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INTRODUÇÃO 

 

Quando começámos a estudar o tema da presente dissertação, pretendíamos 

abordar várias questões que, na altura, nos pareciam pertinentes no âmbito da história da 

expansão portuguesa no Oriente. À escolha do tema não foi alheia a nossa integração na 

equipa de João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Rodrigues, que iniciava em finais de 2000 

um apurado estudo sobre o conjunto da nobreza portuguesa no Estado da Índia no 

século XVI1. Dentro deste período, uma década atraiu especialmente a nossa atenção, a 

década de 1530. Visto ter sido praticamente toda preenchida pelo mandato de um único 

governador, Nuno da Cunha (de 1529 a 1538), ela parecia oferecer-se naturalmente 

como período de análise dotado de alguma coerência e unidade. Inicialmente, o que nos 

propúnhamos era uma espécie de “história total” desses anos, visando descrever e 

explicar as dinâmicas políticas e sociais que marcaram toda a presença portuguesa 

oficial no Oriente, tanto no que toca às estratégias elaboradas na metrópole, como às 

políticas efectivamente seguidas no terreno. 

Tal parecia-nos pertinente porque os anos em questão foram de grande 

importância para o fortalecimento da presença portuguesa no Oriente num momento de 

crises e transformações. No contexto europeu, as preocupações da Coroa portuguesa – 

como de quase todas as outras potências europeias – centravam-se na expansão 

otomana. A tomada do Egipto mameluco em 1517, e a derrota das tropas do rei da 

Hungria face a Soleimão I em Mohács em 1526, pautavam um processo perante o qual 

as principais dinastias europeias se mostravam desunidas e perplexas. No caso 

português, o carácter “transitório” da década de 1520 seria ainda reforçado pela morte 

de D. Manuel (a 13 de Dezembro de 1521) e a ascensão ao trono de D. João III com 

mudanças profundas em termos de atitudes e posicionamentos políticos. 

Paradoxalmente, no momento em que a ameaça militar turca se agudizava no Oriente, o 

poder na metrópole abandonava o cruzadismo enquanto ideologia legitimadora da sua 

acção2, e enveredava por caminhos mais pragmáticos e por vezes tortuosos, marcados 

                                                
1 Parte deste projecto, precisamente a que incidia sobre a primeira metade do século XVI, foi entretanto 
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (POCTI/HAR/36414/99), de Abril de 2001 a 
Abril de 2004. 
2 Cf. Luís Filipe Thomaz, «L’ideé imperiale manuéline», in La Découverte, le Portugal et l’Europe – 
Actes du Colloque, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, Paris, 1990, pp. 35-103 
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pela evidência da enorme desproporção de forças face a impérios asiáticos como a 

Pérsia, a China e Vijayanagar3. 

A esta nova dinâmica joanina acrescentavam-se outros aspectos mais 

particulares, relacionados com a situação económica do Reino4. Destaca-se neste campo 

a quebra de liquidez monetária que afectou a Coroa desde os inícios da década de 1520, 

agravando-se ainda com a assinatura do oneroso tratado de Saragoça em 1529 num 

movimento que conduziria à crise de 1534-1535. Simultaneamente, a emergência da 

nova dinastia marroquina dos Saadidas aumentou a pressão sobre as possessões 

portuguesas norte-africanas, e o cerco da praça de Safim em 1534 não poderia deixar de 

ter as suas consequências no quadro geral do império, incluindo a sua parte oriental.  

Também em termos políticos, a historiografia tem vindo a descrever as décadas 

de 1520-1530 como um período de crise e de reorientações. O momento em que tal 

rótulo mais obviamente se aplica é a crise que entre 1525 e 1527 abalou o Estado da 

Índia. Em Fevereiro de 1526 morria na Índia, inesperadamente, o governador D. 

Henrique de Meneses, abrindo uma luta sucessória que, para além de opor dois homens, 

arrastou, mais significativamente, quase todos os oficiais da Coroa na Índia a tomar 

partido por um ou outro dos “pretendentes”5. A crise, já de si insustentável em termos 

institucionais, coincidiu no tempo com um aumento dramático da pressão militar sobre 

o conjunto das possessões portuguesas no Índico Ocidental, devido ao efeito da 

expansão otomana.  

O conflito que opôs Pêro Mascarenhas e Lopo Vaz de Sampaio durante quase 

dois anos parecia comprometer irremediavelmente não só o prestígio, como a própria 

existência do Estado da Índia. A tal ameaça importava reagir. Em 1528 Pêro 

Mascarenhas regressava ao Reino. No entanto, D. João III não encarou nem podia 

encarar a permanência de Lopo Vaz no terreno como uma solução mais do que 

transitória. Para que o conflito fosse definitivamente sanado, era necessário pacificar o 

grupo dos oficiais da Índia. O Estado da Índia – entidade cuja “fundação” se ligava 

intrinsecamente à criação do cargo de governador – tinha pouco mais de 20 anos de 

existência e era ainda uma instituição essencialmente assente num conjunto de relações 

                                                
3 Cf. João Paulo Oliveira e Costa, «O império português em meados do século XVI», in Anais de História 
de Além-Mar. Homenagem a Luís Filipe Thomaz, vol. III, 2002, pp. 87-121. 
4 Veja-se o artigo de Vitorino Magalhães Godinho, «A viragem mundial de 1517-1524 e o império 
português», in Ensaios II, 2ª ed., 1978, pp. 205-221. 
5 Na ausência de uma recente e aprofundada monografia sobre este tema, veja-se o estudo clássico de 
António Borges de Macedo, Um caso de luta pelo poder e a sua interpretação n’ Os Lusíadas, Lisboa, 
Academia Portuguesa de História, 1976.  
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de cariz pessoal, mais do que num qualquer “aparelho” consolidado. Neste sentido, 

poderia até coadunar-se bem com o tipo de domínio caracterizado por Luís Filipe 

Thomaz como sendo uma “rede”, mais do que um “espaço”6. Conforme 

argumentaremos, é importante sublinhar que, em 1527, essa entidade não tinha um 

verdadeiro centro (uma capital, chamemos-lhe assim) e apenas dispunha de um único 

vedor, enquanto os restantes poderes, nomeadamente o poder judicial, estavam 

praticamente reunidos na figura do governador, com tudo o que isso acarretava de 

ambiguidade institucional e influências pessoais7.   

A reacção da Coroa Portuguesa à “crise institucional” – e/ou “crise pessoal” – de 

1527 teve de passar também por uma reformulação de cariz social e administrativo do 

Estado português da Índia no seu interior. É preciso não subestimar a omnipresença, em 

finais da década de 1520, do receio de que “a Índia” se podia vir a “perder”. Para 

compreendermos a resistência do Estado da Índia à ofensiva turca do final da década de 

1520 e da década de 1530, afigura-se-nos essencial analisar, antes das acções militares 

empreendidas, e sobejamente descritas pela cronística, a base social e administrativa 

que evitou a desagregação lançando, ao mesmo tempo, os fundamentos para uma 

existência futura, sempre atribulada, mas incomparavelmente mais consolidada. 

 

Este era o ponto de partida da presente dissertação. No entanto, os objectivos 

iniciais sofreram inevitavelmente uma transformação à medida que a grandeza do 

quadro se nos evidenciava. Compreendemos que nos seria impossível analisar em 

profundidade as conjunturas do conflito militar a um nível geral, nomeadamente as 

relações com os outros poderes asiáticos, as estratégias políticas do Estado da Índia e a 

sua inserção no contexto da Ásia e mais especificamente, do Índico Ocidental. 

Rapidamente compreendemos que tal análise, certamente útil, ultrapassava o âmbito de 

uma tese de mestrado8, e que teríamos de restringir o campo de estudo.  

                                                
6 Cf. Luís Filipe Thomaz, De Ceuta a Timor, 2a ed., Lisboa, Difel, 1994, p. 210. 
7 Cf. Catarina Madeira Santos, “Goa é a chave de toda a Índia”. Perfil político da capital do Estado da 
Índia (1505-1570), Lisboa, CNCDP, 1999. 
8 Tal tarefa foi aliás abordada, embora com resultados limitados, numa outra tese de mestrado. Apesar da 
clássica estrutura da obra parecer dar conta das principais vertentes da análise do governo de Nuno da 
Cunha, o estudo peca por ser demasiado narrativo, colado à cronística, em especial a Gaspar Correia, 
sendo no essencial, uma narrativa acrítica sobre o período, embora contendo algumas ideias interessantes: 
cf. Melba Maria Olívia Ferreira Lopes da Costa, Nuno da Cunha, Governador da Índia (1528-1538), tese 
de mestrado em Expansão e Descobrimentos Portugueses, Universidade de Lisboa, texto policopiado, 
Lisboa, 1997, 2 vols.  
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Pareceu-nos importante que o nosso trabalho incidisse sobre uma área 

suficientemente compacta para permitir um estudo de tamanho razoável e, ao mesmo 

tempo, suficientemente representativo para contribuir para o entendimento da década 

em questão. Finalmente, decidimos focar a base social da “refundação” empreendida 

por D. João III, sem deixar de ter em conta toda a ambiguidade de tal palavra: 

pressentíamos já que se tratava de um momento de renovação, mas ao mesmo momento 

também de reprodução e reafirmação de estruturas de poder e acção, influências e 

“vícios” – do ponto de vista actual – de toda a sorte. Iríamos portanto debruçar-nos 

sobre os protagonistas do poder português no Oriente, olhando de perto para um círculo 

selecto mas, a nosso ver, significativo de portugueses que presenciaram e de alguma 

forma deixaram a sua marca no Estado da Índia a seguir à crise de 1525-27. 

Tentaríamos oferecer, senão uma sociologia do poder em questão, pelo menos um 

quadro “sociográfico” com informações e, na medida do possível, hipóteses e 

interrogações sobre o momento histórico que nos interessa. 

Em termos de panorama historiográfico, tal empreendimento não nos parece 

muito difícil de justificar. Ao fazer o balanço da historiografia da expansão portuguesa, 

tendo por pretexto o primeiro decénio do Seminário Internacional de História Indo-

Portuguesa, Geneviève Bouchon notava já a falta de estudos consagrados à história 

social da Expansão, nela englobando os estudos sobre as carreiras dos homens que 

compuseram esse processo9. Passada mais de uma década, Ângela Barreto Xavier, num 

artigo publicado na revista Penélope10, voltou novamente a constatar a relativa escassez 

de obras e de estudos dedicados ao tema. Também Luís Filipe Thomaz, em vários dos 

seus trabalhos, chamou a atenção para a importância do “estudo dos homens”11. 

Segundo ele, a compreensão da história da presença portuguesa no Oriente deve ser 

feita tendo em conta as vicissitudes e características dos percursos individuais que 

                                                
9 Cf. Geneviève Bouchon, «Dix ans d’histoire Indo-Portugaise (1978-1988): Billan et perspectives pour 
l’étude du XVIe siècle», in La Decouverte, le Portugal et l’Europe, Actes du Colloque, Fundação Calouste 
Gulbenkian-Centro Cultural Português, Paris, 1990, pp. 23-34, reimpresso na obra Inde Découverte, Inde 
retrouvé, Centro Cultural Calouste Gulbenkian – CNCDP, Lisboa-Paris, 1999 pp. 345-356. 
10 Ângela Barreto Xavier, «Tendências na Historiografia da Expansão Portuguesa. Reflexões sobre os 
destinos da história social» in Penélope, 22, 2000, pp. 141-179. 
11 Nomeadamente no estudo elaborado com Geneviève Bouchon, Voyage dans les Deltas du Gange et de 
l’Irraouaddy. Relation Portugaise Anonyme (1521), Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre 
Culturel Portugais, 1988 e no artigo «Factions, interests and messianism: the politics of Portuguese 
expansion in the east, 1500-1521» in The Indian Economic and Social History Review, n. 28, 1, Nova 
Deli, Newbury Park e Londres, Sage, 1991, pp. 97-109, onde Thomaz concluía, demarcando sem margem 
para dúvidas a preocupação historiográfica subjacente ao seu trabalho: «After all, in the final analysis, 
history is made by men». 
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compõem essa mesma história. Neste sentido, a análise das carreiras individuais no 

contexto do Império veio beneficiar grandemente os estudos sobre a matéria. Já nos 

anos 90, e sob os auspícios da Comissão para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses, assistiu-se a uma iniciativa então liderada por Sanjay Subrahmanyam e 

Kenneth McPherson, da qual resultaria um volume da revista Mare Liberum, a qual 

juntava um conjunto de biografias de diversos personagens12. Contudo, a análise de 

percursos individuais necessitava de ser complementada com uma abordagem de 

conjunto que enquadrasse e fornecesse um quadro teórico no que respeitava a critérios 

de caracterização social dos indivíduos. Nesse sentido, o estudo de Mafalda Soares da 

Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro sobre os governadores e vice-reis orientais 

funcionaria como um paradigma a seguir13.  

Esta linha de trabalho foi aprofundada e revitalizada com o projecto sedeado no 

Centro de História de Além-Mar, A nobreza e o Estado da Índia no século XVI, a que 

fizemos referência no início. O principal objectivo do projecto era e é estender o âmbito 

da análise ao conjunto dos oficiais que participaram no processo expansionista na Ásia, 

tentando perceber qual foi o papel da nobreza na construção do Império português na 

Ásia. Neste sentido, um dos principais eixos de análise foi a relação destes indivíduos 

com a Coroa. Embora a presença portuguesa na Índia seja também composta de outras 

dinâmicas, marginais e periféricas, que não a dinâmica oficial dirigida e sancionada pela 

Coroa, é esta que nos interessa mais particularmente. Na primeira fase do projecto, 

concluída em 2004, emergiram alguns traços que importa referir. Destacamos em 

primeiro lugar a participação esmagadora dos membros da Casa Real no processo, e em 

especial, uma elevada percentagem de fidalgos da Casa Real. As fileiras dos moradores 

da Casa real formaram de facto o contingente-base do oficialato do Império. Mas se no 

vasto conjunto dos oficiais da Índia detectamos a presença de homens dos escalões mais 

baixos da Casa Real, os quais servem como uma espécie de exército de infantaria, o 

mesmo não se pode aplicar aos chefes militares, que neste caso correspondem aos 

capitães de fortalezas. Como se deduz pelo que dissemos até aqui, a nossa análise 

debruçar-se-ia essencialmente sobre este universo. 

                                                
12 A publicação era uma parte do projecto “From Biography to History”, promovido pela CNCDP. Cf. 
Mare Liberum, nº 5, CNCDP, Lisboa, Julho 1993. Uma versão inglesa do volume foi recentemente 
publicada em Nova Deli por Transbooks.com. 
13 Cf. Mafalda Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro, «Vice-Reis, governadores e conselheiros do 
governo do estado da Índia (1505–1834)», in Penélope, nº 15, 1995. 
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O que nos interessou particularmente na elaboração do presente estudo não foi 

uma reconstituição narrativa dos acontecimentos numa perspectiva diacrónica, mas sim, 

e mais estritamente, os fundamentos sociais do sistema em que eles se desenvolveram e 

em que os seus protagonistas actuaram. Importa a este respeito, antes de mais nada, 

esclarecer até que ponto estamos de facto perante algo como um “sistema”. Como é 

evidente, D. João III estava longe de deter todas as rédeas do poder, e de controlar por 

completo um conjunto complexo de pessoas que, juntas, constituíam o Estado da Índia. 

O “sistema” não era uma maquinaria de precisão, onde cada elemento (cada cargo, cada 

pessoa) tivesse uma única “função”. Tudo era muito mais movediço e ambíguo do que 

num aparelho estatal burocratizado de tipo oitocentista ou weberiano. No entanto, 

dentro desta alteridade, houve evoluções, e no caso do Estado da Índia, a década de 

1530 poderá ter sido decisiva. O contraste entre o caos endémico de meados dos anos 

20 e a relativa estabilidade, sobre a qual existe algum consenso historiográfico, dos anos 

30, quase fala por si. 

Para compreender as mudanças que se deram, e para as enquadrar no contexto 

histórico evitando que elas apareçam “do nada” como novidades absolutas, importa 

remontar às décadas anteriores e traçar as raízes de uma certa cultura política 

representada pelo próprio Nuno da Cunha, por oposição a alguns governadores 

anteriores. A figura do governador poderia mesmo ser uma chave para o entendimento 

do que se estava a passar. Por isso, a primeira parte da presente dissertação começa por 

retraçar o enquadramento familiar de Nuno da Cunha, remontando ao momento em que 

a sua linhagem começa a assumir um carácter que no parece significativo para o nosso 

tema. Desde o início do século XV, os Cunha associaram-se à dinastia de Avis, ligando 

os seus destinos ao percurso da Casa Real. Conforme veremos, estabeleceu-se nesta 

família, já sob D. João I, uma espécie de padrão de comportamento, o qual se poderá 

subsumir como “serviço à Coroa” num contexto inovador porque praticamente livre das 

tradicionais “ligações à terra”. Mais do que qualquer teorema ou definição abstracta, o 

historial dos Cunha pode ajudar a compreender o que foi a partir do século XV, a 

“nobreza de serviço” no contexto português. Daí a nossa insistência neste tópico, na 

primeira parte da presente dissertação.  

O padrão prosopográfico e sociológico de Nuno da Cunha não explica, porém, 

por si só, a sua escolha para o governo da Índia. Por isso, analisamos em profundidade o 

momento preciso da sua nomeação, e alguns pormenores significativos do processo de 

negociação que envolveu a partida de Nuno da Cunha para a Índia. Aqui, como no 
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tocante ao enquadramento familiar, pensamos que a história da Expansão deve 

permanecer sempre ligada e atenta às evoluções históricas do Reino. Tentaremos 

mostrar como Nuno da Cunha intentou antes da sua partida, embora com alguma 

timidez, estabelecer no seio da armada de 1528 um “núcleo duro”, baseando-se numa 

lógica de laços de família e de amizade, próxima das práticas dos governadores 

anteriores. Desde o reinado de D. Manuel este processo parece ter sido tentado em mais 

do que uma ocasião. Alexandra Pelúcia mostrou como a nomeação de Lopo Soares de 

Albergaria em 1515 e a partida da sua armada para o Índico podem ser lidas como um 

caso evidente de mudança política e substituição de cúpulas de oficialato na Índia. Lopo 

Soares ia acompanhado de vários dos seus sobrinhos, que iam nomeados para as 

principais fortalezas da Índia14. O mesmo parece ter acontecido durante os primeiros 

anos de governação de D. João III. D. Duarte de Meneses, além de ter como capitão-

mor do mar o seu próprio irmão, procurou favorecer e colocar em importantes cargos 

grande parte da sua parentela alargada que tinha ido com ele para a Índia15. Tal foi 

também o caso de D. Vasco da Gama16 e ainda de D. Henrique de Meneses17.  

Ora, da análise do processo de nomeação de Nuno da Cunha parece emergir uma 

outra lógica, possivelmente pensada por D. João III, e finalmente vitoriosa, no sentido 

de evitar precisamente que os interesses de um único grupo familiar se sobrepusessem 

no Oriente aos da Coroa. É preciso sublinhar, evidentemente, que o fracasso do 

“embrião” familiar que Nuno da Cunha criou se deveu em parte a circunstâncias 

fortuitas, nomeadamente às mortes dos seus dois irmãos ainda durante a viagem da 

armada à Índia em 1528-1529. No entanto, ficou o núcleo fora relativamente desde o 

início, e com a sua desintegração ficou aberto o caminho para uma reconstituição de 

                                                
14 Cf. Alexandra Pelúcia, «A baronia do Alvito e a expansão manuelina no Oriente ou a reacção 
organizada à política imperialista» in A Alta Nobreza e a fundação do Estado da Índia. Actas do colóquio 
internacional, ed. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, Lisboa, CHAM/IICT 2004, 
pp. 279-300. 
15 Cf. João Paulo Oliveira e Costa, «Dom Duarte de Meneses and the government of India 1521-1524)», 
in Indo-Portuguese History: Global Trends. Proceedings of XI International Seminar on Indo-Portuguese 
History – 2003. Silver Jubilee Session, Goa, 2005, pp. 95-115. 
16 Cf. Sanjay Subrahmanyam, A Carreira e a Lenda de Vasco da Gama, Lisboa, CNCDP, 1998. 
17 Recentemente João Paulo Oliveira e Costa demonstrou como D. Henrique de Meneses, que partiu para 
a Índia com D. Vasco da Gama em 1524, ia acompanhado de vários indivíduos que acabariam por formar 
a estrutura de comando da Índia durante o seu governo. O que evidencia a preparação de uma estratégia 
alternativa para o governo da Índia em caso de falecimento de D. Vasco da Gama, algo que veio de facto 
a suceder. Veja-se João Paulo Oliveira e Costa, «A estrutura de comando do estado da Índia durante o 
governo de D. Henrique de Meneses» D. João III e o Império Actas do Congresso Internacional 
comemorativo do seu nascimento, Lisboa, CEPCEP e CHAM, 2004, pp. 307-318. 
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quase todo o oficialato português no Oriente segundo uma nova lógica menos marcada 

por laços de sangue do que inicialmente pensávamos.  

Se, à partida, Nuno da Cunha recorrera a indivíduos a si ligados por laços 

familiares, nomeadamente através de alianças matrimoniais, tal circunstância acabou 

por não ser tão significativa a longo prazo como se poderia supor, e como de início 

havíamos pensado poder provar. Neste sentido, o presente trabalho é o resultado de uma 

desconstrução inicialmente involuntária, à qual se seguiu um processo de reconstrução 

infinitamente mais fragmentário e marcado por dúvidas que, em parte, persistem. 

Colocava-se aliás, ainda, a hipótese de uma existência de laços familiares entre os 

capitães, sem ser com o governador. Neste campo algumas relações podem não ter sido 

fortuitas. No entanto, também aqui concluímos que os laços encontrados não eram 

suficientemente expressivos para que pudessem ter guiado a Coroa na escolha dos seus 

oficiais. Daí a necessidade de reorientarmos toda a nossa procura em função de outros 

aspectos que não dissessem respeito aos laços familiares, pelo menos não directamente. 

Assim, inevitavelmente, acabámos por chegar a um universo de dados extremamente 

rico onde, muitas das vezes, se averiguou difícil impor uma ordem lógica.   

Numa tentativa de rearrumar os dados, decidimos tentar aplicar aos capitães 

analisados na segunda parte do presente trabalho a mesma metodologia empregue para 

analisar a família dos Cunha. Ou seja, tentámos perceber o enquadramento social dos 

indivíduos nomeados para as capitanias das fortalezas da Índia, seguindo um conjunto 

rigoroso de critérios já experimentados na primeira parte. Estes incluíram o estatuto 

social da família e do indivíduo no momento da partida; mas também, a montante, o 

enquadramento social dos referidos indivíduos à data do seu nascimento e, em geral, os 

principais traços genealógicos detectáveis; na contemporaneidade, os laços de 

parentesco e a existência de familiares (ascendentes, co-geracionais ou descendentes) no 

Oriente ou a existência de outro tipo de laços e solidariedades; e, a jusante, a questão da 

reprodução social e material do grupo através do serviço no Oriente. O que nos 

interessava aqui era não só perceber em que medida o enquadramento socio-económico 

condicionou certos homens nas suas carreiras, mas também o efeito da passagem pelo 

Oriente nas suas trajectórias posteriores e nos seus comportamentos sociais. 

Procurámos, nomeadamente, compreender quais foram as suas alianças matrimoniais e 

quais foram os seus padrões de investimento (depois da passagem pela Índia e, quando 

possível, também antes). 
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O desvio do nosso foco de atenção inicial, deixando para trás a hipótese gorada 

dos laços interpessoais e reorientando o olhar para a existência de certos “perfis” ou 

“padrões” sociológicos acabou por oferecer-nos uma chave fundamental para o 

entendimento da configuração social deste grupo. No entanto, também aqui passámos 

por uma hipótese de trabalho que acabámos por refutar, mas que convém aqui 

explicitar. Durante algum tempo, pensámos que todos os indivíduos analisados, à 

imagem do próprio Nuno da Cunha, poderiam ser oriundos de contextos familiares com 

fraca terratenência, definindo-se através de um serviço monetarizado à Coroa, prestado 

desde os inícios da dinastia de Avis. Neste sentido, os capitães de 1529 a 1538 seriam 

como que pequenos espelhos colocados em redor do governador. Todos, sem excepção, 

seriam susceptíveis de terem sido escolhidos para os seus cargos em função de um 

background familiar que de certo modo “sossegava” D. João III. O que os distinguiria 

não seriam, ou não principalmente, os seus laços de sangue ou de clientela, mas sim um 

perfil que poderia denunciar um certo ethos de trabalho e de comportamento ao serviço 

da Coroa, mais do que de interesses de grupos familiares. Assim a escolha de Nuno da 

Cunha e dos capitães, em conjunto, teria obedecido a uma lógica pensada para diminuir 

o risco de conflitos semelhantes aos de 1525-1527. 

No entanto, o quadro acabou também aqui por ser bastante mais complexo e 

fragmentado do que a hipótese de trabalho. O que nos parece é que num conjunto de 

capitães cuja grande maioria saiu da primeira nobreza do Reino, embora normalmente 

de posições intermédias dentro das famílias em questão, o governador foi de longe o 

que mais se adequava a uma descrição como “administrador”, “especialista financeiro” 

ou “político de gabinete” (evidentemente sem deixar de ter qualidade militares, 

diplomáticas e em geral cortesãs). A maioria dos capitães provinha de famílias que se 

distinguiram nos serviços militares e administrativos à coroa, mas que ainda assim 

estavam consideravelmente mais enraizadas nas terras provinciais do Reino do que os 

Cunha. Mas como se formou tal constelação? 

No segundo capítulo da segunda parte, abordamos em concreto a relação dos 

capitães das fortalezas com a Coroa a fim de compreender quais poderiam ter sidos os 

factores específicos considerados pelo rei para investir certos homens de cargos 

militares no Oriente. Conforme constatámos no decurso da nossa análise, a esmagadora 

maioria dos capitães, independentemente de pertencerem à primeira nobreza do Reino 

ou a uma família ligada à pequena administração régia, eram moradores da Casa Real. 

Por isso, todo um capítulo faz a análise sistemática dos serviços prestados pelos 
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indivíduos à Coroa antes da nomeação para as capitanias de fortalezas no período de 

governo de Nuno da Cunha.  

A par com a ligação à Casa Real, é de destacar sobretudo a experiência que 

quase todos estes indivíduos tinham em termos de serviço ultramarino. Alguns tinham 

ido para o Oriente ainda no reinado de D. Manuel, desenvolvendo logicamente 

interesses complexos no que respeita à empresa expansionista. A relação de todos estes 

homens com a Coroa foi sempre muito complexa e multifacetada. Por um lado, eles 

eram necessários à construção e manutenção do Império – ou simplesmente da presença 

portuguesa no Além-Mar – e portanto a Coroa não poderia passar sem os incentivar. Por 

outro lado, a própria natureza da expansão e as dificuldades monetárias do Reino 

dificultavam a recompensa destes capitães, que buscavam oportunidades para além do 

serviço régio stricto sensu. As mercês que todos eles buscavam, e que constituíam uma 

das principais razões para a sua partida ao Oriente, tardavam quase sempre em chegar. E 

quando chegavam, geralmente não correspondiam às expectativas dos indivíduos nem 

compensavam as décadas de sofrimentos expressos nas cicatrizes que exibiam nos seus 

corpos mutilados em inúmeras batalhas.  

Decorrem daí dois pontos importantes. Primeiro, a busca de alternativas 

monetárias. Mas também, segundo, a procura de mais-valias simbólicas que pudessem, 

mesmo sem proveito económico directo, ajudar à consagração ou à mobilidade 

ascendente através do serviço dos indivíduos como soldados ou capitães no Estado da 

Índia. Ora, pode recordar-se a este respeito como a história das Cruzadas – um processo 

em muitos sentidos análogo à expansão, a despeito das inúmeras diferenças – tem vindo 

a sofrer uma profunda revisão precisamente através do reconhecimento da vertente 

simbólica da acção dos indivíduos no ultramar18. Há que ressaltar a este respeito que, no 

contexto do império português, existe uma significativa diferença, não só de grau, mas 

também de natureza, entre a participação militar em Marrocos e a participação militar 

na Índia. No primeiro caso a importância dos valores cruzadísticos continuou a ter um 

peso significativo, herdado e transformado pelas ordens militares.  

No que toca à Índia, parece ter existido de facto uma inflexão da política de D. 

Manuel para a de D. João III, que tinha (ou era forçado a ter) uma visão geo-estratégica 

mais pragmática. Apesar disto, quando olhamos para o conjunto dos oficiais que 

                                                
18 Cf. Eamon Duffy, «The Holy Terror» (recensão à obra A New History of the Crusades de Christopher 
Tyerman, recentemente editada pela Harvard University Press), in The New York Review of Books, 19 de 
Outubro de 2006, pp. 41-45. 
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estavam na parte superior da hierarquia militar – genericamente falando, os capitães de 

fortalezas e os capitães-mores do mar, os comportamentos e os valores são comuns aos 

da restante nobreza. Todos reivindicavam mercês régias, e todos pretendiam mais 

cargos na máquina militar ultramarina, ao mesmo tempo que insistiam na importância 

do seu serviço guerreiro em terras de infiéis. Obviamente, este último facto pode 

indiciar um poder reivindicativo marcado por várias fragilidades ligadas tanto ao 

estatuto familiar como à qualidade periférica da Índia. Pela análise do percurso destes 

indivíduos, percebemos que, em geral, o seu objectivo final era a ascensão social dentro 

do Reino. Ou seja, só em raros casos observamos uma decisão consciente de 

permanecer no Oriente. Quase todos os capitães, exceptuando obviamente aqueles que 

pereceram no decurso do seu serviço militar, regressaram ao Reino. Apesar da escassez 

das fontes, parece-nos que no Reino as estratégias de reprodução social foram similares 

às da restante nobreza: estes indivíduos investiram em padrões de juro, criaram 

morgados, tentaram construir casas e dotar as suas filhas. Não deixamos de notar 

contudo que dentro de um universo de cerca de meia centena de indivíduos nem todos 

foram bem sucedidos. O Oriente podia fornecer algumas oportunidades interessantes, 

sobretudo para quem à partida se encontrava em vantagem social. Esta imagem deve no 

entanto ter em conta variações cronológicas. A mobilidade social e as oportunidades 

disponíveis não seriam já as mesmas depois de meados do século XVI19. 

  

No que concerne às fontes utilizadas na presente dissertação, temos noção de 

que um dos problemas do nosso trabalho é a preponderância de um olhar focado sobre o 

centro do império, Lisboa, em termos documentais. As fontes primárias utilizadas 

começaram por ser sobretudo as que se conservaram das chancelarias régias, com as 

quais começámos a fazer a listagem das cartas de nomeação. Isto é problemático, desde 

logo, porque as chancelarias régias não são de todo completas, contendo lacunas e até 

alguns lapsos. O próprio sistema de nomeações e mercês torna difícil um trabalho 

sistemático. No que respeita concretamente às nomeações para a Índia, esse trabalho é 

dificultado mais ainda pela proliferação de um sistema de “alvarás de lembrança”, ou 

provisões não registadas nas chancelarias, algo que nos parece ter sido uma prática 

                                                
19 Cordeiro Pereira fala nas “portas que se fecham” e relaciona este processo com a progressiva 
aristocratização da sociedade. Cf. João Cordeiro Pereira, A estrutura social e o seu Devir», in Portugal do 
Renascimento à crise dinástica, coord. J. J. Alves Dias, Nova História de Portugal, dir. Joel Serrão e A. 
H. de Oliveira Marques, pp. 277-336. 
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bastante comum naquele período. Além disso, devido precisamente ao seu carácter 

“oficial” e de registo, é evidente que os documentos apresentados são de uma natureza 

seca, pouco nos oferecendo sobre aspectos mais concretos dos percursos analisados.  

Tentámos portanto fugir às chancelarias logo que possível, passando a procurar 

informação relativa aos indivíduos na documentação reunida no Corpo Cronológico e, 

depois, nas fontes narrativas. Por contraste com as informações emanadas do poder 

régio, os cronistas que registaram os feitos dos indivíduos no Oriente fornecem-nos uma 

massa de informações que, por vezes, pouco assistem ao nosso propósito, mas contêm 

detalhes preciosos. Por um lado, permitem-nos elaborar cronologicamente, embora com 

alguma falta de exactidão, o percurso militar dos indivíduos e as suas diversas andanças 

pelo mundo asiático e/ou norte-africano. Por outro lado, confundem-nos sobretudo pela 

profusão de homónimos. Subscrevemos portanto inteiramente o desabafo do padre 

Georg Schurhammer, o qual dizia há tantas décadas atrás que a homonímia era a 

principal cruz do estudioso da expansão portuguesa20. Por isso, a consulta de obras de 

cariz genealógico revelou-se-nos de grande importância. No entanto, também aqui será 

necessário uma grande dose de precaução relativamente às informações veiculadas 

pelos nobiliários e livros de linhagem. Estas obras estão, como se sabe, pejadas de 

armadilhas e de identidades trocadas, pelo que a sua utilização deve ser feita de forma 

criteriosa. Por vezes, em vez de nos desembaraçarem das dúvidas, os genealogistas 

acrescentam novos problemas. A obra de Georg Schurhammer, Die Zeitgenössischen 

Quellen zur Geschichte Portugiesisch-Asiens und seiner Nachbarländer zur Zeit des Hl. 

Franz Xavier (1538-1552) foi, embora se inicie cronologicamente após o fim do período 

por nós analisado, de enorme importância enquanto guia, não só para retraçar o percurso 

de alguns dos indivíduos por nós analisados, como também para eliminar alguns 

homónimos indesejados. Finalmente, este trabalho não teria sido o mesmo sem a 

pioneira obra de Banha de Andrade sobre Tristão da Cunha, publicada há mais de trinta 

anos21. A História de um fidalgo quinhentista português forneceu-nos inúmeras pistas e 

informações, nomeadamente no que respeita às relações de Tristão da Cunha com os 

meios mercantis lisboetas e no que toca à relação entre a família Cunha com a Coroa.  

                                                
20 Cf. Georg Schurhammer, S. J., «Doppelgänger in Portugiesisch-Asien», in Orientalia, Roma, 1963, p. 
121. 
21 Cf., António Alberto Banha de Andrade, História de um fidalgo quinhentista português: Tristão da 
Cunha, Lisboa, 1974. 
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I. O GOVERNADOR NUNO DA CUNHA 

 

 

1. Enquadramento socio-familiar 

 

Antes mesmo de seguir, e ao mesmo tempo testar, a hipótese da existência de 

um padrão sociológico ou socio-económico comum aos capitães da Índia e relacionado 

com o perfil do próprio governador, começaremos por esboçar a genealogia dos Cunha 

a fim de lançar luz sobre um percurso histórico que se nos afigura exemplar no quadro 

da Idade Média final em Portugal. A ênfase está não tanto na genealogia em si, mas na 

maneira como a família, saída de uma linhagem inicialmente terratenente, se veio a 

especializar no serviço militar à coroa, aproximando-se gradualmente da corte ao 

mesmo tempo que se ia afastando, embora sem o abandonar totalmente, o seu foro 

geográfico original, o Norte e o Centro de Portugal. Uma vez instalada em Lisboa, a 

família acabaria por apostar também, numa diversificação oportuna dos seus recursos e 

dos seus campos de influência, nos negócios financeiros e comerciais que faziam as 

fortunas do maior porto do Reino. 

 

1.1. A linhagem dos Cunha no século XV 

 

A linhagem dos Cunha aparece registada nos Nobiliários e na documentação 

conservada desde os finais do século XIII como uma das principais famílias do grupo 

nobiliárquico1. O destino desta linhagem foi, como o da restante nobreza, fortemente 

marcado pelo advento da dinastia de Avis2. O chefe de linhagem na segunda metade do 

século XIV foi Vasco Martins da Cunha, o velho, um dos maiores terratenentes do 

Reino, com esfera de influência na zona beirã3. Os dois casamentos de Vasco Martins 

                                                
1 Cf. Rita Costa Gomes, A corte dos reis de Portugal no final da Idade Média, Lisboa, Difel, 1995, pp. 
81-84. 
2 Para a contextualização da nobreza portuguesa deste período veja-se Mafalda Soares da Cunha, A 
Nobreza Portuguesa do século XV: renovação e continuidade, Coimbra, 1997, sep. Revista Portuguesa 
de História, t. XXXI, vol. 2 (1996), pp. 219-252 e Humberto Baquero Moreno, «A Nobreza Portuguesa 
do século XV nos primórdios da expansão ultramarina», in A Viagem de Bartolomeu Dias e a 
Problemática dos Descobrimentos. Actas do Seminário organizado pelo Centro de Estudos Gaspar 
Frutuoso, Angra do Heroísmo, Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 1989, pp. 19-35. 
3 Cf. Fernão Lopes, Crónica de D. João I, intr. Humberto Baquero Moreno, 1990, vol. 1, pp. 391-392. 
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da Cunha deram origem a diferentes sub-linhagens4; uma das quais levaria ao 

governador da Índia.  

O destino dos descendentes de Vasco Martins da Cunha foi bastante 

diferenciado no século XV, fruto das alianças matrimoniais e das conquistas sociais que 

cada ramo conseguiu alcançar. Pelo lado do primogénito, tinham sido os elementos 

femininos a proporcionar uma elevação da estirpe até atingir a titularidade, mas já não 

ostentavam o patronímico5. Os membros masculinos procuraram manter algum do 

património territorial. Mas a sua actuação centrou-se sobretudo no serviço régio, o que 

valeu a titularidade a um membro da linhagem6. Aqui as alianças fizeram-se com a 

“nobreza de serviço”, ligada à administração palatina, seguindo um padrão aristocrático 

de renovação do sangue da linhagem através de casamentos de membros femininos com 

membros de outras linhagens menores. Nos ramos descendentes secundários 

encontramos uma grande maioria dos membros da linhagem a servir em Marrocos. 

Como se pode verificar pela análise da genealogias em anexo, os restantes tinham de se 

contentar com o que sobrara do património territorial de Martim Vasques da Cunha, 

efectuando hábeis políticas matrimoniais entre, por exemplo os Coutinhos, os Pereiras, 

os Sás e os Melos, linhagens estas que tinham atingido a ribalta com a chegada de D. 

João I ao trono. 

Gil Vaz da Cunha era o quinto filho do primeiro casamento de Martim Vasques 

da Cunha. Estava também presente na corte de D. João I, onde detinha o cargo de 

alferes-mor. Foi nessa qualidade que serviu com a sua família na batalha de Trancoso 

em Junho de 1385, mas, tal como o seu irmão mais velho, não esteve presente em 

Aljubarrota7. Após ter militado inicialmente nas fileiras do mestre de Avis, Gil Vaz da 

Cunha acabou por integrar as hostes castelhanas depois de 13968. Ter-se-á ausentado de 

Portugal durante cinco anos, mas D. João I restituiu-lhe finalmente todos os seus bens, 

                                                
4 Para o conceito de linhagem e sub-linhagem, veja-se Mafalda Soares da Cunha, Linhagem, parentesco e 
poder. A Casa de Bragança (1384-1483), Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1990, p. 10. Uma 
linhagem era um conjunto de pessoas que tinham o mesmo apelido e a memória de um antepassado 
comum. No final da Idade Média, no entanto, existiam linhagens diferentes com o mesmo apelido, pelo 
que se pode empregar o termo “sub-linhagens”, que por vezes identificamos no nosso texto como 
“ramos” de linhagens. Estes conceitos devem ser utilizados com alguma cautela e atendendo ao contexto. 
Por exemplo, Nassiet observa que no topo da hierarquia nobiliárquica francesa existia ainda no final do 
século XV uma noção bastante alargada de linhagem (patrilinear), a qual podia remontar a nove gerações, 
ou seja, a 250 anos. Cf. Michel Nassiet, Parenté, noblesse et états dynastiques XVe-XVIe siècles, Paris, 
Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2000, p. 75. 
5 Veja-se em anexo as genealogias. 
6 D. Lopo de Albuquerque foi feito conde de Penamacor em 1475. cf. Livro de Linhagens, p. 146.  
7 Cf. Salvador Dias Arnaut, A batalha de Trancoso, Coimbra, 1947, p. 105. 
8 Cf. Ibidem, p. 107 e Fernão Lopes, op. cit., vol. 2, p. 376. 
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que tinham sido confiscados e doados ao seu cunhado, o condestável D. Nuno Álvares 

Pereira; a sua reintegração na corte portuguesa foi plenamente confirmada pela sua 

participação na conquista de Ceuta9. O seu património incluía, entre outras, as terras da 

Maia, Celorico de Basto, Montelongo10. D. Isabel Pereira, filha bastarda do prior do 

Crato, D. Álvaro Gonçalves Pereira, e irmã do Condestável, foi a sua primeira esposa, 

de quem teve quatro filhos11. 

Fernão Vaz da Cunha, o primogénito, foi também ele senhor de Celorico de 

Basto, Montelongo e Maia, como Vasco Martins da Cunha, o velho, seu avô e como seu 

pai. Desposou D. Branca de Vilhena, filha do conde de Seia, viúva de Rui Vasques 

Coutinho12. Serviu a Coroa em Ceuta como fronteiro e morreu no ataque dos infantes a 

Tânger em 143713. 

Gil Vaz da Cunha e D. Isabel Pereira tiveram duas filhas: D. Filipa da Cunha, 

que casou com Fernão de Sá, alcaide-mor do Porto, senhor de Sever, e um dos mais 

fiéis apoiantes de D. Afonso V14. O seu filho mais velho foi João Rodrigues de Sá, 

alcaide-mor do Porto. A terceira esposa deste último foi com D. Joana de Albuquerque, 

filha de Luís Álvares Pais e de D. Teresa de Albuquerque, portanto sua prima. A outra 

filha, D. Maria da Cunha, casou com o jurista de D. João I, Martim de Sem, figura 

próxima do futuro rei D. Duarte15.  

O quarto filho de Gil Vaz da Cunha e de D. Isabel Pereira é nomeado pelas 

crónicas João Pereira Agostim. Sem património próprio que lhe permitisse uma vida e 

carreira estável, acabou por integrar os “Doze de Inglaterra”, grupo de jovens 

cavaleiros, desejosos de grandes proezas e liderados por Álvaro Gonçalves Coutinho, o 

Magriço. O seu trajecto esteve sempre ligado à Casa de Avis. João Pereira e seus irmãos 

acompanharam o seu pai em 1415 na conquista de Ceuta, ao lado de D. João I, dos 

                                                
9 Cf. Brasões, I, p. 169. Bramcamp Freire notou que o título de alferes-mor não lhe foi restituído. 
10 Cf. Brasões, I, 169. Veja-se ainda IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 13, fls.19v-20v. Évora, 
15.IX.1497. Confirmação dada a Pêro da Cunha, fidalgo da Casa Real e do Conselho, das doações de 
Celorico de Basto, Borba, Ganhões, Vale de Bouro e Montelongo, do julgado de Jesufrei e da terra de 
Portocarreiro, relacionada com uma carta dada a Gil Vaz da Cunha a 1.VI.1440. 
11 Gil Vasques da Cunha casou depois em segundas núpcias com Leonor Gonçalves de Moura, sem 
descendência. Cf. Jacinto Leitão Manso de Lima, Famílias de Portugal, texto policopiado, Lisboa, 1925, 
vol. 9, pp. 223-226 e Brasões, I, pp. 169-170.  
12 A única filha deste casal, D. Maria da Cunha, casou com Fernão Coutinho, filho do marechal Gonçalo 
Vaz Coutinho. Para a política matrimonial dos Coutinhos e da sua relação com os Cunha, veja-se Luís 
Filipe Oliveira, A Casa dos Coutinhos: Linhagem, Espaço e Poder (1360-1452), Cascais, 1999, p. 59. 
13 Cf. Pedro Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, 
Lisboa, 1915, 1 vol., p. 149. 
14 Cf. Cf. Rui de Pina, Crónica de D. Afonso V, cap. cxxii. 
15 Foi governador da sua casa e seu conselheiro. Cf. Brasões, II, p. 382-384; Gayo, vol. VII, p. 642. 
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infantes e da restante nobreza. João Pereira acabaria por permanecer aí por algum 

tempo, comandando a gente de guarda do infante D. Henrique16, sendo um dos nobres 

da sua casa, iniciando assim uma duradoura ligação deste ramo da família à casa de 

Viseu/Beja17.  

João Pereira Agostim casou com D. Beatriz Gonçalves18 de quem teve um único 

filho: Nuno da Cunha, pai de Tristão da Cunha e homónimo do governador da Índia. 

Nuno da Cunha, apesar de primogénito, era filho de um quarto filho, e neto de outro. A 

sua posição social, malgrado a pertença à fidalguia, não lhe permitiu grandes aspirações. 

A família não possuía já bens patrimoniais que pudessem assegurar a sua sobrevivência; 

restou-lhe apenas a esfera de influência paterna. Ainda assim, Nuno da Cunha terá 

conseguido distinguir-se. Nos anos 40, esteve ao serviço da Coroa em Ceuta19, campo 

normal de afirmação dos jovens fidalgos portugueses. Em 1450 aparecia registado como 

fidalgo da Casa Real20 e cerca de uma década mais tarde era mencionado na 

documentação como conselheiro régio21. O seu serviço à Coroa, presumimos que ainda 

através da casa de Viseu, acabou por ser recompensado com o cargo de camareiro-mor 

do 2º duque de Viseu, o infante D. Fernando22, filho adoptivo e herdeiro do infante D. 

Henrique. 

O cargo de camareiro-mor conferiu a Nuno da Cunha o acesso mais privado ao 

infante D. Fernando23. Em 1453, numa das fugas não consentidas por D. Afonso V, cujo 

destino final seria Marrocos, o infante fez-se acompanhar apenas deste fidalgo e de mais 

                                                
16 Cf. Brasões, I, p. 170. 
17 Cf. João Silva e Sousa, A Casa Senhorial do Infante D. Henrique, Lisboa, 1991, p. 119, onde aparece o 
seu nome como um dos criados do infante. 
18 A escolha para a aliança matrimonial deu-se no círculo da Beira, onde a linhagem dos Cunha estava 
bem implantada, pois D. Beatriz Gonçalves era filha de Gonçalo Rodrigues Galafura, senhor do morgado 
de Medelo. Cf. Brasões, I, p. 170. O morgado de Medelo foi apropriado nos inícios do século XV pelos 
Coutinhos. Cf. Luís Filipe Oliveira, op. cit., p. 75 e 91-92. 
19 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 5, fl. 83v. Publ. em Pedro Azevedo, op. cit., vol. 1, p. 
331. Carta de quitação a Afonso Cerveira de várias contas, com data de 8.XII.1446. Aparece no 
documento referência a Nuno da Cunha, com oito mil reais de mantimento e soldo respeitante ao seu 
serviço em Ceuta. 
20 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 34, fl. 115v. Setúbal, 3.VII.1450. 
21 Cf. Convento de Santa Clara do Funchal, m. 1, n. 9. Publ. em DP, vol. 3. p. 60-61. Documento datado 
de 7.VI.1467. 
22 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 1, fls. 70-70v. Tentúgal, 18.IX.1462. 
23 Sobre o infante D. Fernando veja-se Humberto Baquero Moreno, «O infante Dom Fernando, Mestre da 
Ordem de Santiago», in As Ordens Militares em Portugal e no sul da Europa, Actas do II encontro sobre 
Ordens Militares, coordenação de Isabel Cristina F. Pacheco e Paulo Pacheco, Palmela, 1992, pp. 325-
343. Sebastiana Pereira Lopes, O infante D. Fernando e a nobreza fundiária de Serpa e Moura (1453-
1470), Beja, Câmara Municipal de Beja, 2003. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte I: O governador 

 24 

dois criados24, o que revela claramente a pertença de Nuno da Cunha ao seu círculo 

mais íntimo.  

A ligação de Nuno da Cunha, o velho, à casa de Viseu manifestou-se também 

nas recompensas dadas por D. Fernando ao seu fiel servidor. Nuno da Cunha foi 

comendador de Aljustrel e também de Ourique, na Ordem de Santiago, duas das 

comendas mais importantes da Ordem, em termos de prestígio e rendimento25. Os seus 

interesses económicos estiveram situados em terras ligadas à ordem de Santiago, como 

por exemplo Setúbal26 e Ourique, onde possuiu uma pequena herdade27. Terá sido 

Palmela, sede da Ordem de Santiago, o local escolhido para estabelecer domicílio, tendo 

servido como alcaide-mor do castelo e da vila até falecer28. Em Setúbal também terá 

possuído alguma propriedade imóvel. Ironicamente, após a morte de Nuno da Cunha, a 

sua casa foi o palco da morte do duque de Viseu, D. Diogo, às mãos de D. João II29. 

 

1.2. A linhagem materna de Tristão da Cunha30 

 

Nuno da Cunha foi casado com D. Catarina de Albuquerque, filha de Luís 

Álvares Pais, mestre-sala de D. Afonso V e de D. Teresa de Albuquerque, pelo que 

                                                
24 Cf. Rui de Pina, Crónica de D. Afonso V, cap. cxxii.   
25 Cf. Francis Dutra, «Evolution of the Portuguese Order of Santiago, 1492-1600» in Mediterranean 
Studies, IV, 1994, p. 70. Um outro membro da linhagem Cunha, o seu primo co-irmão Gil Vaz da Cunha, 
irmão de João Rodrigues de Sá, foi um dos comendadores mais destacados da Ordem de Santiago, tendo a 
comenda de Ourique. Cf. Luís Adão da Fonseca, «Os comandos da Segunda armada de Vasco da Gama à 
Índia (1502-1503)», in Mare Liberum, nº 16, Lisboa, 1998, p. 15. Exerceu ainda funções de visitador da 
ordem em Mértola, no ano de 1482. Cf. Isaías da Rosa Pereira, «Visitações de Mértola de 1482» in As 
ordens Militares em Portugal e no sul da Europa. Actas do II Encontro sobre Ordens Militares», Lisboa, 
1997, p. 345-371. Gil Vaz da Cunha foi ainda membro dos Treze. Cf. Maria Cristina Gomes Pimenta, As 
Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média. O governo de D. Jorge, Palmela, 2002, p. 442. 
26 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 1, fls. 70-70v. Tentúgal, 18.IX.1462. O rei confirmou o 
aforamento a Nuno da Cunha, fidalgo e camareiro-mor da casa do infante D. Fernando, de um alpendre 
do concelho, na Praça da Ribeira em Setúbal. Ainda IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 32, fls. 
30-34. Viana-a-par-de-Alvito, 14.I.1480. D. Afonso V perdoou a justiça régia a Álvaro Eanes, escudeiro e 
criado de Nuno da Cunha, morador na vila de Setúbal, por ter ferido Alle e Cid Rodrigues, pescadores, 
mediante o perdão das partes, tendo pago 4.000 reais para a Arca da Piedade.   
27 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 30, fl. 6v. [1243]. 20.I.1470. D. Afonso V coutou a Nuno 
da Cunha, conselheiro régio, a seu pedido, uma herdade sua no termo de Ourique. 
28 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 7, fl. 111.S.d. [1480?]. D. Afonso V nomeia Antão de 
Faria, camareiro-mor e armador-mor, para o cargo de alcaide-mor do castelo e vila de Palmela, com todas 
as honras, privilégios e liberdades como tinha o seu antecessor, Nuno da Cunha, que morrera. Cf. BA, 
cod. 49-IX-39, fls. 21 e 23. Trata-se de um códice pertencente à família de Antão de Faria onde consta 
uma cópia do documento. 
29 Cf. Garcia de Resende, Crónica de D. João II e Miscelânea, cap. liii. 
30 Cf. Livro de Linhagens, pp. 351-352. Ver quadro genealógico relativo à linhagem de Luís Álvares Pais. 
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eram ainda primos31. Note-se que a família de Luís Álvares Pais tinha a sua origem em 

Álvaro Pais, um dos principais apoiantes em Lisboa do mestre de Avis. D. Catarina de 

Albuquerque, por sua vez, tinha vários irmãos, alguns dos quais com cargos palatinos. 

Assim, entre os tios de Tristão da Cunha, Álvaro da Cunha32, fidalgo da Casa 

Real e senhor de Gestaçô e Penajóia33, foi um dos fiéis companheiros de D. João II. 

Homem da corte, desempenhou as funções de estribeiro-mor do Príncipe Perfeito, tendo 

integrado o círculo privado do monarca34, pois era «pessoa de quem muito confiava» el-

rei, segundo Garcia de Resende35. A sua lealdade à Coroa prolongou-se com D. 

Manuel36. Os restantes irmãos de D. Catarina de Albuquerque também serviram o rei. 

Gonçalo Vaz de Melo foi mestre-sala de D. João II, cargo anteriormente desempenhado 

por seu pai37. O filho mais novo de Luís Álvares foi Pêro Vaz da Cunha, o Bisagudo, 

capitão-mor da armada que D. João II enviou à costa da Guiné com D. João Bemoim em 

148838. Pêro Vaz da Cunha parece ter falecido antes de Outubro de 1504, continuando 

aparentemente a beneficiar das benesses reais até essa altura39. A irmã de D. Catarina de 

                                                
31 Gil Vaz da Cunha, avô de Nuno da Cunha e D. Isabel de Albuquerque, avó de D. Catarina, eram ambos 
filhos de Vasco Martins da Cunha, o velho. Ver quadros genealógicos. 
32 Note-se que Banha de Andrade, como notou Aubin, cometeu um lapso identificando Álvaro da Cunha 
como tio paterno de Tristão da Cunha, quando de facto era seu tio materno: cf. A. A. Banha de Andrade, 
op. cit., p. 27. 
33 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João II, liv. 21, fl. 55. Cartas datadas de Santarém, 15.XI.1487. Carta 
régia de doação de Penajóia e seus termos a Álvaro da Cunha, fidalgo da Casa Real e estribeiro-mor, 
querendo galardoar os seus serviços dentro e fora do reino, com todos os senhorios e alcaidarias com 
direitos, foros e tributos. O monarca doou-lhe a terra em satisfação da vila de Cheleiros, que lhe tinha 
doado, mas que fora tirada por sentença por pertencer a D. Leonor de Noronha. Carta de doação de 
Gestaçô, com seus termos, jurisdição, mero e misto império, reservando para a Coroa a alçada e correição 
e as sua alcaidaria, tabeliães e pensão deles, com todas as rendas e direitos, jugadas, foros, tributos, 
entradas e saídas. Ver a confirmação das mesmas cartas de doação de Gestaçô e Penajóia em IAN/TT, 
Chancelaria de D. Manuel, liv. 13, fl. 24 e Leitura Nova, Além Douro, liv. 2, fl. 26, datadas de Évora, 
6.XI.1497. 
34 Álvaro da Cunha participou nas celebrações do casamento entre o príncipe Afonso com a infanta de 
Castela, aparecendo numa justa com diversos outros fidalgos. Cf. Garcia de Resende, op. cit., cap. 
cxxviii. Em 1493, o rei nomeou-o capitão da armada que pretendia mandar para o Levante: ibidem, cap. 
cxlvii. Também o nomeou para a capitania das torres de Cascais e baluarte da Caparica, para guardar a 
entrada do Tejo: ibidem, cap. clxxxi. 
35 Cf. Ibidem, cap. cxlvii. 
36 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 38, fl. 92-92v e Leitura Nova, Além Douro, liv. 1, fl. 
221v. Publicado em PMA, III, pp. 189-191. Em 1501, Álvaro da Cunha renunciou às terras de Gestaçô e 
Penajóia, para fazer serviço ao rei. D. Manuel fez delas doação a Fernão Lourenço, conselheiro régio, 
tesoureiro e feitor dos tratos da Guiné e das Índias. O documento tem a data de 26.X.1501. Álvaro da 
Cunha era ainda vivo em 1504, quando D. Manuel pousou nas suas casas em Xabregas: cf. Brasões, II, p. 
154. 
37 Cf. Livro de Linhagens, p. 352; Brasões, I, p. 481.  
38 Veja-se o nosso artigo e de Alexandra Pelúcia «Os primeiros fidalgos na Costa da Guiné», in Anais de 
História de Além-Mar, vol. II, 2001, p. 137. 
39 No caderno da sisa da marçaria de Lisboa de 1502 encontram-se registadas duas tenças em seu nome, 
de 30.000 e 50.000 reais. Cf. AHP, volume 2, 1904, p. 22-23. Os seus testamenteiros e presume-se 
também herdeiros foram o seu irmão Álvaro da Cunha e o sobrinho Tristão da Cunha: Cf. IAN/TT, 
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Albuquerque, D. Joana de Albuquerque, casara com João Rodrigues de Sá, também ele 

filho de um membro da linhagem Cunha40. Deste enlace, o terceiro para João Rodrigues 

de Sá, nasceram entre outros, Garcia de Sá e Francisco de Sá, primos co-irmãos de 

Tristão da Cunha. 

Do casamento de Nuno da Cunha com D. Catarina41 nasceram três filhos: o 

primogénito era Tristão da Cunha, nascido provavelmente nos finais da década de 50 ou 

na década de 60; a única filha do casal, D. Joana de Albuquerque, que casou com o 

futuro governador da Índia (1515-1518), Lopo Soares de Albergaria42; por fim, Simão 

da Cunha, de quem pouco sabemos. Simão foi casado com D. Margarida de Figueiredo, 

filha de um escrivão da Fazenda de D. Afonso V43, e terá falecido provavelmente no 

início da década de 90 ao serviço do rei na costa da Guiné, onde se encontrava como 

capitão de uma armada44. Deste matrimónio nasceu D. Guiomar da Cunha, mais tarde 

esposa de D. Henrique de Meneses, também futuro governador da Índia (1525-1526). 

Podemos dizer que este quadro é em si mesmo significativo de uma evolução 

que deve merecer o nosso interesse no campo da história social da expansão. Embora a 

passagem da esfera terratenente para a esfera cortesã tivesse sido gradual ao longo do 

século XV, são os destinos da geração de Tristão da Cunha que pela primeira vez 

apontam com uma nitidez inconfundível numa direcção que não estivera de todo ao 

alcance da família no início: o além-mar não apenas como campo de exercício das 

armas, mas também ou mesmo principalmente como campo de negócios e jogos de 

influência, ou seja, como um dos campos principais de actividade socio-económica. 

Vale por isso a pena determo-nos um pouco mais pausadamente sobre Tristão da 

Cunha. 

                                                                                                                                          

Chancelaria de D. Manuel, liv. 19, fl. 40, com data de Lisboa, 3.X.1504 e IAN/TT, Chancelaria de D. 
Manuel, liv. 19, fl. 40v, com data de Lisboa, 13.X.1504.   
40 Ver quadro genealógico dos Cunha e ainda os quadros genealógicos publicados no nosso artigo 
«Tristão da Cunha e a Expansão Manuelina», in A Alta Nobreza e a fundação do Estado da Índia. Actas 
do Colóquio Internacional, ed. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, Lisboa, 2004, 
pp. 199-224. 
41 D. Catarina de Albuquerque casou em segundas núpcias com o marechal D. Fernando Coutinho, 
presume-se que ainda antes de 1480, pois Nuno da Cunha, de quem não temos notícias de descendência, 
estava já morto em 1477. Cf. Brasões, I, p. 171. 
42 Cf. Livro de Linhagens, p. 143 e Pedatura Lusitana, tomo III, vol. 1, p. 471. 
43 Filha de Henrique de Figueiredo, escrivão da Fazenda de D. Afonso V e de D. João II. Cf. Gayo, vol. 
IV, p. 165 e Pedatura Lusitana, tomo I, vol. 2, p. 356. Este Henrique Figueiredo poderá ter sido também 
recebedor da Casa da Mina. Veja-se nota 81.  
44 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 40, fll. 82. Publicado em PMA, II, p. 86. Documento 
datado de 22.IV.1492. Carta de mercê de uma tença anual de dez mil reais brancos a Margarida de 
Figueiredo em virtude do seu marido, Simão da Cunha, ter falecido em serviço nas partes da Guiné, 
aonde fora como capitão de uma armada. 
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2. Tristão da Cunha e a expansão manuelina 

 

2.1. Serviço à Coroa e iniciativa privada 

 

Tristão da Cunha, tal como seu pai, não herdou nenhum domínio territorial. Os 

rendimentos de Nuno da Cunha, o velho, advieram dos cargos que ocupara ao serviço 

da Coroa, do ducado de Viseu e da Ordem de Santiago. Bem revelador da posição 

secundária deste ramo da linhagem é o facto de nenhum dos filhos de Nuno da Cunha 

ter conseguido aliar-se matrimonialmente com linhagens de maior prestígio, 

contrariamente a outros ramos familiares. O casamento de Tristão da Cunha ocorreu 

com um membro de uma família que não era da fidalguia, mas que conseguira atingir 

alguma estabilidade social através dos cargos desempenhados na administração do 

Reino. A sua esposa, apelidada pelos genealogistas D. Antónia Pais ou D. Antónia 

Albuquerque era filha de Pêro Gonçalves, secretário de D. Afonso V (de 1449 a 1464) e 

de sua mulher Leonor Pais45. Ora, esta era irmã de João Rodrigues, contador-mor de 

Lisboa46. Iniciou-se, assim, a ligação estreita e contínua de Tristão da Cunha com a rede 

administrativa da Coroa, actuando sobretudo em Lisboa. Esta cidade foi aliás escolhida 

para residência de Tristão da Cunha, que habitou em Xabregas47. 

Importa sublinhar que tudo isto aconteceu na sequência lógica do percurso 

prévio de Tristão da Cunha, que entrara na esfera da corte portuguesa através da casa de 

Viseu, ao servir de camareiro-mor do duque D. Diogo, herdando assim o cargo que fora 

desempenhado por seu pai. Não sabemos se Tristão da Cunha estaria ainda ao serviço 

do jovem duque quando este foi morto pelo próprio monarca em 1484. Mas terá sido 

depois deste episódio que Tristão da Cunha terá passado para o serviço directo à Coroa, 

muito provavelmente sob os olhos protectores do seu tio Álvaro da Cunha, figura 

próxima de D. João II, pois já era fidalgo da Casa Real em 149048. Como qualquer 

membro da fidalguia portuguesa, Tristão da Cunha tomaria parte dos acontecimentos 

políticos e sociais da corte, iniciando-se em simultâneo nas lides militares. Nesse 

âmbito, é provável a sua participação na gorada expedição à Graciosa em 1489, ao 

                                                
45 Cf. Gayo, vol. VIII, p. 62; Pedatura Lusitana, tomo II, vol. 1, p. 135. Leonor Pais era filha de Paio 
Rodrigues, escrivão da Fazenda de D. Afonso V e depois contador-mor de Lisboa. 
46 Cf. Brasões, I, 174. Sobre a actuação de João Rodrigues Pais e a ligação da sua família ao cargo de 
contador-mor de Lisboa veja-se Virgínia Rau, A Casa dos Contos, Coimbra, 1951, pp. 181 e ss. 
47 Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., pp. 224-225. Também o seu tio Álvaro da Cunha residiu em 
Xabregas: cf. nota infra. 
48 Ver nota infra. 
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comando de uma caravela49. A sua inclusão nos contingentes da campanha africana já 

lhe valeu a atribuição do privilégio de fabrico e venda exclusiva da saboaria de 

Coimbra, no ano seguinte50.  

A longa carreira de Tristão da Cunha firmou-se certamente sob os auspícios do 

novo monarca, irmão mais novo do duque D. Diogo, e sob o signo da lembrança de 

mais de meio século de serviço da linhagem à casa ducal. No início do reinado do 

Venturoso Tristão da Cunha figurava já como fidalgo da Casa Real, recebendo uma 

tença anual de 50.000 reais.51 A sua posição na corte proporcionar-lhe-ia a passagem 

por terras castelhanas e aragonesas em 1498, no âmbito da solene campanha dos reis 

portugueses, por ocasião do juramento de D. Manuel como herdeiro de Castela52. Pode 

notar-se a este propósito como a vertente diplomática da acção de Tristão da Cunha 

nunca deixaria de estar associada ao carácter guerreiro, em plena concordância com os 

ideais cortesãos da época. Apesar da documentação não nos permitir ter certezas53, é 

possível Tristão da Cunha ter-se exercitado novamente no campo das armas em 150154. 

Foi nesse ano que D. Manuel organizou uma armada, sob o comando de D. João de 

Meneses, destinada ao auxílio dos venezianos, a qual acabaria por resultar numa 

confrontação com os turcos em Orão55. Quer tenha sido no seguimento dessa expedição, 

quer de outra actividade exercida durante estes anos, o facto é que Tristão da Cunha foi 

finalmente distinguido em 1503 como membro do Conselho do rei56. 

É difícil avaliar com que permanência e com que intensidade tais funções – 

militares, administrativas, cortesãs – ocupavam um fidalgo como Tristão da Cunha. 

                                                

 49 Cf. A. Braamcamp Freire, As expedições e armadas nos anos de 1488 e 1489, Lisboa, 1915, p. 38 e 40. 
Foi Jean Aubin a chamar a atenção para este episódio na sua recensão à obra de Banha de Andrade: cf. 
op. cit., 559. 
50 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João II, liv. 16, fl. 42. Évora, 18.VI.1490. Privilégio concedido a 
Tristão da Cunha, fidalgo da Casa Real. Documento publicado por Banha de Andrade, op. cit., pp. 193-
194.  
51 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 40, fl. 58v. Setúbal, 26.IV.1496. Publicado em Andrade, 
op. cit., pp. 194-195. No documento faz-se especial menção aos serviços prestados ao duque D. Diogo. 
52 Cf. Garcia de Resende, Miscelânea, p. 299 e Crónica, I, xxvi. 
53 Existiram pelo menos dois homónimos de Tristão da Cunha que não devem com ele ser confundidos. 
Um morador na vila de Torres Novas, que foi armado cavaleiro pelo conde de Tarouca em Tânger. Cf. 
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 5, fl. 26. Carta de privilégio de cavaleiro, datada de Tavira a 
18.XI.1508. Um outro Tristão da Cunha que desempenhou funções de escrivão: cf. IAN/TT, Chancelaria 
de D. Manuel, liv. 1, fl. 36v, com data de Lisboa, 23.VI.1501. 
54 Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit, p. 24. Esta informação foi avançada pelo autor baseado num 
documento existente no Corpo Cronológico, I, 3-84, que menciona Tristão da Cunha como capitão de 
uma embarcação Frol de La Mar. No entanto, não existem mais dados que corroborem este documento. 
Poderá ser o morador de Torres Novas citado na nota anterior. 
55 Sobre esta expedição veja-se o artigo de Vasco Resende, «A armada de socorro aos venezianos 
(1501)», in Clio, nova série, volume 10, 2004, pp. 65-79. 
56 Cf. IAN/TT, C.C., II, 7-71. Lisboa, 18.III.1503. Publicado em A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 196. 
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Vista a inexistência de recursos fundiários, Cunha tinha todo o interesse em empenhar-

se. Tratava-se aí tanto de uma necessidade como de uma oportunidade: ter as mãos 

livres para mexer com os dinheiros que faziam mover quase tudo em Lisboa no início 

do século XVI, foi certamente uma vantagem considerável e talvez algo a que o próprio 

rei deu valor. Claramente, Tristão da Cunha começou a lidar com quantias avultadas de 

dinheiro, servindo certamente os seus interesses privados, mas acima de tudo – pelo 

menos no que toca à imagem que de si criava – os interesses da coroa. Durante o 

primeiro quinquénio do século XVI, Tristão da Cunha desempenhou alguns cargos 

muito significativos desta dinâmica na administração régia. Entre estes, contou-se o 

cargo de recebedor dos assentamentos das moradias57, cargo que tinha sido 

anteriormente do conhecido empreendedor Fernão de Noronha58. Ora, Tristão da Cunha 

exerceu-o em colaboração com Bartolomeu Marchionni, no ano de 1503 e novamente 

em 150559. Além de ter estado envolvido no pagamento das moradias, também prestou 

outros serviços à Coroa60, nomeadamente avançando dinheiro à Câmara de Lisboa61 e a 

membros da família real62. Como é evidente, esse dinheiro tinha de vir de algures: 

Tristão da Cunha achava os meios para ganhá-lo ou procurá-lo. Lisboa terá portanto 

                                                
57 Fernão de Loronha ou Noronha, cavaleiro da Casa Real, e Álvaro Pimentel exerceram o cargo nos anos 
de 1494 a 1496: cf. PMA, II, pp. 357-358. Fernão de Noronha exerceu-se de novo em 1499: cf. PMA, III, 
pp. 257-258. Em 1500 e 1501 era pagador das moradias João Rodrigues Mascarenhas, escudeiro da Casa 
Real: cf. ibidem, pp. 257-258 e ibidem, pp. 130-131. 
58 Fernão de Noronha era um dos mais constantes intervenientes na administração e nas finanças nesta 
época. Era também um dos mais activos participantes no comércio da Guiné, armando navios que iam 
para a costa da Malagueta fazendo a volta para o reino por Cabo Verde. Veja-se o documento de 
22.XII.1503, publicado em PMA, vol. III, pp. 343-345. Detinha também interesses comerciais na Mina, 
onde um dos seus criados estava na fortaleza com o trato do vinho e dos escravos. Cf. documento datado 
de 6.I.1504, publicado em PMA, pp. 348-350. Estava ainda envolvido nos negócios das ilhas atlânticas: 
cf. PMA, III, pp. 400-401. Tinha, além disso, um interesse activo no comércio do Brasil: cf. O Império 
Luso-Brasileiro (1500-1620), coord. de Harold Johnson e Beatriz Nizza da Silva, in Nova História da 
Expansão, coord. Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques, volume VI, s. l., 1992, pp. 81-82. 
59 Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 29ss e respectivos apêndices documentais aí mencionados. 
60 Cf. documento de 30.V.1504, publicado em PMA, III, p. 371-372. Trata-se de um documento quitando 
diversas contas a Tristão da Cunha, abrangendo os anos de 1502 e 1503. Tristão da Cunha tinha recebido 
quantias de Henrique de Figueiredo, recebedor da Casa da Mina, e de Fernão Lourenço, tesoureiro da 
Guiné. Além disso, também recebera quantias provenientes do provento obtido de uma caravela que tinha 
vindo do rio dos Ramos. Todo o dinheiro recebido por Tristão da Cunha tinha sido despendido pelo 
fidalgo em nome do rei, embora não se saiba em que tipo de pagamentos. 
61 Cf. documento datado de Lisboa, a 13.I.1505, publicado em A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 199. 
Alvará de pagamento de 100.000 reais que em nome do rei Tristão da Cunha emprestara à Câmara da 
cidade de Lisboa, para compra de certas carnes. 
62 Banha de Andrade aventa a hipótese de ter sido também recebedor da casa do condestável D. Afonso, 
filho do falecido D. Diogo, duque de Viseu, e sobrinho de D. Manuel e diz que teria sido a instâncias 
deste que em 1526 D. João III lhe concedeu uma tença de 150.000 reis (op. cit., p. 33-34). Não se nos 
afigura possível esta hipótese, uma vez que D. Afonso tinha morrido em Outubro de 1504 (Crónica, I, 
lxxxii). Aliás, Andrade cita um documento onde é referido explicitamente o falecimento do condestável 
(op. cit., p. 33-34). O documento deve referir-se a D. João de Meneses e Vasconcelos, conde de Penela, 
vedor da fazenda em substituição de Nuno da Cunha quando este foi para a Índia. 
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sido, naturalmente, o local de residência permanente de Tristão da Cunha. 

Efectivamente, em 1502 o fidalgo foi um dos representantes da cidade às cortes63. 

Provavelmente devido à sua intensa actividade na área da fazenda, Tristão da 

Cunha acabou mesmo por ser nomeado vedor da Fazenda Real em 1504. Embora nunca 

chegasse a exercer o cargo, por razões desconhecidas para nós, este acabaria por ser 

transferido mais tarde para o seu filho primogénito, Nuno da Cunha64.  

Conforme já indicámos, ao mesmo tempo que se empenhava no serviço à coroa, 

Tristão da Cunha foi desenvolvendo uma estreita ligação com o mundo dos negócios, e 

dentro deste campo passou a especializar-se nas actividades que diziam respeito ao 

investimento nas actividades ultramarinas65. Os primeiros indícios desta actuação 

relacionam-se com o privilégio, concedido por D. Manuel em 1497, de vizinho de 

Santiago de Cabo Verde66. Esta mercê real permitir-lhe-ia actuar comercialmente na 

costa da Guiné, exceptuando Arguim, e beneficiar de várias isenções para as 

mercadorias que entrassem no Reino oriundas daquelas paragens67. Pensamos que o 

salto é muito significativo em termos de currículo pessoal, por comparação com o que 

Tristão obtivera apenas uma década mais cedo pelos seus serviços: em vez de obter com 

as armas em Marrocos os direitos para a exploração das saboarias de Coimbra, Tristão 

da Cunha estava agora em condições de agarrar com base na sua influência na corte e na 

banca a exploração de recursos no além-mar. Este privilégio indicia obviamente a 

existência de fortes interesses de Tristão da Cunha no comércio com as ilhas atlânticas, 

pelo menos com a Madeira. Já o seu pai tinha obtido do infante D. Fernando o direito de 

aguada na Ribeira de S. Francisco no Funchal, preciosa escala para a navegação da 

costa ocidental africana, mercê essa que lhe fora estendida por direito68. Foi 

                                                
63 Cf. Cortes portuguesas. Reinado de D. Manuel I (cortes de 1502), org. João José Alves Dias, Lisboa, 
2001, p. 89. Aí aparecem outros membros da linhagem dos Cunha. 
64 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 18, fl. 118v. Publicado em A. A. Banha de Andrade, op. 
cit., pp. 222-224. Nomeação de Nuno da Cunha para o cargo de vedor da Fazenda, de 27.XII.1521. 
65 Na opinião de Banha de Andrade, Tristão da Cunha não seria um profissional de negócio, mas 
encontrava-se associado aos que o eram, como os mercadores italianos e Fernão de Loronha: op. cit., p. 
39. 
66 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 28, fls. 113v. Évora, 12.IX.1497. Pub. em PMA, vol. 1, p. 
328, doc. 189 e também em Andrade, op. cit, pp. 195-196.  
67 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 14, fl. 104. Publicado em PMA, vol. 1, pp. 147-149, doc. 
58. Algumas das isenções atingiam os dízimos e outros direitos das mercadorias obtidas na Guiné 
entradas no reino e das mercadorias compradas nas ilhas Canárias, Madeira, Porto Santo e Açores. Ver 
Lopes, Marília, «A exploração económica da Guiné e de Cabo Verde nos séculos XV e XVI» in Portugal 
no Mundo, 1 vol., 1989, pp. 250-263.  
68 Cf. DP, vol. 3, pp. 60-62. Documentos do Convento de Santa Clara do Funchal, m. 1, n. 9 e n. 10, 
datados de 7.VI.1467 e 17.XI.1468, respectivamente. Nuno da Cunha tinha o direito de aguada de três 
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provavelmente nesse primeiro privilégio que se enraizou, sem que saibamos 

exactamente como, o interesse da família pelos negócios marítimos, nomeadamente 

atlânticos. 

Os primeiros contactos com o novo mundo oriental e as suas riquezas ocorreram 

logo em 1502, quando Tristão da Cunha se associou aos armadores da nau Leitoa, da 

armada de Vasco da Gama. É verdade que o fidalgo apenas investiu uma soma 

relativamente pequena, mas podemos ler esse gesto como um sinal de prudência, mais 

do que de relutância69. Seguindo o comportamento dos restantes membros da nobreza 

portuguesa, Tristão da Cunha também via no negócio das especiarias asiáticas uma 

forma de obter rendimentos adicionais. E, visto que podia explorá-la, não hesitou em 

avançar.  

 

 

2.2. A governança da Índia e a capitania-mor da armada de 1506 

 

Todos os autores concordam em afirmar que terão sido sobretudo as suas 

qualidades pessoais e a sua experiência como homem de negócios que motivaram a 

escolha de Tristão da Cunha para primeiro representante permanente e oficial da Coroa 

portuguesa na Índia70. Com efeito, denota-se já nestas primeiras escolhas a hipótese de 

uma busca “padronizada”. Joaquim Candeias da Silva explorou as semelhanças entre o 

perfil de Tristão da Cunha e o de D. Francisco de Almeida, afirmando que ambos eram 

comendadores de Santiago, fidalgos da Casa Real e conselheiros do rei71. Embora 

Tristão da Cunha não pertencesse na realidade à Ordem de Santiago, a sua família 

estava com efeito ligada à Ordem. Mas os principais paralelismos situam sem dúvida no 

campo da competências (e/ou influências) comerciais.  

Não parece haver dúvidas sobre o serviço que Tristão da Cunha prestava à 

Coroa; além disso, encontrava-se, conforme já apontámos, estreitamente ligado à rede 

de armadores portugueses e estrangeiros, como Fernão de Noronha e Bartolomeu 

Marchionni. Note-se que o governador ou vice-rei não exercia somente as suas 

                                                                                                                                          

dias de 17 em 17 dias, depois estendido para intervalos de 20 dias. Esta mercê era também para os seus 
descendentes. 
69 Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 43 e documento em apêndice, pp. 200-201. 
70 Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., pp. 50ss;, Jean Aubin, op. cit., p. 559; Joaquim Candeias da Silva, 
O fundador do “Estado português da Índia”. D. Francisco de Almeida. 1457(?)-1510, Lisboa, 1996, pp. 
91ss;, Geneviève Bouchon, Afonso de Albuquerque. O leão dos mares da Ásia, Lisboa, 2000, p. 98.   
71 Cf. Joaquim Candeias da Silva, op. cit., pp. 92-93.  
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competências na área político-militar; como representante do rei, ele teria ainda 

jurisdição na área da Fazenda, actuando com as prerrogativas atribuídas a um vedor da 

Fazenda72.  

Ao seguir para a Índia no ano de 150673, depois de ter recusado ir na vagante de 

D. Francisco de Almeida, a conselho do seu cunhado Lopo Soares de Albergaria74, 

Tristão da Cunha estaria consciente da ocasião de excepção que constituía a sua partida, 

nomeadamente a dois níveis distintos. Por um lado ao nível material, pois tudo indica 

que D. Manuel lhe concedeu regalias significativas no carregamento das naus da 

carreira, permitindo-lhe, inclusive, transportar a sua carga nos navios dos armadores75. 

Por outro lado, a distinção de Tristão da Cunha dos demais da sua qualidade foi vincada 

pelo próprio monarca, pois o fidalgo foi isentado da obediência devida por todos os 

capitães-mores das armadas ao vice-rei ou governador, obediência essa imposta e 

consagrada um ano antes no regimento levado por D. Francisco de Almeida76. Num 

gesto simbólico notável e revelador de um sentido apurado para os jogos da corte e os 

perigos de uma ausência pessoal, Tristão da Cunha abdicaria ostensivamente da dita 

isenção, colocando-se ao serviço do vice-rei, a quem acompanhou na expedição a 

Panane em 1506.  

Não conhecemos o texto do regimento atribuído a Tristão da Cunha na ocasião 

da sua partida77. Sabemos no entanto que a armada saiu do Reino com objectivos 

bastante específicos, resultado do amadurecimento da política da corte manuelina face a 

uma Índia que começava a ganhar contornos menos movediços78. No quadro da política 

manuelina, seria teoricamente desejável uma aliança com outras potências cristãs de 

interesse geo-estratégico, de forma a constituir um cerco capaz de conter a reacção 

                                                
72 Ver Catarina Madeira Santos, “Goa é a chave de toda a Índia”. Perfil político da capital do Estado da 
Índia (1505-1570), Lisboa, 1999, pp. 60ss.  
73 Para a constituição da armada, vejam-se as considerações de Teresa Lacerda e o quadro apresentado na 
sua tese de mestrado: cf. Teresa Lacerda, Os Capitães das Armadas da Índia no reinado de D. Manuel I – 
uma análise social, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universida Nova de Lisboa, Lisboa, 2006, policopiado, p. 169. 
74 Cf. Ásia, II, i, 1. 
75 Estas regalias teriam causado algum desagrado aquando do carregamento das naus para o reino, pois 
encontram-se ecos em Gaspar da Índia, que se queixava de que as vendas das mercadorias dos 
particulares no Oriente causavam o prejuízo da Fazenda régia e atrasavam o carregamento das naus do 
reino. Cf. CAA, III, 195-197. 
76 Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 51. 
77 Apenas se regista um memorandum existente nos Fragmentos da Torre do Tombo, publicado por Banha 
de Andrade: Cf. op. cit., pp. 205-206. Algumas informações adicionais encontram-se na carta escrita por 
D. Manuel I ao vice-rei, levada por Tristão da Cunha. cf. CAA, III, [1506], 268-276.  
78 Para as concepções manuelinas veja-se Luís Filipe Thomaz, «L’ideé impériale manuéline» in La 
Découverte, le Portugal et l’Europe. Actes du Colloque, ed. Jean Aubin, Paris, 1990, pp. 35-103 e idem, 
«A «política oriental» de D. Manuel I e suas contracorrentes», in De Ceuta a Timor, 1994, pp. 189-206.    
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muçulmana. Assim, a armada tinha como propósito construir uma fortaleza na ilha de 

Socotorá, habitada por cristãos e considerada estratégica para o controlo do estreito79. 

Uma outra missão era lançar na costa oriental africana três homens, cuja identificação 

varia segundo os autores80, os quais levavam missivas de D. Manuel para o negus da 

Etiópia81. Noutro plano, Tristão da Cunha estava encarregue de levar consigo o 

regimento de Gaspar Pereira, secretário de D. Francisco de Almeida82.  

Tristão da Cunha tinha investido modestamente na armada de 1502, mas cedo se 

terá apercebido das potencialidades da carreira da Índia. O investimento no 

carregamento da armada por si comandada em 1506-1507 foi, de facto, muito 

considerável. Tristão da Cunha armou a embarcação Santo António83 capitaneada por 

João da Veiga, um homem da sua casa84, na qual provavelmente seguiram os cerca de 

300 quilos de cobre levados por Cunha para pagar transacções na Índia85. Além disso, o 

capitão-mor ainda possuía partes na nau Garça, juntamente com o seu filho Nuno da 

Cunha e outros armadores. Esta iniciativa revela que Tristão da Cunha não só possuía 

ou captara amplo cabedal para a empresa, como interagia estreitamente com o mundo 

                                                
79 Sobre este assunto, vejam-se José Pereira da Costa, Socotorá e o domínio português do Oriente 
(Estudos de Cartografia Antiga, Secção de Coimbra, 82), Coimbra, 1973 e Zoltán Biedermann, «Nas 
pegadas do apóstolo: Socotorá nas fontes europeias dos séculos XVI e XVII» in Anais de História de 
Além-Mar, I vol., Lisboa, 2000, p. 287-386. 
80 Barros diz que se chamariam João James, um degredado; João Sanches mourisco, que fora criado de 
Tristão da Cunha e um mouro natural de Tunes chamado Cide Alá. Deixados por Tristão da Cunha em 
Melinde ao cargo do rei da terra, para que os enviasse para o interior, ainda aí estavam quando foram 
encontrados por Afonso de Albuquerque (entre Fevereiro e Maio de 1508), que lhes deu dinheiro e 
mantimentos para prosseguirem a missão. Cf. Ásia, II, iii, 2.  
81 Cf. Jean Aubin, «L’Embassade du Prêtre Jean à D. Manuel», in Le Latin et L’Astrolabe, Lisboa-Paris, 
vol. 1, pp. 136ss. 
82 Cf. o referido memorandum de Tristão da Cunha publicado por Banha de Andrade. Sobre Gaspar 
Pereira veja-se o artigo de Inácio Guerreiro e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, «O “grupo de Cochim” e a 
oposição a Afonso de Albuquerque» in Stvdia 51, Lisboa, 1992, pp. 127, 131 e 142.   
83 Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 53. Fernão de Noronha tinha na Santo António uma pequena 
parte: 2.527 cruzados, segundo o manuscrito de Rui de Castanheda: ibidem, p. 108. Mais recentemente, 
Jorge Virgílio Amaro Pissara afirmou que a Santo António era na verdade o navio de João Leite que tinha 
partido em 1505 para a Índia e que na torna-viagem tinha sido então entregue ao criado de Tristão da 
Cunha. O autor baseia-se no manuscrito que faz parte do Núcleo Antigo, nº 701 que regista João Leite, e 
não João da Veiga, como um dos capitães. No entanto, o manuscrito do tesoureiro Heitor Nunes, do 
Núcleo Antigo, nº 809, atesta a Santo António como sendo de Tristão da Cunha. Cf. Jorge Virgílio Amaro 
Pissara, A Armada da Índia. Cômputo, tipologia e funcionalidade das armadas de guerra portuguesas do 
Oriente (1501-1510), dissertação de mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2001, policopiado, p. 293, 295 e 
297-298. Refira-se que tanto Castanheda como Correia afirmam que Tristão da Cunha levava uma nau 
armada por si. Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 53. 
84 Cf. Ibidem, p. 53. 
85 Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 63. 
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dos armadores de Lisboa ao mesmo tempo que fazia do serviço à coroa uma actividade 

principal em termos de economia simbólica86.  

Não podemos aliás deixar de concordar com a interpretação de João de Barros87, 

quando sugere que a nomeação para a capitania-mor da armada teria sido uma forma de 

compensação pela não concretização das expectativas criadas com a nomeação para a 

governança, que poderia ter rendido a Tristão da Cunha cerca de 60.000 cruzados, 

quantia muito significativa para a época88. Será aliás nesse contexto que se enquadram 

as extensas regalias económicas concedidas pelo monarca na viagem de 1506-1507. 

Como mais tarde apontaria, de forma acusatória, o filho de Afonso de Albuquerque, o 

próprio Tristão da Cunha não se teria coibido em afirmar que «se El-Rey D. Manuel 

fizera mercê daquela armada, fora para se aproveitar»89. Mas, contrariamente ao 

imaginário invocado por Albuquerque, Cunha seguia uma agenda e uma retórica onde o 

proveito financeiro e o serviço à coroa não se excluíam necessariamente. 

 

O que é de salientar na composição da armada de 1506 é que quase todos os 

navios pertenciam a particulares, tendo sido fretados por D. Manuel para a viagem, com 

excepção naturalmente dos navios que iam sob a bandeira de Afonso de Albuquerque, 

os quais iriam ficar a patrulhar a entrada do Mar Vermelho90. Efectivamente, o ano 

anterior tinha sido de grande sobrecarga para o estaleiro naval manuelino, com a partida 

da esquadra de D. Francisco de Almeida. Além disso, o investimento em partes de 

embarcações nesta expedição de 1506 foi bastante significativo, como bem detalhou 

Banha de Andrade com base no manuscrito de Rui de Castanheda existente na Torre do 

Tombo91. Todos os velhos conhecidos de Tristão da Cunha participaram nesta sua 

aventura oriental. Uma das naus, a S. Vicente, pertencia a Marchionni92. Parece certo 

                                                
86 Cf. Ibidem, p. 108. 
87 Cf. Ásia, II, i, 1. 
88 Cf. Joaquim Candeias da Silva, op. cit., p. 95.  
89 Cf. Comentários de Afonso de Albuquerque, Lisboa, 1973, 1 vol., parte 1, cap. 8, pp. 30-34. 
90 Vejam-se os quadros da armada de 1506 em Jorge Virgílio Amaro Pissara, op. cit., pp. 295-298 e em 
Teresa Lacerda, op. cit., p. 169. 
91 O manuscrito de Rui de Castanheda, tesoureiro da Casa da Índia, faz parte do Núcleo Antigo, nº 701. 
Banha de Andrade utilizou abundantemente as informações contidas neste documento. As descrições dos 
investimentos realizados por diversas personalidades portuguesas e estrangeiras podem ser encontradas 
novamente em A. A. Banha de Andrade, op. cit., pp. 108ss. 
92 Informação veiculada por Luís de Varthema passageiro da armada na torna-viagem. Cf. A. A. Banha de 
Andrade, op. cit., p. 107. 
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que também alguns mercadores alemães detinham interesses em algumas das naus dos 

armadores, embora não se saiba precisamente em quais93.  

 

 

2.3. Tristão da Cunha e Afonso de Albuquerque: ou duas visões da Índia  

 

A existência de um contencioso entre Tristão da Cunha e Afonso de 

Albuquerque, cujas causas remontariam a desentendimentos ocorridos durante a viagem 

da armada de 1506-1507, foi objecto de numa célebre carta dirigida por Afonso de 

Albuquerque a Tristão da Cunha, redigida provavelmente no final de 1512. Este 

documento foi já analisado por Henrique Lopes de Mendonça, há quase um século, pelo 

que nos limitamos a relembrar os seus principais pontos94. Albuquerque parece ter tido 

várias razões para o referido desentendimento, que ele de resto procurou sanar, 

reiterando a sua amizade e solidariedade em virtude do parentesco que os unia. Em 

primeiro lugar, Tristão da Cunha apregoou publicamente os motivos da querela apesar 

de Albuquerque considerar ter mais motivos de queixa. Tristão da Cunha tinha 

permitido várias ofensas a Albuquerque por parte de Jorge Barreto e António de 

Saldanha, e teria também pretendido colocar a esquadra do Terribil sob o comando do 

seu jovem filho Nuno da Cunha – coisa que, obviamente, acabara por não fazer. Entre 

as razões não explicitadas do conflito, é muito provável que Albuquerque tenha 

considerado um embaraço o estar constrangido ao comando e autoridade de Tristão da 

Cunha até a armada atingir Socotorá95. Finalmente, Albuquerque mostrou-se 

abertamente amargurado por Tristão da Cunha não ter exaltado o mérito dos seus 

serviços, como deveria ter feito seguindo os códigos da boa conduta entre parentes. 

Tristão da Cunha, por sua vez, parece ter tomado como ofensa as queixas de 

Afonso de Albuquerque a respeito do fraco aprovisionamento da sua esquadra96 e dos 

infortúnios do conjunto da armada, inculpáveis implicitamente ao piloto de Tristão da 

                                                
93 Cf. Manuel Nunes Dias, O capitalismo monárquico português (1415-1549). Contribuição para o 
estudo das origens do capitalismo moderno, Coimbra, 1963, 2 vol., p. 212. Banha de Andrade cita alguns 
nomes de investidores, além de Marchionni: Lomelino (dos Lomellini), Bermudes, Diogo Fernandes. Cf. 
A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 111. 
94 A carta em questão foi publicada nas CAA, II, pp. 252-255. Cf., Henrique Lopes de Mendonça, 
«Affonso de Albuquerque e Tristão da Cunha», Boletim de segunda classe da Academia de Ciências de 
Lisboa, IV, fasc. 1 – Outubro de 1910, Lisboa, 1911, pp. 50-76. 
95 Foi o próprio Albuquerque a dizê-lo: «meu capitam moor ereis». Cf. CAA, II, p. 252.  
96 Cf. CAA, III, 280. 
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Cunha. A maior experiência de marinharia por parte de Albuquerque, que aliás dela se 

gabou, pareciam reduzir os méritos do capitão-mor de 1506.  

Parecem-nos importantes estes detalhes na medida em que o binómio de 

argumentos sublinhado por Brás de Albuquerque não constitui necessariamente uma 

chave válida para todo o conflito. Boa parte do contencioso desenvolvia-se ao nível das 

relações pessoais, do orgulho e da honra: durante a década seguinte, o principal motivo 

de dissensão entre os dois homens veio a ser a morte do filho de Tristão da Cunha, 

Manuel da Cunha. Albuquerque viu-se censurado por não ter apadrinhado o jovem que 

fora para a Índia como capitão de uma das naus da armada de 1510, sob a bandeira de 

Gonçalo de Sequeira. O jovem conheceu os seus primeiros obstáculos nas paragens 

orientais quando a sua nau, provavelmente a Santa Maria da Pena97 se afundou ao largo 

de Moçambique98. Recolhida a tripulação, foi noutro navio que Manuel da Cunha 

desembarcou na Índia, ansiando por novos desafios e acabando integrado, por 

Albuquerque, nas hostes reunidas para o ataque de Goa no final de 151099. Terá aliás 

sido em consideração ao seu parentesco que Albuquerque o escolheu, apesar de tão 

novo e inexperiente na Índia, para substituir Rodrigo Rebelo na capitania de Cananor. 

Aí Manuel da Cunha deu mais uma vez mostras da sua inexperiência, segundo 

Albuquerque, ignorando os conselhos de Duarte da Veiga, criado de seu pai100. Ao 

chegar a Cananor em Dezembro de 1510101 Manuel da Cunha encontrou finalmente 

alguns dos adversários de Albuquerque. Duarte de Lemos estava aí enquanto aguardava 

com a sua tripulação a carga das naus que iriam para o Reino. Aí encontrou também o 

seu parente Francisco de Sá, que parece ter exercido grande influência sobre o seu 

jovem espírito. Os cronistas e também Albuquerque, o qual não desejaria agravar ainda 

mais as relações com Tristão da Cunha, não explicitaram o teor dos desvios cometidos 

                                                
97 Cf. CAA, V, p. 184-185. Os dados referem-se a Duarte da Veiga, feitor desta «nau de Tristão da 
Cunha», que se perdeu em Moçambique. Seria a nau armada por Tristão da Cunha ou a referência será 
explicável por ser comandada por seu filho? Não temos conhecimento de que a frota comandada por 
Gonçalo de Sequeira também levasse naus de armadores, apesar de, na mesma altura, sair de Lisboa a 
frota de Diogo Mendes de Vasconcelos, destinada a Malaca para assentar trato. As relações de armadas 
não identificam as embarcações deste ano de 1510. Cf. Relação, p. 25 e Emmenta, p. 15. Pissara também 
não fez a identificação desta embarcação com a Santa Maria da Pena. Cf. op. cit., p. 310. 
98 Cf. Ásia, II, v, 8; História, III, xxxiiii; Lendas, II, 131. 
99 Veja-se a opinião de Manuel da Cunha aquando da consulta sobre a conquista de Goa, feita por 
Albuquerque: cf. CAA, II, 8. Cf. História, III, xlii; Lendas, II, 145. 
100 Duarte da Veiga, criado de Tristão da Cunha, fora para a Índia como feitor da nau de Manuel da 
Cunha. Ver nota 132. 
101 Veja-se o mandado de 13.XII.1510, onde Manuel da Cunha assinou como capitão da fortaleza. cf. 
CAA, VI, p. 407. 
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pelo jovem capitão, referindo-se vagamente a “algumas coisas” que tinham deixado as 

gentes agravadas102.  

Curiosamente, foi Castanheda que relatou com detalhe a sua conduta. Manuel da 

Cunha ter-se-ia deixado enredar pelos opositores de Albuquerque na Índia, acabando 

por participar no desvio de correspondência entre os oficiais de Cochim (os quais 

davam conta dos problemas havidos durante a carga das naus) e o próprio governador. 

A situação ainda se agravou quando Manuel da Cunha desobedeceu directamente às 

ordens do governador, entregando a via das cartas destinadas a D. Manuel não a 

Gonçalo de Sequeira, mas a Duarte de Lemos103. Poderemos ver neste episódio uma 

confirmação da aproximação de Manuel da Cunha ao chamado “grupo de Cochim”, o 

qual tinha fortes influências em Cananor104. Actos consequentes e premeditados ou 

simples sinais de inconsciência de um jovem influenciável, o certo é que eles acabaram 

por favorecer os opositores do Terribil. A reacção de Afonso de Albuquerque, severo 

comandante de homens, revelou no entanto mais uma vez a consideração que este tinha 

para com Tristão da Cunha. O governador tirou a capitania de Cananor a Manuel da 

Cunha e, isentando-o de outras sanções, enviou-o para Goa. Pouco depois, em Março de 

1511, Manuel da Cunha perecia na companhia de Rodrigo Rebelo, então capitão de 

Goa, durante uma investida insensata sobre as forças comandadas por Pulate Can105. 

A consideração de Albuquerque por Tristão da Cunha estaria certamente 

mesclada com o receio da influência de Tristão da Cunha na corte durante a sua 

ausência. Era natural que existissem rumores de que Tristão da Cunha poderia substituir 

Albuquerque na governança da Índia. Mas até que ponto tal substituição daria corpo a 

uma reviravolta comercialista? Qual seria a atitude de Tristão da Cunha perante o 

processo de expansão oriental levado a cabo por D. Manuel e pelo pequeno círculo de 

apoiantes da sua ideologia messiânica – com Albuquerque como seu executor e porta-

bandeira? A questão é tanto mais pertinente quanto Cunha nunca deixou de figurar 

como um homem próximo do monarca e, na sua qualidade de conselheiro régio, poderia 

dar o seu contributo nas decisões relativas ao governo do Reino e da Índia. A impressão 

                                                
102 Cf. Lendas, II, 181; Ásia, II, v, 11. 
103 Cf. História, III, xlv.  
104 Subrahmanyam afirmou que, por um curto período, Manuel da Cunha era «aliado próximo do “círculo 
de Cochim”»: Cf. Sanjay Subrahmanyam, A Carreira e a Lenda de Vasco da Gama, Lisboa, 1998, p. 306 
e idem, «Making India Gama: the project of Dom Aires da Gama (1519) and its meaning» in Mare 
Liberum 16, 1998, p. 38-39. Sobre o grupo de Cochim veja-se o artigo de Inácio Guerreiro e Vítor 
Rodrigues citado na nota 73. 
105 Cf. História, III, lxv; Lendas, II, 189-190; Ásia, II, vi, 8. 
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que fica é que Cunha velejou com grande habilidade pelas águas agitadas da corte. 

Tristão da Cunha não parece ter feito parte do “círculo messiânico” de D. Manuel, 

revelando por exemplo pouco zelo em relação aos emissários destinados à Etiópia.  

Existem indícios muito claros que aproximam Tristão da Cunha à linha de 

orientação mais pragmática, adepta de uma política comercial para o Oceano Índico, 

facção liderada então pelo barão do Alvito, eminência parda da corte. Os italianos em 

actividade em Portugal no início do século XVI, tanto genoveses como florentinos, 

estariam especialmente interessados no comércio oriental, com o escopo de derrubarem 

o bloco veneziano-mameluco que dominava o mercado das especiarias106. Tristão da 

Cunha, como foi sendo atrás dito, tinha diversas ligações ao meio mercantil de Lisboa, 

tanto com estrangeiros como com portugueses, alguns destes membros da corte que 

tomavam parte nas actividades mercantis107.  

Parece útil, neste sentido, analisar a figura de Tristão da Cunha em correlação 

com a de Lopo Soares de Albergaria, libelado como nenhum outro como campeão da 

“soltura” dos indivíduos para a vida comercial. Cunha e Lopo Soares de Albergaria 

estavam ligados um ao outro por laços familiares, sendo cunhados. Mas para além desta 

ligação, constatamos também que os dois homens prestaram apoio e conselho mútuo e 

constante. Lopo Soares poderá mesmo ter aconselhado Tristão da Cunha a não aceitar o 

cargo de governador ou vice-rei da Índia, na vagante de D. Francisco de Almeida, como 

sugeriu João de Barros108.  

Percorrendo a documentação, vemos emergir uma teia de cumplicidades que 

envolvem Tristão da Cunha, o barão do Alvito e Lopo Soares de Albergaria. A 

cumplicidade deste trio é mais uma vez enunciada pela participação de Tristão da 

Cunha na armada de 1515, comandada pelo recém-nomeado Lopo Soares. É sabido que 

foi por instigação do próprio barão do Alvito que Lopo Soares foi nomeado para o 

cargo, em substituição de Afonso de Albuquerque109. É precisamente nesta conjuntura 

de enfraquecimento do “círculo messiânico” do monarca que este autorizou um contrato 

                                                
106 Cf. L. F. Thomaz, «Os Portugueses e a rota das especiarias» in De Ceuta a Timor, Lisboa, 1994, pp. 
174-178. 
107 Tais como D. Nuno Manuel, com quem Tristão da Cunha também teria interesses comerciais: veja-se 
o documento do ano de 1513 existente no Corpo Cronológico publicado em apêndice em A. A. Banha de 
Andrade, op. cit., pp. 211-212.  
108 Cf. Ásia, II, i, 1. Damião de Góis parece convencido que de facto Tristão da Cunha assumiria a 
governança da Índia, caso falecessem D. Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque: cf. Crónica, II, 
xxi.  
109 Cf. L. F. Thomaz, «Os Portugueses e a rota das especiarias» in De Ceuta a Timor, Lisboa, 1994, pp. 
181-182. 
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de João Serrão para a livre navegação e comércio de duas naus pelos portos da Índia. 

Uma destas foi adquirida por Tristão da Cunha para o seu filho primogénito Nuno da 

Cunha. Mas no decorrer da preparação da armada, o rei acabou por requisitar as duas 

embarcações, obviando assim a que estas pudessem comerciar pelo Índico. Num 

momento de fortes tensões na corte, Tristão da Cunha viu-se obrigado a tomar uma 

posição aberta e, significativamente, não hesitou em assumir a defesa dos lesados. Ora, 

mais do que um acto de desobediência ao rei, esta defesa deverá ter saído de uma 

avaliação muito precisa das possibilidades de Cunha na corte. O que sobretudo 

impressiona no seu requerimento é a familiaridade com que o fidalgo se dirige ao 

monarca, explorando todos os recursos do “conselheiro endinheirado”. O texto culmina 

assim numa ameaça pouco velada, baseada numa posição de força financeira e 

comercial que tanto servia a coroa como a podia desafiar: «se vosa alteza ha por bem 

que nos vamos a todallas partes da India em geral como se o nosso contrato estende esta 

bem e se nam leixamos de armar»110.  

Tristão da Cunha tinha, provavelmente, uma visão essencialmente económica da 

empresa ultramarina, guiada pela procura do lucro através da exploração de privilégios 

e outras formas de baixar custos e, por vezes, eliminar concorrentes. A mesma visão 

aparece aliás muito claramente expressa no seu interesse pela prospecção da ilha de S. 

Lourenço, a qual poderia, nas suas próprias palavras, vir a ser uma «Índia de menos 

custo»111. 

 

 

2.4. 1514 – A embaixada à Santa Sé112 

 

À parte os seus cargos e a sua actividade financeira e comercial, Tristão da 

Cunha viria também a empenhar-se no seu serviço a D. Manuel no plano diplomático, 

representando o rei na sua maior acção de propaganda levada a cabo no exterior do 

Reino – a célebre embaixada de 1514 a Roma. Foi no final do mês de Outubro de 1513 

que o rei D. Manuel nomeou os seus representantes à corte da Santa Sé113. Os 

                                                
110 Vejas-se documento datado de Lisboa, a 31.I.1515, publicado por Banha de Andrade, op. cit., pp. 219-
221. 
111 Ibidem, p. 83. 
112 Veja-se análise deste episódio em Andrade, op. cit., pp. 119-131. 
113 Cf. Corpo Diplomático Português contendo os actos e relações políticas e diplomáticas de Portugal 
com as diversas potências do mundo, Lisboa, tomo I, 1862, p. 209. 
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escolhidos iam munidos de importantes responsabilidades e altos objectivos. O primeiro 

deles era a representação da coroa portuguesa no V concílio de Latrão, o qual teria lugar 

em Roma durante o mês de Março de 1514. 

A escolha de Tristão da Cunha como líder da embaixada é certamente 

sintomática da alta consideração do monarca por este fidalgo. A embaixada queria-se 

triunfal, de forma a provocar o espanto a todos os que assistissem ao cortejo, tal como 

as notícias do feito dos Portugueses causavam espanto nas cortes da Europa. Que 

melhor escolha do que Tristão da Cunha, como um desses homens que já tinham 

atravessado o cabo da Boa Esperança, pelejado com os inimigos da fé cristã e 

descoberto novas terras? Este seria um digno representante de D. Manuel, capaz de dar 

um relato vivo das proezas dos Portugueses no Oriente. No entanto, é preciso não 

esquecer que outros poderiam também ter podido dar conta dos esplendores da Índia. A 

embaixada a Roma seria certamente de grande prestígio, valorizando a linhagem de 

quem a protagonizasse. Mas Cunha era apenas um entre muitos que poderiam liderar 

uma embaixada em termos de prestígio linhagístico. Quais terão então sido as razões 

específicas para a escolha de Tristão da Cunha? Cremos que um aspecto importante 

poderá ter estado relacionado com os excelentes contactos que Tristão da Cunha 

mantinha com negociantes e banqueiros italianos. Esta faceta da sua carreira dava-lhe 

uma experiência e conhecimentos que poderiam facilitar a vida da embaixada na Itália 

não só no plano geral – a organização dos eventos, a vida quotidiana dos enviados, etc. 

– como ainda no financiamento da missão, que se afigurava complexo.  

A embaixada foi cuidadosamente planeada, a fim de causar o espanto da corte 

pontifícia e dos representantes das restantes cortes europeias, mostrando a 

magnificência e a grandiosidade do poder manuelino114. O que se representava era o 

poder de um rei que se pretendia investido de uma missão universal, de certo modo 

imperial, e também de toda uma nação pronta a domar o exterior, o exótico representado 

por um bestiário cheio de significados, nomeadamente o elefante obediente e a onça 

domesticada. A acompanhar Tristão da Cunha foram os seus três filhos, Nuno, Simão e 

Pero Vaz, símbolos de uma geração de jovens portugueses empenhados na luta contra 

os muçulmanos. As suas funções são pouco claras, mas Tristão da Cunha tratou muito 

provavelmente de discutir em Roma os assuntos da guerra e da expansão portuguesa, 

                                                
114 Cf. Ana Maria Alves, As entradas régias portuguesas, Lisboa, s. d., pp.29-30. 
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reservando-se os assuntos da igreja para os juristas que o acompanhavam115. Diogo 

Pacheco e João de Faria eram experientes juristas, o primeiro tinha aliás ido já na 

embaixada de 1505116. Seria Diogo de Pacheco o autor da oração de obediência de 

1514117, como já tinha sido em 1505. 

A embaixada foi um sucesso, representando a consagração da política 

manuelina. As expectativas do monarca acabariam por ser concretizadas pela 

aquiescência por parte da Santa Sé da maior parte dos requerimentos de D. Manuel. O 

papa Leão X permitiu a criação de novas comendas militares para a Ordem de Cristo 

através da bula Redemptor noster; e também as reivindicações concernentes ao Oriente 

foram satisfeitas pela criação do bispado do Funchal, e pelas definições da Pro excelenti 

praeminentia118. Claramente, Tristão da Cunha esteve consciente do valor simbólico de 

toda a sua acção em Roma. É significativo como esta vertente diplomática da sua 

carreira ainda hoje constitui uma face muito mais visível do que o aspecto financeiro, o 

qual não aparece senão sob escrutínio mais demorado. A embaixada a Roma constituiu 

sem dúvida um ponto alto na estratégia de propaganda do próprio Tristão da Cunha e da 

sua parentela no seio da corte portuguesa. Tratou-se aí não de um produto marginal, mas 

de um objectivo central cuidadosamente planeado e posto em cena para impressionar. 

Os preparativos com todos os seus faustos foram largamente exibidos na corte 

manuelina antes da partida119. O momento serviu ainda para exibir e congregar em seu 

torno a sua parentela, constituída, além dos seus filhos, por cerca de 20 membros da sua 

família, entre os quais o seu sobrinho Garcia de Sá120. Assim, Tristão da Cunha criava 

um momento glorioso para si dentro da sua linhagem e do seu grupo, ao mesmo tempo 

que se afirmava dentro do contexto mais largo da corte, dos meios mercantis e, 

provavelmente, da própria população de Lisboa. 

 

                                                
115 Vejam-se os apontamentos mandados por D. Manuel para orientação dos embaixadores. Cf. As 
Gavetas da Torre do Tombo, I, pp. 446-454. 
116 Cf. Charles-Martial de Witte, Les Lettres papales concernant l’Expansion portugaise au XVIe siècle, 
Immensee, 1986, p. 29. 
117 Cf. Oração de Obediência ao sumo Pontífice Leão X dita por Diogo Pacheco em 1514, edição 
facsimilada com notas bibliográficas de Martim de Albuquerque e tradução portuguesa de Miguel Pinto 
de Meneses, Lisboa, 1988, volume 6. 
118 Cf. Charles-Martial de Witte, op. cit., pp. 40-42. 
119 Cf. Marino Sanuto, Diarii, XXVI, col. 422. Carta de Jerónimo Sernigi, relatando o ensaio feito em 
Lisboa do cortejo. Carta reproduzida ainda pelo Pe. António Brásio, «Embaixada do Congo a Roma em 
1514?», in Studia, nº 32, 1971, pp. 51-89. 
120 Cf. Salvatore de Ciutiis, Une embassade portugaise à Rome au XVIe siècle. Nápoles, Typ. Michele 
d’Auria, 1899, p. 21. 
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3. “Da vossa criação”: percursos dos Cunha nos inícios do século XVI 

 

3.1. Os filhos de Tristão da Cunha: alianças matrimoniais 

  

A posição da sub-linhagem que nos interessa ficou duradoiramente associada ao 

desempenho social de Tristão da Cunha e das suas estreitas relações com o Venturoso, 

mesmo em momentos mais polémicos e difíceis. Recorde-se como, ainda no final da 

vida de D. Manuel, Tristão da Cunha esteve presente como testemunha no casamento do 

rei com D. Leonor121. 

Como todos os chefes de linhagens nobres, também Tristão da Cunha se 

encarregou especialmente do avanço e da promoção social dos seus descendentes. Por 

esta época as alianças matrimoniais continuavam a ser reveladoras do efectivo estatuto 

social de uma família. Era no momento da escolha dos parceiros que se potenciavam, ou 

não, as hipóteses de ascensão social122. Ora, estranhamente, o que se pode constatar é 

que, apesar do destaque de Tristão da Cunha na corte manuelina, o seu sucesso na 

promoção dos filhos pode ser considerado relativamente reduzido, apesar da maior parte 

dos seus descendentes, legítimos e ilegítimos, ter conseguido contrair matrimónio123. 

Com efeito, nenhum dos seus filhos logrou contrair matrimónio com um membro de 

uma casa titular. As alianças centraram-se em famílias detentoras de alcaidarias-mores e 

senhorios, portanto nas esferas superiores de uma nobreza de escalão médio, e não nos 

topos da hierarquia. 

A aliança mais importante para os Cunha foi sem dúvida aquela que se 

desenvolveu com a linhagem dos Silveira, aliança essa que se revelaria particularmente 

importante no contexto do reinado de D. João III. Foi desta linhagem, em certos 

aspectos semelhante à dos Cunha porque ligada desde as origens ao serviço da Coroa na 

administração, que saíram as duas esposas de Nuno da Cunha. O futuro vedor da 

                                                
121 Cf. Crónica, iv, xxxiii. 
122 Cf. Marie-Claude Gerbet, Les Noblesses Espagnoles au Moyen Âge XIe-XVe siècle, Paris, Armand 
Colin, 1994, p. 205. 
123 Falamos daqueles que sobreviveram até à idade adulta. Lembramos que Jerónimo da Cunha faleceu 
precocemente. Tristão da Cunha teve mais filhos naturais, além de D. Guiomar da Cunha, pois ele mesmo 
o confirma na sua carta de partilhas, publicada por Andrade, op. cit., p. 231. Felgueiras Gayo atribui-lhe 
quatro bastardos. Cf. Gayo, vol. IV, p. 147. 
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Fazenda de D. João III e governador da Índia desposou primeiro D. Maria da Cunha124. 

O casamento deverá ter ocorrido antes da ida a Roma em 1514125. Facto é que na 

comitiva da embaixada figurava já Manuel da Silveira, irmão de D. Maria da Cunha126. 

Esta era filha de Martim da Silveira127, senhor e alcaide-mor da localidade alentejana de 

Terena a Norte de Monsaraz128 e de sua mulher D. Catarina, filha de Diogo de 

Azambuja. D. Maria da Cunha morreu prematuramente, mas a ligação à família dos 

Silveira foi reforçada pelo segundo casamento de Nuno da Cunha. Desta feita, a 

escolhida foi Isabel de Vilhena129, filha de Nuno Martins da Silveira, senhor de Góis, e 

irmã de Luís da Silveira, mais tarde o primeiro conde de Sortelha, de quem voltaremos a 

falar adiante130. O casamento com este ramo da linhagem Silveira aproximou ainda 

Nuno da Cunha do barão do Alvito, que casara entretanto com D. Leonor de Vilhena, 

uma das irmãs de Isabel de Vilhena e Luís da Silveira. 

O segundo filho de Tristão da Cunha, Simão, aliou-se por seu turno aos Grã, 

uma outra família recém-chegada à nobreza, originária, no entanto, da burguesia de 

Lisboa131. Simão casou antes de 1518132 com D. Isabel de Meneses133, filha de Rui 

Gomes da Grã, governador da Casa de D. Joana, a Excelente Senhora, e da sua segunda 

                                                
124 Cf. Livro de Linhagens, p. 144, que lhe chama D. Maria da Silveira; Brasões, I, p. 175; Gayo, vol. IV, 
p. 148. 
125 Cf. «O caderno dos assentamentos», AHP, X, 1916, p. 176. Pagamento de 120.000 reais pertencentes 
ao último terço do seu casamento, com data de 1514.  
126 Cf. Salvatore de Ciutiis, Une embassade portugaise à Rome au XVIe siècle. Nápoles, Typ. Michele 
d’Auria, 1899, p. 21. Embora houvessem mais homónimos nas diversas sub-linhagens dos Silveiras, 
parece-nos mais provável que fosse o cunhado a integrar a comitiva. 
127 Martim da Silveira era o filho mais novo de Diogo da Silveira, vedor da Fazenda e escrivão da 
puridade do rei D. Afonso V. Cf. Livro de Linhagens, p. 300-301. 
128 Cf. Silvina Silvério, «Diogo da Silveira, capitão-mor da Carreira da Índia» in A Nobreza e a Expansão 
Portuguesa. Estudos Biográficos, coord. de João Paulo Oliveira e Costa, Cascais, Patrimonia, 2000, p. 19. 
129 Desconhece-se a data deste enlace. 
130 Luís da Silveira foi um dos confidentes mais próximos de D. João III. Desempenhou sempre cargos 
palatinos, iniciando a sua carreira como guarda-mor de D. João III quando este era ainda príncipe, cargo 
que continuou a desempenhar aquando da sua subida ao trono. Cf. AHP, vol. 1, 1903, p. 83 e Brasões, III, 
pp. 396-8. Foi seu embaixador a Castela. Cf. Gavetas, IV, pp. 350-356. Veja-se também D. Luís Gonzaga 
de Lancastre Távora, Um fidalgo português da Renascença. D. Luiz da Silveira, 1º conde da Sortelha, 
Lisboa, 1969. 
131 O fundador era Estêvão Anes da Grã, cidadão de Lisboa, que, tal como Álvaro Pais, fora um dos 
apoiantes de D. João I. cf. Pedatura Lusitana, volume III, tomo 2, pp. 323. 
132 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 10, fl. 125. Lisboa, 15.II.1518. Carta atribuindo uma 
tença anual a D. Isabel de Meneses, mulher de Simão da Cunha. Veja-se ainda IAN/TT, CC II, 90-90: 
provisão para o pagamento de 120.000 reais do último terço do casamento de D. Isabel, com data de 
8.VII.1520. Simão da Cunha parece ter sido criado da casa de D. João III enquanto este era ainda 
príncipe. 
133 Cf. AHP, vol. 2, 1904, p. 103. Trata-se do pagamento de uma tença de 20.000 reais nas herdades a D. 
Isabel, mulher de Simão da Cunha. 
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mulher, D. Maria de Meneses134. Também esta família tinha algumas afinidades de 

percurso com a família de Tristão da Cunha. Entre elas conta-se a sua longa 

familiaridade com as actividades ultramarinas e as fortes ligações aos filhos de D. João 

I. Na década de 1440, o escudeiro Dinis Eanes da Grã percorria a costa africana135. 

Dinis Gomes da Grã e os seus irmãos Luís Gomes e Pedro Gomes eram criados da casa 

do infante D. Pedro, e pelo menos o segundo faleceu na batalha de Alfarrobeira136. Rui 

Gomes da Grã foi o filho primogénito de Dinis Eanes da Grã, e relacionou-se com a 

família dos Almeidas, também eles ligados ao serviço de D. Joana e ainda ao círculo 

dos condes de Abrantes137. Do seu já mencionado casamento com D. Maria de Meneses 

saíram três filhos: João Gomes da Grã138, Pêro Gomes da Grã139 e a esposa de Simão da 

Cunha, D. Isabel de Meneses140. Significativamente, quase todos os descendentes de 

Rui Gomes da Grã embarcaram para a Índia141. O investimento desta família no Oriente 

parece ter sido sistemático, nomeadamente no tocante aos sobrinhos de D. Isabel de 

                                                
134 D. Maria de Meneses era a camareira-mor de D. Joana. Cf. Pedatura Lusitana, tomo III, vol. 2, p. 324; 
Brasões, I, p. 176-177; Gayo, vol. IV, p. 150 e Livro de Linhagens, p. 145. 
135 Este escudeiro do infante D. Pedro era sobrinho de Gonçalo Pacheco, “homem de grossa fazenda”, 
aposentado tesoureiro da Casa de Ceuta. Em 1445 participou numa expedição à Guiné comandando uma 
embarcação de seu tio. Na Ilha de Tider foi armado cavaleiro por Álvaro de Freitas. Cf. Gomes Eanes de 
Zurara, Crónica dos feitos notáveis que se passaram na conquista da Guiné por mandado do infante D. 
Henrique, ed. de Torquato de Sousa Soares, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1978, 1 vol., cap. 
xxxvij e lv. Relato seguido por Barros, Ásia, I, i, 11. Sobre o papel dos escudeiros e cavaleiros nos 
primórdios da expansão, veja-se Luís Filipe Oliveira, «A expansão quatrocentista portuguesa: um 
processo de recomposição social da nobreza», in Jornadas de História Medieval. 1383/85 e a crise geral 
dos séculos XIV/XV. Actas, Lisboa, 1985, pp. 199-208. Será muito provavelmente o mesmo Dinis Eanes 
da Grã, cavaleiro do infante D. Fernando, duque de Viseu, ouvidor de sua casa e terras, já na década de 
1560. Cf. Charles Verlinden, «L’infant Dom Fernando comme administrateur colonial a Madère, aux 
Açores et au Cap Vert (1460-1470)», sep. Revista da Universidade de Coimbra, vol. XXXI, 1984, p. 261. 
Morreu em 1468: p. 263. 
136 Pedatura Lusitana, Tomo III, vol. 2, p. 324. Dinis Eanes da Grã, ao contrário de Luís Gomes da Grã, 
apoiou D. Afonso V, chegando a receber bens confiscados. O seu irmão era porta-bandeira de D. Jaime, 
filho do infante D. Pedro. Cf. Humberto Baquero Moreno, A batalha de Alfarrobeira, Coimbra, Imprensa 
da Universidade de Coimbra, 1979-1980, 1 vol., p. 432 e p. 533. 
137 Rui Gomes da Grã aparece nomeado como um dos testamenteiros de D. Francisco de Almeida. Cf. 
Joaquim Candeias da Silva, op. cit., pp. 414-415. Rui Gomes da Grã seria testamenteiro de D. Francisco 
caso tivessem morrido o conde de Penela, cunhado de D. Francisco, ou o bispo de Coimbra, seu irmão. 
138 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 24, fl. 4v. Almeirim, a 1.XII.1514. Mercê de uma tença 
de 20.000 reais a João Gomes da Grã, moço fidalgo, pelos serviços de Rui Gomes da Grã, governador da 
casa de D. Joana. 
139 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 24, fl. 4v. Almeirim, 1.XII.1514. Mercê de uma tença de 
1000 reais a Pêro Gomes da Grã, pelos serviços de Rui Gomes da Grã, governador da casa de D. Joana. 
Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 18, fl. 35v. Lisboa, 3.8.1521. A Pêro Gomes da Grã, fidalgo 
da Casa Real, confirmada tença anual de 31.140 reais, dos quais tinha um padrão de D. Maria de 
Meneses, sua mãe, camareira-mor da Excelente Senhora, tença que recebia ainda em 1523: cf. AHP, vol. 
2, 1904, p. 113.  
140 Pedatura Lusitana, volume III, tomo 2, p. 324. 
141 Os genealogistas informam-nos que os dois cunhados de Simão da Cunha passaram à Índia, embora os 
cronistas e a documentação não permitam identificar com clareza as actividades destes homens, pelo que 
o mais provável é serem estes dois confundidos com os sobrinhos Rui Gomes da Grã e Tristão Gomes da 
Grã. 
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Meneses, filhos ilegítimos de Diogo Gomes da Grã, irmão primogénito de D. Isabel142. 

Rui Gomes da Grã e Tristão Gomes da Grã partiram para o Oriente em 1529, indo o 

primeiro como capitão de uma das naus da armada comandada por Diogo da Silveira143. 

Ambos os irmãos participaram em 1531 na campanha de Diu ao lado do governador 

Nuno da Cunha144. Em 1534, Tristão Gomes da Grã regressou novamente ao Oriente 

como capitão de uma das naus da armada da carreira da Índia, comandada por Martim 

Afonso de Sousa145. 

O matrimónio de Simão da Cunha terá sido imediatamente sucedido pelo de seu 

irmão mais novo, Pêro Vaz, pois já em 1520 nos aparecem registos do casamento 

deste146. O terceiro filho de Tristão da Cunha foi casado com Beatriz da Silva147, filha 

de André de Sousa. Este era senhor de Miranda e alcaide-mor de Arronches, 

pertencendo a um dos ramos da extensa linhagem dos Sousas148. Como veremos nos 

capítulos seguintes, diversos representantes desta linhagem passaram pelo Oriente como 

capitães de fortalezas e navios, inclusive durante o governo de Nuno da Cunha. 

Tristão da Cunha logrou ainda casar a sua filha natural, D. Guiomar da Cunha, 

com Francisco de Carvalho, filho segundo dos detentores do morgado dos Carvalhos. 

Também esta família tinha origens mais ou menos obscuras e associações com 

membros ilegítimos de outras linhagens149. Os membros deste grupo familiar 

diversificaram as suas actividades tanto por Marrocos como pela Índia. O ramo 

primogénito virou-se para o Norte de África, onde detinha a posse da capitania de 

Alcácer Ceguer, enquanto o ramo secundário da família se concentrou essencialmente 

                                                
142 Fruto de um primeiro casamento de Rui Gomes da Grã, faleceu ainda em vida do pai. Cf. ibidem. Ver 
genealogia. 
143 Cf. Relação, p. 46 e Emmenta, p. 26; Lendas, III, 333 e História, VII, ciiii. Gaspar Correia diz que 
estava na Índia em 1524 e foi um dos capitães das naus do reino depois da morte do vice-rei D. Vasco da 
Gama: cf. Lendas, II, 850. 
144 Cf. História, VIII, xxix. 
145 Cf. História, VIII, lxxxi; G. Schurhammer, Cartas de Martim Afonso de Sousa (1534-1539), Coimbra, 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, separata da Revista Portuguesa de História, vol. IX, 
1961, p. 10. 
146 Cf. Brasões, I, p. 178, referindo-se a uma mandado de pagamento de 160.000 reais do primeiro terço 
das 4.000 coroas do seu casamento, datado de 7.VI.1520. 
147 Como refere Braamcamp Freire, o seu apelido era Silva e não Vilhena, como registou Gayo. Cf. 
Brasões, I, 178 e Gayo, vol. IV, p. 151. 
148 Cf. Livro de Linhagens, p. 145; Brasões, I, p. 177-178 e Gayo, vol. IV, p. 151. Ver genealogia dos 
Sousa – senhores de Sousa. 
149 Cf. Pedatura Lusitana, tomo IV, vol. 1, p. 528 e Gayo, vol. III, 416. Os três filhos de D. Guiomar da 
Cunha e Francisco de Carvalho serviram em diversas praças africanas, onde aliás todos faleceram nos 
finais do reinado de D. João III e D. Sebastião. A estreita conexão desta família a África iniciou-se com 
Álvaro de Carvalho. Este participou na expedição do duque de Bragança a Azamor em 1513: cf. Crónica, 
III, xlvi. 
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no Oriente150. A praça de Alcácer Ceguer, talvez a de menor importância para a 

presença portuguesa em Marrocos, foi comandada por Álvaro de Carvalho e pelos seus 

filhos, sobretudo por Pêro Álvares de Carvalho, seu primogénito151, até ao seu abandono 

em 1550. Francisco de Carvalho, o genro de Tristão da Cunha, desempenhou, para além 

de uma breve passagem pela capitania desta praça152, funções do foro diplomático para 

a Coroa, participando numa embaixada a Sabóia em 1537153. 

Como é evidente, não eram apenas as alianças matrimoniais que conferiam 

intimidade social aos indivíduos. A parentela mais alargada podia também funcionar 

como um factor de coesão, e era isso que acontecia no caso da família de Tristão da 

Cunha. Além disso, ou talvez por isso mesmo, a rede desta família apresentava uma 

coerência notável em termos de perfil socio-económico. Todas as alianças da família 

Cunha reflectem de forma sistemática um certo modelo de reprodução social que 

poderemos enquadrar numa nobreza de segundo plano154, cujo capital material e 

simbólico não se enraizava na posse da terra, mas sim no desempenho de cargos 

palatinos assim como de oficialato ultramarino. A tendência, já atrás detectada, para 

uma ligação quase intrínseca da família de Tristão da Cunha às áreas da administração, 

aliando-lhe sem esforço o desempenho militar ao das finanças e da diplomacia, podia 

assim reforçar-se facilmente na geração seguinte. 

 

 

                                                
150 Fernão Soares foi capitão de uma das embarcações da armada do vice-rei D. Francisco de Almeida em 
1505, regressando como capitão de uma das naus de carga: cf. Joaquim Candeias da Silva, op. cit., p. 108 
e Crónica, II, viii. O seu sobrinho Vasco de Carvalho, irmão de Álvaro de Carvalho, foi por duas vezes 
capitão da Carreira. Em 1504 seguiu como capitão na armada de Lopo Soares: cf. Geneviève Bouchon, 
«Le premier voyage de Lopo Soares en Inde», in Inde découverte, Inde retrouvée. 1498-1630. Études 
d’histoire indo-portugaise, Lisboa-Paris, 1999, pp. 133-158. A sua segunda capitania ocorreu na armada 
de Jorge de Aguiar em 1508. Cf. Emmenta, p. 6; Relação, p. 16; Ásia, II, iii, 1. Com ele terá ido muito 
provavelmente o seu irmão Fernão Soares, homónimo de seu tio, o capitão de 1505. Este Fernão Soares 
terá ficado na Índia, acabando por falecer no combate ocorrido contra Mir Hocém em 1509: Cf. Ásia, II, 
iii, 6. 
151 Cf. Gavetas, IV, pp. 53-56. Carta de Alcácer Ceguer, datada de [1530]. De Pêro Álvares de Carvalho 
ao rei. Refere a presença na praça de seu irmão Diogo Soares.  
152 Cf. Robert Ricard e A. Dias Farinha, «Les documents sur le Maroc dans le volume IV de As Gavetas 
da Torre do Tombo», in Stvdia, nº 16, 1965, pp. 169-170.  
153 Cf. Gavetas, IV, pp. 367-69. 
154 Segundo a definição de Boone, são as “linhagens secundogénitas”, grupo ligado à burocracia e à 
administração régias. Cf. James L. Boone, «Parental investment and elite family structure in preindustrial 
states: a case study of late medieval-early modern Portuguese genealogies», in American Anthropologist, 
vol. 88, nº 4 (Dec.1986), pp. 863-864. 
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3. 2. Os secundogénitos: as trajectórias de Simão da Cunha e Pêro Vaz da Cunha  

 

Tanto Simão como Pêro Vaz da Cunha pertenceram à Casa Real desde cedo, e 

ambos desempenharam várias missões ao seu serviço antes de embarcarem para a Índia. 

As prestações situaram-se, ao longo das décadas de 10 e 20, essencialmente no campo 

militar.  

As actividades iniciais de Simão da Cunha são ainda obscuras, devido à falta de 

documentação. Seria teoricamente plausível que o jovem estivesse a adquirir 

experiência militar, mas até agora não nos foi possível detectar a sua presença em 

nenhuma praça marroquina. O que é certo é que em 1518 ele já era nomeado para o 

cargo de trinchante do príncipe, provavelmente graças à intervenção de Tristão da 

Cunha, e que este cargo não foi o primeiro que desempenhou junto de D. João155. Em 

1521, D. Manuel encarregou Simão da Cunha da capitania de uma armada destinada ao 

estreito de Gibraltar156. A Armada do Estreito, criada oficialmente pelo Venturoso no 

ano anterior, era essencial para a sobrevivência e manutenção das praças do Norte de 

África. Destinava-se ao patrulhamento do estreito, infestado por piratas e corsários 

muçulmanos, mas também franceses e ingleses. Para além disso, abastecia os 

contingentes portugueses estacionados em Marrocos, desde sempre deficientes em 

víveres157. 

Como membros da Casa Real, os três filhos de Tristão da Cunha integraram 

ainda as fileiras da Ordem de Cristo. Simão da Cunha detinha já o hábito desta ordem 

nos anos 20158, tendo recebido uma comenda em 1526159, a qual acabou por passar para 

o seu filho primogénito160.  

                                                
155 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 10, fl. 125. Lisboa, 15.II.1518. Este documento, citado 
supra, menciona explicitamente Simão da Cunha como estribeiro-mor do príncipe. Tristão da Cunha 
numa carta ao rei lembra-lhe que Simão da Cunha fora o primeiro criado que o rei casara. Cf. Andrade, 
op. cit., p. 226. 
156 Cf. Crónica, IV, lxxviii; Bernardo Rodrigues, Anais de Arzila, vol. I, cap. lxxxviii. 
157 Cf. Rui Godinho, Armadas do Estreito, http://instituto-camoes.pt/cvc/navegaport/e07.html, 28-07-
2003. Pissara, op. cit., p. 224. 
158 Cf. António Machado de Faria, «Cavaleiros da Ordem de Cristo no século XVI», separata de 
Arqueologia e História, volume VI, Lisboa, 1955, p. 70, onde aparece nomeado com o hábito a 16 de 
Setembro de 1523. 
159 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 12, fl. 24. Almeirim, 2.III.[1526]. Mercê a Simão da 
Cunha, fidalgo da Casa Real, trinchante do rei e cavaleiro da Ordem de Cristo, da igreja de São Pedro de 
Torres Vedras, no bispado de Lisboa, a qual fazia parte das cinquenta novas comendas do padroado 
doadas pelo papa. Estava vaga por falecimento de João Bravo, esmoler da rainha D. Maria, mãe de D. 
João III. 
160 Tristão da Cunha, filho primogénito de Simão da Cunha, foi o seu comendador. Foi avaliada nos anos 
de 1560 por apenas 120.000 reis. Cf. IAN/TT, OC/CT, liv. 240, fl. 5v. O autor da Conquista da India per 
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Sobre Pêro Vaz da Cunha chegaram até nós mais dados. Desde a embaixada 

papal até 1516 encontrava-se registado nos livros da Casa Real como moço-fidalgo, 

recebendo uma moradia de mil reais161. Em Junho de 1517 Pêro Vaz da Cunha deixava 

Lisboa integrado na armada de Diogo Lopes Sequeira, a qual tinha por missão correr a 

costa marroquina e conquistar Targa com o auxílio de D. Pedro de Meneses, conde de 

Alcoutim, que então era o capitão de Ceuta162. Pêro Vaz permaneceu em África, 

integrando o contingente militar português na praça de Tânger, tendo servido aí cerca de 

um ano163. Aí encontrou Manuel e Diogo da Silveira, que também faziam parte do 

contingente militar estacionado na praça164.  

O serviço em África valeu a Pêro Vaz da Cunha a ascensão na hierarquia dos 

foros da Casa Real165, embora não a tão almejada comenda. Esta, embora pudesse ser 

mais facilmente alcançada pelos moradores da Casa Real, estar-lhe-ia ainda vedada. 

Para a obtenção de comendas novas eram necessários dois anos de serviço nas praças 

marroquinas, segundo o estipulado por D. Manuel em 1514166. Mais tarde, os cronistas 

informam-nos que Pêro Vaz da Cunha era estribeiro-mor de D. João III, embora até à 

data não possuamos outra documentação que o comprove. Sabemos que este cargo fora 

desempenhado por D. Pedro de Mascarenhas quando D. João III era ainda príncipe167 e 

que este fidalgo, tal como Luís da Silveira, foi confirmado na mesma função após a 

subida ao trono do novo rei168. Parece-nos portanto que Pêro Vaz não terá de facto 

exercido o dito cargo, e pensamos mesmo que na década de vinte se encontrava a residir 

em Aveiro169, afastado dos circuitos da Corte. Muito provavelmente, aí terá ficado até à 

                                                                                                                                          

humas e outras armas reaes e evangélicas atribui a Simão da Cunha a comenda de Sampaio. Cf. 
Documentação Ultramarina Portuguesa, Lisboa, 1960, vol. 1, pp. 512-513. 
161 Cf. Brasões, I, 178.  
162 Cf. Crónica, IV, xxii. 
163 Pêro Vaz serviu na armada de Diogo Lopes Sequeira de Julho a 15 de Setembro de 1517 e desde essa 
data até Setembro do ano seguinte em Tânger. Cf. Brasões, I, p. 178. NA 139, Moradias da Casa Real, 
maço 1, liv. 4, fl. 69. 
164 Cf. Silvina Silvério, op. cit., p. 353. 
165 Em 1518 aparecia registado como cavaleiro da Casa Real. No ano seguinte passou de escudeiro(-
fidalgo) com 2400 reais de moradia a cavaleiro-fidalgo com 3000 reais de moradia. Cf. Brasões, I, p. 178. 
Para os foros de filhamento da Casa Real veja-se texto de João Cordeiro Pereira, op. cit., maxime pp. 290-
293. 
166 Cf. Fernanda Olival, «Norte de África ou Índia? Ordens militares e serviços (século XVI)» in As 
Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria na construção do Mundo Ocidental – Actas do IV Encontro 
sobre Ordens Militares, Lisboa, 2005, pp. 769-795. 
167 Cf. Frei Luís de Sousa, Anais de D. João III, prefácio e notas de M. Rodrigues Lapa, 1951, 1 vol., p. 
17 e Francisco de Andrada, Crónica de D. João III, 1ª parte, cap. iiii. 
168 Cf. Frei Luís de Sousa, Anais de D. João III, p. 47. 
169 É o que parecem indicar as notas de pagamento de tenças existentes no Corpo Cronológico. A primeira 
de 1522, para se pagar a D. Brites, mulher de Pêro Vaz da Cunha, 60.000 reis da primeira metade das mil 
coroas que sua mãe houve de mercê por seu casamento, pelo almoxarifado de Aveiro. O segundo 
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nomeação de seu irmão mais velho para o governo da Índia170. Estes elementos são 

tanto mais interessantes quanto parecem constituir uma anomalia no padrão de 

comportamentos dos Cunha durante este período, mas a documentação não permite de 

momento ir mais longe na sua explicação. 

De qualquer forma, a detenção de ofícios na Corte por parte de Nuno e Simão 

indicia e reproduz claramente a posição próxima dos filhos de Tristão da Cunha à Coroa 

e ao serviço régio. E dentro desta esfera administrativa, destacava-se sem dúvida a 

figura do primogénito, Nuno da Cunha. A documentação sugere uma preeminência 

natural do filho mais velho dentro da família, mesmo não havendo muito património no 

sentido tradicional, e uma cumplicidade privilegiada com Tristão da Cunha. Foi à 

influência conjunta destes dois parentes que recorreu, por exemplo, D. Henrique de 

Meneses ao pretender casar as suas filhas171. Por isso nos deteremos mais longamente 

nos dados biográficos do futuro governador. 

 

 

3. 3. Cursus honorum de Nuno da Cunha 

 

Nascido em 1487, o primogénito Nuno da Cunha cedo se integrou na corte 

manuelina. Aos 18 anos estava já no topo da hierarquia da Casa Real com o foro de 

fidalgo e respectiva tença172. Os primeiros anos terão sido ocupados sobretudo nas lides 

militares. Ao entrar na idade adulta acompanhou o seu pai na armada da Índia de 1506. 

A viagem ao Oriente permitiu-lhe exercitar as suas capacidades de guerreiro e combater 

ao lado de Afonso de Albuquerque e de D. Lourenço de Almeida. Tudo leva a crer que 

este “rito de passagem” do jovem fidalgo correu de forma exemplar.  

                                                                                                                                          

pagamento, datado de 1526, seria também feito por via do almoxarifado de Aveiro, e destinava-se a Pêro 
Vaz, o qual deveria receber 100.000 e mais 40.000 reis da tença de seu pai, quantias que ainda não 
haviam sido pagas. Cf. AHP, X, 1916, p. 77 e 189 respectivamente. 
170 Pelas informações do já citado instrumento de partilhas de Tristão da Cunha podemos ver que, 
enquanto seus irmãos proclamam oficialmente a sua concordância nas partilhas nas suas casas, Pêro Vaz 
da Cunha o faz nas suas “pousadas”, o que parece querer indiciar que não possuía morada própria em 
Lisboa. Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 233. 
171 «...que Vossa Alteza aja por bem de eu apresentar ao vice-rei um fidalgo que vir que abaste para este 
cargo que creio que por isso acharei alguns que me tomem uma das muitas filhas que tenho a qual eu não 
darei a pessoa que isto não merecesse ou senhor lhe apresentará lá Tristão da Cunha e seu filho Nuno da 
Cunha esta pessoa...». Cf. IAN/TT, CC I, 31-76, datada de 27.X.1524. Documento citado por Sanjay 
Subrahmanyam, A Carreira e a Lenda de Vasco da Gama, Lisboa, 1998, p. 370. 
172 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 19, fl. 43, datado de Lisboa, 18.II.1505. O rei atribuiu a 
Nuno da Cunha uma tença anual de 40.000 reais a partir de Janeiro de 1505, em consideração a serviços 
prestados. Ver ainda IAN/TT, CC II, 11-13. 
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Depois do primeiro regresso do Oriente, Nuno da Cunha seguiu em 1512 para a 

praça de Safim173, cujo primeiro capitão fora Diogo de Azambuja, o avô da primeira 

esposa de Nuno da Cunha, D. Maria da Cunha. A praça, comandada pelo capitão Nuno 

Fernandes de Ataíde de 1510 a 1516174, era frequentemente visitada por fronteiros 

vindos do Reino para exercitar as suas capacidades, o que permitia de forma colateral 

um reforço da sua defesa. Entre eles esteve, a título de exemplo, D. Luís de Meneses, 

futuro capitão-mor do mar da Índia175. Safim representou um dos casos de maior 

sucesso da presença portuguesa em Marrocos, designadamente pela implantação, 

temporária é certo, de um regime de protectorado sobre os mouros da região, que 

ficariam conhecidos como os “mouros de pazes”. Estamos ainda por compreender o que 

terá significado esta aprendizagem para estes homens que mais tarde reencontraram os 

muçulmanos no Oriente, mas a hipótese de uma influência positiva do modelo de Safim 

sobre o imaginário de Nuno da Cunha é desde já aliciante176.  

A prestação de Nuno da Cunha em Marrocos insere-se com toda a certeza numa 

campanha de prestígio conscientemente levada a cabo por parte da família Cunha. 

Provando as capacidades económicas e sociais da família, o primogénito comandava 

cem lanças à sua custa177. Nuno da Cunha participou assim nas acções protagonizadas 

por Nuno Fernandes e Çide Iheabentafuf178 e terá permanecido pouco mais de um ano 

em Safim, tendo regressado apenas a tempo de integrar a comitiva da embaixada 

liderada por seu pai a Roma179. 

A ida a Roma forneceu a Nuno da Cunha experiência diplomática suficiente para 

que, em 1521, pudesse integrar outra comitiva, agora no acompanhamento da infanta 

                                                
173 Muito provavelmente seguiu na segunda metade do ano. Cf. carta do rabi Ibrahim Bem Zamirou 
mencionando a chegada de Nuno da Cunha, datada de Safim, 12.X.1512. cf. Pierre Cenival, Les sources 
inédites de l’Histoire du Maroc, 1ª série (Dynastie Sa ’Dienne, Archives et Bibliothèques de Portugal), 
tomo I, Paris, 1934, pp. 357-360. para a sua estadia veja-se ainda pp. 619-624 e pp. 630-632.  
174 Cf. André Pinto S. D. Teixeira, «Nuno Fernandes de Ataíde, o nunca está quedo capitão de Safim», in 
A Nobreza e a Expansão. Estudos biográficos, coord. de João Paulo Oliveira e Costa, pp. 161-205. 
175 Cf. Ibidem, p. 189. 
176 No que diz respeito à organização militar veja-se Vítor Luís Gaspar Rodrigues, «Organização militar e 
práticas de guerra dos portugueses em Marrocos no século XV, princípios do século XVI: sua 
importância como modelo referencial para a expansão portuguesa no Oriente», in Anais de História de 
Além-Mar, vol. II, 2001, pp. 157-168. 
177 Cf. Crónica, III, xxxv. 
178 Cf. Maria Augusta Lima Cruz, «Mouro para os cristãos e cristão par os mouros – o caso Bentafufa», in 
Anais de História de Além-Mar. Homenagem a Luís Filipe Thomaz, vol. III, 2002, pp. 39-63 e artigo de 
André Teixeira citado na nota 60. 
179 A embaixada saiu de Lisboa no final do ano de 1513. 
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Beatriz, filha de D. Manuel, a Sabóia180. Segundo Garcia de Resende e Damião de Góis, 

Nuno da Cunha era já por esta altura vedor da Fazenda do príncipe D. João, herdeiro da 

Coroa Portuguesa181. A data de início de funções de Nuno da Cunha como vedor da 

Fazenda é ainda questionável, mas ter-se-á situado por volta do mesmo ano. Maria 

Leonor Garcia da Cruz apresentou recentemente um documento versando sobre 

assuntos da Fazenda com a assinatura de Nuno da Cunha, lavrado em Lisboa a 21 de 

Outubro de 1521182. D. João III confirmou, de resto, a carta de transferência do ofício de 

Tristão da Cunha para Nuno da Cunha logo após a sua subida ao trono183. 

O que significaria a detenção de uma vedoria para um nobre como Nuno da 

Cunha? À morte do Venturoso as finanças da Coroa eram geridas por um poderoso trio 

constituído por D. Francisco, conde de Vimioso; o barão do Alvito, D. Diogo Lobo, 

(também ele casado com uma irmã de Luís da Silveira, sendo assim cunhado de Nuno 

da Cunha) e D. Pedro de Castro, mais tarde conde de Monsanto184. O funcionamento da 

vedoria da Fazenda de D. João III seguia o regimento manuelino de 1516, que 

estipulava a rotatividade anual dos vedores no âmbito das tarefas a efectuar. O sistema 

favorecia um aprofundar dos conhecimentos e das problemáticas inerentes a cada uma 

das áreas da Fazenda. O primeiro ano de exercício de Nuno da Cunha foi passado 

sobretudo na verificação das contas, onde se incluíram várias cartas de quitação185, 

remetendo-se os outros vedores a matérias de maior importância como o 

aprovisionamento das armadas ultramarinas, os assentamentos e os despachos da mesa 

da Fazenda186.  

Para o ano de 1523 não registamos por ora documentação que nos permita 

identificar o tipo de matérias com que Nuno da Cunha lidava. No entanto, no Outono 

desse ano iniciaram-se os preparativos da armada de D. Vasco da Gama, junto de quem 

o rei enviou um vedor da Fazenda, certamente para maior agilidade nos despachos. O 

                                                
180 Cf. Garcia de Resende, A ida de D. Beatriz para Sabóia, in Crónica de D. João II e Miscelânea e 
Crónica, IV, lxx. A armada partiu de Lisboa a 9.VIII.1521, chagando a Nice a 29.IX.1521. 
181 Cf. ibidem. 
182 Cf. Maria Leonor Garcia da Cruz, A governação de D. João III: a Fazenda Real e os seus vedores, 
Lisboa, 2001, doc. IV no apêndice documental, pp. 214-215. 
183 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 18, fl. 118v. Nomeação de Nuno da Cunha de 
27.12.1521, publicado em apêndice documental por Banha de Andrade, op. cit., pp. 222-224. 
184 Para a vedoria da Fazenda e seus regimentos veja-se a obra citada nota anterior e ainda o texto de 
Anselmo Braamcamp Freire, AHP, X, 1916, pp. 113-116. 
185 Cf. AHP, VIII, 1910, p. 396, 397, 404, 407 e AHP, IX, 1914, p. 459. Os cinco documentos são cartas 
de quitação conferidas por Nuno da Cunha e pelo escrivão João do Porto entre Junho e Outubro de 1522. 
186 Sobre o tipo de matérias que ficavam repartidas entre os vedores veja-se o que apresenta Maria Leonor 
Garcia da Cruz, op. cit., pp. 103-105. 
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dito vedor terá trabalhado de muito perto com o conde-almirante, segundo informações 

veiculadas pelo embaixador castelhano Zúñiga187. Ora, é quase certo ser esse oficial 

Nuno da Cunha, uma vez que os vários mandados existentes na Torre do Tombo 

relativos ao apresto das naus da Índia de 1524 comportam a sua assinatura188. Parece de 

facto ter sido um ano em que Nuno da Cunha esteve encarregue dos assuntos 

ultramarinos, nomeadamente dos que versavam a Índia. O exercício do seu cargo 

forneceu-lhe portanto uma excelente oportunidade para aprofundar os seus contactos 

com os oficiais ao serviço da Coroa, muito provavelmente estabelecendo a sua própria 

rede de informadores de que mais tarde viria a tirar partido189. Vemo-lo também assistir 

a um auto entre oficiais de uma frota estrangeira, presumivelmente flamenga, a qual se 

encontrava ancorada em Cascais190.  

Curiosamente, esta actividade administrativa ligada aos negócios marítimos viu-

se interrompida para ser substituída por outra, com fortes implicações terrestres. Para os 

anos de 1525 a meados de 1527, momento da sua nomeação para o governo da Índia, 

Nuno da Cunha esteve encarregue da organização dos assentamentos das comarcas do 

Reino. No entanto, não se tratava de uma descida na hierarquia, pois esta era uma das 

funções mais importantes na área da Fazenda191. Os cálculos dos assentamentos 

consistiam na contabilização e previsão das receitas e despesas do Reino, 

correspondendo no fundo a uma espécie de orçamento-geral do Estado – e portanto a 

uma actividade que acabava por não estar muito distante das práticas financeiras em que 

os Cunha estavam versados192. O vedor encarregue de tal assunto estava em contacto 

permanente com o rei, que deliberava directamente nesta matéria. É neste sentido que 

notamos a permanência de Nuno da Cunha junto da corte, nomeadamente enquanto esta 

                                                
187 Cf. Sanjay Subrahmanyam, A Carreira e a Lenda..., p. 353. 
188 Os documentos foram novamente referidos por Sanjay Subrahmanyam, op. cit., p. 356. Todos os 
documentos datam de Fevereiro e Março de 1524. 
189 Veja-se a título de exemplo um registo de contas do feitor de Diu, Gaspar Pais, mostrando pagamentos 
a diversas pessoas para o ano de 1524. Está assinada por Nuno da Cunha, que terá verificado as contas. 
Gaspar Pais era seu parente e da sua criação. Cf. IAN/TT, CC II, 113-1. 
190 Cf. IAN/TT, CC I, 31-40, com data de Lisboa, a 25.VII.1524. O documento é um auto elaborado pelo 
governador [da Casa do Cível] e por Nuno da Cunha e outras personagens, dirigido ao almirante e oficiais 
da frota estrangeira que se achava em Cascais, devido às queixas dos habitantes da localidade contra a 
dita frota.  
191 Cf. Maria Leonor Garcia da Cruz, op. cit., pp. 153-155. 
192 Para um exemplar deste tipo de documentação, veja-se João Cordeiro Pereira, «O orçamento do 
Estado português no ano de 1527», publicado novamente em João Cordeiro Pereira, Portugal na era de 
Quinhentos. Estudos vários, Cascais, Patrimonia, 2003, pp. 159-210. 
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assentava em Tomar193, como se pode ver pela documentação produzida pelo vedor 

durante o ano de 1525194. Evidentemente, o jovem oficial tirou partido da sua função, e 

conseguiu uma recompensa directa, simbolicamente muito importante. Data deste ano 

de 1525 a atribuição a Nuno da Cunha da comenda de Fonte Arcada, na Ordem de 

Cristo195. A comenda de Fonte Arcada, situada na comarca de Penafiel, contribuiu 

certamente para o prestígio social de Nuno da Cunha, em termos simbólicos e em 

termos materiais. Esta comenda seria posteriormente do filho primogénito de Nuno da 

Cunha, Pêro da Cunha196. 

Nuno da Cunha não era um “fidalgo pobre” com necessidade de aumentar os 

seus recursos materiais ou os da sua família197. Os rendimentos de Cunha eram 

adequados à sua posição social. Os serviços prestados à Coroa e as despesas efectuadas 

nesse âmbito foram devidamente tomados em consideração pela Coroa198. O cargo de 

vedor da Fazenda e a sua distinção enquanto comendador de Cristo permitiram a 

manutenção de um estilo de vida adequado à sua posição social. Além disso, abriam 

acesso a outro tipo de recursos, que não materiais. Este tipo de cargos poderia permitir 

por exemplo, a colocação de pessoas da sua confiança, seus criados, na esfera da 

Coroa199, graças aos mecanismos estabelecidos pelo Regimento da Fazenda de 1516200.  

Os rendimentos concretos de Nuno da Cunha nesta época são de difícil cálculo, 

embora possuamos alguns valores referenciais. O ordenado de vedor da fazenda 

rondaria cerca de 210.000 reais por ano201 e estava associado a um conjunto de 

benefícios, mormente traduzidos em mantimentos, mercês, franquezas, próis e 

                                                
193 Era em Tomar que se deveriam reunir as cortes convocadas por D. João III, as quais acabariam por se 
realizar em Torres Novas devido a um surto de peste. 
194 Vejam-se os cadernos de assentamentos realizados por Nuno da Cunha, todos datados daquela vila. Cf. 
AHP, X, 1916, p. 186 e 187. 
195 Nuno da Cunha vagou uma tença de 30.000 reis pela comenda. Cf. AHP, II, 1904, p. 130. 
196 Cf. IAN/TT, OC/CT, liv. 240. Relação das comendas de Cristo, seus comendadores e respectivas 
avaliações (datas extremas 1537-1598), fl. 30v: a comenda de Fonte Arcada, estava avaliada em 200.000 
réis em 1550. Fazia parte do lote das comendas antigas. 
197Tal parece ter acontecido com o sucessor de Nuno da Cunha, D. Garcia de Noronha. Cf. Lendas, III, 
894: «erão onze dias de Setembro que chegou á barra de Goa dom Gracia de Noronha por Visorey da 
India, que a ella viera no anno de 511 com armada de carga, e era pobre, e ElRey em satisfação lhe deu 
esta gouernança». 
198 Após o seu regresso de Safim, D. Manuel mandou que se lhe pagassem 120.000 reais referentes a 
despesas que tinha tido, embora a referência à sua acção como fronteiro em Marrocos não seja explícita 
no documento. Cf. IAN/TT, CC I, 13-16 e AHP, VII, p. 480. 
199 Alguns dos seus criados integraram mais tarde a Casa Real. 
200 Cf. Maria Leonor García da Cruz, A Governação de D. João III: a Fazenda Real e os seus vedores, 
Lisboa, Centro de História da Universidade de Lisboa, 2001. 
201 Estes valores de que dispomos reportam-se ao reinado de D. Manuel. Cf. Maria Leonor Garcia da 
Cruz, op. cit., pp. 171 e 173.  
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percalços e outros privilégios202, acrescentados ainda da moradia correspondente a um 

membro do Conselho régio203. A estes rendimentos somar-se-iam 20.000 reais por ano 

que Nuno da Cunha tinha de mercê na Casa da Índia em especiarias, outorgados em 

1522204. 

 

 

4. Partida para a Índia 

 

4.1. Perfil e ocasião: a escolha para o governo e a armada de 1528 

 

João de Barros apresentou concisamente as razões da escolha de Nuno da Cunha 

para o governo do Estado da Índia: «Porque em Nuno da Cunha, vedor de sua Fazenda, 

concorriam muitas qualidades, assim de sua pessoa como de muita experiência do 

governo da Índia por o tempo que nela andou com seu pai Tristão da Cunha e por causa 

do ofício que tinha, determinou de o mandar no ano de 1528 por governador daquelas 

partes»205. A competência do eleito era inegável. O vedor da Fazenda possuía uma vasta 

experiência nos assuntos orientais, adquirida quer através da presença no local, quer 

através do seu ofício na administração. Além disso, possuía as competências militares e 

de liderança de tropas, advinda do treino militar marroquino.  

Além disso, e talvez acima de tudo, Nuno da Cunha era um dos homens da 

“criação” e “privança” do rei. Assim, era lógico que na corte reinasse um certo consenso 

no que respeitava à hipótese de ser apontado governador da Índia. Recordemos que 

Nuno era o filho primogénito do fidalgo que tinha sido inicialmente escolhido para 

governar a Índia. De facto, o próprio rei D. Manuel terá mencionado essa possibilidade 

em repetidas ocasiões face a Tristão da Cunha, dizendo que «este seu filho Nuno era 

capaz de governar a Índia»206. Verdadeiros ou não, estes episódios revelam a posição e 

influência que Tristão da Cunha continuaria a ter no seio da corte portuguesa. No 

entanto, o perfil de Nuno da Cunha em si  mesmo não explica tudo. Há que ter em 

consideração, também, a conjuntura em que o perfil se tornou particularmente 

                                                
202 Cf. Ibidem, op. cit., p. 175-177. 
203 Ibidem, loc. cit. 
204 Cf. RCI, vol. 1p. 23, datado de 17.XII.1522. 
205 Cf. Ásia, IV, iii, 1. 
206 Diálogo registado em Miscelânea Histórica, nº 59, fl. 257v, em BA, cod. 51-VI-23, citado por Melba 
Ferreira da Costa, Nuno da Cunha, Governador da Índia (1528-1538), Lisboa, 1997, 1 vol., p. 43. 
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interessante para o desempenho de funções no Estado da Índia na conjuntura específica 

dos anos de 1525-1527. A Coroa assistiu nestes anos à maior sangria monetária de todo 

o reinado. Por um lado, a flexibilidade das reservas financeiras da Coroa portuguesa foi 

posta à prova com o decréscimo nos quantitativos do ouro da Mina entre os anos de 

1525 e 1528, depois do fluxo elevado e regular que caracterizara todo o período 

manuelino207. Por outro lado, a manutenção do Império e a política matrimonial do rei, 

no alinhamento com a dinastia de Habsburgo, causou um aumento brutal das despesas 

extraordinárias da Coroa. A partida para Castela em 1523 da viúva de D. Manuel, D. 

Leonor, e o casamento da infanta D. Isabel com Carlos V em 1525 totalizaram uma 

despesa de 1.000.000 cruzados para a Coroa portuguesa208. A estas despesas acabaria 

por somar-se ainda o pagamento de 350.000 ducados previstos no acordo de Saragoça 

em 1529 destinados ao resgate da posse das Molucas no fim de um longo processo de 

negociações iniciado em 1524. 

Entre as despesas mais avultadas destes anos, figuravam também os reflexos de 

um esforço naval considerável, destinado à consolidação militar de um império atacado 

em várias frentes. A Coroa compreendera que a defesa das suas possessões esparsas 

teria de passar por um apertado controlo marítimo. Isso significava a constituição de 

várias armadas por ano209. As receitas do Estado eram sugadas não só pela armada da 

Carreira da Índia, naturalmente a mais onerosa, mas também pelas armadas do Estreito 

de Gibraltar, pelas armadas destinadas à patrulha da costa da Malagueta e pela armada 

dos Açores210. A Coroa portuguesa fazia assim face às recentes tentativas de outras 

potências europeias de penetrar o mare clausum português. O perigo vinha sobretudo 

                                                
207 Cf. João Cordeiro Pereira, «Resgate do ouro na costa da Mina nos reinados de D. João III e D. 
Sebastião», in João Cordeiro Pereira, Portugal na era de Quinhentos. Estudos vários, Cascais, 
Patrimonia, 2003, p. 271. Esta conjuntura tinha já sido constatada por Vitorino Magalhães Godinho, Os 
Descobrimentos e a Economia Mundial, Lisboa, Estampa, 1982, 1 vol., p. 171-174. 
208 Vejam-se os quadros das despesas apresentados nas obras de Manuel Nunes Dias, O capitalismo 
monárquico português (1415-1549). Contribuição para o estudo das origens do capitalismo moderno, 
Coimbra, 1963, 1 vol., p. 606 e Joaquim Romero de Magalhães, «As estruturas políticas de unificação – 
Fazenda», in Portugal no alvorecer da modernidade, in História de Portugal, dir. José Mattoso, 3º 
volume, s. l., Círculo de Leitores, 1993, p. 104. 
209 Para a conjuntura de defesa e estratégias da Coroa, veja-se João Paulo Oliveira e Costa, «O império 
português em meados do século XVI», in Anais de História de Além-Mar. Homenagem a Luís Filipe 
Thomaz, vol. III, 2002, pp. 92. 
210 Os cálculos para as armadas atlânticas são ainda desconhecidos, mas existem dados das despesas para 
as armadas da Carreira da Índia. Assim, a armada de Vasco da Gama em 1524 tinha também atingido 
aproximadamente a soma de 200.000 cruzados, aliás mesmo valor gasto com a partida de Nuno da Cunha. 
Vejam-se os quadros compilados nas obras citadas supra. 
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dos corsários franceses que assolavam as costas atlânticas, atacando as frotas 

portuguesas211. 

A resposta da Coroa face aos desafios surgidos teve de passar por uma 

progressiva reorganização da estrutura administrativa, com uma nítida tendência para o 

reforço do poder régio. Para melhor controlar as receitas e despesas era necessário, por 

exemplo, apurar os quantitativos da população, o que seria efectuado através do 

primeiro numeramento de 1527-32212. Várias medidas de D. João III traduziram-se 

numa complexificação da burocracia e da orgânica administrativa do Reino e do 

império, num movimento a que Nuno da Cunha assistia internamente – e de que ele 

próprio fazia parte. Note-se também como o final dos anos vinte trouxe uma viragem 

decisiva no que respeita aos personagens que rodeavam e acompanhavam o rei, e ainda 

no tipo de governação adoptado por este, com um círculo cada vez mais restrito de 

personagens a servir-lhe de conselho. Em tal contexto, é plausível que as mudanças 

pretendidas por D. João III, designadamente no Oriente, fossem mais facilmente 

interpretadas por um antigo funcionário régio superior, familiarizado com a vontade do 

rei e com os mecanismos que a tais transformações se associavam. D. João III estava 

decerto consciente desta vantagem. 

A nomeação de D. Vasco da Gama, almirante das Índias e conde da Vidigueira, 

para o governo da Índia em 1524 tinha já sido uma expressão do desejo de D. João III 

em reforçar o poder régio, quedando associada a um início de uma reorganização da 

estrutura administrativo-militar. No vasto programa entregue ao conde da Vidigueira 

inseria-se a reorganização das fortalezas e dos seus efectivos militares, passando pelo 

repúdio do sistema de clientelas213. O leitmotiv das reformas era dado pelo desejo de 

racionalizar as despesas em que a coroa incorria cada vez mais sem conseguir retornos 

directos suficientes214. O emprego dos recursos materiais era feito com parcimónia, por 

vezes mesmo à custa dos oficiais régios no Oriente. A atenção devotada à 

regulamentação dos mais ínfimos pormenores era extrema e todas as poupanças 

adquiriam importância. Possuímos vários indicadores da atenção dada pelo rei aos 

                                                
211 Cf. Ana Maria Pereira Ferreira, Problemas marítimos entre Portugal e a França na primeira metade 
do século XVI, Redondo, 1995. 
212 Veja-se a síntese do reinado por Joaquim Romero de Magalhães, «Os régios protagonistas do poder», 
in O alvorecer da modernidade, (coord. J. Romero de Magalhães), História de Portugal, dir. José 
Mattoso, vol. III, pp. 530-540. 
213 Cf. Vítor Luís Gaspar Rodrigues, A evolução da arte da guerra dos Portugueses no Oriente (1498-
1622), policopiado, Lisboa, 1998, 1 vol., p. 210. 
214 Para a actuação de Vasco da Gama veja-se o capítulo de Sanjay Subrahmanyam, «O culminar de uma 
carreira», A Carreira e a Lenda..., cap. VI, pp. 335-407. 
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assuntos orientais. Por um lado, as disposições enviadas por D. João III com Vasco da 

Gama relativamente ao abandono da fortaleza de Calicute revelam alguns sinais da 

vontade de racionalização de recursos215. Também neste sentido se podem interpretar a 

insistente preocupação com o papel da fazenda régia no Oriente e o controlo dos 

monopólios régios. Em 1526 o rei tentou cassar o privilégio dos Gamas relativamente à 

canela, que considerava “muito prejudicial” à sua fazenda216. Já no ano anterior o rei 

mandara indicações a Afonso de Mexia no sentido de, a partir daí, o vedor da Fazenda 

acumular o cargo com a capitania de Cochim, poupando assim um ordenado217. Por fim, 

o próprio envio de Mexia, um homem da maior confiança do rei, escrivão da câmara 

régia, revela a vontade e o alcance das reformas que germinavam na Coroa. Mexia era 

um homem que, tal como Nuno da Cunha, conhecia por dentro as finanças do rei. Tinha 

estado como feitor na fortaleza de S. Jorge da Mina ainda no reinado de D. Manuel218 e, 

segundo Subrahmanyam, pertencia à clientela do poderoso conde de Portalegre219. 

Se as finanças do Estado da Índia exigiam uma atenção redobrada por parte do 

vedor da Fazenda actuando em conjunto com o governador, este último tinha ainda 

preocupações militares acrescidas. Junto com os já mencionados ataques franceses no 

Atlântico, a conquista do Cairo pelos Otomanos em 1517 e as constantes campanhas 

navais dos mappilas contra as navegações e a presença portuguesa no Índico 

recrudesciam por estes anos. Rumores sobre um ataque muçulmano em grande escala 

circulavam pelos mares e finalmente encontravam eco na metrópole, contribuindo para 

um crescente sentimento de mal-estar. As notícias assombrosas de uma grande armada 

otomana que se preparava no Cairo alcançaram Portugal no ano de 1527. Nesse 

momento a corte portuguesa, tal como a restante Europa, estava ainda em estado de 

choque após a vitória dos otomanos em Mohács, na Hungria, no ano anterior220. Parecia 

que o inimigo cercava a cristandade, enquanto no governo da Índia duas facções se 

digladiavam num conflito aparentemente absurdo, pondo em perigo extremo a 

manutenção das fortalezas no Índico.  
                                                
215 Embora o monarca pareça ter mudado de ideias, como mostra o artigo de João Paulo Oliveira e Costa. 
Cf. «Os Portugueses e a cristandade siro-malabar (1498-1530)», in Stvdia, nº 52, 1994, pp. 121-178. 
216 Em 1526 D. João III promulgou um alvará proibindo a aplicação do dito privilégio dos Gamas, que se 
traduzia no envio anual do equivalente a 200 cruzados de canela. Cf. Jorge Flores, Os portugueses no mar 
de Ceilão, 1498-1543. Trato, Diplomacia e Guerra, Lisboa, Cosmos, 1998, p. 167.  
217 Cf. IAN/TT, NA., 875, fl.  66v-68. 
218 Veja-se a carta de quitação a Afonso de Mexia, do seu tempo de feitor na Mina, de 15.VII.1511-
17.I.1513. Datado de Lisboa, 19.VI.1522, publicada em AHP, I, 1503, pp. 200-201. 
219 Cf. Sanjay Subrahmanyam, A Carreira e a Lenda..., p. 358. 
220 Sobre a conjuntura dos anos vinte veja-se Vitorino Magalhães Godinho, «A viragem mundial de 1517-
1524 e o império português», in Ensaios, II, 2ª ed., 1978, pp. 205-221. 
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A conjuntura geral reclamava portanto para o governo da Índia, de forma 

incontornável, uma personalidade hábil no entendimento das finanças, mas também das 

relações entre estados. Alguém que fosse ao mesmo tempo vedor, guerreiro e cortesão, 

administrador, soldado e embaixador. Claramente, Nuno da Cunha estaria à altura do 

desafio, e não haveria muitos outros candidatos igualmente aptos. E no entanto, o filho 

de Tristão da Cunha não seria o único candidato a considerar, pois alguns outros 

preencheriam também os requisitos e possuiriam pelo menos algumas das qualidades 

indispensáveis. Porquê então a escolha? 

Uma das razões mais interessantes para a nomeação de Nuno da Cunha para o 

cargo de governador da Índia surge das fontes de forma discreta, mas tentadora, num 

contexto que pouco tinha a ver com as “funções” que se almejavam preencher na Índia. 

Tudo indica que o rei pretendia vagar o ofício na Fazenda, e portanto precisava de 

encontrar uma nova ocupação para Nuno da Cunha221. Com efeito, imediatamente 

depois da oficialização da escolha deste último para governador, foi nomeado para o 

cargo de vedor o primo do rei, o já idoso D. João de Vasconcelos e Meneses, 2º conde 

de Penela, por carta de 30 de Setembro de 1527222. Sabemos que a casa de Penela, 

embora integrada na parentela real, não era das mais favorecidas em termos de 

assentamento. De facto, analisados os rendimentos da maioria das casas titulares, a de 

Penela era um dos títulos com menor rendimento223. A atribuição do ofício permitiria ao 

conde um aumento considerável nos seus rendimentos e, ao mesmo tempo, o rei 

passaria a contar com mais um membro da sua família na entourage governativa.  

 

Vistas as intenções do rei na selecção de Nuno da Cunha para o governo da 

Índia, resta-nos examinar o outro lado da medalha: quais seriam as motivações que 

                                                
221 Parece-nos importante a tendência acentuada para a hierarquização social dentro da própria estrutura 
administrativa: «a importância das finanças era de tal ordem que, à sua frente, os reis iriam colocar só 
figuras da nobreza titulada, algumas delas suas parentes (...) com excepção de Nuno da Cunha – barão do 
Alvito, conde de Vimioso, conde da Castanheira, conde de Monsanto»: Cordeiro Pereira, «A estrutura 
social e o seu Devir», in Portugal do Renascimento à crise dinástica, ed. J. J. Alves Dias, Nova História 
de Portugal, ed. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, p. 327 (itálico nosso). Esta tendência era 
comum à restante nobreza europeia, que considerava a detenção de ofícios de estado como parte 
fundamental para a sua identidade e à convicção dos Estados da eficácia política da nobreza, baseado na 
concepção da nobreza como ordem dominante da sociedade. Cf. M. L. Bush, «An anatomy of nobility», 
in Social Orders and social classes in Europe since 1500, ed. M. L. Bush, Londres-Nova Iorque, 
Longman, 1992, pp. 26-46. 
222 Cf. carta de nomeação para o ofício de vedor da Fazenda, publicada por António Caetano de Sousa, 
Provas, t. II, 2ª parte, pp. 418-419 e novamente por Maria Leonor Garcia da Cruz, op. cit., p. 226. 
223 A renda desta casa foi calculada em 1 600 000 reais no final da década de 1520, encontrando-se só 
acima dos rendimentos dos condes da Feira e de Linhares. Cf. João Cordeiro Pereira, «A estrutura social e 
o seu Devir»..., p. 319. 
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levaram este a aceitar o cargo? Dir-se-á talvez que a proposta régia era irrecusável, tanto 

pela pressão cortesã como pelas vantagens que uma ida à Índia poderia proporcionar. 

No entanto, existem razões mais concretas que merecem ser elucidadas. A situação 

social em que se encontrava Nuno da Cunha era, ao mesmo tempo, uma das mais 

privilegiadas e uma das mais ingratas dentro da hierarquia nobiliárquica do Reino. 

Desde a segunda metade do século XV224, mas sobretudo durante a primeira metade do 

século XVI, o acesso às categorias inferiores da nobreza fora facilitado sobretudo pelo 

significativo aumento dos postos ligados à administração da Coroa e pela consequente 

necessidade de premiar os serviços desse conjunto de oficiais que crescia de dia para 

dia, ao sabor da expansão do império português225. Como vimos, era no topo deste 

segmento específico da hierarquia que estava a família dos Cunha, tal como outras 

famílias que prestavam serviço ao rei. Quer isto dizer que, por um lado a posição de 

Nuno da Cunha estava assegurada, na medida em que detinha um dos postos mais 

importantes na estrutura administrativa do Reino, permitindo o acesso a recursos 

materiais e simbólicos muito importantes. Por outro lado, no entanto, o Cunha 

encontrava-se também numa situação altamente delicada. Pela sua história familiar e 

pelo seu perfil pessoal e oficial, ele estava no limiar de acesso à aristocracia, 

nomeadamente ao grupo constituído pelos titulares. Simplesmente, o acesso a este 

grupo tornara-se particularmente difícil durante a primeira metade do século XVI226: 

muitas portas se haviam aberto aos Cunha ao longo de cem anos, mas agora, a última e 

mais desejada de todas permanecia fechada precisamente ao homem que poderia passá-

la. 

A tendência já esboçada no reinado de D. Manuel para uma contenção na 

criação de novos títulos parece ter continuado sob D. João III. Este rei limitou-se a 

agraciar cinco indivíduos durante todo o seu reinado227. O ambiente era portanto de 

contenção, e é muito provável que as condições exactas em que as poucas subidas à 

titularidade ocorriam constituíam um objecto privilegiado de disputas na corte. Antes da 
                                                
224 Cf. João Paulo Oliveira e Costa, «A formação do aparelho central da administração ultramarina no 
século XV», in Anais de História de Além-Mar, vol. III, 2001, pp. 87-114. 
225 Cf. João Cordeiro Pereira, «A estrutura social e o seu Devir»..., pp. 286-288. 
226 Para o caso português João Cordeiro Pereira, «A estrutura social e o seu devir...», pp. 286-298. Sobre o 
fenómeno a nível europeu vejam-se as recentes obras de síntese, Bush, op. cit., p. 34; Jonathan Dewald, 
The European Nobility 1400-1800, Cambridge University Press, 1996, pp. 15-27. 
227 A proliferação de títulos dera-se durante o reinado de D. Afonso V. Cf. Miguel Jasmim Rodrigues e 
Luís Filipe Oliveira, «Um processo de reestruturação do domínio social da nobreza. A titulação na 2ª 
dinastia», in Revista de História Económica e Social, nº 22, Janeiro-Abril,1988 e Jean Aubin, «La 
Noblesse Titrée sous D. João III. Inflation ou Fermeture ?», in Le Latin et l’Astrolabe, vol. 1, Lisboa-
Paris, 1996, p. 375. 
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partida de Nuno da Cunha para a Índia, a memória de três atribuições recentes de títulos 

estava certamente bem viva no Reino. Vasco da Gama fora feito conde da Vidigueira 

em 1519, sobretudo graças à protecção da Casa de Bragança, mas legitimado pela acção 

desenvolvida pelo almirante no Oriente228. D. Pedro de Sousa, feito conde do Prado em 

1525, fora membro do Conselho do rei e destacara-se como capitão das praças 

marroquinas de Azamor e Alcácer Ceguer229. D. Luís da Silveira, por fim, acabou por 

receber o título de conde da Sortelha na véspera da nomeação de Nuno da Cunha para o 

governo da Índia, como veremos adiante. Este homem era, como vimos, cunhado de 

Nuno da Cunha, e acompanhara D. João III desde os seus tempos de príncipe, tendo 

sido guarda-mor da sua casa, função desempenhada depois no âmbito do reinado 

joanino e transmitido ao seu filho. Embora mais velho do que o rei, foi um dos seus 

principais conselheiros desde a juventude, juntamente com D. António de Ataíde, 

agraciado com o condado de Castanheira já depois do momento histórico que estamos a 

analisar, em 1532230. 

Nestes jogos, o sangue tinha evidentemente um papel muito importante. D. 

António de Noronha, feito conde de Linhares em 1525, era aparentado à família real, 

sendo tio do 3º marquês de Vila Real e assim primo de D. João III231. No entanto, o 

acesso à titulatura não se limitava, mesmo neste período, a indivíduos com laços 

familiares ao rei, e existiam outras modalidades de ascensão ao mais alto escalão da 

pirâmide social. Não possuindo laços de sangue com a família real, Nuno da Cunha 

poderia destacar-se da restante nobreza por feitos militares de excepcional grandeza e 

mérito, ou assumindo uma posição de especial relevo na administração do Reino ou do 

império. 

Segundo o testemunho crucial de João de Barros, Nuno da Cunha foi nomeado 

para o governo da Índia no Verão de 1527, enquanto a corte tinha residência em 

Coimbra, embora não conheçamos a data exacta, dado a respectiva carta não ter 

chegado até nós. Sabemos que a decisão de nomear Nuno da Cunha terá ocorrido entre 

os finais do mês de Julho e o início de Setembro. A 24 de Julho Nuno da Cunha ainda 

                                                
228 Parece ser a posição de Ivana Elbl, que relembra a importância das alianças matrimoniais. Cf. Ivana 
Elbl, «The Overseas Expansion, Mobility, and social mobility in the age of Vasco da Gama», in 
Portuguese Studies Review, volume 6, n. 2 (Fall-Winter), 1997-98, p. 59. 
229 Cf. Brasões, III, 390-391. 
230 Elucidativa a expressão de Frei Luís de Sousa de que com D. Luís da Silveira «tratava as matérias de 
Conselho e sustância, com que homem entrado em dias; de D. António ficava as mais leves e de seu 
gosto. De sorte que podemos dizer que Luís da Silveira era o Parménio, que governava os exércitos de 
Alexandre; D. António o Eféstion que amava.». Cf. Frei Luís de Sousa, Anais de D. João III, 1 vol., p. 19. 
231 Cf. Brasões, III, pp. 388-390. 
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assinava documentos como vedor da Fazenda232. A 30 de Setembro, porém, o conde de 

Penela foi nomeado seu substituto, conforme vimos acima.  

A designação para o mais alto cargo da administração ultramarina era 

normalmente acompanhada de uma série de aliciantes e de privilégios destinados ao 

eleito233. No entanto, não nos é possível até ao momento descortinar se Nuno da Cunha 

teria recebido privilégios concretos especificamente relacionados com o comércio 

indiano. O ordenado de Nuno da Cunha seria de oito mil cruzados234, quantia inferior a 

outras anteriormente concedidas aos governadores. O governador cessante, Lopo Vaz de 

Sampaio, parece ter tido um ordenado de dez mil cruzados anuais, repartidos entre 

dinheiro contado e pimenta235. E D. Duarte de Meneses auferiu, segundo Damião de 

Góis, a quantia muito considerável de cerca de trinta mil cruzados anuais236. 

Surpreendentemente, também as mercês com que D. João III agraciou Nuno da 

Cunha antes da sua partida para a Índia foram de muito pouca monta. De facto, com a 

excepção dos rendimentos originários do exercício do ofício de vedor, Nuno da Cunha 

não disporia de nenhuma tença ou mercê significativa. O mesmo se passava, aliás, com 

os seus irmãos Simão237 e, tanto quanto sabemos, Pêro Vaz. Apenas encontramos uma 

doação de umas casas no chão de Alcamim, zona nobre de residência em Lisboa, feita 

momentos antes da partida da armada238. Esta propriedade imóvel confinaria 

provavelmente com outra que já pertencia à família Cunha e que Tristão da Cunha 

destinava no mesmo ano ao seu filho primogénito239 nas suas partilhas. O chão de 

Alcamim era de resto, já, local de residência de parte da sua parentela, pois aí morava 

Lopo Soares de Albergaria e a sua tia, irmã de Tristão da Cunha240. 

                                                
232 Cf. Maria Leonor Garcia da Cruz, op. cit., pp. 224-225. 
233 Para Vasco da Gama veja-se Geneviève Bouchon, Vasco da Gama, Lisboa, 1998, pp. 289-290. 
234 Cf. RCI, vol. 1, p. 51, com data de Coimbra, 19.XII.1519 (o copista incorreu num erro de datação). 
235 Cf. História, VII, xii. 
236 Cf. Crónica, IV, lxv. 
237 Tristão da Cunha afirmava que Simão tinha apenas uma tença de 30.000 reais. Cf. Banha de Andrade, 
op. cit., pp. 225-226. 
238 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 72, fl. 133. Almeirim, 26.III.1528. Publicado por Melba 
Costa, op. cit., vol. 2, doc. VIII, pp.15-16. 
239 Como se pode verificar pelas propriedades arroladas no instrumento de partilhas feito por Tristão da 
Cunha, a Nuno da Cunha se destinavam as casas que iam de São Mamede para o chão de Alcamim, 
avaliadas em 800.000 reais, Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., p. 229. 
240 Cf. Ronald Bishop Smith, Lopo Soares de Alvarenga (better known as the Albergaria), 1992, pp. 21-
23. 
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Além desta doação, o rei limitou-se a outorgar-lhe – ou melhor, a confirmar-lhe 

– as velhas rendas da saboaria de Coimbra241, rendimento que já anteriormente 

pertencera a Tristão da Cunha242. Sem dúvida, Tristão da Cunha e seus filhos 

preocuparam-se em confirmar todas as mercês e privilégios outorgados pelos soberanos 

à sua família durante as décadas anteriores243. Mas mesmo assim, a soma destes 

“honorários” nunca constituiria por si só motivação suficiente para convencer o vedor 

da Fazenda a tornar-se governador. Poderá então isto significar que o rei fez promessas 

de outro tipo no tocante a recompensas, adiando o pagamento dos serviços prestados 

para depois do regresso? A verdade é que nenhum documento nos dá uma resposta 

clara. Muito provavelmente, a decisão de Nuno da Cunha em aceitar o convite deveu-se 

a um conjunto complexo de factores, onde considerações sociais (a perspectiva de um 

título, a necessidade de entreter toda uma rede de solidariedades) se juntavam com 

aspectos económicos (para além dos rendimentos oficiais, outros poderiam ser auferidos 

na Índia, como todos sabiam) e simbólicos (a reafirmação da disposição de servir o rei). 

 

                                                
241 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 34, fl. 44. Almeirim, 17.III.1528, cópia de Lisboa, 9 
VII.1541. Publicado por Melba Costa, op. cit., vol. 2, doc. VII, pp.14-15. 
242 Documento datado de Évora, 18.VI.1490. Cf. A. A. Banha de Andrade, op. cit., pp. 193-194. 
243 A divisão do património de Tristão da Cunha foi sancionada e confirmada pelo rei um mês antes da 
partida da armada, como se pode verificar no citado instrumento de partilhas, Banha de Andrade, op. cit., 
p. 236. 
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4. 2. Constituição da armada da Índia de 1528 

 

 

Quadro 1: Composição da armada da Índia – ano de 1528 

 

Nas palavras de Joaquim Romero de Magalhães, «um governador nomeado é um 

grupo familiar que entra na exploração de um posto»247. Conforme já indicámos no 

capítulo anterior, esta afirmação torna-se tanto mais rica em significados, se pela 

palavra “exploração” não entendermos apenas a vertente financeira dos ganhos a fazer, 

mas também a vertente social e simbólica associados à governação. Além disso, a frase 

dá-nos uma achega importante sobre a intensidade e complexidade do processo de 

recrutamento clientelar normalmente associado à nomeação de um governador, processo 

característico da sociedade corporativa de Quinhentos. No alvor de cada armada, toda 

                                                
244 A indicação da relação é confirmada por um outro documento existente no  arquivo da Biblioteca 
Pública de Évora, Fundo Rivara, armários V e VI, nº 19 – 6º.  Foi transcrito por Ana Cristina Gomes, 
Diogo de Sá e o tratado dos estados eclesiásticos e seculares (1557), Lisboa, 2000, 2º vol. – Apêndice 
documental, doc. 3, p. 80.  
245 O nome destas duas naus não nos é dado na Relação, mas sim por um manuscrito contendo rol de 
pessoas na fortaleza de Goa em 1530. Contém informações relativas à chegada de homens de aramas, 
com indicação de armadas e embarcações. Infelizmente, não associam os capitães às embarcações. Cf. 
IAN/TT, NA 620. 
246 Idem. 
247 Cf. Joaquim Romero de Magalhães, «A sociedade», in No alvorecer da modernidade, História de 
Portugal, vol. III, p. 494.  

Capitão Embarcação (segundo a Relação) 
Anterior 

presença na 
Índia? 

Nuno da Cunha Capitaina Sim 

Simão da Cunha nau Castelo Não 

Pêro Vaz da Cunha nau Santa Catarina Não 

António de Saldanha nau Ajuda244 Sim 

Garcia de Sá nau Vitória Sim 

D. Francisco/D. Fernando de Eça Nau Rosa ou nau Santa Bárbara245 Não 

D. Fernando de Lima Nau Espinheiro Sim 

Francisco de Mendonça Guedes nau Biscainha Sim 

Bernardim da Silveira Galeão Não 

João de Freitas Nau Rosa ou nau Santa Bárbara246 Não 

Afonso Vaz Azambujo Navio pequeno (embarcação de apoio) Sem informação 
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uma vasta gama de indivíduos eram falados para ocuparem os lugares administrativos e 

militares do Estado da Índia durante o exercício do mandato de um governador. 

Tendencialmente, cada um dos governadores nomeados em Lisboa procurava constituir 

uma “equipa completa”248 ao embarcar para o Oriente – ou tentava, pelo menos, ocupar 

outros postos-chave com pessoas da sua confiança: isto é, procurava-se um domínio 

quantitativo e/ou qualitativo conforme as possibilidades de cada momento. O sucesso de 

tais tentativas variava, mas entre os casos bem sucedidos podem recordar-se vários 

casos. A partida de Lopo Soares de Albergaria ainda no reinado manuelino; e a 

associação de D. Duarte de Meneses e de D. Vasco da Gama com as suas extensas 

parentelas249.  

Como é evidente, os Cunha também se viram tentados em constituir uma 

“equipa” baseada no seu próprio universo familiar e clientelar. De forma 

particularmente interessante, a escassez de meios financeiros propostos por D. João III 

parece ter estado em correlação com uma certa capacidade dos Cunha para negociarem 

algumas contrapartidas sociais na véspera da sua partida para a Índia. De seguida, 

tentaremos iluminar melhor este aspecto, procurando analisar a constituição da armada 

tendo em vista três critérios: em primeiro lugar, a participação da parentela dos Cunha; 

em seguida, indivíduos que se encontravam relacionados com a família por laços de 

amizade; e por fim, a associação à armada de outros indivíduos, provenientes da 

clientela mais alargada. 

Importa desde já notar que as escolhas de Simão e Pêro Vaz da Cunha para 

acompanhar o seu irmão mais velho não parecem ter estado previstas desde o início. 

Pelo contrário, é provável que a decisão do envio destes dois fidalgos para ocuparem os 

dois principais cargos da hierarquia indiana a seguir ao governador (a capitania-mor do 

mar e a capitania de Goa) tenha ocorrido num segundo instante, já depois de se ter 

preparado a armada e terem sido distribuídos os cargos aos diversos oficiais que 

seguiriam para o Oriente. Obviamente, a ida de Simão e de Pêro Vaz da Cunha 

                                                
248 Expressão usada por Sanjay Subrahmanyam, A Carreira e a Lenda..., p. 357. 
249 Vejam-se os estudos de Alexandra pelúcia e João Paulo Costa. Cf. Alexandra Pelúcia, «A baronia do 
Alvito e a expansão manuelina no Oriente ou a reacção organizada à política imperialista» in A Alta 
Nobreza e a fundação do Estado da Índia. Actas do colóquio internacional, ed. João Paulo Oliveira e 
Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, Lisboa, 2004, pp. 279-300; João Paulo Oliveira e Costa, «Dom 
Duarte de Meneses and the government of India 1521-1524)», in Indo-Portuguese History: Global 
Trends. Proceedings of XI International Seminar on Indo-Portuguese History – 2003. Silver Jubilee 
Session, Goa, 2005, pp. 95-115. 
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destinava-se a consolidar a posição do governador, e a família terá feito pressões nesse 

sentido no período que se seguiu à nomeação deste.  

O cargo de capitão-mor do mar, hierarquicamente considerado o segundo posto 

mais importante no Oriente, fora provido em Novembro de 1527 em António de 

Saldanha250. Este era um dos mais experimentados capitães e navegadores do Índico, 

com uma carreira notável que fazia dele o capitão mais experiente da Carreira da 

Índia251. Pode notar-se também que Saldanha tinha já acompanhado Tristão da Cunha 

na viagem de 1506, embora isso não significasse uma proximidade incondicional. Na 

verdade, António de Saldanha era um dos mais fortes candidatos à liderança dos 

Portugueses no Oriente e teria sido um dos mais fortes concorrentes de Nuno da Cunha. 

Saldanha encontrava-se fortemente ligado à linhagem dos Silveira, pois o seu segundo 

matrimónio fora com D. Beatriz da Silveira, filha de Henrique da Silveira (e portanto 

prima direita de D. Luís da Silveira). O seu prestígio como capitão militar terá levado o 

rei, provavelmente, a prometer-lhe o governo da Índia, pelo menos para o caso de Nuno 

da Cunha falecer252. Ora, os Cunha conseguiram na última hora antes da partida a 

substituição de António de Saldanha por Simão da Cunha, num golpe que certamente 

deixou marcas. Provavelmente é este facto que explica o estatuto de excepção 

finalmente atribuído a António de Saldanha, que foi para a Índia com liberdade de 

regressar quando quisesse, sem precisar para tal da aprovação prévia do rei ou do 

governador253.   

Para a capitania de Goa, que já nesta altura era considerada o terceiro cargo na 

hierarquia da Índia, foi nomeado Pêro Vaz da Cunha. Também no seu caso, não se 

conhece a carta de nomeação, fazendo com que quede obscura a data exacta. Mas, mais 

uma vez, fica a impressão de que a integração dos irmãos mais novos do governador na 

lista dos capitães tenha sido fruto de pressão prolongada por parte do grupo familiar. 

Mais, neste caso possuímos provas de como o processo de negociação era objecto de 

comentários e boatos que ecoavam muito além das muralhas de Lisboa: rumores da 

nomeação dos irmãos de Nuno da Cunha chegaram à costa africana levados por Diogo 

                                                
250 «A António de Saldanha, fidalgo da Casa Real e do Conselho, pela confiança que dele tem e por folgar 
em servir a Índia em companhia de Nuno da Cunha, lhe fez mercê do cargo de capitão-mor do mar da 
Índia». Datado de Coimbra, 20.XI.1527. Cf. RCI, p. 44. 
251 Cf. o estudo de Alexandre Lobato, Da época e dos feitos de António de Saldanha, Lisboa, 1964. 
252 Cf. Lendas, III, 283. 
253 Cf. Lendas, III, 450. Este detalhe foi também notado por Melba Costa, op. cit., 1 vol., p. 70. 
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Botelho, que partiu antes da armada de 1528254. E um pouco mais tarde, já em 

Moçambique, Botelho terá encontrado António da Silveira (um dos cunhados de Nuno 

da Cunha e então capitão de Sofala), anunciando-lhe que Pêro Vaz da Cunha estaria 

nomeado para aquela capitania255. Tais rumores confirmam decerto a amplitude das 

negociações dos Cunha com a Coroa, negociações essas que terão ocorrido pelo menos 

desde Janeiro até Abril de 1528, data da partida da armada. 

Durante este período a família ultimou os preparativos para a sua partida. 

Segundo Frei Luís de Sousa, Simão da Cunha teria vendido o seu ofício de trinchante a 

D. Filipe Lobo e a Rui Lourenço de Távora, de forma a poder acompanhar o seu irmão, 

acabando por receber em troca um alvitre para a Índia256 e um ordenado de três mil 

cruzados por ano, um dos ordenados mais altos conhecidos para este cargo. Tratava-se 

de um valor que, segundo o próprio Távora, fora oferecido a Simão da Cunha 

precisamente pelo dito ofício. Note-se que só a 7 de Abril, ou seja, escassos onze dias 

antes da largada dos navios do Tejo, Simão da Cunha foi finalmente nomeado capitão-

mor do mar da Índia257. 

Para Nuno da Cunha, ficava desta forma garantida a participação de dois irmãos 

na empresa que dirigiria, ambos em posições que lhes permitiriam apoiá-lo na 

governação. Contudo, Nuno da Cunha procurou também beneficiar outros fidalgos da 

sua parentela. Nas imediações do núcleo familiar dos Cunha, encontrava-se a linhagem 

dos Sás. Como vimos no capítulo anterior, João Rodrigues de Sá tinha casado em 

terceiras núpcias com D. Joana de Albuquerque, irmã da mãe de Tristão da Cunha 

(ambas eram filhas de Luís Álvares Pais). Como sabemos, João Rodrigues de Sá tinha 

já uma extensa prole dos seus anteriores casamentos. Do seu casamento com D. Joana 

de Albuquerque destacaram-se pela sua presença no Oriente os seus filhos Garcia de Sá 

                                                
254 Diogo Botelho terá partido de Lisboa no mês de Fevereiro, com destino à costa oriental de África, 
desde o cabo da Boa Esperança até o cabo das tormentas, em busca de notícias das naus de D. Luís de 
Meneses e João da Silva de Melo, as quais se tinham apartado da armada que em Janeiro de 1525 tinha 
rumado das costas do Malabar em direcção ao reino, levando consigo o governador D. Duarte de 
Meneses. Cf. Ásia, IV, iii, iii e Lendas, III, 283 e História, VII, lxxxviii. A data é-nos fornecida por 
Gaspar Correia. 
255 Cf. IAN/TT, CVR, Nº 13, fl. 6. Datada de 1528. «Se não soubera que Vossa Alteza tinha provido na 
minha vagante pedira-lha lá por outros três anos isso por levar avante ser eu o primeiro que depois de ela 
tão danada desse proveito a Vossa Alteza dizem que a tem Pêro Vaz da Cunha e que vem com seu irmão 
Nuno da Cunha...». 
256 Cf. Frei Luís de Sousa, op. cit., vol. 2, p. 42. Apesar do ofício valer cerca de 3.000 cruzados, Simão da 
Cunha trespassou-o por apenas 500.000 reais, pelo que o rei lhe fez mercê de um alvitre da Índia no valor 
de 700.000 reais. Veja-se também o relato desta transaccção pelo próprio Rui Lourenço de Távora: 
Anedotas portuguesas e memórias biográficas da corte quinhentista, leitura e introd. Christopher C. 
Lund, Coimbra, 1980, p. 63-64.  
257 Cf. RCI, vol. 1, p. 51. 
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e Francisco de Sá. Estes parecem ter tido uma relação privilegiada com a família 

materna, como podemos observar pela sua associação a vários momentos cruciais da 

família Cunha. A presença de Garcia de Sá na embaixada a Roma em 1514258 mostra a 

importância da parentela materna dos Sás. Logo em 1510 podemos detectar também a 

proximidade de seu primo Francisco de Sá a Manuel da Cunha, depois da chegada deste 

à Índia, onde o primeiro terá exercido uma espécie de tutoria sobre o seu jovem 

parente259. 

A nomeação, em 1528, de Bernardim da Silveira para uma das capitanias das 

naus de carga da carreira reflecte portanto sem surpresas o envolvimento da linhagem 

Silveira na preparação da partida de Nuno da Cunha para o Oriente260. Recordemos que 

na Índia estavam já Heitor da Silveira, irmão de Bernardim, e o primo dos dois, Diogo 

da Silveira261. Heitor e Bernardim da Silveira eram filhos de Francisco da Silveira, 

coudel-mor do Reino e senhor de Serzedas, e de D. Margarida de Noronha, filha de D. 

João de Noronha262. Pela via materna estes dois irmãos eram sobrinhos de D. Pedro de 

Castro, também ele vedor da Fazenda da Coroa, desde 1501. D. Pedro de Castro 

acabaria por ser distinguido com o título de conde de Monsanto263 no mês de Agosto 

desse mesmo ano de 1528264.  

As notícias biográficas respeitantes a Bernardim da Silveira são algo confusas. 

Todos os cronistas nos dizem que em 1528 a sua embarcação se teria perdido, 

juntamente com toda a tripulação, num naufrágio no parcel de Sofala. Seríamos levados 

a acreditar nesta versão, já que Castanheda, que parece estar na origem deste episódio, 

                                                
258 Ver nota 119. 
259 Francisco de Sá embarcou para a Índia com o marechal D. Fernando Coutinho. Veja-se a nota 
biográfca para este capitão no artigo de Luís Filipe Thomaz, «O malogrado estabelecimento oficial dos 
Portugueses em Sunda e a islamização da Java», in Aquém e Além da Taprobana. Estudos luso-orientais 
à memória de Jean Aubin e Denys Lombard, ed. organizada por Luís Filipe F. R. Thomaz, Lisboa, 2002, 
pp. 381-607. Em 1526 ainda estava na Índia. Jorge Cabral escreveu ao rei mencionando a sua idade e 
anos de serviço. Cf.  Publicada por Luís de Albuquerque e José da Costa Pereira, «Cartas de serviços…», 
in Mare Liberum, nº 1, 1990, pp. 350-351. 
260 Para os Silveiras veja-se a genealogia 4. 
261 Bernardim da Silveira era filho de Francisco da Silveira, o coudel-mor, e por isso irmão de Heitor da 
Silveira e de Manuel da Silveira, que, aliás, ficaria em cativeiro vários anos em Marrocos. Cf. o estudo de 
Silvina Silvério, op. cit., p. 353. Diogo da Silveira tinha ido para a Índia em 1523 e com ele tinha seguido 
seu primo Heitor: cf. Emmenta, 21; Relação, 38. 
262 Cf. Livro de Linhagens, pp. 304-305. D. João de Noronha pertencia à Casa de Vila Real; seu irmão 
mais velho era D. Pedro de Meneses, primeiro marquês de Vila Real. Cf. Livro de Linhagens, p. 226. 
263 Este título tinha sido anteriormente de seu tio D. João de Castro, falecido em 1496. A casa de 
Monsanto passou então para D. Joana de Castro, irmã do conde e mãe de D. Pedro de Castro. Cf. Brasões, 
II, 88-89.  
264 Cf. AHP, 1916, pp. 113-116. D. Pedro de Castro exercia o cargo de vedor da Fazenda desde 1501. A 
carta de atribuição do título de conde de Monsanto contém a data de 19 de Agosto de 1528. D. Pedro de 
Castro viria a falecer no ano seguinte. 
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foi passageiro da armada de 1528. No entanto, esta passagem é também objecto de 

dúvidas porque, segundo Barros, Correia e o autor da Relação das Armadas, Bernardim 

da Silveira estava vivo em 1538 quando integrou novamente uma armada, sob o 

comando de D. Garcia de Noronha. Tudo indica que foi no âmbito desta viagem que 

sucedeu o fatídico acidente, conforme ele é descrito por Barros, que terá duplicado o 

episódio265. Castanheda, por sua vez, é omisso em relação aos acontecimentos de 1538. 

Dado que Bernardim da Silveira não chegou de facto à costa indiana durante a viagem 

de 1528, talvez devamos dar crédito a Correia, que o faz perder-se e regressar ao Reino, 

embora erradamente no âmbito da armada de 1538266. 

Visto que apenas existiu um Bernardim da Silveira, filho do coudel-mor 

Francisco da Silveira, os cronistas parecem ter confundido os episódios de 1528 e 1538. 

O que é certo é que Bernardim da Silveira estava vivo em 1531, ano em que se achava a 

prestar serviço militar em Marrocos, na praça de Arzila267, e incontestável é o 

documento emitido pela Chancelaria régia em 1536, onde o rei lhe fez doação das terras 

de Serzedas e Sovereira Formosa, anteriormente de seu pai268. Para mais, possuímos 

também a carta de mercê da capitania de Diu, feita nas vésperas da armada de 1538269. 

Bernardim da Silveira continuou também a merecer a distinção por parte da Coroa, 

integrando a Casa Real, onde era cavaleiro com a moradia de 3125 reis270.  

Se a integração de Bernardim da Silveira deve ser integrada numa lógica do 

grupo familiar a que Nuno da Cunha se havia aliado pelo matrimónio, outras lógicas 

terão presidido à nomeação dos restantes companheiros do novo governador. A 

presença dos portugueses no Oriente vivia sob a ameaça de uma grande expedição 

muçulmana, liderada pelos turcos otomanos, determinados em acabar com a hegemonia 

portuguesa no Oceano Índico. Esta grande instabilidade política sem dúvida que norteou 

as estratégias de D. João III, no momento de escolha dos oficiais que iriam para a Índia. 

Podemos, em geral, observar uma tentativa, por parte da Coroa, de criar na Índia um 

quadro equilibrado de oficiais, que incluísse novos e jovens elementos junto com 

militares mais experientes nas lides da Índia. Podemos constatar, genericamente, que 

estes soldados mais antigos conheciam o Oriente desde o reinado manuelino, ou seja, 

                                                
265 Supostamente a nau de Bernardim da Silveira levava a bordo os presos e homiziados. Cf. Ásia, IV, x, 
19. 
266 Cf. Lendas, IV, 10. 
267 Cf. Bernardo Rodrigues, Anais de Arzila, Crónica inédita do século XVI, vol. II, pp. 200-201. 
268 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 21, fl. 5v. Évora, 1.I.1536. 
269 Em Quellen, n. 239. Datada de 30.I.1538. 
270 Cf. Caetano de Sousa, Provas, vol. IV, p. 464. 
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havia mais de uma década que circulavam pela administração ultramarina portuguesa. 

Destacam-se entre eles António de Saldanha e Garcia de Sá.  

Francisco de Mendonça Guedes era também um destes veteranos da Índia, indo 

ao comando de uma nau da armada de 1528. Em 1528, este fidalgo levava uma carta de 

mercê para a capitania da fortaleza de Chaúl, que não chegou a exercer, por falecer 

durante a expedição de Simão da Cunha a Baharem em 1529271. A participação de 

Francisco de Mendonça na expedição a Diu em 1520 será talvez um dado significativo 

para a sua inclusão na armada de Nuno da Cunha, que, como sabemos, tinha na posse de 

Diu um dos seus objectivos declarados.  

A composição da armada de 1528, como quase todas as armadas da Carreira da 

Índia, incluía elementos heterogéneos e por pessoas com diferentes motivações de 

embarque. Se alguns embarcavam por solidariedade para com algum parente ou pessoa 

próxima, existiriam certamente motivações de cariz mais material, como a tentativa, por 

parte de uma certa camada da nobreza, de alcançar alguma liquidez financeira. Tal 

parece ter sido o caso de D. Fernando de Lima, fidalgo da Casa Real, chamado “de 

Santarém”, alcunha derivada do facto do seu pai, D. Duarte da Cunha, se ter 

estabelecido em Santarém através do casamento com D. Leonor de Abreu272. Este neto 

do 1º visconde de Vila Nova de Cerveira, D. Lionel de Lima e sobrinho de D. João de 

Lima, 2º visconde, foi encarregue de capitanear a nau Espinheiro. D. Fernando de Lima 

possuía uma carta régia de capitão-mor das três naus que faziam o tráfico entre Batecala 

e Ormuz, transportando mercadorias para venda quando houvesse necessidade273. Como 

vemos, as nomeações régias não seriam apenas para cargos de natureza militar, mas 

poderiam englobar, como neste exemplo, actividades de natureza mais comercial. D. 

Fernando de Lima, já um homem casado ao ir para a Índia, acabaria por falecer pouco 

depois. Não podemos deixar de notar, no entanto, que excepto o seu irmão primogénito, 

todos os restantes irmãos de D. Fernando haviam antes seguido para o Oriente274.  

Tal como os anteriores governadores e aqueles que lhe sucederiam, Nuno da 

Cunha terá procurado também favorecer pessoas do seu círculo de amizade e os seus 

                                                
271 Cf. Ásia, IV, iii, 19. 
272 D. Leonor de Abreu era filha de Vasco Gomes de Abreu e D. Brites ou Mayor de Sá e Portocarreiro. 
Cf. Pedatura Lusitana, Limas, p. 450, Gayo, vol.VI, p. 372    
273 Cf. Chancelaria de D. João III, liv. 14, fl. 4v. O cargo era de três anos, com 200.000 rs de ordenado 
anual.  
274 D. Vasco de Lima estava na Índia pelo menos desde 1522, faleceria em Diu em 1531; D. Jerónimo de 
Lima morrera no cerco de Calicute. Cf. Sofia Diniz e Patrícia Carvalho, «Os Limas e a política de D. 
Manuel I», in A Alta Nobreza e a fundação do Estado da Índia. Actas do Colóquio Internacional...., 259-
275. 
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clientes, para além de satisfazer os seus deveres para com os seus parentes. Uma das 

maiores mercês feitas pelo monarca neste âmbito foi certamente a nomeação de Simão 

Ferreira como secretário da Índia275. Este cargo era normalmente atribuído a 

personagens de uma certa proximidade ao governador, mas usualmente sem laços de 

dependência directos com ele. No entanto, nesta ocasião a escolha recaiu sobre um 

criado de longa data de Nuno da Cunha, uma excepção que poderá dar ainda mais peso 

à hipótese de uma negociação em que a coroa fez muitas concessões276. Também 

Tristão de Ataíde, um dos passageiros da armada de 1528, era reputadamente um velho 

amigo de Nuno da Cunha277. Por fim, é possível que uma parte dos indivíduos 

colocados na armada por estarem de alguma maneira mais distante ligados aos Cunha 

nos escapem pura e simplesmente, ou porque não aparecem nas fontes, ou porque não 

os sabemos associar à rede social em questão. 

No que toca à experiência prévia, um número surpreendentemente elevado de 

capitães da carreira no ano de 1528 era relativamente jovem e inexperiente. Cinco dos 

capitães não tinham qualquer experiência militar da Índia, embora se possa admitir que 

alguns deles tivessem tido a sua iniciação às armas nas praças marroquinas. Ou seja, no 

campo militar, as figuras de António de Saldanha e Garcia de Sá parecem ter feito o 

papel de forças tutelares da expedição. Trata-se de um fenómeno interessante porque 

poderá constituir um primeiro indício de que aos Cunha faltava, de certa maneira, uma 

rede de parentesco e solidariedade suficientemente vasta no Reino para fornecer 

capitães experientes. A solução encontrada era em muitos sentidos um compromisso. 

Ainda assim, Nuno da Cunha poderia recorrer na Índia a indivíduos da sua 

parentela que já aí se encontravam. Assim, em 1529 a capitania-mor da armada da 

carreira da Índia foi entregue a outro dos cunhados de Nuno da Cunha, Diogo da 

Silveira, também ele acostumado às paisagens do Índico, para onde se dirigira pela 

primeira vez em 1523. Aquando da sua segunda ida, em 1529, Silveira seria 

acompanhado de um dos sobrinhos da esposa de Simão da Cunha, Rui Gomes da 

                                                
275 Cf. História, VIII, xlvi e Ásia, IV, iii, 11. 
276 É o próprio Nuno da Cunha a afirmá-lo: «por simão ferreira ser couza minha». Cf. Studia, 13/14, p. 84. 
Esta relação clientelar encontra-se também atestada nas listas das moradias da Casa Real: cf. Provas, 
tomo II, 2ª parte, p. 493. Também António Rico, numa carta a D. João III, afirmava que Ferreira era 
«criado muito antigo e mui conforme e aceito ao governador». Cf. IAN/TT, CC I, 45-142, a 06:X.1530, 
publicado por Melba Costa, op. cit., vol. II, Doc. XXVI, pp. 65-70.   
277 Cf. Ásia, IV, ix, 16: «Tristão de Taíde tomava ainda mais licença, por a confiança que tinha na muita 
amizade que entre elle, & o Governador Nuno da Cunha avia». 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte I: O governador 

 71 

Grã278. De forma exemplar, Diogo da Silveira tornar-se-ia o principal braço direito do 

governador até à chegada de Martim Afonso de Sousa em 1534. 

Quanto à restante linhagem dos Silveira no Oriente, esta foi escolhida por parte 

de Nuno da Cunha para desempenhar quase todos os cargos que não se encontravam 

providos ou previstos pelo rei. Como já vimos, António da Silveira foi nomeado para 

Ormuz. Heitor da Silveira, um dos membros mais destacados da linhagem tinha já ido 

na armada de 1523 com o seu primo Diogo da Silveira, terá sido recolhido pelo 

governador em Chaúl, ainda antes de Nuno da Cunha tomar posse do cargo279.  

Logo após a tomada de posse de Nuno da Cunha, os três Silveiras foram 

nomeados capitães-mores das três grandes armadas do ano de 1530. Heitor da Silveira 

foi capitão-mor da armada do Estreito, no início de 1530280. António da Silveira 

comandou o policiamento da costa de Cambaia281 e Diogo da Silveira foi nomeado para 

o comando da armada destinada às costas do Malabar, tornando-se capitão-mor do mar 

da Índia, como veremos. O ano de 1531 foi bastante mais negro tanto para a linhagem 

Silveira, como para toda a restante nobreza na Índia. Heitor da Silveira morreu na ilha 

de Bete na campanha de Diu desse ano, ao lado de várias dezenas de fidalgos de 

estirpe282. Por conseguinte, António da Silveira e Diogo da Silveira tornar-se-ião os 

homens mais próximos de Nuno da Cunha durante a sua estadia na Índia283, chegando o 

primeiro a comandar a guarda pessoal de Nuno da Cunha em Goa em 1536284. 

                                                
278 Cf. Relação, p. 46 e Emmenta, p. 26. 
279 Uma informação veiculada por Correia e repetida por Andrade, sem confirmação nos restantes 
cronistas ou documentação. Correia demonstra o estatuto deste fidalgo, um dos mais prestigiados na Índia 
e na corte, referindo que Nuno da Cunha teria instruções do próprio monarca para se aconselhar com ele 
sobre a situação de discórdia que então reinava entre os oficiais portugueses. Heitor da Silveira teria 
inteirado o governador do situação da Índia, durante a viagem de Chaúl a Goa: cf. Lendas, III, 331 e 
Francisco de Andrade, Crónica de D. João III, p. 438. 
280 Cf. Ásia, IV, iv, 11 e História, VIII, cap. i. 
281 Cf. História, VIII, i. 
282 Cf. História, VIII, xxx; Ásia, IV, IV, 13 e  Lendas, III, 398 e segs. 
283 Diogo da Silveira manteve-se fiel à sua ligação com Nuno da Cunha, pois em 1545 ele e a sua esposa 
nomeariam as filhas de Nuno da Cunha como suas herdeiras. Cf. Silvina Silvério, op. cit., p. 374.  
284 Cf. Ásia, IV, vii, 16 e História, VII, cxxxvii. 
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II. OS CAPITÃES DA ÍNDIA 

 

 
1. Caracterização social  

 

No presente capítulo começaremos a abordar o conjunto dos capitães das 

fortalezas da Índia durante o governo de Nuno da Cunha. Antes de mais nada, impõe-se 

evidentemente a definição deste grupo. A nossa análise irá centrar-se sobre os 

indivíduos que a) foram nomeados pela Coroa directamente no Reino entre o final do 

ano de 1528 e a primeira metade do ano de 15371; b) foram nomeados antes de Nuno da 

Cunha mas exerceram o cargo já depois de este tomar posse em Outubro de 1529; c) 

foram nomeados pelo governador Nuno da Cunha na Índia. Esta última categoria inclui 

obviamente os capitães das novas fortalezas erigidas durante o seu período de 

governação, ou seja, as de Baçaim, Chale, Cranganor e Diu. Contabilizados os capitães 

quer através da documentação régia, quer através da consulta dos cronistas, 

encontramos um total de 44 homens que irão constituir a base do nosso inquérito2. 

Para este estudo decidimos deixar de fora os homens nomeados para o segundo 

cargo mais importante na hierarquia militar no Oriente: a capitania-mor do mar da Índia. 

Os nomeados foram António de Saldanha, que, como verificámos (I – cap. 4), acabaria 

por renunciar ainda antes da partida. Além deste, apenas dois indivíduos 

desempenharam este cargo: Diogo da Silveira, cunhado de Nuno da Cunha, e Martim 

Afonso de Sousa. Visto que o primeiro já foi objecto de um trabalho monográfico 

importante, e o segundo está neste momento a ser estudado em pormenor, os seus 

percursos serão abordados, mas não de uma forma sistemática3. 

Presentemente, pensamos poder lançar uma série de pistas no que respeita à 

caracterização social dos principais oficiais da Índia, ainda que sem exaustividade. Um 

dos maiores obstáculos é certamente a natureza das fontes. Os dados apresentados neste 

                                                
1 Sendo que as nomeações de final deste ano se inserem já no contexto da preparação da partida de D. 
Garcia de Noronha, então nomeado vice-rei da Índia. 
2 Simão de Melo foi incluído na nossa análise apesar de não ter estado na Índia durante a década de 1530. 
A despeito de só ter desempenhado o cargo nos anos 40, a sua nomeação para o cargo data de inícios de 
1537, facto que o colocou no radar da nossa análise. Ver o quadro 1. 
3 Cf. Alexandre Lobato, Da época e dos feitos de António de Saldanha, Lisboa, CEHU, 1964; Silvina 
Silvério, «Diogo da Silveira, capitão-mor da Carreira da Índia», in A Nobreza e a Expansão Portuguesa. 
Estudos Biográficos, coord. João Paulo Oliveira e Costa, Cascais, 2000, pp. 341-376; sobre Martim 
Afonso de Sousa e a sua rede, esperamos para breve a dissertação de doutoramento de Alexandra Pelúcia. 
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capítulo sofrem das lacunas da chancelaria régia de D. João III, as quais procurámos 

colmatar com fontes de natureza mais esparsa e fragmentária, nomeadamente com 

material existente no Corpo Cronológico. Ora, embora este corpo documental tenha sido 

extensivamente utilizado, a nossa busca foi direccionada em grande parte precisamente 

pelos dados da chancelaria, complementados por algumas informações fornecidas pelos 

cronistas e pelas fontes secundárias. Assim, dadas as particularidades do próprio 

processo de nomeação para as capitanias de fortalezas da Índia, que discutiremos mais 

adiante, a lista que apresentamos em seguida deverá ser sujeita a revisões futuras.  

Uma vez constituída a listagem dos capitães, procurámos enquadrar socialmente 

os personagens complementando o trabalho com material de cariz genealógico. Como é 

sabido, este apresenta um labirinto de informações de onde é por vezes difícil sair. Por 

isso, após a sua utilização, tentámos fazer o caminho inverso, ou seja, e na medida do 

possível, procurámos confirmar as informações genealógicas através do recurso a fontes 

primárias. Na maior parte dos casos, os dados apresentados relevam portanto de uma 

intersecção entre os dois tipos de materiais. Contudo, também aqui nos deparámos com 

alguns problemas, sobretudo devido à escassez de arquivos e fontes senhoriais e de 

livros de notariado para este período. 

Pensamos, ainda assim, que o grupo observado apresenta não só uma coerência 

própria como poderá fornecer dados relevantes para um melhor conhecimento destes 

oficiais durante o período joanino em geral. Apresentamos em seguida uma lista dos 

oficiais analisados (quadro 2), que constituirá a base do nosso trabalho. Como se pode 

constatar pelo quadro, a esmagadora maioria dos indivíduos analisados possuía uma 

carta de mercê registada na Chancelaria régia – cerca de 95%. Apenas 2 em 44 

indivíduos foram nomeados por Nuno da Cunha na Índia, sem que tivessem até então 

sido capitães de fortalezas na Índia. Trata-se dos casos de Manuel de Sousa, que tinha 

ido para a Índia com uma nomeação para a vagante da capitania-mor do mar de Ormuz, 

e de Diogo Pereira, o Malabar, escolhido por Nuno da Cunha como o primeiro capitão 

de Chale, após a construção desta fortaleza em 1531. Devemos notar que os 44 

indivíduos não correspondem necessariamente a 44 períodos de exercício dos ditos 

cargos. Alguns dos indivíduos analisados faleceram antes de tomarem posse dos ditos 

cargos; sobre outros não possuímos qualquer informação. Outros ainda foram nomeados 

para mais do que uma fortaleza (fosse no Reino ou fosse na Índia). Estas questões serão 

analisadas mais detalhadamente no capítulo 2 desta segunda parte. 
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Fortaleza Nome do capitão Nomeação régia Exercício Notas 
Garcia de Sá _ Mar1536-Jan1537; 1538 nomeado de novo por NC 
António da Silveira _ Jan1537-Fev1537 nomeado por NC em substituição 
Rui Vaz Pereira _ Fev-Mar1537 nomeado por NC em substituição 

Baçaim 

Manuel de Macedo _ Mar1537-?   
D. António da Silveira 1530 _ falecido antes de entrar 
Francisco de Sousa Tavares 1527 e 1530 [1531]-1535   
Fernando Eanes de Souto Maior 1533 1536-1539   
Diogo Álvares Teles 1534 1542-1545   

Cananor 

D. Henrique de Eça 1536 1539-1542   
Diogo Pereira _ Out1531-1534 nomeado de novo por NC 
Rui Vaz Pereira _ 1534-[1536]   Chale 
Diogo Lopes de Sousa 1533 _ [renunciou] 
Francisco Pereira de Berredo [1527] [1528-1531/3?]   
Francisco de Mendonça Guedes 1527 _ falecido antes de entrar 
António da Silveira _ Fev.1530-Mar1531 em substituição de Berredo 
Manuel de Macedo 1530 1533-1535   
Simão Guedes 1531 1535-finais1538   
Nuno Furtado 1533 _ falecido antes de entrar 
Rui Vaz Pereira 1533 _ [renunciou] 

Chaúl 

Jorge de Lima 1533 e 1535     
Tristão de Sousa 1530 ? "Castelo de Cima" 
Manuel Camelo 1531 ? "Castelo de Cima" 
António de Brito 1533 finais1534-finais1537   

Cochim 

D. Fernando de Eça 1537 1539-1541   
Henrique Figueira 1525 152[7]-1532   
Baltasar Cernache 1525 e 1527 ? ? 
Manuel da Gama 1530 _  [renunciou] 
Duarte da Fonseca 1530 _ falecido antes de entrar 
Duarte de Abreu 1530 e 1533 ? ? 
Diogo da Silva 1532 1539-1941   

Coulão 

Duarte da Gama 1536 1544-1547   
Cranganor Diogo Pereira _ 1536-1539 nomeado de novo por NC 

Manuel de Sousa _ 1536-1537 nomeado de novo por NC 
Diu 

António da Silveira _ 1537-1539 nomeado de novo por NC 
Aleixo de Sousa Chichorro 1528 _ renunciou 
Pêro Lopes de Sampaio 1527 e 1530 Dez1530-Set1533   
D. João Pereira 1527 e 1533 Out1533-Set1536   
D. Gonçalo Coutinho 1533 Set1536-[1539]   

Goa 

D. Fernando de Lima (Pereira) 1537 _ falecido antes de entrar 
Garcia de Sá 1527 1529-1533   
D. Paulo da Gama 1532 1533-1534  falecido em 1534 
D. Estêvão da Gama 1532 1535-1538   

Malaca 

Simão de Melo 1537 1545-1548  (partiu em 1544 para o Oriente) 
Gonçalo Pereira 1527 1530-153 falecido em 1531 
Tristão de Ataíde 1527 1533-1536   
António Galvão 1533 1536-1539   
Martim de Castro 1534  _ renunciou 

Maluco 

Fernão Rodrigues Barba 1536 e 1538  _ renunciou 

Moçambique e 
Sofala 

Vicente Pegado 1530 1531-1538   

António da Silveira 1528 1532-finais1535   
D. Pedro de Castelo Branco 1533 1536-1538;1540-1541   Ormuz 
D. Fernando de Lima (Pereira) _ [1539-1540] nomeado por NC em substituição 

Legenda: NC – Nuno da Cunha; [ ]: datas estimadas; ?: sem informação 

Quadro 1: Capitães de fortalezas da Índia. Nomeações no Reino e nomeações na Índia entre 1529 e 1537 (44 indivíduos)
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1.1. O estatuto social dos capitães 

 

O processo expansionista não teria sido possível sem a participação, o apoio e a 

colaboração empenhada de uma parte da população portuguesa. A presença na Ásia, 

assim como noutros espaços do império, foi devedora de contingentes humanos que era 

preciso recrutar, encorajar, sustentar, recompensar e renovar.  

Numa sociedade de pendor fortemente corporativo, o enquadramento social do 

indivíduo era extremamente importante. Pretendemos neste capítulo descortinar o 

estatuto social dos indivíduos antes da sua partida para o Oriente, recorrendo a algumas 

metodologias da prosopografia1. Seguimos aqui a perspectiva do ego, isto é, 

avançaremos tendo sempre em conta, em primeiro lugar, o personagem em questão. 

Para uma melhor compreensão desta temática, elaborámos também as genealogias dos 

indivíduos analisados, que apresentamos em anexo, no final do trabalho. Os problemas 

não deixam de ser evidentes: à falta de um corpo documental homogéneo, os próprios 

perfis sofrem de uma forte heterogeneidade. Por consequência, a estatística nem sempre 

constitui um bom instrumento de análise, e terá sempre de partilhar o campo com outros 

métodos de descrição mais impressionistas ou mesmo intuitivos.  

No âmbito do nosso inquérito, tentámos obter uma maior homogeneidade 

abordando de forma sistemática as seguintes temáticas: primeiro, os ascendentes dos 

capitães, nomeadamente através de uma identificação e caracterização das linhagens a 

que pertenciam. Neste âmbito, procurámos dar atenção às linhagens paternas, mas 

também às maternas, pois a ligação à parentela materna parece ter tido algum peso na 

construção das solidariedades fidalgas no Oriente. Idealmente, tentámos sempre que 

possível fornecer dados relativos ao âmbito geográfico em que as famílias se 

desenvolveram. Segundo, procurámos identificar a hierarquia de nascimento dos 

capitães da Índia dentro das suas famílias e identificar as trajectórias dos irmãos dos 

nomeados, procurando principalmente detectar a presença destes no Oriente. 

 

                                                
1 Entre a diversa e abundante bibligrafia disponível, veja-se L’État Moderne et les Elites : XIIIe-XVIIIe 
siècles. Apports et limites de la methode prosopographique. Actes du colloque internacional CNRS-Paris 
I, 16-19 octobre 1991, ed. Jean-Phillipe Genet et Günther Lottes, Paris, 1996. 
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Capitães Fortaleza Cargo/Distinção prog. HN prog. Linhagem Est da linhagem HN capitães 

Aleixo de Sousa Chichorro Goa cargo palatino PRIM Sousa cargos palatinos SEC 

António da Silveira de Meneses Ormuz cargo palatino PRIM Silveira cargos palatinos SEC 

D. António da Silveira Cananor sem distinção SEC Silveiras-Alvito Titulares SEC 

António de Brito Cochim Conselho régio SEC Brito morgados SEC 

António Galvão Maluco cargo palatino PRIM Galvão cargos palatinos ILEG 

Baltasar Cernache Coulão senhor terras; cargo admn. PRIM Cernache senh terras SEC 

Cristóvão de Mendonça Ormuz alcaide-mor SEC Mendonça Furtado alcaides-mores SEC 

Diogo Álvares Teles Cananor sem cargo/distinção SEC Barretos alcaides-mores SEM INF 

Diogo da Silva Coulão alcaide-mor; comendador PRIM Faria alcaides-mores SEC 

Diogo Lopes de Sousa Chale sem distinção ILEG Sousa senh terras SEC 

Diogo Pereira Chale; Cranganorsem informação SEM INF sem informação sem inform SEM INF 

Duarte da Fonseca Coulão sem informação SEM INF sem informação sem inform SEM INF 

Duarte da Gama Coulão sem informação SEM INF sem informação sem inform SEM INF 

Duarte de Abreu Coulão sem informação SEM INF sem informação sem inform SEM INF 

D. Estêvão da Gama Malaca Titular PRIM Gama Titulares SEC 

Fernão Rodrigues Barba Maluco sem cargo/distinção PRIM Barba peq nobreza SEC 

D. Fernando de Eça Cochim alcaide-mor ILEG Eça alcaides-mores SEC 

D. Fernando de Lima (Pereira) Goa alcaide-mor PRIM Lima alcaides-mores PRIM 

Fernando Eanes de Souto Maior Cananor sem informação SEM INF Soutomaior sem inform SEM INF 

Francisco de Mendonça (Guedes) Chaúl senhor terras PRIM Guedes senh terras SEC 

Francisco Pereira de Berredo Chaúl sem cargo/distinção SEC Pereira (de Fermedo) senh terras PRIM 

Francisco de Sousa Tavares Cananor senhor terras PRIM Sousa Tavares senh terras SEC 

Garcia de Sá Malaca alcaide-mor PRIM Sá alcaides-mores SEC 

D. Gonçalo Coutinho Goa sem cargo/distinção SEC Coutinho Titulares ILEG 

Gonçalo Pereira Maluco sem cargo/distinção SEC Pereira (de Fermedo) senh terras SEC 

D. Henrique de Eça Cananor clérigo ILEG Eça alcaides-mores ILEG 

Henrique Figueira Coulão sem informação SEM INF sem informação sem inform SEM INF 

D. João Pereira Goa sem cargo/distinção SEC Pereira (de Serpa) senh terras PRIM 

Jorge de Lima Chaúl sem cargo/distinção SEM INF Lima Titulares PRIM 

Manuel Camelo Cochim* sem cargo/distinção SEM INF sem informação sem inform SEM INF 

Manuel da Gama Coulão sem informação SEM INF sem informação sem inform SEM INF 

Manuel de Macedo Chaúl; Baçaim sem cargo/distinção SEM INF Macedo sem inform SEC 

Manuel de Sousa Diu sem cargo/distinção SEC Sousa (Prado) senh terras PRIM 

Martim de Castro Maluco alcaide-mor PRIM Castro de Melgaço alcaides-mores SEC 

Nuno Furtado Chaúl comendador SEC Mendonça Furtado alcaides-mores PRIM 

D. Paulo da Gama Malaca Titular PRIM Gama Titulares SEC 

D. Pedro de Castelo Branco Ormuz sem cargo/distinção SEC Castelo Branco cargos palatinos PRIM 

Pêro Lopes de Sampaio Goa sem cargo/distinção ILEG Sampaio senh terras PRIM 

Rui Vaz Pereira Chale 1ª nobreza PRIM Pereira (de Basto) senh terras ILEG 

Simão de Melo Malaca sem cargo/distinção SEC Magalhães peq nobreza SEC 

Simão Guedes Chaúl senhor terras PRIM Guedes senh terras PRIM 

Tristão de Ataíde Maluco senhor terras PRIM Ataíde senh terras ILEG 

Tristão de Sousa Cochim* sem informação SEM INF sem informação peq nobreza SEM INF 

Vicente Pegado Moçambique peq. adm SEM INF Pegado peq nobreza SEM INF 
 Legenda: Est: estatuto; Prog: progenitor; HN: hierarquia de nascimento; sem inf: sem informação; PRIM: primogénito; SEC: secundogénito; 
ILEG: ilegítimo. * capitães “do castelo de cima de Cochim” 
 

Quadro 2: Estatuto social dos capitães 
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O trabalho de Mafalda Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro sobre os 

governadores e vice-reis da Índia teve um papel importante no momento da elaboração 

do nosso inquérito1. Num artigo já clássico, publicado em 1995, os autores apresentaram 

os resultados de um estudo que incidiu de modo inovador sobre um universo muito 

restrito de indivíduos na longa duração. Uma das conclusões mais significativas dizia 

respeito ao estatuto social dos nomeados, sendo que a esmagadora maioria dos 

indivíduos em questão eram «não apenas nobres, mas fidalgos de linhagem»2. 

Assim, uma das questões que se nos colocou naturalmente foi se o mesmo tipo de 

inquérito se poderia aplicar aos capitães das fortalezas que nos interessavam. A 

pertinência desta pergunta não nos parece ser posta em causa nem pelo número 

relativamente pequeno de indivíduos, nem pelo curto espaço de tempo a estudar. O 

quadro que apresentamos (quadro 2) faz uma resenha do estatuto das linhagens a que 

pertenciam os indivíduos, esmiuçando com mais detalhe a situação das famílias dos 

capitães no contexto da sociedade portuguesa. 

Os aspectos estudados foram os seguintes: em primeiro lugar, procurámos apurar 

concretamente quais os cargos ou distinções detidos pelos progenitores, dada a 

importância do estatuto da família para a determinação do estatuto do indivíduo durante 

esta época. Como se pode verificar pelo quadro 2, uma parte significativa dos capitães 

nomeados fazia parte das linhagens antigas ou tradicionais do Reino3. Cerca de 68 % dos 

nomeados faziam parte de linhagens com longas tradições de relacionamento com a 

Coroa, algumas desde o período anterior à dinastia de Avis. 12 dos nossos capitães eram 

filhos de senhores de terras, indiciando uma tradição ainda viva de uma terratenência que 

se articulava com o processo expansionista em certas circunstâncias (quadro 2a). 

Cinco dos capitães eram parentes próximos de titulares (quadro 2a), o que lhes 

conferia, em princípio, um acesso facilitado ao espaço da corte, embora nem todos se 

encontrassem em igualdade de circunstâncias neste sentido. D. Gonçalo Coutinho, 

capitão de Goa, e Jorge de Lima, capitão de Chaúl, eram netos de titulares mas os seus 

progenitores estavam manchados pela bastardia. D. António da Silveira, nomeado para a 

capitania de Cananor, era neto do primeiro barão do Alvito e sobrinho do segundo. Todos 

os três, em conjunto com os irmãos Gama, eram aliás filhos secundogénitos. 

                                                
1 Mafalda Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro, «Vice-Reis, governadores e conselheiros do 
governo do estado da Índia (1505 - 1834)», in Penélope, nº 15, 1995, pp. 91-120.   
2 Cf. Ibidem, p. 91. 
3 No que concerne aos critérios adoptados para a classificação, e mais concretamente no que respeita à 
coluna “estatuto da linhagem”, foram considerados os tipos de cargos detidos pelo grupo familiar até à 
terceira geração ascendente, ou seja, os cargos detidos pelo pais, tios, primos e avós dos capitães. 
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Uma observação mais atenta mostra que as situações concretas de cada um dos 

indivíduos eram bastante diferenciadas. O sistema de primogenitura adoptado pelas 

linhagens da nobreza provocou uma degradação do estatuto dos ramos secundários 

(constituídos por filhos secundogénitos ou ilegítimos), os quais viam os seus recursos 

muito reduzidos nas esferas tradicionais da economia fundiária. Como seria de esperar, o 

crescimento do Império acabou por constituir uma alternativa viável para a canalização 

de um numeroso contingente de fidalgos4. O quadro 2b vem efectivamente confirmar que 

nesta conjuntura foram os filhos secundários destas linhagens que forneceram uma boa 

parte dos recursos humanos do Império, 50% de todos os capitães nomeados durante o 

governo de Nuno da Cunha. 

Cerca de um terço dos capitães (16 indivíduos ou 36% no quadro 2b) tinham 

progenitores que eram eles próprios primogénitos das suas famílias. Contudo, dos 16 

indivíduos cujo pai era cabeça de linhagem, apenas dois dos capitães (Simão Guedes e D. 

Fernando de Lima Pereira) eram filhos herdeiros. A sua situação social e económica 

poderia muito bem ter evitado uma estadia na Índia, e veremos mais à frente como estas 

estadias foram fruto de circunstâncias concretas muito específicas. Os restantes capitães 

filhos de primógenitos eram eles próprios homens secundogénitos ou ilegítimos. 

A evidência da participação dos filhos segundos no universo em análise é ainda 

mais expressiva se focarmos a nossa atenção no estatuto dos capitães per se: quase 

metade dos indivíduos eram filhos secundogénitos (19 indivíduos ou 43%). Ao 

somarmos a essa percentagem os capitães dos quais não temos informações genealógicas 

concretas e os ilegítimos, atingimos a expressiva percentagem de 80%.  

                                                
4 Cf. James Boone, «Parental investment and elite family in Preindustrial states: a case study of Late 
Medieval-Early Modern Portuguese Genealogies», in American Anthropologist, vol. 88, nº 4 (dec.1986), 
pp. 859-878. 
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Titulares 5 11%   

  
Alcaides-mores 9 20%   

  
Morgados 1 2%   

  
Peq nobreza 4 9%   

  
Senhores terras 12 27%   

   
Sem informação 

 
9 

 
20%   

  
cargos palatinos 4 9%  

Total 44 100%  

 
Quadro 2a: Estatuto das linhagens dos capitães 

 

 

 Progenitores Capitães 

Primogénitos 16 36% 9 20% 

Secundogénitos 12 27% 19 43% 

Ilegítimos 4 9% 5 11% 

Sem informação 12 27% 11 25% 

Total 44 100% 44 100% 

 

Quadro 2b: Hierarquia de nascimento dos capitães e dos seus progenitores 

 

Podemos desde já reter alguns aspectos importantes destes quadros. Em primeiro 

lugar, os homens que constituíram as chefias militares portuguesas na Índia, eram 

membros das principais linhagens nobres do Reino – embora não devamos esquecer que 

dentro de tal categoria poderiam encontrar-se linhagens com trajectórias e recursos 

económicos bastante diversos. Em segundo lugar, parece confirmar-se o reduzido 

interesse dos herdeiros das linhagens tradicionais em ir para o Oriente. Quando os nossos 

capitães eram membros de tais linhagens, eram quase sempre filhos secundogénitos ou 

bastardos a quem uma estadia no Oriente poderia trazer alguns benefícios se fosse 

capitalizada posteriormente – nomeadamente, como veremos, através das redes de 

solidariedade familiares. 

Por último, todos os indivíduos cujo estatuto paterno ou da linhagem não 

conseguimos identificar (registados no quadro como “sem informação”) deverão ter sido 

oriundos de uma nobreza de segundo plano, quando não de famílias de origens ainda 

30: 68% 
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mais modestas. Note-se que este grupo constitui cerca de um quarto do total de 

indivíduos analisados. Ora, em regra, estes indivíduos encontram-se relegados para 

posições menos prestigiantes, ou seja, para capitanias de dimensão mais pequena (tópico 

que será abordado com mais profundidade adiante). Uma das questões mais interessantes 

no que respeita a esta análise é até que ponto se pode estabelecer algum tipo de 

correlação entre o estatuto dos indivíduos e as fortalezas para a qual foram 

especificamente nomeados. Com efeito, salta aos olhos o baixo estatuto dos nomeados 

para a capitania de Coulão5 e para a capitania do castelo de Cochim6 ao longo do nosso 

período. Estes não podiam mobilizar os recursos das linhagens mais prestigiadas, que 

tinham relações familiares mais extensas. Talvez se possa também dizer que, 

inversamente, as linhagens prestigiadas tendiam durante os anos estudados a evitar os 

cargos menos prestigiantes.  

O trio de Goa, Malaca e Ormuz, pelo contrário, detinha a proeminência que 

naturalmente se esperaria, com a esmagadora maioria dos capitães para aí nomeados a 

pertencerem a linhagens detentoras de alcaidarias-mores, cargos palatinos e outras 

distinções (sendo a única excepção Pêro Lopes de Sampaio, capitão de Goa de 1530 a 

1533). Estas eram de facto as capitanias mais requisitadas pela fidalguia, pelo que era 

necessário mobilizar fortes recursos e solidariedades dentro do círculo da corte para obter 

uma nomeação. Mas também aqui teremos de matizar um pouco olhando mais em 

pormenor para as situações concretas dos agraciados, nomeadamente a sua experiência 

anterior e disponibilidade para desempenhar os ditos cargos. Geralmente falando, 

pensamos que existem relações entre o estatuto dos capitães e as áreas geográficas para 

as quais estes indivíduos receberam nomeações, embora não de forma linear. Assim, o 

factor geográfico parece oferecer-se pelo menos para estruturar a nossa apresentação, 

desde que tenhamos consciência das limitações de tal opção. A exposição detalhada dos 

dados sumariados nos quadros anteriores seguirá portanto, pelo menos inicialmente, um 

critério geo-estratégico. Começámos por descrever as circunstâncias sociais dos capitães 

das principais fortalezas da Índia, nomeadamente Goa, Ormuz e Malaca, descrevendo 

depois os restantes capitães. 
                                                
5 Tinha sido anteriormente ocupado por alguns fidalgos proeminentes, e antes de Henrique Figueira, 
tratado na nossa análise, tinha sido capitão João de Melo da Silva, filho de Manuel de Melo, alcaide-mor de 
Olivença primo como tio do conde de Tentúgal. Depois, o cargo passou a designar-se “feitor e alcaide-
mor” e já não “capitão”. Veja-se capítulo seguinte.  
6 Este cargo é diferente do cargo de capitão da fortaleza de Cochim, local de instalação das tropas 
portuguesas naquele porto. O castelo de Cima era uma guarnição localizada no interior, próxima das 
pousadas do rajá de Cochim e tinha apenas um número pequeno de soldados portugueses. Cf. Pius 
Malekandathil, Portuguese Cochin and the Maritime Trade of India 1500-1663, Manohar, 2001, p. 74. 
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Como já dissemos atrás, a capitania de Goa foi ocupada quase sistematicamente 

por capitães oriundos da primeira nobreza do Reino. Aleixo de Sousa Chichorro7, 

nomeado em 1528 para a capitania de Goa, era filho do segundo casamento de Garcia de 

Sousa Chichorro e neto de Vasco Martins de Sousa Chichorro, capitão dos ginetes de D. 

Afonso V8. Do casamento de Garcia de Sousa e de sua segunda mulher Brites da 

Silveira9 nasceu um outro filho varão, André de Sousa Chichorro, também na Índia. 

Além destes, Garcia de Sousa teve ainda vários filhos bastardos, os quais também 

fizeram a sua carreira no Oriente: Henrique de Sousa Chichorro; Belchior de Sousa 

Chichorro10; Jorge de Sousa Chichorro e Aires de Sousa Chichorro11. No Reino 

permaneceu apenas o filho primogénito de Garcia de Sousa Chichorro, Manuel de Sousa 

Chichorro, tido da sua primeira mulher. 

No grupo dos nomeados para a capitania de Goa durante o governo de Nuno da 

Cunha, apenas um dos capitães que exerceu o cargo tinha um estatuto inferior. Tratava-se 

de Pêro Lopes de Sampaio, capitão de 1530 a 1533. Embora reclamasse pertença à 

linhagem dos Sampaios, tinha saído de um dos seus ramos bastardos e secundários. Pêro 

Lopes era o filho primogénito de Rui Pereira de Sampaio e de Isabel Nogueira, filha de 

um jurista. O seu pai era filho bastardo de um outro Pêro Lopes de Sampaio (um dos 

secundogénitos do senhor de Anciães Lopo Vaz de Sampaio). Desta forma, Pêro Lopes 

de Sampaio era primo em terceiro grau do governador Lopo Vaz de Sampaio12. 

D. João Pereira tomou posse da capitania de Goa no final de 1533, acabado de 

chegar do Reino. Este fidalgo era oriundo de uma família fidalga estabelecida em 

Serpa13. Era o filho primogénito de D. Fernão Pereira, o Espelho, e de D. Isabel de 

Meneses, irmã do anadel-mor dos besteiros de D. João II, Jorge de Melo. O seu pai já 

tinha servido a coroa no contexto imperial, pois desempenhara as funções de capitão da 

                                                
7 Veja-se a resenha biográfica feita por Luís de Albuquerque, «Aleixo de Sousa, capitão de Sofala e vedor 
da Fazenda da Índia», Casos da Expansão Portuguesa, in Estudos de História, vol. V, 1977, pp. 189-201, a 
qual se centra sobretudo na sua acção como vedor da Fazenda da Índia. 
8 Cf. Gayo, vol. X, pp. 559-560. Veja-se genealogia em anexo. 
9 Era neta de Nuno Martins da Silveira, “o velho”; sua mãe era D. Violante da Silveira, casada com Gomes 
de Miranda, do morgado da Patameira. Cf. ibidem.  
10 Alcaide-mor e feitor de Sofala em 1545: cf. Obras completas de D. João de Castro, vol. 3, pp. 96-97. 
11 Participou na expedição a Ormuz em 1508 com Afonso de Albuquerque: cf. CAA, vol. 1, p. 18, 
documento com data de 15.II.1508. 
12 Cf. Pedatura Lusitana, tomo II, volume 1, pp. 100-119. Veja-se em anexo a genealogia dos Sampaios. 
13 Os nobiliários identificam este indivíduo como D. João Pereira, de Serpa, ou o Espelho, relacionando-o 
com o pai, que surge como D. Fernando Pereira, o Espelho. Cf. Pedatura Lusitana, volume II, tomo 1, pp. 
61-63. 
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fortaleza da Mina14 – aliás, um dos poucos capitães com um background familiar 

ultramarino15. As ligações familiares de D. João Pereira circunscreveram-se à região 

alentejana. Achava-se ligado por alianças familiares a linhagens detentoras de 

alcaidarias-mores de vilas do Alentejo. Pelo lado materno, D. João Pereira estava ligado 

ao ramo dos Melos, alcaides-mores de Serpa e copeiros-mores16. 

D. João Pereira era, como facilmente se pode verificar após a análise da árvore 

genealógica17, primo co-irmão de alguns dos protagonistas da política manuelina no 

Oriente, tais como Martim Afonso de Melo, Vasco Fernandes Coutinho e Diogo de 

Melo18. Pelo lado paterno, a família de D. João tinha tradições de serviço à casa de 

Viseu, pois o seu avô Henrique Pereira fora governador do infante D. Fernando19. 

Parece-nos bastante significativo notar que D. João Pereira não tinha nenhum parente 

nem nenhum membro da sua linhagem no Oriente durante o período joanino. Tratava-se 

de uma família ligada por laços clientelares a casas periféricas da Coroa, onde 

desempenhava alguns cargos palatinos. Um dos tios de D. João Pereira fazia parte da 

casa do infante D. Luís, e era o seu vedor da Fazenda20. Parece-nos que era uma família 

fidalga de alguns recursos, uma vez que seu pai foi o herdeiro da casa paterna.  

D. João Pereira foi substituído na capitania de Goa por D. Gonçalo Coutinho. A 

pertença de D. Gonçalo Coutinho à linhagem dos Coutinhos de Marialva parece ser facto 

incontestado, uma vez que tanto João de Barros21 como a generalidade dos genealogistas 

o fazem filho de D. Diogo Coutinho. Era este D. Diogo um dos filhos secundogénitos de 

D. Gonçalo Coutinho, o segundo conde de Marialva e irmão do 3º e do 4º conde22. A sua 

                                                
14 Provavelmente já no início do século XVI. Não consta dos capitães que desempenharam o cargo no 
século XV. Veja-se o nosso trabalho com Alexandra Pelúcia, op. cit. Não aparece contudo na obra de 
Ballong-wen Mewuda, que apresenta um quadro cronológico dos nomeados para o período joanino no final 
do cap. VII. Cf. J. Bato’ora Ballong-Wen-Mewuda, São Jorge da Mina. 1482-1637, Lisboa-Paris, 1993, 
pp. 207-225. 
15 Referimo-nos aqui a outras experiências que não a participação militar nas praças marroquinas, 
tradicional campo de acção dos elementos do grupo nobiliárquico. 
16 Cf. Livro de Linhagens, p. 168. Esta obra que menciona o nome da mãe de D. João Pereira, que nos é 
fornecido por Alão de Morais. Cf. nota supra. 
17 Por exemplo no artigo de João Paulo Oliveira e Costa, «O conde de Tentúgal e a linhagem dos Melos na 
política ultramarina manuelina» in A Alta Nobreza e a fundação do Estado da Índia, pp. 9-28, sobretudo a 
árvore genealógica nº 4. 
18 Estes três irmãos foram os capitães da primeira armada enviada por D. Manuel à China em 1521. Veja-se 
o artigo de João Paulo Oliveira e Costa, «A Coroa portuguesa e a China (1508-1531) – do sonho manuelino 
ao realismo joanino» in Estudos de História do relacionamento luso-chinês, séculos XVI-XIX (org. e coord. 
António Vasconcelos de Saldanha e Jorge Manuel dos Santos Alves), Macau, 1996, pp. 11-84. 
19 Cf. Pedatura Lusitana, volume II, tomo 1, pp. 61-63. 
20 Ver árvore genealógica em anexo. 
21 Cf. Ásia, III, vii, 4. Para esta identificação muito contribui a ausência de homónimos na Índia nesta 
cronologia. 
22 Cf. Livro de Linhagens, pp. 188-189; Abade Manuel Pedroza, Livro de Genealogias, BA, cod. 49-XIII-
12, fl. 247, Jacinto Andrade Leitão, Famílias de Portugal, BA, cod. 49-XII-31, fl. 968. 
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trajectória foi marcada tanto pela sua situação de nascimento como pelas circunstâncias 

específicas da sua família, que apesar dos esforços do conde D. Francisco Coutinho, não 

conseguiram efectuar vantajosas alianças familiares ou manter o estatuto económico 

requerido a uma família da nobreza titular23. Um dos tios de D. Gonçalo Coutinho, D. 

Luís Coutinho, foi um dos activos participantes na construção da presença portuguesa na 

Índia participando na armada de Vasco da Gama em 150224. O pai de D. Gonçalo, D. 

Diogo Coutinho, levara uma existência turbulenta25, o que lhe valeria pelo menos duas 

passagens pelas prisões régias26 e que tentaria compensar prestando serviço em 

Marrocos. O Norte de África seria aliás o local de iniciação militar de D. Gonçalo e do 

seu meio-irmão D. Gastão Coutinho27. Após o falecimento do seu pai, ocorrido enquanto 

prestava serviço como fronteiro em Arzila, praça tutelada pelos seus parentes Coutinho, 

condes de Borba, D. Gonçalo continuou o serviço militar em Marrocos28.  

Em termos de estatuto, um dos fidalgos mais proeminentes do grupo era D. 

Fernando de Lima29. Este foi o último capitão a ser nomeado para a fortaleza de Goa 

durante o período em análise. D. Fernando era membro da principal nobreza do Reino, 

pois era filho de Diogo Lopes de Lima, alcaide-mor de Guimarães e senhor de Castro 

Daire. Seu pai servira o rei em África, militando em Arzila30 e chegando a ser 

considerado por D. Manuel para o cargo de governador da Índia em 151831. Diogo Lopes 

de Lima foi membro do Conselho de D. Manuel e depois de D. João III. 

                                                
23 Veja-se o recente artigo de Luís Filipe Oliveira, «Outro Venturoso de finais do século XV: Francisco 
Coutinho conde Marialva e de Loulé» in A Alta Nobreza e a fundação do Estado da Índia. Colóquio 
Internacional. Actas, Lisboa, 2004, pp. 45-55. 
24 Cf. Ásia, I, vi, 2. Ver ainda Luís Adão da Fonseca, «Os comandos da segunda armada de Vasco da Gama 
à Índia (1502-1503)», in Mare Liberum, 16, p. 15, nota 17. 
25 Tinha morto a primeira mulher e parece que terá atentado contra a vida de D. Francisco Coutinho. Cf. 
Ibidem. 
26 Veja-se artigo de Luís Filipe Oliveira, op. cit. 
27 Segundo informações genealógicas, D. Gastão Coutinho casou com uma sobrinha do famoso Lopo 
Barriga, uma das figuras de maior influência nas praças portuguesas em Marrocos. Cf. Andrade Leitão, 
Famílias de Portugal, BA, Cód. 49-XII-31, fls. 268-278. Outra obra, por seu lado regista “casou em 
Cezilia, por amores”, devendo ser uma corruptela de Arzila: cf. Livro de Linhagens, p. 189. 
28 Cf. Crónica, III, xxxvi. A identificação dos personagens é inequívoca: «mataram os mouros D. Diogo 
Coutinho, irmão de D. Francisco Coutinho, conde Marialva, primo do conde de Borba, que ele mandou 
enterrar na igreja de S. Bartolomeu e a casa assim como a tinha entregou a seu filho D. Gonçalo Coutinho, 
que com o pai naquele tempo estava por fronteiro em Arzila.». 
29 Referido também como D. Fernando de Lima Pereira, apelido materno de uso obrigatório para os 
herdeiros do morgado de Airão e Canelas, que D. Fernando herdaria após a morte da mãe em 1535. Cf. 
Brasões, III, pp. 97-103. Homónimo D. Fernando de Lima, capitão da armada de 1528, faleceu em 1531. 
30 Cf. Anais de Arzila, I, 27 e 33. 
31 Cf. Crónica, IV, xxxi. Barros diz «Diogo Lopes de Lima seu irmão [de D. João de Lima]: o qual tinha 
aquela capitania mor da Índia, e a frota que Diogo Lopes de Sequeira levou para ele Diogo Lopes de Lima 
se ordenava. Mas como a corte dos reis é cheia de muitas mudanças, foi Diogo Lopes de Sequeira e Diogo 
Lopes de Lima foi satisfeito da mercê que lhe era feita a dinheiro de contado: e por esta maneira vêm os 
reis despender mais, em pagar injuras, que fazer honras»: cf. Ásia, III, iv, 10. 
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Pelo lado paterno D. Fernando de Lima era bisneto do primeiro visconde de Vila 

Nova de Cerveira (falecido em 1495). Assim, era sobrinho-neto do segundo visconde, 

falecido em 1508, e primo em segundo grau do terceiro visconde, D. Francisco de Lima. 

Contudo, apesar da sua posição social de herdeiro de um senhorio e de um morgado, D. 

Fernando de Lima terá tido algumas dificuldades de sustento. Tal situação decorria do 

facto de seus pais serem ainda vivos na década de 1530. Diogo Lopes de Lima ainda era 

vivo em 154932; a mãe de D. Fernando terá falecido em 1535, pouco antes da partida 

deste para a Índia33. Embora não existam registos, pode-se presumir que D. Fernando terá 

nascido à volta de 1500, pois em 1517 figurava já como fidalgo morador da Casa Real34 

e as crónicas dizem que era “da criação” de D. João III enquanto príncipe35. Para a Índia 

aliás já tinham ido dois dos seus irmãos36: D. Simão de Lima, um bastardo37; D. Manuel 

de Lima, um secundogénito38. Temos portanto, neste caso, uma situação interessante, em 

que um primogénito destinado a uma vida desafogada num senhorio do Reino acabou por 

seguir os passos dos seus irmãos mais novos em direcção à Índia para enfrentar um 

impasse temporário no seu percurso pessoal39. 

Os capitães de Malaca foram quase todos oriundos de famílias da primeira 

nobreza do Reino. Garcia de Sá embarcou com Nuno da Cunha na posse de uma carta 

para a dita capitania, que exerceu desde o final do ano de 1529 a 1533. Sá pertencia a 

uma família da primeira nobreza do Reino, com laços antigos à casa real. Os membros da 

linhagem Sá desempenhavam cargos palatinos, eram senhores de terras (Sever) e ainda 

detinham a alcaidaria-mor do Porto. Simplesmente, Garcia de Sá não era primogénito. 

                                                
32 Cf. artigo de Elaine Sanceau, ««Uma narrativa da expedição portuguesa de 1541 ao Mar Roxo», in 
Stvdia 9, 1962, pp. 199-234». 
33 Cf. Brasões, III, 97. 
34 Cf. Brasões, III, 97. No reinado de D. João III, D. Fernando e seu irmão D. Manuel figuram como 
cavaleiros, com 3.125 reais de moradia. Cf. Provas, tomo II, parte II, p. 464. 
35 Cf. Couto, V, ii, 6. 
36 Permaneceu apenas um outro filho varão, António de Lima (autor de um conhecido Nobiliário), além de 
três filhas. Destas, apenas uma casou, com um Castelo Branco dos condes de Vila Nova; as restantes foram 
encaminhadas para a vida eclesiástica. Veja-se genealogia em anexo. 
37 Embarcara como passageiro na armada de Nuno da Cunha. Foi ferido em Mombaça ainda em 1528. Na 
mesma ocasião foi ferido D. Rodrigo de Lima, irmão do outro capitão analisado, D. Fernando, filhos de 
Duarte da Cunha de Lima: cf. Ásia, IV, iii, 6; D. Simão acabou por falecer em Baharem com Simão da 
Cunha: Ásia, IV, iii, 19. Quanto a D. Rodrigo, acabou também por falecer pouco depois em Mombaça ou 
em Calaiate: cf. Ásia, IV, iii, 6-7. 
38 Cf. Gavetas, vol. X, p. 183. Carta que escreveu a 10.X.1533, referindo terem falecido 15 criados do seu 
pai. Receberia em 18.III.1540 uma carta de mercê para a capitania da fortaleza de Baçaim: cf. IAN/TT, 
Chancelaria de D. João III, liv. 40, fl. 57. Serviu mais de 25 anos na Índia; faleceu em 1568, tendo sido 
depois sepultado em Lisboa na Igreja de S. Francisco. Cf. Brasões, III, 101. 
39 Para a participação dos restantes membros da linhagem, nomeadamente durante o reinado de D. Manuel, 
veja-se o artigo de Patrícia Carvalho e Sofia Diniz, «Os Limas e a política de D. Manuel I», in A Alta 
Nobreza e a fundação do Estado da Índia. Actas do colóquio internacional, ed. João Paulo Oliveira e 
Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, Lisboa, 2004, pp. 259-275. 
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Como já foi dito num capítulo anterior, Sá era filho de João Rodrigues de Sá, fidalgo que 

servira consecutivamente os reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel. Pelo lado 

materno, Garcia de Sá estava ligado à linhagem de Álvaro Pais, pois a sua mãe era uma 

das filhas de Luís Álvares Pais, mestre-sala do rei D. Afonso V. Dois dos muitos filhos 

de João Rodrigues de Sá, Garcia e Francisco serviram largos anos no Oriente40. Nas 

famílias da primeira nobreza foram vários os filhos segundos que, na impossibilidade de 

assegurar um meio de subsistência consentâneo com a sua posição, procuraram o serviço 

à coroa como forma de obterem recompensas adicionais. As estratégias sociais de 

reprodução e controlo social por parte das principais famílias do Reino conduzia ao 

sacrifício dos secundogénitos em favor do filho primogénito, em quem se concentravam 

a maior parte dos esforços linhagísticos. Pensava-se então que seria o primogénito a 

assegurar a continuidade da linhagem e a manter o património e o prestígio social da 

família intacto. 

Tal foi certamente a estratégia dos Gama, os quais, recém-chegados à titulatura, 

impuseram uma férrea disciplina aos seus descendentes. A trajectória dos Gama tem sido 

objecto de análise desde os finais do século XIX41. Esta família enquadrava-se no que 

podemos apodar de “nobreza de serviço”, com membros comendadores das Ordens 

militares, nomeadamente na Ordem de Santiago e Avis42. Tinha também membros 

ligados às alcaidarias-mores, ou seja, a cargos de tipologia administrativa-militar dentro 

do Reino. Pelo lado da mãe, D. Catarina de Ataíde, os Gama tinham também ligações a 

famílias da nobreza titular, nomeadamente à casa dos condes de Abrantes. De todos os 

filhos, apenas o primogénito e a única filha contraíram matrimónio – ambos no seio de 

outras famílias titulares43 – enquanto os restantes foram despachados sem excepção para 

o serviço militar no Oriente, onde quase todos desempenharam o cargo de capitães da 

fortaleza de Malaca. D. Estêvão e D. Paulo aí estiveram durante o governo de Nuno da 

Cunha44. 

Simão de Melo, nomeado para a capitania de Malaca em Janeiro de 1537, era um 

sobrinho de Lopo Vaz de Sampaio, a quem tinha acompanhado enquanto este estava no 

Oriente. Este fidalgo era então um veterano da Índia e do serviço militar no Império. Era 
                                                
40 Vejam-se as referências em capítulos anteriores. 
41 Para uma bibliografia exaustiva veja-se Paulo Jorge de Sousa Pinto e Ana Fernandes Pinto, «Vasco da 
Gama na História e na Literatura. Ensaio bibliográfico», in Mare Liberum, nº 16, Dezembro 1998, Lisboa, 
pp. 135-174. 
42 Vejam-se as obras já citadas de Sanjay Subrahmanyam e de Luís Adão da Fonseca. 
43 D. Francisco da Gama casou com uma filha do conde de Vimioso enquanto a sua irmã foi a esposa de 
um dos filhos do conde de Linhares. 
44 Veja-se a genealogia em anexo. 
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filho de uma irmã de Lopo Vaz45, casada com Pedro de Magalhães, um secundogénito da 

família Magalhães. A sua parentela encontrava-se maioritariamente estabelecida na 

província de Entre-Douro-e-Minho (na zona de Guimarães) e de Trás-os-Montes (nos 

arredores de Vila Real). O seu avô paterno era Fernão de Magalhães, “o velho”, senhor 

da quinta de Briteiros, junto a Guimarães; pelo lado paterno era neto de Diogo de 

Sampaio, senhor de Ansiães46. 

Simão de Melo era um filho segundo. Dos restantes irmãos, apenas o irmão mais 

velho, Fernão de Magalhães, parece ter conseguido manter um estatuto consentâneo com 

a nobreza de província da qual faziam parte, uma vez que os genealogistas afirmam ter 

sido comendador de Cristo47. Um terceiro irmão seguiu para Rodes, onde integrou a 

milícia de Malta enquanto as suas três irmãs seguiram a vida eclesiástica48. Mais uma vez 

nos confrontamos com um indivíduo condicionado pela hierarquia do nascimento.  

A fortaleza de Ormuz ocupou sempre um lugar de destaque no conjunto das 

possessões portuguesas no Oriente, sendo uma das mais rentáveis da Índia. António da 

Silveira, por vezes também chamado António da Silveira de Meneses, foi uma das 

presenças mais constantes no Oriente durante a década de 1530. Como vimos no capítulo 

anterior, este fidalgo era um dos braços direitos do governador Nuno da Cunha. Aquando 

da partida de Nuno da Cunha para a Índia, este fidalgo da Casa Real estava em Sofala, 

onde desempenhava o cargo de capitão da fortaleza. Com a chegada do governador, seu 

cunhado, Silveira trocou Sofala por Ormuz, para onde o rei o tinha então nomeado. 

António da Silveira era irmão da segunda esposa de Nuno da Cunha e também do 1º 

conde da Sortelha, D. Luís da Silveira, guarda-mor de D. João III. Nesta conjuntura, 

trata-se também de um dos poucos fidalgos com um irmão conde, sendo os outros os 

irmãos Gama. A linhagem dos Silveira contava-se entre as linhagens do topo da 

administração régia e palatina. Os seus membros eram também senhores de terras e de 

morgados. Nuno Martins da Silveira, o pai de D. Luís e de António, tinha exercido o 

cargo de guarda-mor do rei D. Manuel, entre outros cargos na administração régia. Os 

seus antepassados tinham também servido diversos cargos palatinos ao longo da dinastia 

de Avis49. A sua mãe, filha de Fernão Teles de Meneses (linhagem Silva), era também 

oriunda da primeira nobreza do Reino, contando-se entre os seus parentes detentores de 

                                                
45 Cf. História, VII, xxx e Ásia, IV, ii, 2. 
46 Cf. Gayo, vol. VII, pp. 172-173. Ver em anexo a genealogia. 
47 Cf. Ibidem. 
48 Cf. Ibidem. 
49 Cf. Gayo, vol. IX, p. 370. 
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cargos palatinos superiores e senhores de terras50. Contudo, António da Silveira não foi o 

único dos seus irmãos a servir militarmente no Império, pois também um outro 

secundogénito, Simão da Silveira, embarcou para o Oriente em 1515 com o seu tio Lopo 

Soares de Albergaria, acabando por desempenhar o cargo de capitão da fortaleza de 

Cananor em 151751. 

O segundo nomeado para a capitania de Ormuz durante o governo de Nuno da 

Cunha foi D. Pedro de Castelo Branco, que já tivemos oportunidade de estudar52. D. 

Pedro era o filho primogénito de D. Pedro de Castelo Branco e de Mécia Casco, oriunda 

de uma família alentejana de grandes posses. Esta família tinha um historial de 

dependências mais diversificado, que incluía a casa de D. Jorge, duque de Coimbra, a 

quem o pai de D. Pedro servira como guarda-mor, além de fazer parte do Conselho do rei 

D. Manuel I. Em 1489, participou numa expedição a Larache, como capitão de uma 

armada e foi vereador de Lisboa durante o reinado de D. Manuel. D. Pedro tinha apenas 

uma irmã, D. Ana, casada com D. Aires da Gama, irmão do conde da Vidigueira53. D. 

Pedro tinha também ligações familiares no meio cortesão. Um dos seus parentes era D. 

Martinho de Castelo-Branco, 1º conde de Vila Nova de Portimão, primo co-irmão do pai 

de D. Pedro54. 

Os nomeados para a maioria das capitanias de fortalezas da Índia são fidalgos 

com de diversas proveniências sociais. Vários deles eram por exemplo membros da 

extensa e prestigiada linhagem dos Sousas55. Já acima mencionámos Aleixo de Sousa 

Chichorro. Um dos seus parentes foi Manuel de Sousa. Este fidalgo, nomeado por Nuno 

da Cunha como primeiro capitão de Diu em 1536, era um membro da linhagem dos 

Sousas do Prado, sendo simultaneamente primo co-irmão de D. António de Ataíde, 

conde da Castanheira, e de Martim Afonso de Sousa, capitão-mor do mar da Índia de 

1534 a 1538. Era filho de Gonçalo de Sousa, de alcunha o Lavrador, um dos filhos 

                                                
50 Seu pai fora mordomo-mor da rainha D. Leonor, mulher de D. João II. Seu pai, que lograra constituir 
uma casa autónoma, era filho de Aires Gomes da Silva, uma das personagens mais influentes na corte de 
meados de Quatrocentos. Cf. Gayo, vol. IX, p. 391.  
51 Veja-se o artigo de Silvina Silvério, «Diogo da Silveira, capitão-mor da Carreira da Índia», in A Nobreza 
e a Expansão Portuguesa. Estudos Biográficos, coord. João Paulo Oliveira e Costa, Cascais, Patrimonia, 
2000, pp. 341-376 
52 Veja-se o nosso artigo «D. Pedro de Castelo Branco, capitão de Ormuz», in ibidem, pp. 321-338, em que 
nos baseamos. 
53 Cf. Livro de Linhagens, p. 280. 
54 D. Martinho tinha alcançado a titulatura graças ao seu desempenho como governador da Casa do Cível e 
como vedor da Fazenda dos reis D. João II e D. Manuel. Veja-se o artigo de A. Braamcap Freire, AHP, vol. 
X, pp. 113-116. 
55 Quanto ao papel desta linhagem aguardamos para breve o contributo de Alexandra Pelúcia, que prepara 
uma dissertação de doutoramento sobre este tema. 
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segundos do primeiro senhor do Prado, Pedro de Sousa56. Gonçalo de Sousa teve ainda 

um outro filho, Cristóvão de Sousa57, que também escolheu o Oriente como destino, 

embora não saibamos se terá ido com o irmão58. 

Diogo Lopes de Sousa59, chamado o Traquinas60, surge também muitas vezes 

identificado como “o Traquinas de Santarém”61. Foi de facto aí que se estabeleceu parte 

da sua família. Diogo Lopes pertencia à linhagem dos Sousas por via bastarda. O seu pai, 

Nicolau de Sousa, era filho bastardo de Álvaro de Sousa, e de uma mulher fidalga62. 

Álvaro de Sousa era senhor da terra de Sousa, tendo a sua descendência dado origem aos 

alcaides de Arronches e aos senhores de Oliveira do Bairro63. Nicolau de Sousa, o pai de 

Diogo Lopes, tinha militado em Marrocos, tendo sido nomeado em 1510 pelo rei D. 

Manuel como capitão vitalício do castelo de Mogador, onde faleceu pouco depois64. Este 

cavaleiro associara-se a uma família de estatuto inferior, casando com uma filha de um 

jurista da corte65. Deste casamento nasceram três filhos varões e três filhas, todas elas 

casadas66. Uma delas, D. Guiomar, casou com Afonso Lopes da Costa, um dos capitães 

da Índia no tempo de Afonso de Albuquerque67. Dos três filhos, Diogo Lopes foi o único 

a chegar à idade adulta. Um dos irmãos falecera com o seu pai em África, enquanto 

aquele que parece ter sido o primogénito, Álvaro de Sousa, faleceu em Malaca enquanto 

acompanhava o seu cunhado, que então era capitão da fortaleza68. 

Um outro fidalgo aparentado aos Sousas, mas por via materna, era Francisco de 

Sousa Tavares69, provido na capitania de Cananor na armada de 1530. Este fidalgo era 

um dos filhos do segundo matrimónio de Gonçalo Tavares, senhor de Mira, com D. 

                                                
56 Cf. Livro de Linhagens, p. 34. Não se conhece o nome da sua esposa. Desta família restou ainda uma 
única filha, D. Violante, casada com Pêro da Fonseca, donatário das ilhas Flores, Santo Antão e Fogo, 
também sem descendência. 
57 A não confundir com o Cristóvão de Sousa, capitão de Chaúl de 1524 a 1527, tio de Francisco de Sousa 
Tavares e Belchior de Sousa Tavares. 
58 Pode contudo ser identificado com Cristóvão de Sousa, fidalgo morto durante o primeiro cerco de Diu. 
Cf. Ásia, IV, x, 11; Lendas, IV, 38. 
59 Existe um homónimo para esta época: Diogo Lopes de Sousa, o diabo, o filho de Henrique de Sousa, 
senhor de Oliveira do Bairro. Estes faziam parte da linhagem dos senhores de Sousa. 
60 É Barros quem assim o identifica: Ásia, IV, viii, 16. 
61 Cf. Couto, V, ii, 7. 
62 Para a família vejam-se as seguintes obras: Livro de Linhagens, pp. 39-43; Caetano de Sousa, História 
Genealógica, tomo XII, p. 281- 286; Gayo, vol. X, p. 340. 
63 Ibidem. 
64 Veja-se o artigo «Mogador» no Dicionário de História de Portugal, vol. IV, p. 324. 
65 Seu sogro era Álvaro Pires, corregedor da corte e chanceler da Casa do Cível. Cf. Gayo, vol. X, p. 340. 
66 Veja-se genealogia em anexo. 
67 Estava na Índia desde 1505. Foi capitão de Malaca de 1516-1519, falecendo pouco depois em Cochim. 
68 Cf. Ásia, III, ii, 9. 
69 Para os homónimos veja-se o artigo de Georg Schurhammer S. J., «Doppelgänger in Portugiesisch-
Asien, in Orientalia, Roma, 1963, pp. 121-147.  
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Catarina de Sousa. A sua mãe era filha de Diogo Lopes de Sousa, chefe de uma das mais 

importantes linhagens do Reino70. O filho primogénito do casal foi Simão de Sousa 

Tavares, senhor de Mira e estribeiro-mor do cardeal D. Afonso, filho de D. Manuel. 

Todos os restantes filhos, como veremos, foram obrigados a seguir a carreira das armas 

no Oriente71. 

Um outro membro da parentela Lima era Jorge de Lima72, neto do 2º visconde de 

Vila Nova de Cerveira, D. João de Lima. Trata-se de um dos fidalgos presentes na Índia 

nesta época com ligações a casas titulares, embora fosse por via bastarda. Jorge de Lima 

era o filho primogénito de D. Isabel de Lima (uma filha ilegítima do visconde) e de um 

fidalgo castelhano estabelecido na corte portuguesa73. Desta união, de onde nasceram 

mais dois filhos varões, Fernando Eanes de Lima e Leonel de Lima, os quais também 

faleceram no Oriente, além de um último filho encaminhado para a vida eclesiástica74. 

D. António da Silveira, nomeado em 1530 como capitão de Cananor, pertencia à 

linhagem dos barões do Alvito, sendo filho de D. Martinho da Silveira e de Leonor de 

Vasconcelos. Era neto de D. João da Silveira, 1º barão do Alvito e, pelo lado materno, de 

Álvaro Mendes de Vasconcelos75. Embora não se saiba ao certo a data da sua partida 

para a Índia, esta terá ocorrido com quase toda a certeza em 1522 ou em 1523, 

certamente apadrinhada pelo seu tio paterno, D. Diogo Lobo, 2º barão do Alvito e vedor 

da Fazenda à época. À data da partida de D. António para a Índia, três dos seus irmãos já 

tinham exercido diversas funções no Oriente, no contexto do governo do seu tio Lopo 

Soares de Albergaria. Com efeito, este último era primo co-irmão de D. Martinho da 

Silveira e do 2º barão do Alvito. Esta relação, assim como a especificidade da nomeação 

de Lopo Soares para governador permitem contextualizar a participação activa de D. 

                                                
70 Ver genealogia em anexo. Cf. Gayo, vol. IX, pp. 527-539. Diogo Lopes de Sousa, senhor de Sousa, 
alcaide-mor de Arronches e mordomo-mor de D. Afonso V, e membro do Conselho régio de D. João II e 
de D. Manuel. Belchior de Sousa Tavares exerceu também esse mesmo cargo em Ormuz no ano de 1527, 
durante a capitania de Cristóvão de Mendonça, a quem substituiu interinamente após a morte. Aí estava 
quando Nuno da Cunha chegou a Ormuz: cf. Ásia, IV, iii, 16; História, VIII, xlix. Veja-se ainda Geneviève 
Bouchon e Luís Filipe Thomaz, Voyage dans les deltas..., p. 391. 
71 Além de Francisco de Sousa Tavares estiveram no Oriente os seus irmãos Belchior de Sousa Tavares e 
Manuel de Sousa Tavares. Veja-se capítulo seguinte. 
72 Cf. Joaquim Candeias da Silva e Manuel da Silva de Castelo Branco, A Beira Baixa na Expansão 
Ultramarina, Câmara Municipal de Belmonte, 1999, pp. 255-6. 
73 O seu marido era Francisco de Herrera, um fidalgo castelhano da entourage de D. Joana, a Excelente 
Senhora. Cf. Gayo, vol.  VI, 370-371. 
74 Cf. Livro de Linhagens, p. 265. 
75 Cf. Gayo, vol. VI, p. 393-396 e Emmenta, p. 27. A sua filiação é comprovada ainda por uma relação 
manuscrita: cf. BA, Ms. Av. 54-X-16, nº 89, Memória dos fidalgos que passaram à Índia em 1530 e 1531, 
fl. 1. Ver genealogia em anexo. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 90 

João, D. Álvaro e D. Diogo da Silveira na aventura indiana76. O último dos filhos de D. 

Martinho, D. Manuel da Silveira, acabaria por seguir também as pisadas dos seus irmãos 

mais velhos. Capitalizando os serviços dos seus falecidos irmãos, este D. Manuel recebeu 

em 1544 uma carta de mercê para a capitania de Ormuz77. Parece-nos que este caso 

ilustra exemplarmente como os serviços prestados por uma família à Coroa podiam ser 

objecto de acumulação e capitalização por parte dos diversos membros dessa mesma 

família, neste caso pelo último dos sobreviventes de uma geração, o qual acabaria por 

também falecer na Índia em 154878.  

Os únicos irmãos a serem nomeados para capitanias de fortalezas no período em 

análise foram Francisco de Mendonça Guedes79 e Simão Guedes. O primeiro, como 

vimos atrás, foi nomeado para a capitania de Chaúl em 1528, tendo partido na armada do 

governador. Simão Guedes, o filho primogénito, recebeu a nomeação para a mesma 

fortaleza em 1534. Estes dois irmãos eram oriundos da nobreza terratenente 

transmontana. Eram filhos de Pêro Guedes, senhor de Murça, Brunhais, Aguarevez e 

Torre de D. Chama, povoações situadas na zona de Vila Real. Pêro Guedes encontrava-se 

ligado por laços clientelares à casa de Bragança80, mas não temos notícias quanto à 

integração dos seus filhos na rede clientelar brigantina. Pelo lado materno, estes capitães 

tinham também ligações a uma das linhagens mais representadas no Oriente, os Furtado 

de Mendonça. Deste enlace nasceu ainda um terceiro filho, João de Mendonça. Também 

este foi para a Índia, onde faleceu. Ou seja, de todos os filhos, apenas sobreviveu o 

primogénito, o qual também serviu militarmente na Índia antes de tomar o seu lugar 

como chefe da casa do seu pai. 

António de Brito, capitão de Cochim de 1534 a 1537, era fruto de uma união 

entre uma família antiga da nobreza de província com uma família da nobreza urbana. A 

sua mãe, D. Brites da Silva, era filha de D. Inês de Lima e neta do primeiro visconde Vila 

Real. O avô paterno de António era um membro da linhagem Abreu, dos senhores de 

                                                
76 Veja-se o artigo de Alexandra Pelúcia, «A baronia do Alvito e a expansão manuelina no Oriente ou a 
reacção organizada à política imperialista» in A Alta Nobreza e a fundação do Estado da Índia. Actas do 
colóquio internacional, ed. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, Lisboa, 
CHAM/IICT 2004, pp. 279-300. Conferir ainda a genealogia em anexo. 
77 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 5, fl. 95v, Évora, 30.VII.1544. Carta de mercê da capitania 
da fortaleza de Ormuz por três anos a D. Manuel da Silveira, fidalgo da Casa Real, havendo respeito aos 
seus serviços, com 600.000 reais de ordenado em cada ano, como tinha por um alvará de lembrança do rei 
feito a 6 de Janeiro de 1537. 
78 Cf. «Tombo do Estado da Índia», in Rodrigo J. de Lima Felner, op. cit., p. 19.  
79 Referido também pelos cronistas como Francisco de Mendonça. Embora existissem vários personagens 
com este nome, parece claro que o nomeado para Chaúl era o filho de Pêro Guedes. Mais à frente 
discutiremos a questão da homonímia. 
80 Cf. Gayo, vol. VI, p. 13. 
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Regalados81. Pelo lado paterno, António de Brito encontrava-se ligado a uma família da 

nobreza urbana, uma vez que tinha casado (já em segundas núpcias) com João de Brito 

Nogueira. Este era um dos filhos segundos de Mem de Brito Nogueira, senhor dos 

morgados dos Nogueira e de S. Estêvão de Beja82. João de Brito era fidalgo da Casa do 

rei e parece ter sido uma presença constante na corte, sendo nomeado para o Conselho 

Régio pouco antes da sua morte em 151583. 

Do primeiro casamento de João de Brito com uma filha ilegítima de Afonso 

Furtado de Mendonça tinha nascido um filho varão, Pêro de Mendonça, e uma filha84. D. 

Brites da Silva teve vários filhos85. Todos os filhos varões de João de Brito partiram para 

a Índia, como se verá no capítulo seguinte. Pelo menos Pêro de Mendonça e Jorge de 

Brito faleceram ao serviço da Coroa no Oriente86. 

Diogo Álvares Teles, nomeado para a capitania de Cananor em 1534, parece ser o 

único indivíduo analisado cujo progenitor tinha sido capitão de uma fortaleza na Índia. 

De facto, este fidalgo da Casa Real era filho de Álvaro Teles Barreto, o qual tinha sido 

capitão de Calicute de 1515 a 151887, e de Isabel da Cunha. Trata-se novamente de uma 

caso de união de linhagens de origens geográficas distintas. A mãe de Diogo Álvares 

Teles era de uma linhagem minhota, sendo filha do senhor da honra de Farelães88. O seu 

pai era de uma família estabelecida havia muito no Algarve e contava entre os seus 

membros os alcaides-mores de Faro e os senhores de Quarteira, onde a família aliás tinha 

estabelecido um morgado89. O avô paterno de Diogo Álvares Teles era João Teles 

Barreto, segundo filho de Gonçalo Nunes Barreto, o instituidor do morgado de 

Quarteira90. Do avô paterno sabemos apenas que casou dentro da mesma área geográfica 

com uma senhora de origem não-nobre91. Em 1513, Diogo Álvares já se encontrava na 

corte92, pelo que deve ter nascido em meados da década de 1490. Diogo Álvares Teles 

seria talvez um dos fidalgos mais antigos na Índia na década de 1530, como se poderá 

                                                
81 Veja-se artigo de Sofia Diniz e Patrícia Carvalho, op. cit. 
82 Cf. Gayo, vol. III, pp. 69-72. 
83 Cf. IAN/TT, CC II, 50-67. Évora, 16.IV.1514. 
84 A qual contraiu matrimónio com António Vaz de Camões. Cf. Ibidem. 
85 Veja-se genealogia dos Brito em anexo. 
86 Ver capítulo infra. 
87 Tinha ido para a Índia na armada de Tristão da Cunha em 1506. Ver supra capítulo relativo à armada. 
88 Cf. Gayo, vol. II, p. 459. 
89 Cf. Gayo, vol. II, pp. 455-459.  
90 Foi também alcaide-mor de e fronteiro-mor do Algarve. Este bisavô de Diogo Álvares tinha participado 
com os seus irmãos na conquista de Ceuta, onde fora capitão dos homens do infante D. Pedro. Casara com 
uma filha ilegítima de D. Pedro de Meneses, o primeiro conde Vila Real. Cf. Ibidem. 
91 Os genealogistas dizem que era “filha de um homem muito honrado do Algarve”: cf. ibidem. 
92 Cf. IAN/TT, CC I, 13-66. Lisboa, 8.X.1513. Carta de D. Manuel à chancelaria da câmara para que desse 
a Diogo Álvares Teles, filho de Álvaro Teles, um escravo pelo preço de 6.000 reais. 
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constatar ao analisarmos a sua carreira93. Os recursos económicos da família não parecem 

ter sido significativos. Todos os filhos varões de Álvaro Teles seguiram para a Índia, 

onde faleceram, extinguindo-se assim este ramo da linhagem Barreto94. 

 

Nem sempre os filhos bastardos eram aqueles que tinham menos sucesso no que 

dizia respeito às nomeações para cargos na Índia. Muito dependia das conjunturas e das 

oportunidades que se apresentavam aos indivíduos. Veremos mais à frente como existiam 

outros critérios que o rei levava em conta no processo de escolha dos seus capitães, para 

além da situação de nascimento. 

Na conjuntura em análise, Rui Vaz Pereira era um dos vários capitães na Índia de 

origem ilegítima. Era filho de João Rodrigues Pereira, senhor de Basto e pertencia por 

isso a uma linhagem da tradicional nobreza de província95. Crê-se que Rui Vaz Pereira 

tenha sido um filho precoce de João Rodrigues, nascido antes do matrimónio deste com 

D. Maria da Silva. Deste casamento nasceu António Pereira, mais conhecido por o 

Marramaque, filho primogénito e cabeça da linhagem após a morte do pai em 151796. 

António Pereira era já fidalgo da Casa Real durante o reinado manuelino e também o seu 

irmão Rui Vaz Pereira aparece registado nos livros de moradias. Um terceiro irmão, 

Nuno Álvares Pereira, também pertencia à Casa Real97. Terá sido certamente a morte do 

pai em 1517 que motivou a partida de Rui Vaz Pereira para o Oriente, finda a protecção 

material paterna. Rui Vaz Pereira não voltou a regressar ao Reino, e todo o seu 

património acabou por ser herdado pelo irmão António Pereira, que tão crítico era das 

mudanças sociais causadas indirectamente pelo processo expansionista português98. 

António Galvão era filho bastardo de Duarte Galvão, secretário de D. Manuel. 

Esta personagem e a sua rede familiar foi já analisada por Jean Aubin99, pelo que nos 

limitamos a apontar alguns traços que julgamos essenciais para o enquadramento da 

família de António Galvão. Os Galvão eram uma família de letrados, de origens não 

nobres, que se introduziu na esfera da coroa quando o avô paterno de António Galvão, 

                                                
93 Ver capítulo infra. 
94 A única filha de Álvaro Teles Barreto casou com Cristóvão de Melo, alcaide-mor de Serpa, no que pode 
ser considerado um casamento vantajoso do ponto de vista da família da noiva. Cf. Gayo, vol. II, p. 459. 
95 Cf. Gayo, VIII, p. 190. 
96 Seguimos aqui o artigo de António Dias Miguel, «António Pereira Marramaque, senhor de Basto. 
Subsídios para o estudo de sua vida e obra», Arquivos do Centro Cultural Português, Paris, vol. XV, 1980, 
pp. 188-207. 
97 Cf. ibidem, p. 145. 
98 A sua obra tece comentários depreciativos sobre a vida na corte e exalta os valores da velha fidalguia de 
província. Cf. ibidem, p. 148. 
99 Cf. Jean Aubin, «Duarte Galvão», Le Latin et l’Astrolabe, vol. 1, pp. 11-48. 
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Rui Galvão se tornou o escrivão da puridade de D. Afonso V. Casado com uma filha 

bastarda de um cónego de Lisboa, Rui Galvão teve dois filhos, também eles ligados ao 

serviço da casa real. Um dos seus filhos atingiu os mais elevados cargos na hierarquia 

eclesiástica, tendo sido arcebispo de Braga e prior de Santa Cruz de Coimbra, enquanto o 

outro, Duarte Galvão, continuou a servir no cargo de seu pai, desta vez com D. João II e 

com D. Manuel. Duarte Galvão tornou-se um dos conselheiros mais íntimos do 

Venturoso, tendo uma influência decisiva no seu governo, morrendo em 1516 no âmbito 

da âmbito da embaixada à Etiópia. À data da sua morte Duarte Galvão deixou vários 

filhos. Do seu primeiro casamento com Catarina de Sousa, filha herdeira de Fernão de 

Sousa, nasceria uma filha, Isabel de Albuquerque, casada com Rui Mendes de 

Vasconcelos; de D. Catarina da Silva de Vasconcelos100, sua segunda esposa, nasceram 

vários filhos varões: Francisco Galvão, Rui Galvão101, Jorge Galvão102 e Simão de Sousa 

Galvão103, além de uma filha casada com Simão Fogaça104. Não se conhece a data do 

nascimento de António Galvão, embora uma análise da cronologia pareça indicar que 

terá ocorrido entre 1500 e 1502, o que significa que era mais novo que os restantes 

irmãos105. Três filhos de Duarte Galvão (Rui, Jorge e um terceiro) faleceram no 

Oriente106, sendo Simão de Sousa Galvão o último dos seus filhos segundos legítimos 

sobrevivente. Simão procurou capitalizar os serviços dos seus familiares falecidos ao 

serviço do rei, contudo sem grande sucesso. Assim, em 1525 partiu para o Oriente como 

simples homem de armas107. O favorecimento de António Galvão parece ter vexado 

particularmente Simão de Sousa. Vemos como este fidalgo da casa real comparou a sua 

situação à do seu irmão: «E posto que toda’las mercês que Vossa Alteza a cousas minhas 

fezer eu hei de folgar muito com elas, todavia nem a meu pai eu queria ver mercê que me 

desonrasse, porque a ūo ano d’antes vir eu de Portugal por homem d’armas e logo o ano 
                                                
100 Era filha de João Rodrigues de Vasconcelos, senhor de Figueiró, e de sua esposa D. Branca de 
Vasconcelos. Cf. Aubin, op. cit. 
101 Estava no Oriente desde 1510. Serviu como alcaide-mor de Cananor em 1511: cf. CAA, vol. 1, p. 149. 
Foi um dos capitães que acompanhou Afonso de Albuquerque ao estreito em 1513 e em 1515 foi com o 
Terribil a Ormuz: cf. CAA, vol. 1, p. 28 e p. 376 respectivamente. 
102 Jorge Galvão foi com o seu pai para a Índia em 1515, tendo falecido no decurso da expedição à Etiópia: 
cf. DPMAC, vol. IV, p 18. 
103 Tinha ido para a Índia em 1525 com o seu primo Filipe de Castro: cf. nota infra. 
104 A filha chamava-se D. Guiomar de Meneses. Simão era filho de João Fogaça. Cf. Aubin, op. cit. 
105 Veja-se ainda Ásia, IV, ix, 2, nota 2: «Foi António Galvão, o quinto filho de seu pai, Duarte Galvão, e o 
menor de seus irmãos…». 
106 Em 1525, Simão de Sousa Galvão escreveu uma carta antes de partir para a Índia, onde fazia referência 
à morte de três irmãos e de seu pai. Carta do Corpo Cronológico, datada de Cochim, a 5.I.1528, publicada 
recentemente por Luís Filipe Thomaz, «O malogrado estabelecimento oficial dos portugueses em Sunda», 
in Aquém e Além da Taprobana, Lisboa, 2002, pp. 381-607. 
107 Apesar de não ir nomeado com nenhum cargo, tinha um alvará para desempenhar o primeiro cargo que 
vagasse no Oriente. Veja-se carta do próprio, citada na nota anterior. 
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seguinte vir ele por capitão de ūa viagem, parecerá a todos e a mim cousa mui estranha; 

porque, quando os bastardos hão de preceder os lídimos, há de ser quando forem mais 

cavaleiros, ou tiverem mais gastado de sua fazenda, ou mais serviço feito, ou saber, ou 

idade.»108.  

Tristão de Ataíde, também um dos mais antigos capitães da Índia, era filho 

bastardo de Álvaro de Ataíde, senhor de Penacova e alcaide-mor de Alvor. Assim, era o 

chefe de uma das linhagens mais influentes no sul do Reino, e destacado membro da 

corte. O seu filho primogénito e cabeça da linhagem foi Nuno Fernandes de Ataíde, 

falecido em 1516, quando Tristão de Ataíde já estava no Oriente. Os contornos da 

ascensão social desta linhagem foram já analisados por André Teixeira, que mostrou 

como a família se foi consolidando no seio da nobreza portuguesa através da posse de 

senhorios e de diversos privilégios e rendimentos de doação régia, obtidos em grande 

medida graças à acção militar de Nuno Fernandes como capitão da praça marroquina de 

Safim109. Contudo, deve dizer-se que a lógica de solidariedades que presidiu quase 

sempre à actuação de Tristão de Ataíde foi a ligação da sua meia-irmã, D. Catarina, a 

qual era casada com D. Vasco da Gama. Seria no seio desta linhagem e em conjunto com 

os interesses dos seus sobrinhos D. Estêvão e D. Paulo, que se desenrolaria a sua 

actuação no Oriente durante a década de 1530. 

Algumas das linhagens aqui analisadas tinham também ligações clientelares a 

casas titulares, como a casa de Coimbra e a casa de Bragança. Num artigo recente, 

Mafalda Soares da Cunha veio lembrar a importância do serviço clientelar a estas casas, 

em paralelo com o serviço à Casa Real110. Estas casas proporcionavam um significativo 

acrescentamento social e algumas linhagens cedo perceberam a importância da 

diversificação dos seus laços clientelares. Ora, neste âmbito, a Índia surgia sempre como 

uma das alternativas para os membros mais fracos. Nuno Furtado rumou em 1533 para a 

Índia com a nomeação da capitania de Chaúl. Era membro da família dos Furtado de 

Mendonça, que sabemos ter estado estreitamente associada a casa do senhor D. Jorge. 

                                                
108 Transcrição da sua carta publicada por Thomaz, citada na nota 111. 
109 Álvaro de Faria era senhor de Penacova, alcaide-mor de Alvor e membro do Conselho do rei D. João II. 
Foi na casa de Nuno Fernandes de Ataíde que este monarca faleceu. A tentativa de ascensão social da 
linhagem observa-se no casamento da filha de Nuno Fernandes com o herdeiro do condado de Odemira 
(casa de Bragança). Para o enquadramento familiar veja-se Livro de Linhagens, pp. 219-220 e Famílias de 
Portugal, policopiado, vol. 2, Lisboa, 1925, pp. 523-4. Veja-se também o artigo de André Pinto S. D. 
Teixeira sobre Nuno Fernandes de Ataíde, op. cit., pp. 161-205. 
110 Cf. Mafalda Soares da Cunha, «Nobreza, rivalidade e clientelismo na primeira metade do século XVI. 
Algumas reflexões», in Penélope, nº 29, 2003, pp. 33-48. 
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Este procurou sempre favorecer a sua parentela materna111. Por essa via, um dos recursos 

materiais a que os membros desta linhagem tinham mais naturalmente acesso eram as 

comendas da Ordem de Santiago e Avis, as quais de resto alcançavam cerca de dois 

terços do total do rendimento anual do duque de Coimbra112. De facto, quase todos os 

elementos masculinos descendentes do primeiro casamento de Afonso Furtado, falecido 

em 1475, derivavam alguns dos seus principais rendimentos quer das comendas, quer da 

detenção de diversos cargos e ofícios dentro da casa de D. Jorge113. 

Tal como seu pai, Afonso Furtado de Mendonça, Nuno Furtado foi comendador 

de Cardiga. Mas, contrariamente ao que se possa pensar, a comenda da Cardiga não era 

uma comenda de Santiago, mas sim uma Comenda da Ordem de Cristo, talvez a única 

desta Ordem detida pelo grupo familiar. Pelo lado paterno, Nuno Furtado era neto de 

Duarte Furtado de Mendonça, anadel-mor dos besteiros do conto114. Pela sua mãe 

Violante de Sousa, pertencia à linhagem dos Sousas, pois aquela era filha de Vasco 

Martins de Sousa Chichorro, capitão dos ginetes do rei D. Afonso V, e de sua mulher 

Isabel do Soiro115. Daquele casamento tinham ainda nascido mais dois varões: Francisco 

de Mendonça e Henrique Furtado de Mendonça. Nuno Furtado de Mendonça cresceu e 

passou a sua juventude na corte manuelina, tendo pertencido ao contingente dos moços 

de câmara daquele rei116. Os seus irmãos também foram empurrados para o serviço 

militar na Índia, para onde se dirigiram antes de Nuno Furtado. Henrique Furtado de 

Mendonça tinha ido no âmbito da armada de Nuno da Cunha, falecendo no decurso da 

mesma em Mombaça em 1529, da doença que vitimou do mesmo golpe o irmão mais 

novo de Nuno da Cunha e outros duzentos homens117. Quanto a Francisco de Mendonça, 

que parece ter sido o primeiro a rumar ao Oriente, faleceu em Goa em Junho de 1544118. 

Note-se que este irmão, que muito provavelmente estaria na Índia desde a década de 

1520, não tinha logrado alcançar qualquer provisão para qualquer capitania de fortaleza, 

embora participasse regularmente nas campanhas marítimas portuguesas.  

                                                
111 Cf. Maria Cristina Pimenta, op. cit., especialmente pp. 241-243. 
112 Cf. João Cordeiro Pereira, «A renda de uma grande casa senhorial de quinhentos» in Portugal na era de 
Quinhentos, p. 239. 
113 Veja-se em anexo a genealogia desta linhagem. 
114 Para a genealogia no século XV veja-se Brasões, III, pp. 163-173. 
115 Cf. Brasões, III, pp. 163-173; Livro de Linhagens, p. 274-275. Ver genealogia em anexo.  
116 Cf. IAN/TT, CC I, 18-110. Com data de 02.X.1515. Mercê de 7.000 reais a Nuno Furtado, filho de 
Afonso Furtado, passado pela Chancelaria da Câmara. Veja-se ainda o documento citado na nota supra. 
117 Cf. Ásia, IV, iii, 8. 
118 Referindo-se à inscrição na sua lápide existente na Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Goa: cf. 
Quellen, nº 5408. Cremos poder identificá-lo como o Francisco de Mendonça, “o velho”, referido pelos 
cronistas. Vejam-se os vários homónimos abordados em nota neste capítulo. 
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Um outro elemento da linhagem dos Mendonça a participar no esforço oriental 

como capitão de fortaleza foi Cristóvão de Mendonça, cunhado do duque de Bragança. 

Este pertencia ao ramo do segundo casamento de Afonso Furtado. Era um dos filhos 

secundogénitos de Diogo de Mendonça, alcaide-mor de Mourão e de Brites Soares, uma 

filha bastarda de Fernão Soares de Albergaria, senhor do Prado. Diogo de Mendonça 

tinha sido fidalgo da casa do príncipe D. João, e foi alcaide-mor de Mourão pelo menos 

desde 1476 até falecer em 1516, altura em que o cargo passou para seu filho Pêro de 

Mendonça119. Segundo os registos nobiliários, Diogo de Mendonça e Brites Soares 

tiveram ainda outros filhos: António de Mendonça, conhecido como “Martelo”, o qual 

casou mas não deixou descendência; D. Joana de Mendonça, dama que casaria em 1520 

com o duque de Bragança; D. Isabel de Mendonça, casada com D. Manuel de Vilhena120 

e D. Margarida de Mendonça, casada com Jorge de Melo121, e depois de viúva escolhida 

por D. João III para camareira de sua filha a infanta D. Maria122. 

Até ao presente detectamos apenas um caso em que o indivíduo nomeado para 

uma capitania de fortaleza não era fidalgo da Casa Real, mas sim fidalgo da casa do 

infante D. Luís123. Trata-se de Martim de Castro, nomeado para a fortaleza portuguesa 

em Maluco em 1534. A sua família, fixada em Melgaço124, estava ligada ao serviço dos 

duques de Bragança desde o século XV125. O pai de Martim de Castro, Pedro de Castro, 

sucedera ao seu pai e avô na alcaidaria-mor de Melgaço, terra de jurisdição brigantina. 

Pedro de Castro tinha acompanhado D. Jaime a Azamor em 1513 e aí terá iniciado alguns 

dos seus filhos nas lides militares. Da sua mulher D. Brites de Melo, filha do comendador 

João de Melo, teria oito filhos, quatro homens e quatro mulheres. Foram diversas as 

estratégias desenvolvidas pelos seus descendentes. Só uma das filhas legítimas casou, 

sendo as restantes encaminhadas para a vida religiosa126. Contudo, os restantes filhos 

varões encontravam-se numa posição menos desconfortável. O primogénito sucedeu ao 

seu pai na alcaidaria-mor de Melgaço, casando também numa família ligada ao serviço 

brigantino. Francisco de Melo, por seu turno, também registaria sucesso ao desempenhar 

                                                
119 Cf. Brasões, III, p. 173. Este foi pai de Francisco de Mendonça, o primeiro marido de Leonor de 
Almeida, filha herdeira de D. Francisco de Almeida e de um homónimo do capitão de Ormuz, Cristóvão de 
Mendonça, o qual também andou esteve na Índia em finais da primeira década e inícios da segunda. 
120 Este era um fidalgo castelhano Era senhor de Cheles: cf. Gayo, vol. VII, 295. 
121 Jorge de Melo era monteiro-mor: Gayo, vol. VII, 295. 
122 Cf. AHP, 1, p. 133.  
123 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 7, fl. 5. Évora, 31.XII.1534. 
124 Esta família não tem ligação aos Castros de D. Álvaro Pires de Castro, das Alcáçovas, e ascendente dos 
ramos dos Castros do conde de Arraiolos, condes de Monsanto e outros. 
125 Cf. Pedatura Lusitana, volume 2, tomo 2, pp. 130-140. 
126 Uma das filhas ilegítimas efectuou matrimónio com um criado brigantino. Cf. Ibidem. 
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o cargo de alcaide-mor de Outeiro, terra do duque. Estes dois detinham de resto 

comendas de apresentação brigantina127.  

Apenas um, João de Melo, ingressou pela vida eclesiástica – aliás, com 

considerável sucesso. A carreira deste deveu-se ao patrocínio de dois infantes filhos de 

D. Manuel: D. Afonso e D. Henrique. Doutorado em Direito Canónico na Universidade 

de Salamanca, João de Melo entrou ao serviço do infante D. Afonso, cardeal de Évora, 

como seu capelão, sendo nomeado como administrador perpétuo do bispado de Évora em 

1539. Foi nomeado para o conselho geral do recém-constituído Tribunal do Santo Ofício 

em 1536, chegando a Inquisidor de Lisboa em 1539. Desempenhou ainda cargos quer na 

Casa do Cível, quer na Casa da Suplicação. Após a morte do infante D. Afonso (1540) 

recebeu o apoio e protecção do cardeal-infante D. Henrique, a quem sempre acompanhou 

até ao seu falecimento em 1574, quando era arcebispo de Évora128.  

Como podemos ver, todos os elementos masculinos desta família tiveram acesso 

aos mais altos círculos de decisão e da Coroa, quer através do duque, quer através dos 

infantes. Contudo, a posição de Martim de Castro junto do infante D. Luís não terá 

correspondido às suas expectativas. 

 

Enquanto algumas linhagens como os Gama estava numa trajectória ascendente, 

outras pareciam ir na direcção inversa129. Uma dessas linhagens que conheceu destinos 

bastante diferenciados no seu conjunto foi a linhagem dos Eça. Encontramos pelo menos 

dois membros desta linhagem descendente de sangue real nomeados entre 1528 e 1537, 

embora tenham sido bastantes os varões Eça presentes na Índia desde o reinado de D. 

Manuel130. D. Fernando de Eça, nomeado para a capitania de Cochim em 1537, era um 

filho secundogénito de D. Pedro de Eça, alcaide-mor de Moura131. 

D. Henrique de Eça, nomeado para a capitania de Cananor em 1537, pertencia a 

um dos ramos menos proeminentes132. Era neto de um clérigo, D. Duarte de Eça, o qual 

                                                
127 Cf. Ibidem. Veja-se ainda a árvore genealógica da família, apresentada em apêndice à obra de Mafalda 
Soares da Cunha, A Casa de Bragança 1560-1640. Práticas senhoriais e redes clientelares, Ed. Estampa, 
2000, pp. 575-576. 
128 Para uma breve resenha biográfica deste personagem, para o qual não se conhece a data de nascimento 
(calculada à volta de 1520) veja-se o artigo de Ana Cristina Cardoso da Costa Gomes, «Subsídios para o 
estudo da vida e obra do Arcebispo de Évora D. João de Melo», in Clio - Revista do Centro de História da 
Universidade de Lisboa, nº 9, Lisboa, 2003, pp. 107-126.  
129 Cf. Brasões, I, p. 98. 
130 Veja-se a genealogia. 
131 Sua mãe era da família dos Cascos de Évora. Cf. Livro de Linhagens, pp. 234-235. 
132 Os restantes Eças que marcaram presença na Índia desde o reinado de D. Manuel eram na sua grande 
maioria descendentes de D. Fernando (alcaide-mor de Vila Viçosa); D. Garcia (alcaide-mor de Muja) e D. 
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tivera um filho, James de Eça, casado com Isabel Pessanha133. Contudo, D. Henrique era 

mais uma vez filho bastardo. Ou seja, era bastardo de três gerações, o que inibia 

significativamente as suas aspirações sociais. Embora fosse fidalgo da Casa Real, 

certamente que os seus rendimentos seriam diminutos, para não dizer inexistentes134. E 

atrevemo-nos a afirmar que a sua prestação na Índia não contribuiu para uma mudança 

substancial da sua situação económica ou social. É bastante significativo o facto de não 

ter conseguido contrair matrimónio e de a sua descendência bastarda se ter afundado no 

anonimato135.  

 

Em contraste marcado com os casos até aqui apresentados, a escassez de 

informações genealógicas revela muitas vezes a situação de relativa inferioridade social 

dos homens que estudamos. O caso de Diogo Pereira, o Malabar, é elucidativo a esse 

respeito. No momento da sua partida para o Oriente em 1505, Diogo Pereira pertencia já 

às vastas fileiras dos moradores da Casa Real136, segundo as indicações encontradas na 

Emmenta da Casa da Índia, publicada por Braamcamp Freire. Aí aparece como “irmão 

de Gonçalo Pereira”. Luís Filipe Thomaz, contudo, não tem uma opinião conclusiva 

sobre a sua origem familiar, embora se incline a integrá-lo no ramo dos senhores de 

Fermedo137. A sua ausência dos principais nobiliários indicia claramente a sua posição 

secundária ou então a sua condição de bastardo de um dos ramos laterais da linhagem 

Pereira. Parece-nos que a inclusão de Diogo Pereira pode justificar o comentário de 

António Real, que a seu propósito dizia que tinha “melhor sangue” que Lourenço 

Moreno, o seu substituto na feitoria de Cochim138. Os vários ramos dos Pereira, 

nomeadamente os descendentes dos senhores de Fermedo e Cabeçais, forneceram 

                                                                                                                                            

Pedro (senhor das rendas de Aldeia Merciana e alcaide-mor de Moura). Veja-se para toda a linhagem 
História Genealógica, tomo XI, liv. XIII e ainda a árvore genealógica que incluímos em anexo. 
133 Cf. Ibidem; Livro de Linhagens, p. 237. 
134 Não encontramos até ao momento registos de quaisquer tenças ou rendimentos de que possa ter 
auferido. 
135 O filho foi morto em Lisboa, já depois de ter andado pela Índia. A filha “casou com muita 
desigualdade”. Cf. História Genealógica, tomo XI, liv. XIII, p. 764. 
136 Baseamo-nos nos textos de Luís Filipe Thomaz sobre este personagem: com Geneviève Bouchon, op. 
cit., pp. 377-389; «Diogo Pereira, o Malabar», in Mare Liberum, nº 5, Lisboa, CNCDP, 1993, pp. 49-64; 
«O «testamento político» de Diogo Pereira, o Malabar, e o projecto oriental dos Gamas», in Anais de 
História de Além-Mar, vol. V, 2004, pp. 61-160. 
137 Cf. Geneviève Bouchon e Luís Filipe Thomaz, op. cit., p. 388. 
138 Figura já retratada por Alexandra Pelúcia. Lourenço Moreno tinha sido nobilitado pelo rei em 
consequência dos seus serviços à coroa. Os seus ascendentes permanecem obscuros. Cf. «Lourenço 
Moreno, uma eminência parda em Cochim» in Descobridores do Brasil. Exploradores do Atlântico e 
Construtores do Estado da Índia, Lisboa, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 2000, pp. 
279-297.  
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diversos capitães para a Índia139. Entre eles conta-se Gonçalo Pereira140, capitão de 

Maluco. Este embarcou como passageiros na armada do governador Nuno da Cunha. 

Após uma pesquisa genealógica, conclui-se a pertença a esta família com fortes raízes na 

Beira141. 

Quanto a Fernão Eanes de Soutomaior, capitão de Cananor de 1536 a 1539, várias 

fontes apontam para o facto de se tratar de um indivíduo estabelecido em Tânger, a quem 

mormente dão o epíteto de “galego”. Compulsados os principais genealogistas, 

permanece por esclarecer definitivamente a sua filiação142. A alcunha toponímica poderá 

derivar do facto da origem dos Soutomaior em Portugal se encontrar ligada a Pedro 

Álvares de Soutomaior, fidalgo galego partidário de D. Afonso V nas guerras com 

Castela e feito por este conde de Caminha após a batalha de Toro143. Fernão Eanes de 

Soutomaior vivia em Portugal144, vivendo a maior parte do tempo em Tânger145, antes de 

partir para a Índia com D. Duarte de Meneses. No momento de partida seguiu 

acompanhado dos seus filhos146, os quais «nasceram na guerra de África e nela se 

                                                
139 Veja-se genealogia dos Pereira em anexo. 
140 Luís Filipe Thomaz identificou cinco personagens com o mesmo nome, reduzíveis provavelmente a três. 
Cf. Voyage dans les Deltas du Gange et de l’Irraouaddy. Relation Portugaise Anonyme (1521), presenté et 
edité par Geneviéve Bochon et Luis Filipe Thomaz, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel 
Portugais, 1988, pp. 386-389 e quadro genealógico II. Veja-se ainda do mesmo autor, «Diogo Pereira, o 
Malabar» in Mare Liberum 5, p. 50. Existe uma outra menção a um Gonçalo Pereira, o qual terá 
participado em 1532 na armada de protecção da costa do Malabar, comandada por Manuel de Sousa: cf. 
Couto, Década Quarta da Ásia, p. 427. Ver genealogia em anexo. 
141 Luís Filipe Thomaz já avançava este dado. Cf. Voyage, pp. 386-387Veja-se ainda Pedatura Lusitana, 
volume II, tomo 1, p. 55. 
142 Verificámos as seguintes obras, sem grandes sucessos, pois ou não é mencionado ou são homónimos de 
épocas distintas: Pedatura Lusitana, tomo IV, volume 1, pp. 464-477; Pedatura Lusitana, tomo IV, vol. II, 
pp. 364-365; BNL, Manso de Lima, Famílias de Portugal, cod. 1301, letra S. Será o nosso que se encontra 
arrolado como fidalgo cavaleiro da Casa Real, com 2.000 reais de moradia, no reinado de D. João III: cf. 
Caetano de Sousa, Provas, tomo II, parte II, p. 468. Uma das filhas de Pedro Álvares de Soutomaior, 
chamada Maior de Soutomaior, terá casado com um Diogo de Reinoso. Contudo, Gayo menciona apenas 
uma filha deste casamento, chamada Isabel de Soutomaior. Concluímos que o capitão de Cananor deverá 
estar ligado a este ramo, uma vez que os seus filhos também usam o apelido Reinoso, que aliás é de origem 
castelhana. Gayo, vol. IX, pp. 495-516. O mesmo Gayo no entanto, noutro volume da sua obra, regista a 
mesma Maior de Soutomaior como esposa de Gomes Ferreira (filho segundo do senhor de Cavaleiros, na 
zona de Vila do Conde), e regista o capitão da Índia como fruto desta união. Cf. Gayo, vol. V, p. 252. Esta 
informação não explica contudo a adopção do apelido Reinoso pelos filhos de Fernão Eanes, a não ser que 
este também tenha casado dentro da família. Veja-se em anexo uma genealogia muito provisória. 
143 Cf. Brasões, III, p. 322 
144 Segundo o testemunho de D. João de Castro, a mãe dos seus filhos vivia em Lisboa ainda na década de 
1540. Cf. Cartas de D. João de Castro, p. 230. 
145 Lopo Vaz de Sampaio menciona-o aquando da exposição dos seus serviços registada por Couto, 
dizendo que estava em Tânger aquando da capitania de D. Duarte de Meneses, chamando-lhe “Soutomaior 
galego de Tangere”. Cf. Couto, Década Quarta da Ásia, vol. 1, p. 305. 
146 João de Barros faz referência a três filhos: António de Soutomaior (o primogénito certamente); Diogo e 
Francisco de Reinoso: cf. Ásia, IV, vii, 18 e 19. Gaspar Correia refere também um sobrinho Pêro de 
Reinoso: cf. Lendas, III, 783. Veja-se Emmenta, p. 34, onde se menciona António de Soutomaior como 
morador da Casa Real. 
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criaram»147. Só uma filha permaneceu no Reino, onde casaria com um oficial da carreira, 

Tristão Gomes da Grã, um dos cunhados de Simão da Cunha148. 

Manuel de Macedo, capitão de Chaúl de 1533 a 1535, é também um desses 

fidalgos de linhagem obscura, embora com tradição de serviço à Coroa. São várias as 

fontes coevas que o identificam como filho de Joane Mendes de Macedo. Os três irmãos, 

Nuno Fernandes (pensamos que seria o irmão primogénito), Henrique e Joane, 

encontravam-se na Índia desde 1512149. Ou seja, toda a descendência de Joane Mendes 

embarcou para o Oriente. Os motivos desta opção foram certamente económicos. 

Possivelmente de origem não nobre150, esta família encontrava-se estabelecida em 

Azeitão151. Se pouco sabemos sobre as relações familiares destes Macedos, sabemos 

contudo que o seu pai tinha provavelmente servido a casa de Viseu-Beja antes de D. 

Manuel subir ao trono152.  

Fernão Rodrigues Barba, agraciado com a capitania da fortaleza portuguesa em 

Maluco, é um dos indivíduos pertencentes a uma média nobreza de província recém-

nobilitada. A família dos Barba só aparece documentada no século XV; embora de 

origem transmontana (de Vila Flor), estabeleceu-se posteriormente em Leiria153. A 

modesta trajectória social desta família encontra-se intimamente ligada à casa de Vila 

Real. O avô de Fernão Rodrigues, Rui Barba, activo durante o reinado de D. Afonso V, 

terá pertencido à clientela do conde de Vila Real154, sendo por ele encarregue 

                                                
147 É D. João de Castro quem o diz. Cf. Cartas de D. João de Castro a D. João III, ed. Luís de 
Albuquerque, Publicações Alfa, p. 26. 
148 Sobre esta família veja-se capítulo anterior. 
149 Cf. nota infra, carta de Henrique de Macedo. 
150 A mulher de Joane Mendes de Macedo (mãe dos quatro irmãos), no entanto, poderá ter tido alguma 
ligação remota à Casa Real, ou pertenceria a alguma família de notáveis locais. Tal explicaria a tença de 
12.000 reais que possuía na imposição nova (dos vinhos?) que trespassou em 1523 ao seu filho Manuel, 
provavelmente no momento da sua partida para a Índia: cf. AHP, vol. 2, p. 124.  
151 De facto, Joane Mendes de Macedo é sempre referido como «de Azeitão». Cf. IAN/TT, NA, 592, 
«Livro das presas da armada de D. Luís de Meneses (1521-1522)», publicado por A. Dias Farinha, Os 
Portugueses no Golfo Pérsico, p. 64. 
152 Veja-se carta de Nuno Fernandes de Macedo, escrita em Cochim, a 22.XII.1522: «E senhor tinha 
esperança que el Rey vosso pai me fizesse mercê, porque, além de meu serviço e informação que de mim 
tinha, meu pai que deus tem o serviu de oito anos até sua morte e meus irmãos e eu de mui pouco mais o 
começámos a servir…». Cf. IAN/TT, CC I, 28-141. 
153 A família parece ter origem em dois irmãos: Fernão Rodrigues e Afonso Rodrigues, a quem Alão de 
Morais e restantes genealogistas apelidam de Alardo (o último casado com uma Mécia Pestana, pelo que 
alguns dos seus descendentes adoptaram este nome). O filho primogénito de Pêro Barba, Rui Barba, 
também desempenhou por algum tempo o cargo de alcaide do castelo de Leiria. Cf. Pedatura Lusitana, 
volume 2, tomo 1, pp. 171-173.  
154 D. Pedro de Meneses, 3º conde de Vila Real, foi feito marquês de Vila Real em 1490, falecendo em 
1499. Sucedeu-lhe no título e na casa o seu filho primogénito D. Fernando de Meneses (falecido em 1524). 
Cf. Brasões, III, pp. 268-270 e 354-355. Veja-se, mais recentemente, o artigo citado de André Teixeira e o 
artigo póstumo de Jean Aubin, «Vielle Noblesse et temps noveaux. Les amertumes du 2ème Marquis de Vila 
Real», in Le Latine t L’Astrolabe, vol. 3, Paris, 2006, pp. 61-101.  



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 101 

temporariamente da alcaidaria do castelo de Leiria. A nomeação para este cargo era uma 

prorrogativa daquela casa titular155. O pai de Fernão Rodrigues, Pêro Barba, aliou-se a 

uma outra família pertencente à clientela dos Meneses-Noronhas, ao casar com Inês 

Mesquita156. Pêro Barba serviu na praça de Ceuta – capitania que pertencia à casa de Vila 

Real – chegando a ser capitão dela. Pelo menos uma das suas filhas casou em Ceuta e é 

razoável presumir que também Fernão Rodrigues aí tenha estado157. Ou seja, os 

descendentes terão permanecido ao serviço do conde e depois marquês de Vila Real, 

sendo o próprio Fernão Rodrigues citado por Lopo Vaz de Sampaio como criado do 

marquês158. Sendo um filho segundo, uma das possibilidades de subsistência residia 

numa carreira de armas. 

As informações sobre Manuel Camelo, nomeado para a capitania do castelo de 

cima de Cochim em 1531, são bastante escassas. Dos genealogistas consultados, apenas 

Manso de Lima, tendo como fonte Gaspar Frutuoso, fornece dados para a identificação 

deste capitão, apresentando-o como originário de São Miguel nos Açores. 

Aparentemente, ainda segundo as mesmas fontes, o seu pai era cavaleiro-fidalgo da Casa 

Real. Contudo, não conseguimos confirmar esta informação nos registos régios. Gaspar 

Frutuoso menciona que Manuel Camelo foi para a Índia com o seu irmão Jorge Camelo 

Pereira159, aí se estabelecendo definitivamente. No entanto, os cronistas não os 

mencionam, e a documentação não nos permite ir mais longe. Podemos, contudo, afirmar 

que, apesar de existirem vários oficiais na Índia com o apelido Camelo, nenhum deles 

pertenceria a este ramo insular160.  

                                                
155 Cf. André Teixeira, op. cit., p. 119, nota 58. 
156 Era filha de Lopo Martins Mesquita, coudel de Vila Real, morto na tomada de Arzila em 1471; ouvidor 
da Casa de Vila Real. Para os Mesquitas e as suas ligações à Casa de Vila Real, vide Pedatura Lusitana, 
volume 1, pp. 605-613. 
157 Cf. Pedatura Lusitana, volume 2, tomo 1, pp. 171-173. 
158 Sem dúvida aqui referindo-se a D. Pedro de Meneses. É Lopo Vaz de Sampaio que nos revela 
importantes pistas para a família de Fernão Rodrigues Barba: “he muito fidalgo, e muito bom cavaleiro, e 
criado de V. A., e muito pobre, e tinha muito bem servido naquellas partes, e seu pay em Ceita, e seu avo 
em Aragão, com sesenta de cavalo, per mandado d’el rey Dom Afomso: que era do conselho do mesmo 
rey». Cf. Couto, Década Quarta da Ásia, vol. 1, p. 321. 
159 Cf. Jacinto Leitão Manso de Lima, Famílias de Portugal, vol. 6, pp. 320-321. Jorge Camelo Pereira 
morreu solteiro na Índia e Manuel Camelo Pereira casou na Índia com uma filha de Luís Vaz Maldonado, 
manposteiro-mor dos cativos das Ilhas. 
160 O mais conhecido será Fernão Camelo, que identificamos com os Camelos senhores do morgado de 
Vilar Paraíso, na zona do Porto: cf. Pedatura Lusitana, volume IV, tomo 1, p. 298. Era morador da Casa 
Real, embarcado para a Índia em 1511 e identificado como sendo do Porto: cf. Emmenta, p. 17. Será o 
mesmo que foi enviado em 1513 a Malik Ayâz: CAA, II, p. 116. Depois da morte do feitor João Fernandes 
em 1517, exerceu brevemente as funções de feitor de Chaúl e continuava ainda na Índia em 1521, 
acabando por ser enviado junto de Burhân Nizâm Shâh I (Nizamaluco), soberano do sultanato de 
Ahmadnagar, por forma a conseguir autorização deste para uma fortaleza dos portugueses em Chaúl. Desta 
forma, Fernão Camelo permaneceu em Chaúl como alcaide-mor da fortaleza: cf. Ásia, III, iv, 9 e vi, 8, 9. 
Este cargo será posteriormente confirmado pelo rei: cf. RCI, 1 vol., p. 29. Será o mesmo Fernão Camelo 
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O único outro indivíduo nomeado para este cargo foi Tristão de Sousa, fidalgo da 

Casa Real161. As informações genealógicas respeitantes a Tristão de Sousa são 

mínimas162, e todas elas apontam para um modesto estatuto social e económico. Segundo 

várias fontes, o agraciado era oriundo de Guimarães, era fidalgo-cavaleiro163 e levava 

consigo quatro homens164. 

Os nomeados para a fortaleza de S. Tomé de Coulão estavam no outro extremo do 

escalão social. Como já dissemos atrás, esta fortaleza parece ter conhecido um certo 

declínio durante a década de 1530. A esta situação não terá sido alheia, como veremos 

adiante, a sua reduzida dimensão, o seu aparentemente reduzido peso simbólico e a 

relativa fragilidade em termos económicos no seio do Estado da Índia, o que fazia 

logicamente com que não fosse uma fortaleza muito apetecida pelos fidalgos165. Os 

indivíduos detentores de cartas de nomeação para Coulão são em geral de origens 

obscuras. Alguns nem sequer são identificáveis nas obras genealógicas, como Henrique 

Figueira (capitão de 1526 a finais de 1532)166 ou Duarte de Abreu (nomeação de 

1530)167. Também não conseguimos contextualizar socialmente um outro nomeado, 

Duarte da Gama168. Este contudo, parece ter tido uma rede familiar no Oriente169.  

                                                                                                                                            

capitão da Carreira de 1530 e novamente 1535: cf. Relação, p. 46, 51; Ásia, IV, vi, 13. Já Lopo Camelo, 
homem de armas, o qual integrou a carreira da Índia em 1525, era filho de António Camelo, de Almada: cf. 
Emmenta, p. 23.  
161 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 42, fl. 56. Com data de Lisboa, a 05.III.1530. 
162 Para o reino, um dos homónimos, já de idade avançada nesta época, era Tristão de Sousa, trinchante do 
infante D. Luís: Cf. Livro de Linhagens, p. 25. Outros homónimos no Oriente: 1. Tristão de Sousa Gusmão, 
na Índia nos anos de 1540, era um fidalgo próximo de D. João de Castro; autor de uma carta de serviços 
datada de Goa, a 12.X.1547: cf. IAN/TT, C. C. I, 79-98; 2. um Tristão de Sousa na Índia a partir de 1542: 
cf. A Carreira da Índia e a rota dos estreitos, p. 895, onde se faz referência a um manuscrito, pertencente 
ao Cartório dos condes da Praia da Vitória, referência: Maço 15-014, depositado na Biblioteca Pública e 
Arquivo de Angra do Heroísmo. Trata-se de uma carta de Tristão de Sousa ao rei, escrita entre 15.XII.1547 
e 08.XII.1548, com certificados de D. Álvaro de Castro, capitão-mor do mar da Índia, datado de 
8.XII.1547 e de Manuel de Sousa de Sepúlveda, datado de Goa, 15.XII.1547, atestando os seus bons 
serviços; 3. na década de 1550 encontramos Tristão de Sousa, filho ilegítimo de Martim Afonso de Sousa, 
que foi em 1555 como capitão da carreira: cf. cf. Emmenta, p. 63. 
163 Veja-se o registo das moradias publicado por Caetano de Sousa, onde se lê «Tristão de Sousa de 
Guimarães», na lista dos cavaleiros com 2.000 reais de moradia. Cf. Provas, tomo II, parte II, p. 468 e 
ainda BA, Ms. Av. 54-X-16, nº 89, Memória dos fidalgos que passaram à Índia em 1530 e 1531. 
164 Cf. Emmenta, pp. 26-27; «Tristão de Sousa de Guimarães fidalgo Cavaleiro vay por Capitam do Castelo 
de sima de Cochim»; para a composição da armada da Carreira da Índia de 1530. Para a armada veja-se 
Relação, pp. 46-47. 
165 Pode dizer-se aliás que falta um trabalho aprofundado sobre a evolução desta fortaleza portuguesa, uma 
das menos estudadas em todo o Oriente. 
166 Não temos quaisquer dados sobre a sua origem familiar ou geográfica. Contudo a documentação regista-
o como escudeiro-fidalgo da Casa Real: cf. Cf. RCI, vol. 1, p. 18. 
167 Embora possuidor de uma carta de mercê, não terá chegado a partir para a Índia.  
168 Nenhuma das obras genealógicas utilizadas no âmbito deste trabalho deu frutos. Não conseguimos 
encontrar a filiação desta figura. Sabemos no entanto, que será personagem distinta de Duarte da Gama, 
provedor dos fornos e moinhos do rei D. Manuel, cuja actividade durante a primeira década do século XVI 
se encontra registada em variada documentação do Corpo Cronológico. Schurhammer na sua obra Quellen 
assume ser apenas um Duarte da Gama a circular pelo Oriente – o indivíduo em análise. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 103 

Baltazar Cernache, também nomeado para a dita fortaleza, era um dos filhos 

secundogénitos de Álvaro Eanes Cernache170, senhor de Gaia. O seu irmão 

desempenhava o cargo de juiz da alfândega do Porto. Existia ainda um terceiro irmão, 

Fernão Álvares Cernache171, o qual também seguiu para o Oriente em companhia do 

irmão172. 

Ainda para a fortaleza de S. Tomé de Coulão, encontramos nomeado Duarte da 

Fonseca, o qual recebeu a carta em 1530. Antes da partida para a Índia, Duarte da 

Fonseca era fidalgo da Casa Real, filho do doutor Fernão da Fonseca173. À data da 

partida para a Índia em 1530, era já órfão e com dificuldades económicas174. 

Provavelmente de origem não nobre, nada mais sabemos sobre esta família. 

Também a origem de Manuel da Gama é objecto de reticências. Sabemos pelas 

fontes manuscritas que era filho de um Gaspar da Gama175, mas não sabemos 

exactamente quem era esta figura. Inicialmente, tentámos associá-lo à família do 

almirante. Contudo, uma pesquisa aturada nos principais nobiliários não produziu 

quaisquer resultados176. O único Gaspar da Gama conhecido para esta época é, nem mais 

nem menos, o famoso Gaspar da Índia, judeu encontrado por Vasco da Gama em 

Calicute, o qual, viajando para Portugal, aqui acabaria por casar segunda vez com uma 

portuguesa, por volta do ano de 1504177. Mas também não encontramos dados que nos 

permitam ter certezas sobre esta informação. Fica portanto a hipótese de uma filiação 

                                                                                                                                            
169 Veja-se referência em Quellen, nº 3550. Carta de Rui Gonçalves de Caminha a D. Álvaro de Castro, 
dizendo que o irmão de Duarte da Gama lhe levava cairo, contida na CSL, liv. 2, fl. 436, com data de 
21.XII.1547. 
170 Vejam-se documentos publicados por A. Dias Farinha, «Os portugueses no golfo Pérsico», in Mare 
Liberum, 3, 1991, p. 74. 
171 O primogénito, Gregório Cernache, desempenhava o cargo paterno: cf. IAN/TT, CC II, 113-5, de 
23.I.1524. Alão de Morais faz menção apenas a Fernão Álvares Cernache, traçando correctamente o seu 
percurso, mas desconhecendo Baltazar: cf. Pedatura Lusitana, tomo I, vol. 1, pp. 373-378. 
172 Veja-se capítulo seguinte. 
173 A sua filiação é confirmada por Vicente Pegado numa carta ao rei datada de 1.I.1525. Cf. IAN/TT, NA, 
875, fol. 10. A carta refere explicitamente «duarte da fomseca filho de fernan dafomseca». 
174 Cf. IAN/TT, C.C., I, 23-26. Alvará do rei a 15.II.1518 (confirmação em Lisboa, a 09.III.1518), 
perdoando a Duarte da Fonseca, fidalgo da Casa Real, o pagamento de 20.000 reais dos 40.000 que tinha 
de pagar da sentença de seu pai, entretanto falecido, o qual tinha sido considerado culpado de onzena pelo 
Desembargado do Paço. 
175 Cf. IAN/TT, NA, 875, fl. 9v. Carta de Vicente Pegado, Cochim, 1.I.1525. «E manuel da gama filho de 
gaspar da gama ha xiij anos que serue e muyto bem ficaua sem nada»; Emmenta, p. 27: «Manuel da Gama 
filho de Guaspar da Gama vai por Alcaide mor de Coulão». 
176 Foram consultados os nobiliários de Felgeiras Gayo, Alão de Morais e Manso de Lima sem 
identificarmos qualquer Gaspar da Gama com um filho Manuel da Gama. 
177 Veja-se artigo de Silvina Silvério, «Gaspar da Índia», in Descobridores do Brasil. Exploradores do 
Atlântico e Construtores do Estado da Índia, Lisboa, SHIP, 2000, pp. 225-253. 
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modesta178. O único capitão que conseguimos identificar foi Diogo da Silva, nomeado 

em 1532. Ao tentarmos enquadrá-lo, deparámo-nos com a questão dos homónimos179. 

Existiam pelo menos dois indivíduos chamados Diogo da Silva para a mesma cronologia. 

Um era filho de Francisco de Faria, alcaide de Palmela, e de D. Joana da Silva180. Pelo 

lado da sua mãe era sobrinho de Diogo da Silva, o regedor da Casa da Suplicação. O 

segundo Diogo da Silva era primo do primeiro181. Embora o seu enquadramento social 

seja sensivelmente o mesmo, não conseguimos até ao momento apurar qual deles era o 

indivíduo agraciado em 1532.  

Por último, destaca-se no conjunto dos nossos indivíduos Vicente Pegado. Além 

deste este fidalgo da Casa Real ter sido o único capitão de Sofala durante todo o governo 

de Nuno da Cunha, parece ter sido também o único oriundo de uma família pertencente à 

pequena administração. Caetano de Sousa identifica-o como filho de Fernão Pegado182. 

Caso não se trate de um homónimo, o seu pai foi almoxarife da portagem de Lisboa no 

reinado de D. Manuel183, e era já falecido em Fevereiro de 1508184. Os Pegados parecem 

ser uma família estabelecidos em Elvas185. Trata-se certamente de uma família não-

nobre, a qual terá acedido à nobilitação através dos cargos desempenhados na pequena e 

média administração.  

Em suma, e voltando à questão da possível correlação entre o estatuto dos 

nomeados e das capitanias, é possível afirmar genericamente que os capitães de Coulão, 

do Castelo de Cima de Cochim e mesmo de Sofala e de Moçambique tenderiam a ter um 

estatuto inferior ao dos restantes capitães da Índia. Contudo, no que concerne às restantes 

                                                
178 Em primeiro lugar, apenas se conhece um filho de Gaspar da Gama, de primeiras núpcias com uma 
judia de Cochim, conhecido como Baltazar da Gama, que acabaria por ser um dos intérpretes dos 
portugueses na Índia. Em segundo lugar, se Manuel da Gama fosse filho do segundo casamento de Gaspar 
da Gama (ocorrido no reino depois de 1504) não poderia estar ao serviço a Coroa na Índia em 1512, como 
veremos no capítulo seguinte. Gaspar Correia afirma que Manuel da Gama seria parente de Tristão de 
Ataíde, o que pelo entendimento que ao presente temos das respectivas redes familiares, não faz sentido. 
Não logramos encontrar mais dados que esclarecessem este assunto. Cf. Lendas, III, 813. 
179 A partir de 1545 encontramos pela Índia um Diogo da Silva, por vezes também chamado de Diogo da 
Silva de Andrade. Era este jovem fidalgo filho de Fernão Peres de Andrade e seguiu provavelmente para a 
Índia em 1544, uma vez que seu pai ocupou a capitania-mor da Carreira da Índia desse ano (Relação, p. 
57). Participou no segundo cerco de Diu, onde chegou a ser ferido num dos baluartes: CSL, III, p. 104. 
180 Veja-se Famílias de Portugal, vol. 6, p. 331, onde figura apenas a indicação «capitão de navios na 
Índia», informação repetida em Gayo, vol. V, 102. 
181 Cf. Ásia, IV, viii, 10. 
182 Cf. António Caetano de Sousa, História Genealógica da Casa Real, vol. IV, p. p. 448. 
183 Há registos de ter desempenhado o cargo de 1505 a 1507. Cf. IAN/TT, CC II, 10-33 e CC II, 12-85, 
entre vários documentos da mesma colecção.  
184 Cf. IAN/TT, CC II, 14-37. Recibo de Rui Martins confirmando ter recebido de Filipa ?, mulher de 
Fernão Pegado, falecido, 20.000 reais da sua tença na portagem. A 5.II.1508. 
185 No séc. XV encontra-se registo desta família, proprietária em Elvas: cf. IAN/TT, Chancelaria de D. 
Duarte, liv. 1, fol. 83. A 09.VI.1434. Carta sobre o couto da herdade da Malpica, termo de Elvas, passada a 
Mór Esteves, filha de Fernão Pegado.  
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capitanias, proliferam diversos perfis, tanto em termos de estatuto de linhagem como de 

hierarquia de nascimento. 

 

Em jeito de epílogo ao presente capítulo, apresentamos ainda um quadro que 

descreve a proveniência geográfica do universo em análise. Os dados constantes do 

quadro 3 e do resultante gráfico 1 baseiam-se quer em informações sobre os indivíduos, 

quer em dados relacionados com a área de estabelecimento tradicional das respectivas 

linhagens, necessitando portanto ainda de apuramento e corroboração. Uma tabela 

corrigida deveria ter em conta a mobilidade espacial dos indivíduos, que muitas vezes 

dividiam o seu tempo entre Lisboa e o seu local de origem. Mas podemos desde já 

esboçar um argumento potencialmente útil para análises futuras. Recorde-se como Luís 

Filipe Thomaz referia em jeito de hipótese de trabalho, numa obra já datada, que uma 

grande parte dos nobres que participaram no processo expansionista no Oriente pareciam 

ser oriundos de famílias detentoras de alcaidarias alentejanas, pelo menos na conjuntura 

manuelina186. Uma análise para o nosso período vem mostrar que de facto as famílias 

estabelecidas na província Entre Tejo e Guadiana estavam fortemente representadas na 

Índia, com 12 capitães. Mas, ao mesmo tempo, importa assinalar a participação, 

igualmente significativa, de um número idêntico de homens provenientes de linhagens de 

Entre-Douro-e-Minho, também 12 capitães – uma presença de linhagens nortenhas que 

não será de espantar, vista a densidade da nobreza nessa região. Em terceiro lugar, surge 

evidentemente a Estremadura, incluindo Lisboa, com cerca de meia dúzia de indivíduos. 

 

Capitães Província Localidade 

Aleixo de Sousa Chichorro Estremadura Lisboa 

António da Silveira de Meneses Estremadura/Beira Lisboa; Góis 

D. António da Silveira Estremadura Lisboa 

António de Brito Entre-Douro-e-Minho   

António Galvão Estremadura Lisboa 

Baltasar Cernache Entre-Douro-e-Minho Porto 

Cristóvão de Mendonça Entre Tejo e Guadiana Mourão 

Diogo Álvares Teles Algarve Faro-Quarteira 

Diogo da Silva Entre Tejo e Guadiana Palmela 

Diogo Lopes de Sousa Estremadura Santarém 

Diogo Pereira Sem informação   

Duarte da Fonseca Sem informação   

Duarte da Gama Sem informação   

                                                
186 Cf. Voyage dans les Deltas du Gange et de l’Irraouaddy. Relation Portugaise Anonyme (1521), presenté 
et edité par Geneviéve Bochon et Luis Filipe Thomaz, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre 
Culturel Portugais, 1988, pp. 409-413. 
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Capitães Província Localidade 

Duarte de Abreu Sem informação   

D. Estêvão da Gama Entre Tejo e Guadiana Sines e Vidigueira 

Fernão Rodrigues Barba Entre Tejo e Guadiana Leiria 

D. Fernando de Eça Entre Tejo e Guadiana Moura 

D. Fernando de Lima (Pereira) Entre-Douro-e-Minho Bragança 

Fernando Eanes de Souto Maior Entre-Douro-e-Minho [Braga-Guimarães] 

Francisco de Mendonça (Guedes) Trás-os-Montes Murça 

Francisco Pereira de Berredo Entre-Douro-e-Minho Fermedo 

Francisco de Sousa Tavares Beira Aveiro 

Garcia de Sá Entre-Douro-e-Minho Porto 

D. Gonçalo Coutinho Beira   

Gonçalo Pereira Entre-Douro-e-Minho Fermedo 

D. Henrique de Eça Entre Tejo e Guadiana Alentejo 

Henrique Figueira Sem informação Sem informação 

D. João Pereira Entre Tejo e Guadiana Serpa 

Jorge de Lima Entre-Douro-e-Minho   

Manuel Camelo Açores São Miguel 

Manuel da Gama Sem informação Sem informação 

Manuel de Macedo Entre Tejo e Guadiana Azeitão 

Manuel de Sousa Entre Tejo e Guadiana Évora 

Martim de Castro Entre-Douro-e-Minho Melgaço 

Nuno Furtado Entre Tejo e Guadiana   

D. Paulo da Gama Entre Tejo e Guadiana Sines e Vidigueira 

D. Pedro de Castelo Branco Estremadura Lisboa 

Pêro Lopes de Sampaio Entre Tejo e Guadiana Santarém 

Rui Vaz Pereira Entre-Douro-e-Minho Basto (Braga) 

Simão de Melo Entre-Douro-e-Minho Guimarães 

Simão Guedes Trás-os-Montes Murça 

Tristão de Ataíde Algarve Alvor 

Tristão de Sousa Entre-Douro-e-Minho Guimarães 

Vicente Pegado Entre Tejo e Guadiana Lisboa-Elvas 
 

Quadro 3: proveniência geográfica dos capitães de fortalezas 
 

sem informação: 6

( 14%)

Algarve: 2

(5%)

Açores: 1 

(2%)

Estremadura: 6 

(14%)

Entre Tejo e 

Guadiana: 13 

(29%)

Beira: 2

(5%)

Trás os Montes: 2 

(5%)

Entre Douro e 

Minho:12 

(26%)

 
 

Gráfico 1: proveniência geográfica dos capitães de fortalezas 
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1.2. Desempenho social: as alianças matrimoniais 

 

Num artigo que se tornou rapidamente um clássico, James Boone mostrou como o 

fenómeno da expansão, conjugado com as estratégias de reprodução do grupo 

nobiliárquico, teve um profundo impacto demográfico nos contingentes e na reprodução 

da nobreza portuguesa, reforçando o comportamento patrilinear do grupo187. O 

matrimónio era um momento importante para qualquer família, e, no caso das famílias 

pertencentes ao grupo da nobreza, era um momento crucial. A escolha de uma esposa ou 

de um esposo significava em primeiro lugar a continuidade da linhagem e do nome. A 

perpetuidade da memória dos antepassados era a própria razão de ser de qualquer 

linhagem. Em segundo lugar, era um momento em que a linhagem afirmava a sua 

posição na sociedade, através da mobilização, ou não, de recursos económicos e 

simbólicos. Assim, a análise das alianças matrimoniais do grupo em análise pode 

complementar e por vezes enriquecer a nossa perspectiva, formada inicialmente apenas 

pelo inquérito às origens sociais. Além disso, esta análise pode levantar novas questões 

para reflexões futuras, nomeadamente sobre a relação entre o serviço ultramarino e o 

matrimónio: o que vinha primeiro e de que forma ambos se interligavam. Apresentamos 

em seguida um quadro contendo os dados por nós apurados até ao momento (quadros 4a 

e 5b). 

Casados 20 45% 

Não casados 17 39% 

Sem informação 7 16% 

Total 44 100% 

 

Quadro 4a: Alianças matrimoniais dos capitães de fortalezas 

 

Antes 8 40% 

Depois 6 30% 

Na Índia 1 5% 

Sem inf 5 25% 

Total 20 100% 

 

Quadro 4b: Data dos matrimónios dos capitães de fortalezas 

 

                                                
187 Cf. James Boone, op. cit. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 108 

Grande parte dos capitães contraiu matrimónio dentro da sua parentela 

alargada188. Esta situação denuncia em primeiro lugar a vitalidade ou, melhor dizendo, a 

longevidade do sistema endogâmico (embora com diferentes contornos) que caracterizou 

o grupo nobiliárquico. As alianças assim formadas ou mantidas podiam ter efeitos 

positivos na gestão das carreiras tanto no Reino como na Índia, vista a frequente 

associação entre os casamentos efectuados e o acompanhamento dos capitães pelos seus 

novos familiares na Índia. Por outro lado, porém, pode também significar a dificuldade 

dos grupos familiares em questão em forjar novas alianças com linhagens de maior 

prestígio.  

 

A escolha da esposa de D. João Pereira, capitão de Goa, recaiu dentro de uma 

outra família firmemente implantada nas planícies alentejanas – a eleita foi D. Brites 

Brito (ou Brites Pereira), filha de António de Brito, da família dos alcaides-mores de 

Beja189. Quanto aos seus filhos, parecem ter diversificado as suas estratégias de serviço, 

embora não tenham conseguido evitar o embarque dos secundogénitos para os cenários 

ultramarinos, um para Marrocos e outro para o Oriente190. No ano de 1550 um dos seus 

filhos secundogénitos embarcou também ele na Carreira da Índia. O primogénito, D. 

Martinho Pereira, porém, não precisou de reproduzir o destino do pai: iniciou o seu 

percurso na casa do infante D. Luís, onde um dos seus tios desempenhara o cargo de 

vedor da Fazenda. Aliás, D. Martinho chegou a desempenhar o cargo de vedor da 

Fazenda já no reinado de D. Sebastião191. Ou seja, neste caso, a ida do pai para a Índia, 

aliada com um bom casamento, evitou ao filho primogénito uma partida similar. 

No caso dos Brito, apesar de todos dentro da geração de António de Brito terem 

seguido para a Índia, a maior parte dos irmãos deste capitão de Cochim conseguiu 

também contrair matrimónio. O seu irmão Cristóvão terá casado ainda antes da morte do 

pai, e antes de partir para a índia pela segunda vez, em 1514192. Também o seu irmão 

                                                
188 Veja-se o conjunto das genealogias em anexo. 
189 Seu avô era Artur de Brito: cf. Livro de Linhagens, p. 363; Gayo, vol. III, p. 82 e Pedatura Lusitana, 
tomo IV, vol. 1, pp. 248-249. Não se confunda com António de Brito, caçador-mor, um dos protagonistas 
das embaixadas ao Bengala, estudadas por Geneviève Bouchon e Luís Filipe Thomaz, op. cit. 
190 Na armada de 1550 parte um dos filhos segundos, D. António Pereira: cf. Emmenta, p. 54. 
191 Em 1568. Cf. Maria do Rosário Themudo Barata, As regências… D. João Pereira parece ter tido apenas 
uma filha, a qual se viria a casar com D. Garcia de Castro, mais tarde também ele capitão de Goa (1542-
1545). Dois dos filhos secundogénitos faleceram em territórios ultramarinos, um em Arzila e outro na 
Índia. Um outro, D. Luís Pereira, foi regedor da Casa das Suplicação e herdou a casa constituída pai e pelo 
irmão D. Martinho. Cf. Gayo, vol. VIII, p. 183 e Pedatura Lusitana, tomo IV, vol. 1, pp. 248-249. 
192 Cf. CAA, vol.1, p. 358. Carta de Afonso de Albuquerque ao rei a 10.XII.1514. Cristóvão de Brito casou 
com uma filha do alcaide-mor de Silves, da linhagem dos Monizes. Veja-se nota seguinte. 
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Lopo de Brito contraiu casamento duas vezes193. Quanto a António de Brito, embora não 

existam dados concretos que permitam estabelecer uma data, estamos em crer que o seu 

matrimónio com D. Isabel de Albuquerque, filha de Lopo de Sousa, senhor do Prado e 

irmã de Martim Afonso de Sousa, terá ocorrido depois de 1528, data do fim da primeira 

estadia de na Índia194. Ou seja, mais uma vez poderá ter sido uma primeira estadia no 

Oriente a proporcionar o capital necessário para a concretização do casamento. 

O casamento de António de Albuquerque seria importante no âmbito da sua 

carreira no Império, pois incluía-o numa poderosa rede de influências, à cabeça da qual 

estava D. António de Ataíde, o vedor da Fazenda195, de quem a sua esposa era prima co-

irmã.  

D. Pedro de Castelo Branco casou depois de 1520196 com D. Margarida de Lima, 

sétima filha de João Brandão197. O seu sogro fora vereador de Lisboa em 1521, o que 

explicaria a proximidade entre as duas famílias, sem ligações anteriores. Tiveram quatro 

filhos: o primogénito, D. António de Castelo Branco, acompanhou o pai na Índia, onde 

também foi capitão de uma armada198. Este casou com Isabel de Castro, filha de D. 

Garcia de Noronha, vice-rei da Índia (com quem o seu pai combinou certamente o 

casamento), da qual não houve descendência, e em segundas núpcias com D. Maria de 

Briteiros, herdeira do morgado de Pombeiro, dando mais tarde origem aos condes de 

Pombeiro. Todas as suas filhas conseguiram contrair matrimónio: D. Ana de Ataíde foi 

mulher de D. Jorge de Abranches199; Madalena da Silva casou com Fernão da Silva 

Pereira, regedor da Casa da Suplicação200. Finalmente uma outra filha, de que não se sabe 

o nome, casou com Febo Moniz201. D. Pedro teve ainda um segundo filho varão, 

ilegítimo, desconhecido dos cronistas, chamado D. Nuno de Castelo Branco. Apesar do 
                                                
193 Cf. Gayo, vol. vol. III, pp. 69-72. 
194 Agradecemos esta informação a Alexandra Pelúcia. 
195 Veja-se como em 1531 a mãe de D. António de Ataíde escrevia ao tesoureiro-mor do reino sobre 
António de Brito. Cf. CSL, ol. 1, p. 221. Carta de Évora, a 21.VII.1531. 
196 Cf. IAN/TT, CC I, 25-47. Carta de João Mendes de Vasconcelos ao rei, onde se faz referência ao facto 
de D. Pedro se encontrar ausente do reino, servindo em Tânger. O dito fidalgo pretendia casar no reino com 
uma prima sua, o que acabou por não ter efeito por esta já estar comprometida com o filho de João Mendes 
de Vasconcelos. A carta é datada de 12.X.1519. 
197 Cf. Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de Reis I a VII,  vol. V, 
p. 135. João Brandão era filho do famoso Duarte Brandão, senhor de Buarcos e provedor das Capelas de D. 
Afonso IV. 
198 D. António esteve numa armada que foi para Cambaia no início de Agosto de 1540. Francisco de 
Andrada, Crónica de D. João III, parte terceira, cap. LXXV, pp. 350-353; Lendas, vol. IV, pp. 140-143. 
199 Filho de D. Álvaro, do morgado de Almada. D. Jorge de Abranches era um filho segundo. Cf. Gayo, 
vol. I, p. 246. 
200 Foi alcaide-mor de Silves, comendador e senhor do morgado de Monchique, capitão geral do Algarve e 
vedor da fazenda do Algarve. Cf. Gayo, vol. XI, p. 16. 
201 Neto homónimo do reposteiro-mor do duque de Bragança, D. Jaime. O genro de D. Pedro foi semilher 
de D. Sebastião e seu camareiro, segundo Gayo, vol. VII, 475. 
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pai ter tentado prover a sua estabilidade financeira, deixando-lhe em testamento dinheiro 

para a compra de uma tença, cedo se viu forçado a ir para a Índia, onde faleceu, tendo 

feito como seu herdeiro o irmão D. António202. 

Nuno Furtado de Mendonça foi o único filho de Afonso Furtado a contrair 

matrimónio. A escolha recaiu na família dos Cabrais, através do seu casamento com uma 

das filhas de Pedro Álvares Cabral e de D. Isabel de Castro203. Esta última, como 

sabemos, pertencia a uma família com fortes ligações à casa de D. Jorge, enquanto a 

família Cabral se encontrava mais ligada ao serviço da casa de Viseu204. No entanto, 

deste casamento não resultou descendência, levando assim à extinção deste ramo da 

linhagem, uma vez que todos os seus irmãos também pereceram na Índia. 

A situação económica de Diogo Lopes de Sousa após a sua estadia na Índia seria 

já mais folgada e terá permitido contrair um matrimónio mais prestigiante do que antes 

da sua passagem pela Índia. Mas a escolha da esposa deu-se também dentro da sua 

parentela. O enlace deu-se com uma filha do seu primo Aires de Sousa, também ele 

comendador de Cristo205. Embora não saibamos a data, é provável que o casamento se 

tenha dado já em idade madura de Diogo Lopes. Também Simão de Melo casou depois 

da sua primeira ida ao Oriente, já no final da década de 1530, contraindo matrimónio no 

seio da extensa linhagem Eça, à qual tanto Sampaios como Magalhães se encontravam 

ligados206. A escolhida foi D. Maria de Sousa, filha de D. Garcia de Eça, alcaide-mor de 

Muja, que lhe assegurou um dote no valor de 2.000 cruzados207. Jorge de Lima, por sua 

vez, casaria em data incerta com D. Isabel de Castro, membro também da linhagem 

Lima, mas do ramo dos senhores donatários de Castro Daire. Aliás, Jorge de Lima seguiu 

                                                
202 Cf. IAN/TT, CC I, 65-42. D. Nuno de Castelo Branco, filho bastardo de D. Pedro de Castelo Branco, 
morrera nas partes da Índia antes de Outubro de 1562. O seu pai deixara-lhe dinheiro em testamento para 
comprar uma tença, o que ele fizera, comprando uma tença de 44 mil reais. Por sua morte, a tença ficava 
para seu irmão, D. António de Castelo Branco. 
203 Cf. Gayo, vol. VII, p. 293. 
204 Parece-nos interessante a questão da transversalidade da participação das ordens militares no processo 
expansionista, ideia debatida por Luís Adão da Fonseca no artigo «Os comandos da segunda armada de 
Vasco da Gama à Índia (1502-1503)», in Mare Liberum, 16, Dezembro 1998, s. l., CNCDP, pp.11-32. 
Sobre Pedro Álvares Cabral vejam-se as obras recentes: Luís Adão da Fonseca, Pedro Álvares Cabral, uma 
viagem, Lisboa, 1999 e artigo de João Paulo Costa, «A armada de Pedro Álvares Cabral. Significados e 
Protagonistas» in Descobridores do Brasil…, pp. 11-70. 
205 Era comendador da Alcáçova de Santarém.  
206 Ver genealogias de Sampaios/Magalhães e de Eças. 
207 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 34, 14v. Lisboa, 12.IV.1541. Simão de Melo, fidalgo da 
Casa Real, tinha casado com D. Maria de Sousa, filha de D. Garcia de Eça, do Conselho do rei, com um 
dote de 20.000 dobras, a 120 reais a dobra. O rei concedia segurança das arras por dois mil cruzados, os 
quais seriam passados para D. Maria de Sousa em caso de falecimento do marido. 
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para a Índia com o seu futuro sogro, D. Fernando de Lima, indigitado para a capitania de 

Goa208. 

Em alguns casos, embora poucos, conseguimos identificar uma relação entre a 

estabilidade económica obtida através do serviço oriental e uma estratégia de reprodução 

social através do matrimónio. Tal parece ter sido a situação de Francisco de Sousa 

Tavares. Em 1541, e apesar de ser um homem maduro com mais de 20 anos de serviço 

na Índia, era ainda um homem solteiro209. No entanto, devido à sua linhagem e a uma 

certa fortuna que teria, em princípio, acumulado no Oriente, Francisco de Sousa Tavares 

conseguiu casar dentro do seu círculo. A sua esposa, Maria da Silva, era filha de João de 

Melo e Silva, um dos filhos secundogénitos de Manuel de Melo, alcaide-mor de 

Olivença, e de Leonor Fogaça210. Ou seja, era mais uma vez uma linhagem com longa 

tradição dentro do serviço régio, sustentada pela memória de Martim Afonso de Melo, o 

moço e representada na época por D. Rodrigo de Melo, conde de Tentúgal e marquês de 

Ferreira. O sogro de Francisco de Sousa Tavares integrara também as fileiras de capitães 

portugueses na Ásia, onde tinha estado como capitão de Coulão (1521-1524), quando 

também Francisco de Sousa Tavares por aí circulava. Teriam estes dois homens 

concertado então o casamento? Nada mais poderemos adiantar sobre este assunto, a não 

ser que a esposa de Francisco de Sousa Tavares seria, provavelmente, bem mais jovem 

que o seu noivo. 

A trajectória de Simão Guedes foi bastante semelhante à tomada por Francisco de 

Sousa Tavares. A segunda estadia na Índia terá servido neste caso para os mesmos 

propósitos de consolidação da casa – na dupla acepção de património material e 

património social. Tal circunstância deve-se à urgência em constituir descendência, uma 

vez que Simão Guedes, de idade já madura, ainda não era casado211. Antes de contrair 

matrimónio Simão Guedes instituiu um morgado para “conservação de sua memória e 

                                                
208 Faziam ambos parte da armada de 1537. Cf. Ásia, IV, viii, 10. 
209 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 38, fl. 17. Lisboa, 24.XI.1541. Francisco de Sousa Tavares 
comprou um padrão de 200.000 reais de juro na alfândega de Aveiro. Era ainda solteiro e queria empregar 
o seu dinheiro em heranças e bens de raiz, para fazer morgado dos ditos bens. 
210 Cf. Gayo, vol. IX, p. 533 e Gayo, vol. X, p. 425. 
211 Acabou por contrair matrimónio com D. Maria de Mendonça, filha de Henrique de Sousa, senhor de 
Oliveira do Bairro, e de sua mulher D. Francisca de Mendonça. Henrique de Sousa era membro do 
Conselho de D. João III e anadel-mor dos espingardeiros. Cf. Gayo, vol. X, pp. 430-431. 
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linhagem”212. Para completar o quadro, o seu pai terá falecido também por estes anos, 

sendo Simão Guedes o herdeiro dos senhorios paternos213.  

Manuel de Macedo regressou ao Reino, em finais de 1537, contabilizando vinte e 

cinco anos de andanças militares e uma significativa fortuna. O seu sucesso reflectiu-se 

mais uma vez nas estratégias de reprodução social adoptadas, nomeadamente na sua 

escolha de esposa. A escolha foi de facto ousada e ambiciosa, por associar Manuel de 

Macedo à nobreza titular. A eleita foi uma das netas do conde do Prado, o qual era nesta 

altura responsável por todos os seus netos, já órfãos214. Não obstante o repúdio público 

do conde no que dizia respeito a casamentos desiguais215, o casamento efectuou-se, 

assegurando à sua neta um rendimento assinalável, através da instituição de um morgado 

por parte de Manuel de Macedo, no valor de doze mil cruzados da sua fazenda. 

Um outro capitão que logrou obter uma esposa de estatuto superior ao seu foi 

Vicente Pegado, capitão de Sofala e Moçambique. Pegado contraiu matrimónio com 

Catarina de Meneses, filha do alcaide-mor de Elvas e mordomo-mor da infanta D. Isabel, 

duquesa de Guimarães216. Assim, a escolha da esposa deu-se dentro da área geográfica da 

sua parentela alargada217. 

Por contraste, certos capitães, cujos recursos sociais a priori eram limitados, não 

lograram contrair uma aliança vantajosa, nem mesmo depois de servirem a Coroa no 

Oriente. O insucesso podia então ir bastante longe, como no caso de Pêro Lopes de 

Sampaio, cuja escolha matrimonial poderá ter sido o casamento fora do grupo 

nobiliárquico. O nome da sua esposa nem sequer é conhecido, o que evidencia a pertença 

de Sampaio a um escalão inferior da nobreza, cuja existência estava largamente 

dependente do serviço à Coroa, e cuja ascensão era tudo menos automática nesta 

                                                
212 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 31, fl. 89-90v. Lisboa, a 08.V.1541. Ver nota infra com 
detalhes sobre a constituição do morgado. 
213 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 5, fl. 87v. Lisboa, a 23.XI.1542. Confirmação da doação 
de Murça, Brunhais, Aguarevez e Torre D. Chama. Contém carta de D. Manuel a Pêro Vaz Guedes, fidalgo 
da Casa de Bragança. Remetia ainda para documentos de doação de D. Afonso V, D. Duarte e D. João I, 
onde Pêro Vaz Guedes era ainda mencionado como escudeiro. Esta doação era com todos os direitos, 
rendas e pertenças dos ditos lugares, com mero e misto imperio, jurisdição cível e crime, ressalvando 
correição e alçada. Simão Guedes vinha pedir a confirmação da doação, por falecimento de seu pai. O 
documento tem um acrescentamento com o pedido de Simão Guedes para que pudesse usar da jurisdição 
cível e crime, mero e misto imperio, que até então não era feito. O pedido foi concedido em 28.VII.1544. 
Ver também documento com conteúdo semelhante na Chancelaria de D. João III, liv. 6, 110. Lisboa, a 
23.XI.1542. 
214 Veja-se genealogia da casa do Prado em Livro de Linhagens, p. 33; Brasões, I, p. 218 e III, pp. 390-91. 
215 Cf. Ditos portugueses…, nº 795.  
216 João da Silva de Meneses era filho de Fernão da Silva, irmão de Diogo da Silva de Meneses, 1º conde 
de Portalegre. Cf. Livro de Linhagens, pp. 119-120. 
217 Ver comentários supra e genealogia em anexo. 
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época218. D. Gonçalo Coutinho nem sequer conseguiu contrair matrimónio. O seu irmão 

parece ter sido casado em Arzila com uma mulher de estatuto social claramente inferior, 

antes de embarcar com ele para a Índia219.  

Noutros casos, um casamento baixo surgia como uma alternativa relativamente 

viável, visto existirem condições favoráveis ao desenvolvimento de uma situação futura 

mais positiva. D. Fernando de Lima ainda não tinha herdado a casa paterna quando casou 

“por amores” com uma dama do paço, a qual não tinha praticamente dote220. A eleita foi 

D. Francisca de Vilhena, filha de Rui Barreto, senhor do morgado da Quarteira221 e irmã 

de Francisco Barreto que mais tarde governaria a Índia (1555-1558). Tudo indica que a 

sua esposa não teria um dote adequado à posição social do marido. Simplesmente, neste 

caso tais circunstâncias contribuíram para a sua nomeação para a capitania de Goa, muito 

provavelmente sob pressão do grupo familiar. Para a Índia aliás já tinham ido dois dos 

seus irmãos222: D. Simão de Lima, um bastardo223; D. Manuel de Lima, um 

secundogénito224. 

Se um casamento infeliz do ponto de vista social podia empurrar um indivíduo 

para a Índia, um bom casamento também podia proporcionar uma capitania como dote. 

Aparentemente, tal parece ter sido o caso de Francisco Pereira de Berredo. Este diz 

explicitamente numa carta que a capitania de Chaúl era parte do dote da sua esposa225, 

filha de Pedro Homem, o estribeiro-mor de D. Manuel226. Note-se que se trata de um dos 

casos mais recuados em que as capitanias funcionam como moeda de troca num contrato 

nupcial. Os exemplos que conhecíamos até ao momento datavam todos da década de 

1540, em que se iniciou este sistema.  

                                                
218 Cf. Pedatura Lusitana, tomo II, volume 1, pp. 117. 
219 Ver supra nota 31. 
220 Cf. Couto, V, ii, 6. 
221 Foi alcaide-mor de Faro; tinha sido do Conselho de D. Manuel e desempenhado as funções de provedor 
da fazenda do Algarve; fora também capitão de Azamor em 1514.  
222 Permaneceu apenas um outro filho varão, António de Lima (autor de um conhecido Nobiliário), além de 
três filhas. Destas, apenas uma casou, com um Castelo Branco dos condes de Vila Nova; as restantes foram 
encaminhadas para a vida eclesiástica. Veja-se genealogia em anexo. 
223 Embarcara como passageiro na armada de Nuno da Cunha. Foi ferido em Mombaça ainda em 1528. Na 
mesma ocasião foi ferido D. Rodrigo de Lima, irmão do outro capitão analisado, D. Fernando, filhos de 
Duarte da Cunha de Lima: cf. Ásia, IV, iii, 6; D. Simão acabou por falecer em Baharem com Simão da 
Cunha: Ásia, IV, iii, 19. Quanto a D. Rodrigo, acabou também por falecer pouco depois em Mombaça ou 
em Calaiate: cf. Ásia, IV, iii, 6-7. 
224 Cf. Gavetas, X, p. 183. Carta que escreveu a 10.X.1533, referindo terem falecido 15 criados do seu pai. 
Receberia em 18.III.1540 uma carta de mercê para a capitania da fortaleza de Baçaim: cf. IAN/TT, 
Chancelaria de D. João III, liv. 40, fl. 57. Serviu mais de 25 anos na Índia; faleceu em 1568, tendo sido 
depois sepultado em Lisboa na Igreja de S. Francisco. Cf. Brasões, III, 101. 
225 Cf. IAN/TT, CC I, 63-64. Carta a D. João III, de Cochim, a 08.XII.1527. 
226 Cf. Pedatura Lusitana, volume II, tomo 1, p. 55. 
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Por vezes era na própria Índia que se forjavam as alianças matrimoniais, algumas 

das quais se revelariam precárias e incertas, ao passo que outras poderiam ser 

consideradas um sucesso, permitindo vastas alianças familiares. No início dos anos 20 

podemos citar o caso de D. Duarte de Meneses, então governador, o qual casou uma das 

suas filhas ilegítimas com Simão de Andrade, ao mesmo tempo que lhe entregava a 

capitania de Chaúl227. Tal foi o caso já analisado do concerto de casamento entre uma das 

filhas de D. Garcia de Noronha e o filho primogénito de D. Pedro de Castelo Branco228. 

Este último fidalgo pretendia ter um papel de destaque durante o governo de Noronha, 

plano obviado pelo falecimento prematuro do governador. Existem várias notícias de 

outros acordos de casamento, inclusive no que respeita aos indivíduos estudados. D. 

António da Silveira estava concertado para casar com uma das filhas de Diogo de Melo, 

o capitão de Ormuz, onde o primeiro desempenhava o cargo de capitão-mor do mar229. 

Tal foi também o caso de António da Silveira de Meneses, que na Índia se 

comprometeu a desposar uma das filhas de Lopo Vaz de Sampaio230. Embora não 

saibamos a data do concerto, é certo que ele acabou por vincular a solidariedade de 

António da Silveira ao partido de Sampaio no âmbito da luta pelo poder na Índia. 

António da Silveira chegou de facto a desposar D. Mécia de Eça, então já órfã, numa 

cerimónia ocorrida no momento do seu triunfal regresso a Lisboa231. Contudo, António 

da Silveira voltaria a casar, desta vez com uma viúva de posses. A escolhida foi Clara de 

Almada, filha do conhecido Rui Fernandes de Almada, feitor da coroa portuguesa na 

Flandres232. 

Apesar das dificuldades económicas que todos os capitães enfrentaram, quase 

nenhum deles tomou o passo definitivo de se estabelecer na Índia e aí criar a sua prole. 

Evidentemente não incluímos aqui os frequentes casos de filhos ilegítimos nascidos no 

Oriente. Referimo-nos ao desenvolvimento de uma sociedade mista através da 

constituição de ligações legítimas entre portugueses oriundos do Reino e mulheres de 

origens locais. No conjunto dos indivíduos analisados, apenas um parece ter tomado esta 

opção e significativamente faz parte dos nomeados para a fortaleza de Coulão. Trata-se 

                                                
227 Cf. artigo de João Paulo Oliveira e Costa, «Simão de Andrade, fidalgo da Índia e capitão de Chaúl» in 
Mare Liberum, n.º 9, Lisboa, 1995, p. 105. 
228 Cf. o nosso artigo «D. Pedro de Castelo Branco…». 
229 Veja-se IAN/TT, CC I, 35-52. Carta de D. António da Silveira ao rei, datada de Cananor, 20.XII.1526. 
230 Cf. Gayo, vol. IX, p. 371. 
231 Cf. Conquista da India per humas e outras armas reaes e evangélicas, Documentação Ultramarina 
Portuguesa, Lisboa, 1960, vol. 1, p. 525-526. 
232 Cf. Gayo, vol. IX, p. 371 e vol. 1, p. 241.  
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de Duarte da Gama, que estabeleceu efectivamente descendência legítima na Índia, tendo 

casado, aparentemente, com uma mulher do Malabar233.  

Houve no entanto outros que levaram mulheres portuguesas para o Oriente. 

Sabemos por exemplo que já em 1526 Jorge Cabral, mais tarde ele próprio governador da 

Índia, estava acompanhado da sua esposa234. Também Garcia de Sá levou uma mulher 

portuguesa do Reino, uma certa Maria Pires, de origem não nobre. A sua família estava 

com ele durante a sua segunda estadia em Malaca235. Desta ligação nasceriam duas filhas, 

que Garcia de Sá casaria dentro do círculo dos fidalgos capitães da Índia236. Terá sido 

esta ligação, sem dúvida reprovada pelo meio social de Garcia de Sá, que terá 

impulsionado Garcia de Sá a partir do Reino? 

 

 

1.3. Comportamento material 

 

1.3.1. A necessidade de capital 

 

Uma das questões centrais no que respeita ao estudo dos homens que formavam o 

corpo do império é o seu investimento material na viagem, na estadia oriental e 

sobretudo no Reino, já depois do seu regresso. Quando pensamos nas motivações para o 

embarque cíclico de jovens nobres para a Índia ocorre-nos imediatamente a ideia da 

procura de acrescentamento económico. Contudo, o que poucas vezes é referido é que o 

momento da partida implicava necessariamente um investimento de capital. Era 

necessário pagar a longa viagem. O que implicava não só providenciar a sua própria 

alimentação como a dos seus apaniguados, pois como sabemos, em geral os fidalgos, 

sobretudo aqueles que iam munidos de um cargo, iam acompanhados por criados seus. 

Além disso, o próprio sistema de soldos na Índia, onde o pagamento atempado era em 

geral letra morta, obrigava os nobres a embarcar com algum dinheiro, ou então a pedirem 

empréstimos, quer no Reino quer na Índia.  

Muitas vezes a atribuição de um cargo importante, como a capitania de uma 

fortaleza maior, podia ser também motivo para descontentamento, caso o fidalgo não 

                                                
233 Veja-se a carta de Manuel Barradas, ouvidor de Cochim, a 5.XII.1547, publicada em CSL, vol. 3, pp. 
546-552. 
234 Cf. NA 875, fl. 171-171v. 
235 Esta informação é-nos fornecida por Gaspar Correia: Lendas, III, 476. 
236 Uma casou com D. António de Noronha (capitão de Malaca, 1554-56) e outra com Manuel de Sousa 
Sepúlveda (capitão de Diu 1542-45). 
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tivesse poder ou engenho para mobilizar os recursos suficientes. Veja-se por exemplo o 

caso de Diogo Lopes de Sousa, relutante em aceitar o cargo de capitão de Diu, após 

António da Silveira ter exercido o cargo237. Diogo Lopes só aceitou a capitania porquanto 

D. Garcia de Noronha providenciou o pagamento adiantado dos soldos dos homens da 

praça, que tinha um dos mais elevados contingentes militares para a sua defesa. Já 

António da Silveira tinha sustentado esses mesmos homens, à custa de um elevado 

endividamento pessoal238. Este fidalgo era aliás conhecido pela sua extrema 

liberalidade239 – um comportamento que podia ser sinal de prestígio social. Já em 1527 

Lopo Vaz de Sampaio mencionava como este fidalgo tinha sido o principal financiador 

dos soldados em Goa, gastando mais de 2.500 cruzados240. Quando esteve em Chaúl em 

1531, onde substituiu Francisco Pereira de Berredo, dava mesa a 650 homens à sua 

custa241. Antes de entrar na capitania de Diu, António da Silveira tinha-se estabelecido 

em Goa, onde era capitão da guarda do governador, seu cunhado. Também aí Silveira 

continuava a dar mesa a centenas de homens242. Com tais gastos, António da Silveira 

escreveu ao rei em 1539, afirmando regressar ao Reino sem dinheiro, mas com muitas 

mercadorias243. O que não é de espantar após constatarmos que este fidalgo tinha um 

                                                
237 Garcia de Noronha «deixou dinheiro pera se fazerem dous pagamentos à gente: e esto com grandes 
requerimentos do capitão Diogo Lopes de Sousa, que dizia que nom teria a capitania da forteleza se lhe 
nom desse dinheiro pera pagar á gente; sobre o que tiverão muitos debates…». Cf. Lendas, IV, 77. 
238 Cf. História, VIII, clxvii 
239 Veja-se a apreciação de Gaspar Correia em Lendas, IV, 100: «[António da Silveira] como era de boa 
condição, folgava de agasalhar a todos, e mandou encher um paiol de arcas de homens de sua obrigação, e 
secretamente o tinha cheio; o que foi dito ao vedor da Fazenda, o qual o disse a Pero Lopes de Sousa. E 
ambos se foram à nau de António da Silveira, e deitaram as arcas fora, e meteram pimenta no paiol. O que 
sendo dito a António da Silveira houve muita paixão e disse em público de muita gente: “O vedor da 
Fazenda, nem Pero Lopes de Sousa, não farão por isso el rey mais rico: o que fizeram é como os bons 
servidores. Folgo porque no paiol não acharam mercadorias defesas, senão as arcas de muita pobreza que 
os homens levavam, que ganharam a fortaleza de Diu às lançadas, a que eu quero bem como próprios 
irmãos meus, pelo que lhe vi fazer pelejando com os rumes; e se Pero Lopes o vira ele os estimara como 
eu. Mas esta maldição á de morrer com a Índia: que o povo e pobres homens trabalham, e os grandes levam 
o proveito, e o seu suor; de que Deus ouvirá os seus gemidos.» 
240 Cf. Gavetas, X, p. 658. Carta de Lopo Vaz de Sampaio a D. João III, Cochim, 31.XII.1527: «António da 
Silveira nom fallo por ser parte somente que ele me sosteve guastamdo tam soltamente com homeis que 
pasou de dous mill e quinhentos cruzados o gasto tam somente do Inverno». 
241 Castanheda afirma que ficou a dever a Ana Fernandes, mulher do bacharel Fernão Lourenço, 3.000 
pardaus de pão. Cf. História, VIII, xi. 
242 Cf. Lendas, III, 696: «então o governador mandou passar além [terra firme] António da Silveira, (…) e 
passou a Bardês com corpos de gente de pé e de cavalo, com que passarão muitos homens fidalgos, porque 
António da Silveira dava grande mesa». 
243 Cf. IAN/TT, CC I, 66-24. Goa, 09.XI.1539. Carta de António da Silveira a D. João III, comunicando-
lhe partir para o reino na nau Santo António. Dizia que estava ainda em Goa a pagar dívidas, após o que 
partiria para Cochim. Dizia ter gasto tudo o que tinha ao serviço do rei, e que ia sem dinheiro. Contudo, 
mais à frente revela que levava o seu dinheiro empregue na sua mercadoria que levava na nau, «em que 
vou muito rico». 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 117 

feitor em Goa que funcionava como o seu intermediário nos negócios orientais244. O 

sistema das mesas245 era certamente uma manifestação típica dos comportamentos 

tradicionais da nobreza guerreira e proporcionava obviamente a criação de largas 

clientelas, com benefícios em termos de prestígio e de reforço do poder pessoal dos 

capitães. Existia um fim militar no sistema, visto que a mesa definia em boa parte o 

grupo de soldados que seguia o capitão em terra ou no mar. Mas a mesa tinha também 

uma grande importância comercial: quer pela correlação bastante directa entre poder 

pessoal e comercial (pela capacidade de ditar as regras do jogo, de contornar legalidades, 

de influenciar decisões), quer porque certos seguidores podiam actuar em nome dos 

capitães nos negócios, muitas vezes liderando navios construídos pelos capitães na Índia 

e levando fretes a diversas partes da Ásia. Dar mesa a muita gente podia assim constituir 

um investimento perfeitamente válido, que obedeceria idealmente a cálculos rigorosos. 

Vale a pena sublinhar como António da Silveira, a despeito de nutrir tanta gente, possuía 

ainda dinheiro para os seus negócios. 

A maioria dos fidalgos procurava assegurar no Reino os seus rendimentos fixos 

antes da partida. Assim, Nuno Furtado assegurou uma tença que herdara da sua avó 

materna nas vésperas de embarcar na Carreira em 1534246. A sua situação como 

comendador da Ordem de Cristo, embora lhe permitisse alguma estabilidade económica, 

certamente não lhe forneceu o capital necessário para a preparação para a viagem. 

Também Pêro Lopes de Sampaio tratou de organizar os seus negócios antes de 

partir para a Índia pela segunda vez, em 1530, quando ia nomeado para a capitania de 

Goa. Este fidalgo tinha já requerido crédito junto do mercador António Mendes. Assim, 

antes de partir, este fidalgo trespassou ao seu credor uma elevada soma que o fidalgo 

                                                
244 Este feitor consta do rol dos moradores de Goa em 1535. Cf. Rafael Moreira, «Goa em 1535. Uma 
cidade manuelina», in Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Homenagem a João Morais 
Barbosa (1945-1991), 8, II volume, s.l., 1995, pp. 177-221. 
245 Sobre o papel das mesas no reforço das estruturas de sociabilidade e do sentimento de pertença a um 
grupo, no contexto mais alargado das sociedades europeias, veja-se La sociabilité à table. Commensalité et 
convivialité à travers les âges. Actes du colloque de Rouen, avec la participation de Jacques Le Goff, 
Rouen, 1992. Agradecemos esta referência a David Felismino. 
246 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 7, fl. 27v. Évora, a 12.II.1534. Carta de confirmação 
registada na Chancelaria, para uma tença em sua vida, herdada da sua avó materna, Isabel de Soiro, no 
valor de 10.000 reais de tença, pagos no paço do trigo de Setúbal a Nuno Furtado, filho de Afonso Furtado, 
fidalgo da Casa Real. D. Manuel tinha já passado uma carta a Afonso Furtado para que o seu filho, então 
moço de câmara, pudesse ter a tença que era de sua avó, Isabel de Soiro, que o trespassara nele em 1512 e 
que fora confirmada por D. Manuel em 1513. Nuno Furtado pedia a confirmação, que lhe era concedida 
pela presente. 
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teria a receber em dinheiro e em mercadorias da fazenda real247. Era de facto comum que 

os fidalgos ficassem à espera de receber da Coroa, nomeadamente da Fazenda régia, 

somas a que tinham direito, quer fossem mercadorias, quer fossem tenças. Em grande 

parte dos casos, era o próprio rei a fornecer empréstimos aos capitães da Índia. Por 

exemplo, tal aconteceu com Jorge de Lima, a quem o rei concedia 500 cruzados e ainda 

uma soma de mantimento enquanto estivesse na índia, de forma a poder suportar o seu 

sustento e o dos seus apaniguados248. As longas demoras a que por vezes os capitães da 

Índia eram sujeitos para receber os seus soldos fizeram proliferar um sistema de crédito 

de que nunca conheceremos a verdadeira extensão. 

 

1.3.2. Padrões de investimento 

 

Tentaremos, ainda que sumariamente, analisar os padrões de investimento dos 

capitães. Aqui prestaremos especial atenção ao período posterior ao desempenho de 

cargos no Oriente. Devido à natureza das fontes, o foco principal incide sobre os padrões 

de investimento relacionados com a Coroa. Como nota Romero de Magalhães, o padrão/a 

tença é «uma instituição que irradia da Corte»249. No que respeita ao investimento 

privado, a natureza fragmentária das fontes, assim como a ausência de registos de 

notariados para esta época, frustram qualquer tentativa de pesquisa profunda. 

Como sabemos, a Coroa veio a praticar desde inícios do século XVI a venda de 

rendas perpétuas, conhecidas como “tenças de juro”, que de expediente ocasional 

passaram a uso frequente. A vantagem deste sistema estava sobretudo na possibilidade de 

transmissão aos herdeiros250. Uma das formas mais interessantes deste fenómeno parece 

ter sido a vinculação dos próprios padrões de juros, que foi praticada por alguns dos 

capitães analisados. A maioria da nobreza recorria a este tipo de investimento, de forma 

aliás pouco diferente do que se passava noutras partes da Europa251. 

                                                
247 Cf. IAN/TT, CC II, 162-65. Lisboa, 28.III.1530. Procuração e trespasse que em Lisboa fez Pedro Lopes 
de Sampaio a António Mendes, mercador, para que por ele, e em seu nome pudesse receber e cobrar para 
seu pagamento da Fazenda do rei, 412.496 reais, porquanto lhe devia dinheiro. 
248 Por isso, a 04.I.1537, o rei escrevia ao conde da Castanheira para que lhe emprestasse 500 cruzados em 
dinheiro para que pudesse fazer a viagem. Cf. Ford, Letters of John III, pp. 294-295. Além disso, 
concedeu-lhe 300 cruzados por ano na Índia, enquanto não entrasse na capitania. Cf. RCI, vol. 1, p. 65. 
249 Cf. Joaquim Romero Magalhães, «Padrões de juro, património e vínculos no século XVI», in Mare 
Liberum, 21-22 (Jan.- Dez. 2001), pp. 9-24. 
250 Ibidem. 
251 Donna Bohanan, Crown and Nobility in Early Modern France, 2001, p. 17. Vejam-se ainda as 
considerações de Jonathan Dewald sobre formas alternativas de riqueza da nobreza em The European 
Nobility 1400-1800, 1996, pp. 93-97. 
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Significativamente, quase não encontrámos referências a tenças de juro 

constituídas muito tempo antes da partida dos nossos capitães. Mencionaremos apenas o 

caso extraordinário de D. João Pereira, nascido no início da década de 1490. Este homem 

figurava em 1513 como fidalgo da Casa Real e possuía já uma tença vitalícia de 80.000 

reais252. Outro caso é o de Diogo Lopes de Sousa, único irmão sobrevivente de Álvaro de 

Sousa, de quem herdou uma tença de 30.000 reais anuais, pagos em Santarém253. Ora, 

Álvaro faleceu bastante jovem em Malaca, durante a capitania do seu cunhado Afonso 

Lopes da Costa (1516-1518)254.  

Em regra, as tenças parecem ter estado relacionadas mais ou menos 

imediatamente com as idas ao Oriente. Não é nada que nos surpreenda, vista a 

plausibilidade de utilizar este mecanismo para a reprodução e o fortalecimento do capital 

social e material dos indivíduos e das suas famílias, tanto antes da partida, constituindo 

uma espécie de “seguro de vida”, como depois de uma estadia bem sucedida, para fazer 

render o numerário obtido. Logicamente, as tenças não surgiram pois só em relação com 

capitanias, mas também com outras actividades exercidas no Oriente.  

Como recompensa pelos serviços prestados à Coroa, Simão Guedes obteve uma 

tença de 20.000 reais já em 1522255, quatro anos depois de ter regressado pela primeira 

vez da Índia. De facto, nos anos subsequentes, Simão Guedes preocupou-se em criar um 

sustento material pessoal, através da compra de tenças régias, pagas pelo almoxarifado de 

Torre de Moncorvo256. Para tal terá contribuído algum cabedal ganho pela sua 

participação na armada de 1517, embora não nos seja possível retraçar a origem do 

dinheiro. No mesmo ano de 1522 tinha já comprado uma tença a Manuel de Vilhena257; 

no ano seguinte, uma outra a D. Guiomar da Silva, esposa do seu parente Jorge 

                                                
252 Cf. IAN/TT, CC II, 126-112. Tomar, 17.VII.1525. Provisão para o almoxarifado de Moura pagar a D. 
João Pereira, fidalgo da Casa, 80 mil reais da tença vitalícia que tinha do rei, respeitantes ao dito ano. Com 
recibo assinado pelo próprio a 28.XII.1526. Trata-se do capitão analisado, pois a mesma tença surge nos 
apontamentos das tenças do rei elaborados por Afonso Mexia em 1523, com menção expressa à sua 
filiação. Cf. AHP, vol. II, p. 106. 
253 Cf. AHP, «Livro das tenças del rei», vol. II, p. 91. 
254 Cf. Ásia, III, ii, 9: «Álvaro de Sousa, filho de Nicolau de Sousa e cunhado dele, Afonso Lopes da Costa, 
como era mancebo de até dezoito anos…». 
255 Cf. IAN7TT, Chancelaria de D. João III, liv. 3, fl. 57v. Lisboa, 18.XI.1522. Mercê de 20.000 reais de 
tença, a receber a partir de Janeiro do ano seguinte, em cada ano, enquanto for mercê do rei. 
256 Cf. AHP, «Livro das tenças del rei», vol. 2, pp. 123-126. 
257 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 47, fl. 138v. Lisboa, a 06.XII.1522. Confirmação de tença 
de 40.000 reais de Janeiro de 1523 em diante, cada ano, enquanto fosse mercê régia. Tinha comprado a 
tença, com licença régia, a Manuel de Vilhena, também fidalgo da Casa Real. À margem apontamento não 
datado mencionando a renúncia em seus filhos Francisco de Mendonça e Pêro Guedes. Manuel de Vilhena 
era casado com uma Furtado de Mendonça. Ver árvore genealógica em anexo. 
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Furtado258. Dois anos depois, em 1525, nova compra, desta vez de uma tença de 30.000 

reais259. Finalmente, em 1527, nova compra de tença, desta vez a outro capitão da Índia, 

Francisco Pereira de Berredo260. Este embarcaria em breve para a Índia, pelo que 

certamente necessitava de liquidez monetária – o que, por sua vez, pode sugerir uma 

outra pista interessante tocante à escassez de tenças antes da viagem. Concluindo este 

caso particularmente bem documentado, no final da década de 1520 Simão Guedes 

auferia já, e apenas em rendimentos régios, 130.000 reais, uma situação que contrastava 

inteiramente com a do seu irmão secundogénito Francisco de Mendonça, que andava 

então pela Índia como homem de armas. 

A instituição de morgados sobre padrões de juro foi já analisada por Joaquim 

Romero de Magalhães. A maioria dos capitães da Índia que detinham considerável 

capital pretendia investir em bens de raiz, ou seja, em propriedades imóveis, rústicas ou 

urbanas, que correspondessem ao seu estatuto. Contudo, nesta época a aquisição de 

propriedades imóveis não era necessariamente muito fácil e a maioria das terras 

disponíveis parece ter circulado num círculo restrito da nobreza terratenente. Para 

constituir um morgado sobre um padrão de juro, por sua vez, era necessário obter 

dispensa da Coroa, pois os padrões eram bens da fazenda régia. Mas, precisamente, a 

instituição deste tipo de morgados constitui um elemento crucial para o entendimento das 

relações entre os indivíduos e a Coroa. Estas situações comportavam vantagens para 

ambas as partes. Por um lado, a autorização para efectuar tais transacções permitia o 

funcionamento de um mecanismo de redistribuição de recursos materiais e simbólicos. 

Assim, o rei concedia aos fidalgos a possibilidade de transmissão de bens da Coroa aos 

herdeiros dos seus servidores, através de um sistema consentâneo com o ethos 
                                                
258 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 3, fl. 103. Tomar, a 14.VIII.1523. Confirmação da tença de 
30.000 reais, a receber de Janeiro do ano seguinte em diante, enquanto fosse mercê do rei. Simão Guedes 
tinha-a adquirido a D. Guiomar da Silva, mulher de Jorge Furtado, a qual lhe pertencia por falecimento de 
seu pai, João Freire. A escritura de venda foi feita em Sines, pelo preço de 215.000 reais, em 26 de Junho 
do mesmo ano. 
259 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 36, fl. 68. Évora, a 30.III.1525. Confirmação de uma tença 
de 30.000 reais. Uma parte correspondia a uma tença de 20.000 reais, comprada a Francisco de Carvalho, 
filho de Catarina de Eça e Álvaro de Carvalho. A de 10.000 reais tinha comprado a Belchior de Sousa, e os 
tinha vendido com sua licença Henrique de Sousa (seu pai). À margem consta que este padrão e outros, 
perfazendo o total de 110.000 reais e com outros três padrões do hábito de Cristo, tinham sido trespassados 
em Pêro Guedes (60.000 reais) e Francisco de Mendonça (50.000 reais), filhos de Simão Guedes, a partir 
de 1565 em diante. 
260 Cf. IAN7TT, Chancelaria de D. João III, liv. 30, fl. 102. Lisboa, a 16.III.1527. A Simão Guedes, 
fidalgo da Casa Real, mercê de 10.000 reais de Janeiro de 1527 em diante, cada ano enquanto for mercê 
régia. Tinha comprado a tença, com licença régia, a Francisco Pereira de Berredo (a detentora era a mulher 
deste, D. Isabel Pacheca, filha de Pêro Homem, estribeiro-mor de D. Manuel). À margem constam umas 
anotações referentes ao destino da tença, que ficou para os seus filhos Pêro Guedes e Francisco de 
Mendonça, para os haverem de Janeiro de 1565 em diante, com o hábito de Cristo (documento em mau 
estado). 
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nobiliárquico. Por outro lado, a compra dos padrões com este intuito fornecia à Coroa o 

capital necessário ao governo do Império. Por exemplo, após vinte e sete anos de serviço 

militar na Ásia Francisco de Sousa Tavares conseguiu alguma estabilidade económica, o 

que por sua vez lhe permitiu auxiliar financeiramente D. João III através da compra de 

padrões de juro num negócio aparentemente encorajado pelo próprio rei261.  

A segunda estadia de Simão Guedes na Índia terá servido para os mesmos 

propósitos de consolidação da casa – na dupla acepção de património material e 

património social. Antes de contrair matrimónio Simão Guedes instituiu um morgado 

para “conservação de sua memória e linhagem”. Como se pode verificar pela 

documentação existente, o processo foi semelhante aos descritos por Romero Magalhães 

e consistiu na instituição de um morgado através da compra de um padrão de tença, pelo 

qual Simão Guedes despendeu mais de 8.000 cruzados262. 

Simão Guedes não foi o único a evidenciar este desejo de continuidade da 

linhagem. Manuel de Macedo, cujas origens familiares ainda não estão bem esclarecidas, 

era o único sobrevivente da sua família e, como tal, foi o beneficiário do capital (material 

e simbólico) acumulado pelos três irmãos. Desta forma, Macedo não só protagonizou um 

casamento bem sucedido, também ligou esse momento à criação de um morgado como 

estava em bastante melhor forma financeira e social para rematar o seu percurso com um 
                                                
261 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 38, fl. 17. Lisboa, 24.XI.1541. O rei soube que Francisco 
de Sousa Tavares tinha algum dinheiro para empregar em heranças e bens de raiz, para fazer morgado dos 
ditos bens. Assim, permitia a compra de um padrão de 200.000 reais de juro, pagos na alfândega de Aveiro. 
À margem surge uma nota indicando que a tença passara para o seu filho mais velho, João de Sousa 
Tavares. 
262 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 31, fl. 89-90v. Lisboa, a 08.V.1541. Padrão de 201.000 
reais de juro em Vila Real, do qual se instituía um morgado. Foi vendido no âmbito da ajuda ao socorro de 
África, podendo reverter para o rei pelo mesmo preço de compra. Isto sabendo que Simão Guedes tinha 
algum dinheiro para empregar em heranças e bens de raiz que queria fazer em morgado, por ainda não ser 
casado. O rei apartava a tença de toda a natureza de bens e dinheiros e juros da Coroa e os fazia 
patrimoniais. O dinheiro seria pago pela contadoria de Vila Real, a pagar por diversos ramos. O morgado 
tinha as seguintes condições: que fosse de uma só pessoa e nunca partilhado e que o herdeiro fosse o filho 
legítimo mais velho que ficasse por falecimento de Simão Guedes «para a conservação de sua memória e 
linhagem». E havendo outro filho e neto do filho mais velho o houvesse o filho e não o neto, salvo se o pai 
morresse em batalha ou peleja de mouros ou defesa do reino. E falecendo de outra doença ou caso herdaria 
o filho mais velho e não o neto. E não havendo filho que fosse a filha mais velha e depois dela em linha 
masculina direita, com a condição de se chamar, e seus sucessores também, Guedes e este seja sempre o 
seu primeiro apelido. Se não quiser usar o apelido, que houvesse o morgado o seu irmão depois dele. Em 
caso de não haver descendentes, que o houvesse o parente mais próximo, chegado em grau. Não poderia 
possuir o morgado o sobrinho filho do filho mais velho falecido, irmão do possuidor; mas sim o filho mais 
conjunto do possuidor. E se já não houvesse irmãos, que o tivesse e herdasse o parente mais próximo de 
Simão Guedes, pelo lado de seu pai e não de sua mãe; e não o havendo, que o houvesse o parente mais 
próximo pelo lado da sua mãe. E que se herdasse uma pessoa inábil, que lhe fosse dado um curador para 
arrendar as rendas do dito morgado, «e que nunca em tempo algum pudesse vir o tal morgado à coroa do 
reino, ainda que fosse cousa da Coroa, salvo pagando o preço que tal morgado custasse». Se o possuidor 
fosse condenado por algum delito, o morgado passaria para o seu filho mais velho legítimo. O padrão foi 
comprado pela quantia de 3.216.000 reais à razão de 16 mil reais o milheiro. Simão Guedes entregou 8.040 
cruzados de valia de 400 reais o cruzado em 31 de Março de 1541.  
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casamento prestigiante, que de certo modo “institucionalizasse” a sua carreira. O sucesso 

material permitiu-lhe por exemplo adquirir um padrão de juro de 200.000 reais263. 

Novamente constatamos, sem surpresa, que Diogo Lopes de Sousa, nomeado para 

a capitania de Chale em 1533 e mais tarde capitão de Diu (1539-42) também investiu 

fortemente em padrões de juros, no total de 3.020.000 reais264, ou seja, cerca de 7.500 

cruzados265. António de Brito já tinha algumas tenças régias antes servir como capitão de 

Cochim sob Nuno da Cunha. Em 1529 tinha comprado uma tença a António de Ataíde, 

futuro conde da Castanheira o qual, relembremos, era primo co-irmão da sua esposa266. 

Encontramos apenas uma outra tença de 80.000 reais, obtida já na década de 1540, ou 

seja, depois do regresso definitivo da Índia267. Parece-nos contudo bastante pouco para 

um dos homens mais intervenientes no Império, pelo que se coloca a hipótese de uma 

lacuna documental ou de outras estratégias, ainda desconhecidas, desenvolvidas noutros 

campos. Podemos observar o mesmo tipo de estratégia com Jorge de Lima. Foi só após a 

sua última permanência na Índia que encontramos sinais de uma melhoria na sua situação 

económica, aplicada em padrões de juro da Coroa268. As compras de que temos notícia 

deram-se todas nos anos subsequentes, entre 1545269 e 1548270, sem que infelizmente não 

                                                
263Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 31, fl. 146v. Não tivemos acesso a este documento, pelo 
que não podemos avançar mais detalhes. 
264 Duas compras, uma em 1543 e outra em 1546. Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 6, 138v. 
Lisboa, 03.X.1543. Tença de 100.000 reais, vendida no âmbito do socorro às praças de Marrocos, com 
condição de que pudessem reverter à Coroa. Primeiro comprador foi Brás de Carvalho (registo em Lisboa, 
a 23.III.1542), que a comprou à razão de 16.000 reais o milhar. Era paga pela alfândega de Lisboa. Podia 
ser herdada e repartida pelos herdeiros. Diogo Lopes de Sousa apresentara uma escritura de venda do dito 
juro, feita em Lisboa, a 22.VIII.1543. Foi vendida por 4.000 cruzados de ouro, à razão de 16 mil reais o 
milhar, pago em moedas contadas e correntes no reino. Chancelaria de D. João III, liv. 33, fl. 74v. 
Almeirim, 21.IV.1546. Padrão de 70.000 reais anuais, ao longo da vida, que o rei tinha decidido vender, 
devido às despesas do reino. Na carta faz-se referência ao facto do fidalgo ter regressado da Índia e ser 
morador em Santarém, onde queria comprar heranças ou bens de raíz com o seu dinheiro. A compra foi 
efectuada a Fernão Álvares de Andrade, tesoureiro-mor, que o vendeu por 700.000 reais à razão de 10.000 
reais o milheiro. O assento tinha sido feito na Casa da Índia, como se confirmava por um documento de 30 
de Março de 1546. Seria pago pelo almoxarifado de Santarém, aos quartos do ano. Em 1555 foi mudado 
para o almoxarifado de Tomar: cf. Chancelaria de D. João III, liv. 53, fl. 219. Há ainda um terceiro padrão 
de 60.000 reais, comprados à razão de 12.000 reais o milheiro, ou seja, cerca de 720.000 reais, em 
12.X.1554: cf. Chancelaria de D. João III, liv. 63, fl. 119v. 
265 Para a equivalência, veja-se «Moeda», in DHD, vol. 2, pp. 753-755. 
266 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 48, fl. 105. Lisboa, 12.VII.1529. Tença de 50.000 reais de 
tença em cada ano a António de Brito, fidalgo da Casa Real, enquanto fosse mercê do rei. A tença tinha 
sido comprada a D. António de Ataíde. 
267 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 44, fl. 154. Padrão de 80.000 reais de juro na marçaria de 
Lisboa. Data de 1545. Não consultámos este documento por estar em restauro. 
268 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 5, fl. 19v. Confirmação da tença de 34.260 reais de juro, 
comparada por a Jorge de Lima, fidalgo da Casa Real, a Jorge Lopes, começando aquele a receber a dita 
tença de Janeiro de 1546 em diante, feito em Évora, 19.VI.1545. A carta de tença de Jorge Lopes está 
datada de Lisboa, a 04.XI.1533. Confirmação da mesma na Chancelaria de D. João III, liv. 25, fl. 121, em 
Évora, a 02.VII.1545. 
269 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 6, fl. 75. Almeirim, a 06.IV.1543. Padrão de António 
Ribeiro de 10.000 reais de juro assentado na Marçaria de Lisboa; compra de Jorge de Lima registada à 
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se saiba por que valores foram adquiridas. Uma das transacções deu-se no seio da 

parentela de sua mulher, D. Violante de Castro (tia da mulher)271.  

No que respeita aos investimentos de Diogo Álvares Teles, não temos 

conhecimento de que este auferisse qualquer tença. A razão poderá ligar-se à precocidade 

da viagem indiana dentro do currículo pessoal deste capitão, uma vez que seguiu para a 

Índia com o seu pai, que desempenhou as funções de capitão de Calicute durante o 

governo de Lopo Soares de Albergaria. Na grande maioria dos indivíduos analisados, 

uma parte significativa das tenças que receberam foram objecto de compra e transacção 

no final das suas carreiras ao serviço da Coroa. Ora, Diogo Álvares Teles partiu bastante 

jovem para o Oriente e não regressou ao Reino. 

Um dos casos mais expressivos da acumulação de capital que o Oriente podia 

proporcionar é o de D. Pedro de Castelo Branco. Este fidalgo também não fugiu à regra e 

investiu parte dos seus rendimentos em tenças régias. A primeira tença de 62.000 reais 

anuais data de 1533, pouco antes da sua segunda viagem para a Índia, constituindo 

provavelmente um suplemento do seu rendimento como capitão272. Na mesma altura, 

Castelo Branco comprou também um padrão de 100.00 reais de juro, pela quantia de um 

conto e 600.000 reais273. Contudo, a sua segunda estadia na Índia como capitão de 

Ormuz foi bastante mais proveitosa. Na viagem de regresso, o seu navio foi assaltado na 

costa portuguesa por uma embarcação francesa. D. Pedro foi o mais lesado, tendo 

perdido 40.000 cruzados, quantia de facto bastante considerável, a maior parte 

certamente em bens móveis, tais como pedras preciosas274. O reembolso, por parte da 

                                                                                                                                            

margem do documento, Évora, 13.III.1545; foi depois mudada para a Casa da Fruta em 1555: Chancelaria 
de D. João III, liv. 53, fl. 239. A sua mulher herdou a dita tença em 1573: Chancelaria de D. João III, liv. 
25, fl. 67v. 
270 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 38, fl. 148v. Verba de 20.000 reais de juro na alfândega de 
Lisboa. Era anteriormente de Gaspar Pacheco, cavaleiro-fidalgo e arrendador das rendas do reino, que 
trespassou em Jorge de Lima. Registado em Santarém, a 14.XII.1548. 
271 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 25, fl. 106v. Évora, a 06.V.1545. Padrão de 25.000 reais 
de tença, comprados a Diogo de Miranda e sua mulher D. Violante, filha de Diogo Lopes de Lima. Era 
portanto a tia da esposa de Jorge de Lima. Ainda uma outra compra à Coroa, a 09.V.1545, de uma tença de 
40.000 reais vaga por falecimento de Francisco Barreto, a pagar pelas almadravas do Algarve: Chancelaria 
de D. João III, liv. 40, fl. 124. Depois mudada para a casa da fruta em Lisboa, a partir de Janeiro de 1555: 
Chancelaria de D. João III, liv. 58, fl. 325v. 
272 A tença era anteriormente do seu sogro. Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv.19, fol. 155, de 
Lisboa, a 18.VIII.1533.  
273 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv.19, fol. 193. Passou mais tarde para a mulher: Chancelaria 
de D. João III, liv. 60, fol. 62, datado de 2.VIII.1548. 
274 Cf. IAN/TT, CC, I, 73-81. Faro, a 5.V.1543. Carta do juiz de fora de Faro ao rei, relatando a notícia do 
assalto ocorrido a 23 de Abril, a 25 léguas do cabo de São Vicente, e das perdas sofridas. Foram ainda 
levadas 15 pipas de salitre, das 75 que traziam (uma terça parte era do Rei e o resto de D. Pedro).  
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Coroa francesa, de uma parte do que havia perdido 275 permitiu-lhe viver dentro do seu 

estatuto de fidalgo abastado, segundo o testemunho de João de Barros276. Curiosamente, 

as tenças posteriores a esta cronologia são reduzidas em número, pois apenas comprou 

outro padrão de juro de 250.000 reais na alfândega, pagando por ele 10.000 cruzados277. 

Neste caso, o investimento de D. Pedro terá por diversas estratégias que poderão ter 

incluído talvez o investimento em bens imóveis. Uma outra forma de investimento era a 

instituição de dotes para os elementos femininos da prole. Os dotes são bem reveladores 

da movimentação social que se operava na sociedade portuguesa na primeira metade de 

Quinhentos. A documentação faz eco das queixas dos fidalgos quanto à inflação dos 

valores dos dotes, que se pode associar às fortunas orientais278. Note-se no entanto, que 

esta tendência parece ter sido comum a outros espaços da península ibérica. Infelizmente, 

é difícil reunir dados concretos e sistemáticos, pelo menos no que respeita a esta 

cronologia. Por exemplo, apesar de não termos dados concretos sabemos que D. João 

Pereira proporcionou à sua única filha um dote de 27.000 dobras para o seu matrimónio 

com D. Garcia de Castro, capitão de Goa de 1542 a 1545279. 

 

De tudo o que até aqui dissemos sobre as origens e os perfis sociais dos capitães 

das fortalezas da Índia durante o período de governo de Nuno da Cunha, ressaltam vários 

traços comuns ao conjunto dos indivíduos que importa desde já sumariar. Uma grande 

percentagem de nomeados pertencia a contextos secundogénitos dentro da primeira 

nobreza. Grande parte das famílias em questão tinha obviamente uma longa tradição de 

prestação de serviço militar à Coroa. Apesar de passarem uma significativa parte da sua 

existência no Oriente, a maioria destes homens escolheu regressar e estabelecer-se no 

Reino, embora alguns tenham falecido antes de o conseguir. As estratégias de reprodução 

                                                
275 Francisco de Andrada, Crónica de D. João III, parte terceira, cap. LXXXI, p. 376; Lendas, vol. IV, p. 
410; Ásia, V, viii, 2. D. Pedro dirigiu-se a França, onde conseguiu reaver parte da sua fazenda, devido, em 
grande parte, a um episódio curioso: o reconhecimento de uns anéis, mandados fazer por ele na Índia, nas 
mãos do rei francês. Cf. Ásia, V, viii, 2. 
276 Cf. Ásia, V, viii, 2, p. 182. 
277 IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 5, fol. 98. D. Pedro apresentara uma carta que tinha sido de 
Francisco de Gusmão, mordomo da rainha de França, com consentimento de sua mulher, D. Joana de 
Brasfer, camareira mor da infanta D. Maria para a venda de um padrão de 250.000 reais que podia ser 
transmitido aos seus herdeiros. A venda efectuou-se pela quantia de 10.000 cruzados, recebidos na ocasião 
da escritura, feita a 5 de Abril de 1544. Esta confirmação data de 10 de Agosto de 1544. 
278 Vejam-se as considerações de Mafalda Soares da Cunha, «Portuguese nobility and overseas 
government, the return to Portugal (16th to 17th centuries)», in Rivalry and Conflict, European Traders 
and Asian Trading networks, 16th and 17th century, Conference 23-26 June 2003, Leiden/Wassenaar, 2003, 
pp. 43-54 (policopiado). 
279 Veja-se a carta de D. Garcia de Castro, CSL, liv. 4, fl. 137, citado por Elaine Sanceau em CSL, vol. 2, p. 
14, nota 2, datada de 1546.  
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social e material destes indivíduos serviram para manter o seu estatuto social, e nalguns 

poucos casos para o elevar. A despeito de alguns falhanços, o esquema poderá 

efectivamente ter contribuído para a manutenção de uma elevada percentagem de 

população fidalga na sociedade de meados de Quinhentos.  

Neste sentido, a existência de uma elevada percentagem de nobres na sociedade 

portuguesa, aliada à vitalidade dos mecanismos de reprodução do grupo e ao bom 

funcionamento do binómio fidalgos – Coroa, aparenta ter sido de vital importância para a 

constituição e o desenvolvimento do Império no Oriente. Conforme seria de esperar, uns 

não poderiam sobreviver sem os outros. Mas até agora pouco sabemos sobre os 

contornos precisos dessa relação. Além de uma hipotética pertença a uma linhagem 

fidalga, quais foram os critérios para a escolha dos capitães das fortalezas da Índia 

durante o governo de Nuno da Cunha? O que ofereciam os nobres em termos de 

experiência, fiabilidade, perspectivas de serviço? Como se procedeu à sua selecção e à 

sua recompensa? De que formas se iria revestir o seu serviço no Oriente? Esperamos 

poder responder a algumas destas questões em seguida, ao abordarmos as carreiras 

individuais dos indivíduos analisados. 
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2. O serviço militar 

 

Como foi referido na nossa introdução, uma das nossas hipóteses de trabalho 

iniciais era averiguar a existência de relações familiares e/ou clientelares entre os oficiais 

da Índia e o governador Nuno da Cunha. Contudo, ao avançarmos no nosso estudo, 

acabou por se impor um outro aspecto da nossa análise. Tratava-se da relação entre 

aqueles e D. João III, uma relação que nos parece fundamental no âmbito desta análise 

das relações sociais entre os vários poderes na Índia.  

Na época que estudamos, os capitães da Índia não prestavam obediência directa 

ao governador, mas sim ao rei, através da menagem dada no acto da confirmação pela 

Chancelaria régia da nomeação280. Perpetuava-se assim uma indefinição permanente 

sobre as relações entre os indivíduos, nomeadamente no que respeitava ao poder 

intermediário do governador. Foi só em 1534 que um alvará régio, enviado por D. João 

III para a Índia, estipulou que os capitães deveriam dar menagem ao governador281. 

Apesar disso, os esforços da Coroa foram contínuos no sentido de controlar o processo 

de nomeação para os cargos imperiais. Esses esforços traduziram-se não só na instituição 

do sistema das vagantes, como se poderá perceber pelo exposto adiante, como também 

pelo controlo de outras benesses relacionadas com o Oriente, tais como privilégios de 

viagens comerciais. Assim, era plenamente justificado o desabafo de Nuno da Cunha em 

1537: «(...) Vossa Alteza tem culpa, porque provê as coisas de maneira que a mim não 

me fica que dar, nem com que pague aos homens o serviço que lhe vejo fazer diante de 

meus olhos; que não tão somente provê as fortalezas todas, que ainda idas e coisas que cá 

havia com que os homens se contentavam e com essa esperança serviam, tudo vejo que é 

bem provido e por muitos anos»282. Como vimos no capítulo anterior (quadro 1), todos os 

capitães de fortalezas foram nomeados no Reino por D. João III, excepto os capitães das 

fortalezas construídas por Nuno da Cunha. 

                                                
280 Vejam-se as considerações de Luís Filipe Thomaz sobre a influência do sistema feudo-vassálico: «As 
capitanias das fortalezas, concedidas em regra por três anos, são também olhadas como um benefício – 
cujo conteúdo material, tem além do ordenado, várias alcavalas e emolumentos, genericamente designados 
por próis e precalços. Vestígio da tradição feudal o capitão dá a el-rei menagem no acto de nomeação - 
menagem sem cujo levantamento por instrumento público não pode abandonar a fortaleza, pois incorreria 
em felonia, isto é, em traição dos deveres de vassalo». Cf. Luís Filipe Thomaz, «Estruturas quasi-feudais 
na Expansão Portuguesa», in Actas do I Colóquio de História da Madeira, vol. I, Funchal, 1986, p. 86. 
281 Esta informação é veiculada por Diogo do Couto, que tinha obviamente acesso À documentação oficial 
arquivada no Tombo da Índia. Cf. Couto, V, vii, 7. 
282 Cf. IAN/TT, Cartas dos Vice-Reis, nº 23, publicada em Studia, nº 10, pp. 186-192. Datada de S. 
Mateus, 10. XII.1537. Um excerto da carta encontra-se publicado por Basílio de Sá na Documentação para 
a História das Missões do Padroado Português do Oriente – Insulíndia, 1 vol., Lisboa, Agência Geral das 
Colónias, 1954, nº 40, pp. 370-374. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 127 

Neste capítulo tentaremos perceber melhor quais foram os critérios para a 

nomeação dos capitães das fortalezas da Índia, para além da pertença genérica a um certo 

grupo social. Visto não existirem fontes onde as escolhas são justificadas explicitamente 

pela Coroa, teremos de jogar com os currículos dos homens em questão. Traçaremos 

portanto os percursos dos 44 indivíduos até ao momento da sua nomeação para uma 

capitania de fortaleza, tentando destrinçar certas regularidades e padrões de 

comportamento que poderão ter convencido a Coroa a nomear estes homens e não outros. 

O que nos interessa em particular são os laços dos homens à Coroa, mais concretamente 

ao rei. Queremos contribuir para uma compreensão do que seria exactamente o “serviço” 

à Coroa antes de uma nomeação para uma capitania oriental. Embora nem todos os 

capitães estivessem na mesma fase das suas carreiras imperiais, podem observar-se 

bastantes traços comuns a todos eles, nomeadamente o serviço militar desde uma idade 

bastante jovem e uma circulação muitas vezes notável por diversos lugares do império, 

por vezes desempenhando tarefas que iam para além da esfera militar. 

Apresentamos as trajectórias correspondentes a cada capitania, não porque essa 

ordem seja perfeita, mas porque nos parece ser a mais inteligível. Apresentamos a este 

respeito um quadro com os ordenados das capitanias das fortalezas da Índia (quadro 5). 

A comparação dos ordenados não constitui um critério exclusivo, visto que eram 

complementados com próis e percalços, ou seja, alcavalas que vinham associadas ao 

exercício do cargo e cuja contabilização é muito difícil283. Mas os ordenados podem pelo 

menos dar uma ideia do valor material e simbólico das capitanias relativamente umas às 

outras. À dimensão das fortalezas estava associada um maior dispositivo militar, o que na 

prática significava que se controlavam mais recursos humanos e se poderiam prover um 

maior número de apaniguados, proporcionando desta forma um acrescentamento da sua 

autoridade (pessoal, social e militar). 

                                                
283 Veja-se a este propósito as considerações de Luís Filipe Thomaz, «Estruturas quasi-feudais na Expansão 
Portuguesa», in Actas do I Colóquio de História da Madeira, vol. I, Funchal, Governo Regional da 
Madeira, 1986, pp. 80-87. 
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Fortaleza 
Capitão de fortaleza 

Capitão-mor 
do mar Feitor Alcaide-mor 

Baçaim 600.000284    
Cananor 400.000    
Chale     
Chaúl 600.000285 

400.000
286 

   

Cochim 400.000    
Coulão287 150.000 
Cranganor     
Diu     
Goa 600.000    
Malaca 600.000 200.000 200.000288  
Maluco 600.000 150.000289   
Moçambique e 
Sofala 

400.000290  60.000 

Ormuz 600.000 200.000   
Calicute 400.000291    
Capitania de 
nau Carreira 

120.000292 

Capitania da 
Mina 

800.000293 

 
Quadro 5: Ordenados das fortalezas da Índia – de 1527 até 1538294 

 

Geralmente falando, a análise das nomeações dos capitães da Índia parece sugerir 

que o sistema de obtenção de cargos no Oriente era composto de várias fases: uma em 

que o fidalgo se colocava na corrida às nomeações. O segundo passo era dado pela 

                                                
284 A primeira nomeação que encontramos registada na Chancelaria data de 1538, a Rui Lourenço de 
Távora, mas não menciona explicitamente o ordenado, fazendo somente referência ao regimento do 
capitão. Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 49, fl. 41. O valor mencionado encontra-se registado 
para o ano de 1547, na nomeação de Francisco Barreto. Cf. Chancelaria de D. João III, liv. 15, fl. 144. 
285 Caso de Simão Guedes, nomeado por quatro anos com 600.000 reais anuais. 
286 Por três anos. Este valor já se registava em 1520: cf. RCI, vol. 1, p. 13. 
287 Ordenado de “feitor e alcaide-mor, almoxarife do armazém e mantimentos, provedor dos defuntos do 
hospital e obras da fortaleza de Coulão”: vejam-se as cartas de nomeação citadas ao longo do texto.  
288 Incluía a vedoria das obras da fortaleza. Chancelaria D. João III, liv.30, fl. 176v. Coimbra, 26.X.1527. 
Carta de mercê a João de Freitas, cavaleiro-fidalgo da Casa Real. Chancelaria de D. João III, liv. 24, fl. 6v. 
A António de Andrade, [1536].  
289 Capitania-mor do mar e alcaidaria-mor da fortaleza juntas. 
290 Aleixo de Sousa. 
291 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 8, fl. 141v. Carta de nomeação de 1525 a Francisco de 
Sousa Tavares. A fortaleza foi desmantelada em 1526.  
292 Já se regista este valor para o final do reinado de D. Manuel. Veja-se por exemplo, RCI, vol. 1, p. 19, 
nomeação de 1518. Na primeira década da presença portuguesa na Ásia o valor era contudo ligeiramente 
inferior, à volta de 100.000 reais. Cf. artigo de João Paulo Oliveira e Costa,. 
293 Em 1536. Documento publicado por J. Bato’ora Ballong-Wen-Mewuda, São Jorge da Mina. 1482-
1637, vol. 2, doc. XI. 
294 Os valores são anuais e a unidade de conta é o real. As fontes são as cartas de nomeação na Chancelaria 
de D. João III e ainda o Registo da Casa da Índia (RCI). As referências concretas aos indivíduos 
encontram-se ao longo do texto.  
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Coroa, que sondava a disponibilidade concreta dos indivíduos em causa295. Após isto, 

uma série de circunstâncias, que podiam ir desde motivações pessoais a 

constrangimentos económicos, poderiam levar à confirmação ou à desistência da 

nomeação. Obviamente, este sistema trazia vantagens para ambas as partes. Os fidalgos 

asseguravam a sua inclusão nas listas dos providos, mas sem terem necessariamente de 

embarcar. A Coroa, por sua parte, tinha a garantia de que existia em permanência um 

contingente abundante de possíveis capitães disponíveis – e mais ou menos adequados. 

Tal flexibilidade era indispensável, vistos os perigos elevados envolvidos no serviço 

ultramarino – os quais faziam pensar os nomeados duas vezes antes de embarcarem, além 

de tornarem necessárias substituições precoces com grande frequência. Só no universo 

analisado, composto de 44 indivíduos, 7 faleceram antes de tomar posse do cargo ou 

imediatamente a seguir296.  

O sistema trazia vantagens e desvantagens. Apesar dos perigos que todos 

conheciam, o número de candidatos nomeados aumentou bastante mais do que o número 

dos falecidos em serviço. O período de espera das vagantes parece ter começado a ficar 

mais extenso a partir precisamente da época que estudamos, embora no que respeite à 

maioria dos capitães analisados não chegue ainda aos nove anos – bastante menos do que 

em décadas mais tardias. Num movimento que aparentemente contradiz esta tendência, 

mas que na verdade o complementa, vemos também uma crescente preocupação da coroa 

com os fidalgos que mudavam de ideias já depois da nomeação, causando embaraços 

logísticos de última hora na preparação das armadas. Para obviar a esta situação, e já para 

o final do período estudado, iria tornar-se frequente uma fórmula pungente contida nas 

nomeações, que visava criar uma maior previsibilidade: “com a condição de que parta na 

armada deste ano”. 

Deve notar-se, contudo, que estes processos só de forma muito limitada podem 

ser lidos como sinais de uma centralização e racionalização consequente, se olharmos 

para os nove anos do governo de Nuno da Cunha como um todo. Basta olharmos para a 

                                                
295 Veja-se a este respeito as variadíssimas cartas de D. João III ao conde da Castanheira na década de 
1530, publicadas em Letters of John III King of Portugal. Mencionamos apenas dois exemplos: o caso de 
António de Brito na armada de 1533: cf. Ibidem, p. 86; e o caso da indisponibilidade de António de 
Miranda, que levou o rei a escrever ao conde da Castanheira para que este sondasse junto de Fernão Peres 
de Andrade se Simão Guedes teria “qualidades” para ir para a Índia: cf. ibidem, pp. 124-125. 
296 Trata-se dos casos de Cristóvão de Mendonça, D. António da Silveira, Duarte da Fonseca, D. Fernando 
de Lima Pereira, Francisco de Mendonça Guedes, Pêro Lopes de Sampaio e D. Paulo da Gama. Parece-nos 
que Baltasar Cernache, nomeado para a fortaleza de Coulão, também terá falecido na índia, mas não temos 
dados concretos. 
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relação do governador com o capitão-mor do mar, o segundo posto na hierarquia militar 

da Índia. 

Diogo da Silveira foi nomeado para o cargo de capitão-mor do mar da Índia, 

lugar-tenente do governador, após se saber na Índia a morte de Simão da Cunha. Nessa 

qualidade, Silveira exerceu uma pressão contínua nas costas do Guzerate, de Setembro de 

1531 a Abril de 1532, concretizando o bloqueio do acesso das naus de Cambaia ao 

estreito, na que foi uma das campanhas de maior sucesso destes anos.  

Para lá de uma expressão de solidariedade familiar (ver I, capítulo 4), não 

devemos esquecer que estes agentes da Coroa beneficiaram também a nível material 

destes desempenhos: a expedição de António de Saldanha ao Estreito terá sido uma das 

mais lucrativas daqueles anos297, assim como a armada de Diogo da Silveira na costa de 

Cambaia entre Setembro de 1531 e Março de 1532298. 

A chegada de Martim Afonso de Sousa em 1534 marcou uma viragem substancial 

no governo de Nuno da Cunha, que, ao mesmo tempo ficava privado do apoio do 

cunhado, Diogo da Silveira, o qual então regressava a Lisboa. Esta substituição, decidida 

no Reino, terá sido uma das consequências do falhanço das negociações do governador 

com o sultão Bahadur no ano de 1533 – o qual ficaria conhecido na Índia como “o ano 

das parvoíces”299. A partida, em 1534, de um novo capitão-mor do mar, o qual era um 

privado do rei e que aspirava publicamente ao cargo de Nuno da Cunha, iria originar 

tensões no seio da hierarquia militar e causar reajustes de poderes entre os fidalgos no 

Oriente. Antes de mais, Martim Afonso de Sousa parece ter ficado desagradado por ter 

de ser “escudeiro” do governador300.  

A rivalidade entre o governador e o capitão-mor do mar pode ser interpretada a 

dois níveis. Um pessoal, que passa sem dúvida pelo programa de desgaste da imagem do 

governador levado a cabo por Martim Afonso de Sousa. Mas deve ser tido em conta que 

Nuno da Cunha só se mostrou incomodado com a intromissão de Martim Afonso de 

Sousa nas negociações com o sultão Bahadur. Assim, é sem dúvida mais interessante ver 

                                                
297 Cf. Alexandre Lobato, António de Saldanha, Lisboa, 1964, pp. 132 segs. 
298 Cf. Silvina Silvério, op. cit., pp. 367-369. Diogo da Silveira procedeu a uma violenta campanha pela 
costa de Cambaia, com o saque e a destruição de muitos portos litorais e bloqueou e a circulação das naus 
comerciais de Diu, tomando e afundando muitas embarcações. Regressou em Abril de 1532 a Goa, com 
quatro mil prisioneiros e muitos mantimentos e mercadorias: História, VIII, xlv.   
299 Cf. História, VIII, lxxii e Lendas, III, 538. A expressão deve ter circulado pelo Oriente; Barros não a 
refere: Ásia, IV, iv, 24. 
300 Segundo este afirmava numa carta ao conde da Castanheira, do porto de Diu, a 15.XI.1534: «nynhum 
proveyto levo des[te] carrego senam gastar tudo o que m’El-Rey dá d’ordenado e ser hum escudeyro de 
Nuno da Cunha.». Cf. G. Schurhammer S. J., Cartas de Martim Afonso de Sousa (15334-1539), Coimbra, 
1961, p. 14. 
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nesta disputa um conflito de competências. Nuno da Cunha pretendia que o capitão-mor 

se concentrasse quase exclusivamente no combate às velas muçulmanas no Kerala, 

enquanto o governador reservava para si a condução dos negócios de Cambaia301. Ou 

seja, pretendia uma manutenção do status quo, permitindo a Martim Afonso a condução 

livre dos negócios e da presença portuguesa a sul de Goa. Martim Afonso de Sousa, pelo 

contrário, devido às suas aspirações ao lugar de Nuno da Cunha, não aceitava tais 

restrições à sua área de actuação. Apesar das constantes fricções que se manifestavam no 

entendimento sobre a condução dos assuntos orientais, cada um procurou mais ou menos 

afastar-se do caminho do outro.  

Seria a questão de Diu a provocar uma maior tensão entre os dois homens, sem 

que isso tenha causado, é preciso notá-lo, uma tomada de posição a favor de um dos dois 

por parte dos restantes capitães de fortalezas Como é sabido, a construção da fortaleza de 

Diu era um dos principais objectivos estipulados no regimento de Nuno da Cunha, mas a 

sua concretização acabou por ser facilitada pela intervenção do capitão-mor do mar – o 

que abriu as hostilidades entre os dois homens302. Tudo isto acabaria por ser acicatado e 

provavelmente manobrado pelo próprio sultão de Cambaia303.  

Mesmo perante este cenário, Nuno da Cunha não desenvolveu políticas agressivas 

para com os apoiantes ou membros da linhagem dos Sousas. Um recente estudo realizado 

por Alexandra Pelúcia realça o facto de, por esta altura, os Sousa constituírem um grupo 

de militares colocados em postos importantes, como sejam capitanias de navios de 

armadas, capitanias-mores das mesmas, capitanias da Carreira da Índia e capitanias de 

fortalezas – estimando que entre 1530 e 1539 atingissem o número de catorze304. Como 

veremos, ao erguer a tão ansiada fortaleza de Diu em 1536, o governador acabou por 

colocar como capitão Manuel de Sousa, o principal conselheiro de Martim Afonso305. E 

não se deve esquecer que Nuno da Cunha nomeou Garcia de Sá para a fortaleza de 

                                                
301 Veja supra nota 23. 
302 Parece que Nuno da Cunha o terá intimado a não se imiscuir no assunto de Diu; é pelo menos o que se 
depreende de Barros: «Vendo Martim Afonso de Sousa a carta del-Rei de Cambaia e quanto importava ao 
serviço del-Rei ir ele a Dio, por não se lhe ir das mãos tam boa ocasião, que às vezes depois de ida não se 
cobra, posto que o Governador lho tivesse defeso, e por o negócio estar em outros termos...» (itálico 
nosso). Cf. Ásia,  IV, vii, 12. 
303 Cf. SUBRAHMANYAM, Sanjay & Muzaffar Alam, «Letters from a sinking sultan» in Aquém e Além da 
Taprobana. Estudos luso-orientais à memória de Jean Aubin e Denys Lombard, ed. organizada por Luís 
Filipe Thomaz, pp. 239-269. 
304 Cf. comunicação de Alexandra Pelúcia, «A Linhagem dos Sousas: construção de uma rede de influência 
Ultramarina (1530-1545)», apresentada ao X Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, ainda 
aguardando publicação nas actas. 
305 Cf. Schurhammer, Cartas de Martim Afonso de Sousa, op. cit., p. 18. 
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Baçaim, erguida no ano anterior. Ora, Garcia de Sá era tio materno de Martim Afonso306. 

Ou seja, as novas fortalezas estavam nas mãos de familiares próximos de Martim 

Afonso, a quem Nuno da Cunha procurava favorecer. O que indica que Nuno da Cunha 

não deixou de conseguir gerir as tensões e susceptibilidades de forma a não provocar 

uma crise aberta, como acontecera com o seu antecessor.  

 

 

2.1. As primeiras fortalezas da Índia 

 

2.1.1. Os capitães de Goa 

 

Nome do capitão Nomeação régia Exercício Notas 

Aleixo de Sousa Chichorro 1528 _ Renunciou 

Pêro Lopes de Sampaio 1527 e 1530 Dez.1530-Set.1533 Falecido ao terminar o triénio 

D. João Pereira 1527 e 1533 Out.1533-Set.1536   

D. Gonçalo Coutinho 1533 Set.1536-[Set.]1539   

D. Fernando de Lima (Pereira) 1537 _ Falecido antes de tomar posse 

 

Quadro 6: Os capitães de Goa 

 

À data da partida de Nuno da Cunha para o Oriente, Goa erguia-se já como o 

principal estabelecimento português na Ásia, embora ainda estivesse nas vésperas de se 

tornar numa verdadeira capital307. A cidade havia desde cedo sido reconhecida como vital 

para a sobrevivência do chamado “Estado da Índia”. Na década de 1530, Goa conheceu 

um período de grande crescimento urbanístico. A cidade também dispunha de um dos 

maiores dispositivos militares da Índia portuguesa, que aumentava à medida que a cidade 

crescia308. A década de 1530 seria aliás marcada pelo constante assédio das tropas do 

Asad Khan (“Acedacão”), senhor vizinho que reclamava as terras de Salsete e Bardês, 

objecto de uma longa disputa com os portugueses na chamada “guerra das terras firmes”. 

                                                
306 Era irmão da mãe do capitão-mor do mar. Veja-se I parte, capítulo 1.2.  
307 Veja-se a obra de Catarina Madeira Santos, “Goa é a chave de toda a Índia”. Perfil político da capital 
do Estado da Índia (1505-1570), Lisboa, CNCDP, 1999. 
308 Em 1524 Goa teria 450 cidadãos, número que passaria a ser de 1800 em 1540. Cf. Rafael Moreira, «Goa 
em 1535. Uma cidade manuelina», in Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 8, II volume. 
Homenagem a João Morais Barbosa (1945-1991), 1995, pp. 177-221.   
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Aleixo de Sousa Chichorro recebeu uma carta de nomeação para a capitania desta 

fortaleza em 1528309. Contudo, como já foi dito na primeira parte deste trabalho, este 

fidalgo renunciou a dita mercê em Pêro Vaz da Cunha, o irmão do governador Nuno da 

Cunha. Sousa não era, à data da nomeação, um novato nos negócios do Oriente: 

embarcara pela primeira vez para a Índia durante o reinado de D. Manuel, acompanhado 

do seu irmão mais velho André, prestando serviço nas armadas de defesa da costa do 

Malabar310 e participando na expedição organizada por Diogo Lopes de Sequeira a Diu 

no ano de 1521311. Não conhecemos a data do seu regresso ao Reino.  

A segunda viagem deu-se então no contexto da armada de 1528. Ora, como foi 

dito, Aleixo de Sousa renunciara à capitania de Goa. E, embora não sejam conhecidas 

todas as contrapartidas desta renúncia, sabemos que em Janeiro de 1529 Aleixo de Sousa 

recebeu uma carta de mercê para uma viagem à China312, da qual não temos notícias 

concretas. Nos anos seguintes Aleixo de Sousa circulou pela Índia. Apoiou o seu parente 

Martim Afonso de Sousa quando este chegou de Portugal, figurando como um dos seus 

principais apoiantes e defensores no seio do conselho dos fidalgos da Índia313. Aleixo de 

Sousa acabou por receber no Reino uma nomeação para a capitania de Sofala e 

Moçambique no ano de 1535314, quando ainda estava no Oriente315, tendo regressado a 

Portugal possivelmente em finais desse mesmo ano. Note-se que o ordenado desse cargo 

era inferior ao ordenado da capitania de Goa, à qual tinha renunciado sete anos antes316. 

Aleixo de Sousa partiu novamente do Reino em 1537317, acompanhado do seu meio-

irmão Henrique de Sousa Chichorro318 que se distinguira em 1527 por fazer parte do 

                                                
309 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 14, fl. 9v. Almeirim, 8.I.1528. Mercê da capitania da 
fortaleza de Goa a Aleixo de Sousa Chichorro, fidalgo da Casa Real por tempo de 3 anos, com 600.000 
reais de ordenado cada ano e recebendo também essa quantia caso ainda estivesse a servir Pêro Lopes de 
Sampaio. Ver ainda RCI, 1 vol., p. 42. 
310 Diogo Fernandes de Beja elogiou o seu desempenho em 1520: cf. Ronald Bishop Smith, Diogo 
Fernandes de Beja being the Portuguese text of two unpublished letters of the National Archives of 
Portugal, Lisboa, 1973, p. 9. 
311 Cf. Ásia, III, iv, 8. Foi também com António Correia a Baharem no mesmo ano. Cf. História, V, lix, 99, 
Ásia, III, vi, 5; Lendas, II, 668 e 671. 
312 Cf. RCI, vol. 1, p. 296. 
313 Nomeadamente nos anos de 1534 e 1535: Cf. Ásia, IV, vi, 10; História, VII, xcvii. 
314 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 24, fl. 3. Évora, 22.XII.1535. em consideração aos 
serviços na Índia de Aleixo de Sousa, fidalgo da Casa Real, o rei fez-lhe mercê da capitania de Sofala, com 
400.000 reais de ordenado. Veja-se ainda RCI, vol. 1, p. 67. 
315 Cf. Ásia, IV, vi, 10; História, VII, xcvii. 
316 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 24, fl. 3. Évora, 22.XII.1535. Mercê da capitania de Sofala 
ao fidalgo da Casa Real, considerando os serviços na Índia. 
317 Saiu do reino em Novembro de 1537, pois em Lisboa receava-se já uma intervenção dos turcos: cf. 
Ásia, IV, viii, 16.   
318 Este também foi nomeado a 01.I.1538 para a capitania de Cochim, que só exerceu em 1546. Cf. RCI, 
vol. 1, p. 69-70. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 134 

grupo de fidalgos que nesse ano assinaram o auto de obediência a Lopo Vaz de Sampaio 

em Chaúl319. Seria já depois de passar por Sofala (cuja capitania exerceu de 1538 a 1541) 

que Aleixo de Sousa viria a ser vedor da Fazenda durante o governo de Martim Afonso 

de Sousa. Já antes, no início da década de 30, demonstrara uma certa aptidão para os 

assuntos financeiros320, a qual terá desenvolvido e aprofundado ao servir em Sofala. 

Regressemos então à capitania de Goa e aos que a exerceram efectivamente. D. 

João de Eça abandonou imediatamente o cargo de capitão da fortaleza de Goa após a 

chegada de Nuno da Cunha no final de 1529. Mas Pêro Vaz da Cunha tinha falecido, 

pelo que não havia capitão nomeado. Não sabemos ao certo quem terá desempenhado a 

função de capitão da cidade até à chegada de Pêro Lopes de Sampaio. O único cronista a 

fornecer uma referência sobre este assunto foi Castanheda, segundo o qual D. Fernando 

de Lima, um dos capitães da armada de 1528, desempenhara temporariamente o cargo321. 

Mas estamos em crer que Nuno da Cunha terá ele próprio actuado como capitão antes da 

chegada de um capitão nomeado pelo rei. É pelo menos possível ler a escolha do 

governador de residir nesta cidade como um sinal de tal desempenho. 

Pêro Lopes de Sampaio partiu de Lisboa em 1530 nomeado com o cargo de 

capitão de Goa, chegando a esta cidade em Novembro de 1530322. Destaque-se que 

Sampaio tinha já ganho experiência em África323 antes do seu primeiro embarque para o 

Oriente em 1514. Seria a sua experiência anterior como soldado que o teria recomendado 

perante D. Manuel, segundo parece indicar Afonso de Albuquerque324. Este, que no 

início do ano de 1515 se atarefava na construção da fortaleza de Ormuz, após a 

fracassada expedição a Adém325, enviou Pêro Lopes de Sampaio com João Gomes 

Cheiradinheiro e um dos irmãos Corso a sondar o porto de Guader326, aparentemente a 

pedido do embaixador do xeque Ismael da Pérsia, o qual teria interesse em conquistar 

aquela posição327. A partir daquela expedição, Pêro Lopes não mais deixou de participar 

nas expedições marítimas, acompanhando o governador Lopo Soares de Albergaria na 

                                                
319 Cf. Gavetas, vol. X, p. 532. 
320 A 25.XI.1532 escreveu um relatório a D. João III sobre os provimentos do armazém de Goa. Cf. 
IAN/TT, CC I, 50-43, onde faz referência a outras cartas “grandes” sobre o mesmo assunto.  
321 Cf. História, VIII, i. 
322 Cf. História, VIII, xxvii; Lendas, IV, 384. 
323 Cf. CAA, vol. I, p. 377, carta datada de Ormuz, a 22.IX.1515. 
324 Cf. Ibidem. 
325 Veja-se Geneviève Bouchon, Afonso de Albuquerque. O leão dos Mares da Ásia,  pp. 289-300. 
326 Guader, variantes Guadel, Guadar ou Gwadar, cidade em 25º 09’ lat. N e 62º 19’ long. E, na região de 
Makran (na costa persa; actualmente faz parte da zona costeira do Paquistão). Cf. Glossário Toponímico, I 
parte – Ásia e Oceania, 1 vol., p. 97. 
327 Cf. A. Dias Farinha, «Os portugueses no Golfo Pérsico», Mare Liberum, 1, p. 37 (documento em 
IAN/TT, Fragmentos, cx. 4, maço 1, n.° 87). 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 135 

armada ao Mar Vermelho328, mas no ano seguinte de 1518 encontramo-lo de regresso a 

Portugal, como capitão da caravela Santiago, cumprido já um triénio ao serviço da Coroa 

no Oriente329. Pêro Lopes permaneceria pouco tempo no Reino, apressando-se a partir 

novamente rumo ao Oriente no ano de 1520, ao comando de um galeão330. No âmbito da 

sua segunda viagem na Índia, Pêro Lopes de Sampaio ia já nomeado para o cargo da 

«capitania mor dos navios da Costa», isto é, para vigiar a costa do Oceano Índico, desde 

o monte Eli até Ceilão, depois do cabo Comorim – na prática fazendo dele o primeiro 

capitão do Choromandel. 

A análise do seu regimento vem demonstrar a situação de excepção em que se 

situava este fidalgo da Casa Real e reforçar a ideia da sua proximidade às ideias 

centralizadoras de D. Manuel. De facto, o regimento tornava-o responsável pelas 

matérias de justiça que surgissem no contexto da sua armada. Ou seja, o rei atribuía a 

Pêro Lopes de Sampaio uma das prerrogativas do governador, representante do rei. Podia 

julgar nos casos de feitos cíveis até 30 cruzados, sem mais apelo; podia ainda suspender 

o cargo de qualquer oficial ou capitão da sua armada. Ainda mais significativa era a sua 

isenção perante os outros poderes da Índia: «avemos por bem que nenhū capitam de 

nenhūa fortaleza entrada nele dito Pêro Lopes nem na Jemte de sua capitania nem lhe 

seja obriguado a Reconheçer a vos dito Capitam moor e no que tocar a nosa fazenda o 

Vedor dela que la esta»331. Tais medidas justificavam-se perante os esforços de D. 

Manuel de efectivar o monopólio das especiarias através do reforço da presença naval 

dos portugueses332.  

A partir de 1522 pouco mais dados nos são fornecidos, embora tenhamos a 

certeza de que Pêro Lopes continuou na Índia durante mais dois anos333. Sem dúvida 

Pêro Lopes de Sampaio regressou uma segunda vez ao Reino, embora desta vez não 

saibamos novamente a data ou as circunstâncias do seu regresso. Não conhecemos a 

                                                
328 Todos os cronistas relatam a sua participação como capitão de uma caravela: cf. História, IV, x; Lendas, 
III, 488; Ásia, III, i, 2 e Crónica, IV, xii. Ver ainda J. Aubin, «Duarte Galvão», in Le Latin et l’Astrolabe, 
vol. 1, p. 44. 
329 Cf. Geneviève Bouchon, Navires et cargaisons retour de l’Inde en 1518, Paris, Société d’Histoire de 
l’Orient, 1977, p. 26. 
330 Sob a capitania-mor de Jorge de Brito: cf. CAA, vol. VII, p. 179; relação, pp. 35-36 e Emmenta, p. 20. 
O galeão era o São Miguel: cf. António Dias Farinha, «Os portugueses no Golfo Pérsico», Mare Liberum, 
3, 1991, pp. 76-77. 
331 Cf. regimento de Pêro Lopes de Sampaio, datado de Évora, a 11.II.1520, publicado por Jorge Flores, Os 
Portugueses no mar de Ceilão..., pp. 324-325.  
332 Pêro Lopes desempenhou o cargo de Março de 1521 a Janeiro de 1522. Contudo, após a chegada de D. 
Duarte de Meneses Pêro Lopes de Sampaio viu-se impedido de concretizar o segundo ano do seu 
regimento, pois o novo governador adoptou outras prioridades e acabou por entregar o cargo de Pêro Lopes 
a um dos seus criados. Cf. Ibidem, pp. 146-147. 
333 Cf. DHMPPO- Índia, vol. 2, p. 21, documento com a data de 28.XII.1523. 
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natureza das suas relações com o sucessor do Venturoso, mas é certo que o dever 

cumprido e os anos de serviço – cerca de dois decénios, acabariam por lhe granjear um 

lugar na lista das nomeações, embora não um lugar imediato. De facto, Pêro Lopes de 

Sampaio recebeu um alvará de lembrança para a capitania de Goa, datado de 1527, 

embora a carta régia de nomeação seja de 1530334.  

Pêro Lopes de Sampaio, que faleceu ao terminar o período para o qual estava 

nomeado, foi imediatamente substituído por D. João Pereira, que tinha apenas chegado 

do Reino. Este fidalgo da Casa Real embarcou para o Oriente como capitão-mor de uma 

das três armadas do ano de 1533335. Ia nomeado para a capitania da fortaleza de Goa, 

cargo para o qual tinha sido agraciado por mercê régia registada primeiramente na 

Chancelaria havia então seis anos. Aliás, este capitão tinha já um alvará para o dito cargo 

desde 1525336. Na carta registada na Chancelaria régia este indivíduo surge como 

membro do Conselho, o que permitiu destrinçá-lo dos demais homónimos337. Embora 

não saibamos a data do seu nascimento, é provável que D. João Pereira tenha nascido no 

início da década de 1490. Apesar de já em 1525 ter recebido uma provisão para o cargo 

de capitão de Goa, foi para o Norte de África que seguiu o fidalgo nesse ano, servindo 

em Arzila338. A sua presença no Norte de África valeu-lhe a comenda de Farinha Podre 

                                                
334 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 42, fls. 41 e 65v. Lisboa, 25.II.1530. Mercê da capitania da 
cidade de Goa a Pêro Lopes de Sampaio, fidalgo da Casa Real, por três anos e com o ordenado estipulado 
no Regimento. Já tinha um alvará de lembrança feito a [9] de Dezembro de 1527, pelo qual o rei lhe fazia 
mercê da dita capitania com certas condições que iam declaradas no dito alvará. Também na carta de 
nomeação de Aleixo de Sousa Chichorro para o mesmo cargo se menciona que Pêro Lopes de Sampaio 
tinha um alvará de lembrança, mas ainda não tinha uma carta: cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 
14, fl. 9v. 
335 Veja-se a carta de D. João III ao conde da Castanheira, Évora, 26.I.1533.cf. Ford, Letters of John III, pp. 
76-78. 
336 Cf. Chancelaria de D. João III, liv. 30, fl. 80v. Lisboa, 30.III.1527.Carta de mercê da capitania de Goa 
a D. João Pereira, do Conselho. Por tempo estipulado no regimento, com ordenado de 600.000 reais e na 
vagante de Manuel de Lacerda, que dela era provido. Já tinha um alvará de Tomar, de 13 de Julho de 1525, 
que foi roto ao fazer da presente.  
337 É Diogo de Couto que nos fornece a pista final, afirmando que o capitão de Goa era o pai de D. 
Martinho Pereira. Cf. Couto, Década Quarta da Ásia, vol. 1, p. 442. Impõe-se uma explicação dos seus 
diversos homónimos nos reinados de D. Manuel e D. João III: 1. D. João Pereira, o Mulato, filho bastardo 
do 1º conde da Feira, falecido em 1523 (Brasões, I, 323 e Gayo, VIII, 174); 2. um filho deste último, seu 
homónimo; 3. D. João Pereira, filho do 3º conde da Feira, D. Manuel Pereira, seguiu para a Índia em 1541 
(CSL, vol. 1, p. 162) e por lá circulou durante a década de 1540, acompanhando nomeadamente Martim 
Afonso de Sousa (História, IX, xxxi e Lendas, IV, 307); 4. um tio paterno do capitão de Goa, de alcunha o 
Santarém, comendador de Pinheiro na Ordem de Cristo e vedor da Fazenda do infante D. Luís. Nos anos 
de 1550 circulou ainda entre Malaca e Maluco um outro de mesmo nome, o qual pode ou não ser o filho do 
conde da Feira, mas não o capitão de Goa. 
338 Cf. Gabriel Pereira, António da Silveira, capitão de Arzila, s. n., s.l., p. 401. Doc. VIII: carta de D. João 
III, datada de Almeirim, a 14.XII.1525, em que mandava agradecer a vários fidalgos o serviço que faziam 
na praça marroquina de Arzila, e entre eles a D. João Pereira.  
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na milícia de Cristo339. Além da comenda, terá sido também por estes anos que foi feito 

membro do Conselho régio340. 

Como vimos no capítulo anterior, D. João provinha de uma família da primeira 

nobreza, com provas dadas ao serviço do Império. De todos os indivíduos analisados no 

âmbito deste trabalho, D. João Pereira é o único capitão de fortaleza que parece ter 

pertencido ao Conselho – como Nuno da Cunha e António de Saldanha – ao mais restrito 

grupo de membros do Conselho régio antes da partida para o Oriente. Mesmo analisando 

mais profundamente as carreiras destes homens, detectamos poucos indivíduos com essa 

distinção após serviços prestados fora do território continental. Embora, como saibamos, 

a pertença a este grupo não proporcionasse um envolvimento directo na governação do 

Reino, parece-nos que era um sinal claro de proximidade à Coroa341. D. João Pereira 

apenas permaneceu em Goa o tempo necessário para cumprir o seu triénio como capitão 

da fortaleza, regressando imediatamente ao Reino342. Ora, este facto parece-nos 

significativo e vem demonstrar como a Índia podia servir como ponto de passagem no 

percurso de um indivíduo, sem constituir uma alternativa séria de médio prazo. 

Simplesmente, nem todos os fidalgos poderiam escolher entre tantas opções como 

Pereira. 

Como vimos, foi só em 1533 que D. João Pereira seguiu finalmente para a 

Índia343. Aí entrou imediatamente na capitania, por morte de Pêro Lopes de Sampaio. A 

sua presença em Goa foi marcada pelos contínuos ataques de Asad Khan (o “Acedacão”) 

em Bardês e Salsete. Aí o capitão da fortaleza revelou um comportamento herdado do 

Norte de África344, com investidas cavaleirescas e impetuosas sobre os inimigos345. Da 

                                                
339 Não sabemos a data. Cf. Pedatura Lusitana, volume II, tomo 1, p. 62. Existem dois registos de 
lançamento de hábito de Cristo: um a 28.III.1529 e outro a 18.I.1547. Cf. Machado de Faria, op. cit., p. 51 
e 53. 
340 Nomeado entre 1525 e 1527. As tenças de 1525 não fazem menção a esse facto, que surge na carta de 
nomeação para a capitania de Goa em Março de 1527. O seu nome (e filiação) encontra-se inscrito no rol 
de moradores de D. João III, na rubrica fidalgos do Conselho, publicado por Caetano de Sousa. Cf. Provas, 
liv. IV, p. 461. 
341 Pois o quantitativo dos conselheiros deveria andar à volta dos 60 indivíduos para esta época. Sobre este 
tópico, veja-se o clássico artigo de Jorge Borges de Macedo, «Nobreza - na época moderna» no Joel Serrão 
(dir.), Dicionário de História de Portugal, vol. IV, Porto, Livraria Figueirinhas, pp. 388-394 e as 
considerações de Jean Aubin no artigo «La noblesse titrée sous D. João III: inflation ou fermeture?» in Le 
Latin et l’Astrolabe, vol. 1, especialmente p. 372. 
342 Cf. Ásia, IV, viii, 10. 
343 Cf. História, VIII, lxiiii (um fidalgo chamado D. João Pereira) e Ásia, IV, iv, 23; entrou logo na 
capitania: Lendas, III, 540. 
344 Cf. Vítor Luís Gaspar Rodrigues, A evolução da arte da guerra dos Portugueses no Oriente (1498-
1622), pp. 225-227 e também o seu artigo já citado nos Anais de História de Além-Mar, II, 2001, pp. 157-
168. 
345 Cf. Ásia, IV, vii, 10 a 15; História, VIII, cxxxvi. 
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sua passagem pela capitania registam-se também numerosas investiduras de cavaleiros346 

– o que revela uma importação do sistema tipicamente utilizado em Marrocos. Pode 

acrescentar-se que para D. João Pereira as condições foram excepcionais em Goa, 

proporcionando-lhe combates terrestres de uma certa envergadura contra muçulmanos, o 

que permitia uma acumulação considerável de capital simbólico.  

O capitão seguinte foi D. Gonçalo Coutinho, o qual seguiu na armada de 1533347, 

acompanhado do seu irmão D. Gastão Coutinho, também ele fidalgo da Casa Real348. 

Este tinha larga experiência nas praças marroquinas, concretamente em Arzila349. D. 

Gonçalo Coutinho exerceu a capitania de Goa de Setembro de 1536 até finais de 1538350. 

Apesar dos cronistas se referirem parcas vezes a este fidalgo, D. Gonçalo Coutinho 

estivera largos anos na Índia antes de receber a mercê da capitania da fortaleza de Goa. 

Aliás, a sua carta de nomeação contém expressa menção aos serviços prestados quer na 

Índia quer no Reino351. Note-se que a carta não faz menção a serviços em Marrocos, 

espaço frequentado por diversas figuras da linhagem dos Coutinho desde o século XV352. 

Contudo, a sua iniciação militar deu-se precisamente em África, onde serviu como 

fronteiro em Arzila, praça tutelada pelos seus parentes Coutinho, condes de Redondo. 

Em 1512, estava em Arzila com seu pai, o qual acabou por falecer durante um ataque do 

rei de Fez353. D. Gonçalo Coutinho deve ter embarcado para a Índia pouco depois da 

passagem por Marrocos. A primeira aparição na Índia data de 1517, no âmbito da armada 

preparada composta por Lopo Soares de Albergaria em finais de 1516, com destino ao 

                                                
346 Veja-se por exemplo, as cartas de confirmação de cavaleiro do conhecido Sebastião Lopes Lobato: cf. 
IAN/TT, Chancelaria D. João III, liv. 27, fl. 18v. Sebastião Lopes Lobato feito cavaleiro por D. João 
Pereira, capitão de Goa. Data: 21.II.1539; o caso de Baltazar Rodrigues em carta de 1549 (Quellen, nº 
4171) e ainda o de João Gonçalves, em 1551 (Quellen, nº 4616). 
347 Cf. Ford, Letters of the King…, pp. 73-75; CSL, vol. 1, p. 68; Relação, p. 49. 
348 Mercê de 50 cruzados em cada ano que servisse na Índia, datada de Évora, a 14.XII.1533: cf. RCI, vol. 
1, p. 58. 
349 Ver capítulo anterior. 
350 D. Gonçalo Coutinho entregou as chaves de Goa a D. Garcia de Noronha, aquando da chegada deste. 
Após isto, D. João de Eça, que vinha do reino nomeado para a capitania, entrou na posse da mesma: cf. 
Lendas, IV, 10-11. 
351 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 19, 11v. Datada de 1533. Havendo respeito aos serviços 
feitos na Índia e no reino por parte de D. Gonçalo Coutinho, fidalgo da Casa Real, mercê da capitania da 
cidade de Goa, por três anos, com seiscentos mil reais de ordenado por ano. Datada de 1533. Data 
consentânea em RCI, vol. 1, p. 57. 
352 Veja-se o artigo de Luís Filipe Oliveira, «Entre a história e a memória: os Coutinhos e a Expansão 
Quatrocentista», in Anais de História de Além-Mar, vol. II, Centro de História de Além-Mar, 2001, pp. 
115-126. 
353 Cf. Crónica, III, xxxvi. A identificação dos personagens é inequívoca: «mataram os mouros D. Diogo 
Coutinho, irmão de D. Francisco Coutinho, conde Marialva, primo do conde de Borba, que ele mandou 
enterrar na igreja de S. Bartolomeu e a casa assim como a tinha entregou a seu filho D. Gonçalo Coutinho, 
que com o pai naquele tempo estava por fronteiro em Arzila.». 
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estreito354. Aliás este fidalgo voltaria àquela zona dois anos depois, em 1519, também 

como capitão de esquadra, continuando a exercer cargos militares marítimos na Índia 

durante a década de 1520355. Durante a estadia na Índia, D. Gonçalo servira debaixo do 

comando do seu primo D. Garcia Coutinho356, capitão de Ormuz de 1519 a 1522357. D. 

Gonçalo Coutinho exerceu funções militares sob as ordens de seu primo no sentido de 

controlar a rebelião que então estalava no Golfo Pérsico contra os portugueses. No final 

de 1522, D. Garcia e D. Gonçalo regressavam a Goa, completado o triénio do primeiro 

como capitão da fortaleza, mas D. Garcia acabaria por falecer durante a viagem. Após o 

ano de 1522 pouco mais podemos dizer sobre D. Gonçalo Coutinho, para além de que 

terá regressado ao Reino. Aqui continuou a exercer as funções para que se encontrava 

apto, tendo comandado esquadras portuguesas nas imediações da costa portuguesa nos 

anos de 1527, 1529 e novamente em 1531358. D. Gonçalo é um bom exemplo da 

multiplicidade de espaços geográficos em que os fidalgos se moviam, e das diversas 

experiências militares que acumulavam, desde o combate militar terrestre, com métodos 

tradicionais praticados pela nobreza em Marrocos, até às armadas e batalhas 

marítimas359. 

Gonçalo Coutinho parece ter-se preocupado principalmente com os recontros 

militares com as tropas vizinhas comandadas pelo Acedacão na chamada “guerra das 

terras firmes”. No que toca à acção de D. Gonçalo Coutinho na administração quotidiana 

da cidade, sabemos que o exercício do cargo de capitão estava também ligado 

intimamente ao governador, pois Nuno da Cunha estabeleceu-se prioritariamente em 

                                                
354 Castanheda diz que era um dos “mais antigos capitães da frota”. Cf. História, IV, xii. 
355 Cf. CAA, vol. VII, p. 177-178; DPMAC, vol. VI, p. 94. 
356 Como se pode ver pela árvore genealógica nº 8, D. Gonçalo e D. Garcia são primos e não irmãos, como 
refere Correia: cf. Lendas, II, 695 e 733.  
357 Sobre Ormuz na década de 1520 veja-se Dejanirah Couto, «Reactions anti-portugaises dans le Golfe 
Persique (1521-1529)», in Aquém e Além da Taprobana. Estudos luso-orientais à memória de Jean Aubin 
e Denys Lombard, ed. organizada por Luís Filipe F. R. Thomaz, Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 
2002, pp. 191-221. 
358 Foi capitão-mor da armada da costa do Algarve em 1527, com 1 nau e 4 caravelas, e novamente em 
1529, com 5 caravelas. Cf. Ronald B. Smith, António Correa Baharem, 1977, doc. 7, (BA, cod. 54-X-41, 
fls. 16-16v), pp. 50-51. Em 1531 encontramo-lo como capitão-mor da mesma armada, com 6 caravelas e 
uma fusta. A frota acabaria por ir ao estreito, devido à ameaça de piratas, chegando a combater uma fusta 
de Larache: cf. Bernardo Rodrigues, Anais de Arzila, vol. II, cap. XXXV, p. 208. para a sua acção neste 
ultimo ano veja-se ainda a carta de Lopo Hurtado a Carlos V, datada de Évora, 18.VI.1531. Publicada por 
Aude Viaud, Correspondence d’un ambassadeur castillan au Portugal dans les années 1530. Lope 
Hurtado de Mendoza, Lisboa-Paris, 2001, p. 467. 
359 Sobre as técnicas de combate e sobre as diversas experiências os trabalhos de Vítor Rodrigues são 
fundamentais. Veja-se entre outros citados na bibliografia, A evolução da arte da guerra dos Portugueses 
no Oriente (1498-1622), trabalho apresentado para efeitos de prestação de provas de acesso à categoria de 
Investigador Auxiliar do Instituto de Investigação Científica e Tropical, Centro de Estudos de História e 
Cartografia Antiga, 2 vols., Lisboa, 1998 (policopiado). 
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Goa. Ao analisar as fontes, verificamos que D. Gonçalo Coutinho acompanhava de perto 

a acção de Cunha, gerindo com ele documentação relativa ao governo da Índia360.  

O último nomeado para a capitania de Goa durante o período de governação de 

Nuno da Cunha foi D. Fernando de Lima Pereira, o qual partiu para o Oriente em 1537. 

Como já vimos no capítulo anterior, este fidalgo pertencia a uma das linhagens mais 

importantes do Reino, não só pelos cargos destacados que desempenhava como também 

pela extensão das suas clientelas e pelo seu domínio espacial no norte do país. Apesar 

disto, a escassez de recursos financeiros de D. Fernando de Lima motivaram a sua ida 

para o Oriente. Esta distinção especial fez com que a reacção da maioria da fidalguia 

presente na Índia, e em especial do governador, tivesse sido particularmente deferente. D. 

Fernando ocupou imediatamente o lugar de conselheiro do governador, pois era um dos 

fidalgos de mais elevado estatuto na Índia361. Couto atribui ao governador a iniciativa de 

o enviar para a capitania de Ormuz, cargo bastante mais rendoso que a capitania de 

Goa362. De facto, D. Fernando acabou por ir para Ormuz, nas vésperas do cerco de 

Diu363, aí falecendo em Junho de 1539364. 

 

                                                
360 Veja-se o caso dos autos relativos à questão do rei de Maluco, os quais foram analisados pelo 
governador e por D. Gonçalo Cf. DHMPPO – Insulíndia, vol. 1, p. 373. 
361 Cf. Couto, V, ii, 6 e 8. Diogo do Couto, autor da obra Vida de D. Paulo de Lima Pereira (descendente 
dos Limas de Castro Daire), apresenta este fidalgo como um dos principais conselheiros de Nuno da 
Cunha, a quem o governador terá querido favorecer especialmente. 
362 Ibidem. 
363 Como já foi referido, D. Fernando foi substituir D. Pedro de Castelo Branco, que respondia a um 
processo empreendido pelo ouvidor da Índia.  
364 Cf. Couto, V, ii, 8. 
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2.1.2. Os capitães de Malaca 

 

Nome do capitão Nomeação régia Exercício Notas 

Garcia de Sá 1527 1529-1533   

D. Paulo da Gama 1532 1533-1534  Falecido em 1534 

D. Estêvão da Gama 1532 1535-1538   

Pêro de Faria _ 1539-1542 365 

Rui Vaz Pereira 1541 1542-1544 Falecido antes do final do triénio 

Simão Botelho _ 1544-1545 Interino 

Garcia de Sá  1545 Abandonou o cargo para tomar 
posse como governador 

Simão de Melo 1537 1545-1548   

 

Quadro 7: Os capitães de Malaca 

 

Todos os nomeados pela Coroa para a capitania de Malaca eram homens com 

considerável experiência de liderança militar. Aliás, o primeiro, Garcia de Sá, tinha já 

desempenhado o mesmo cargo de 1519 a 1521. Este fidalgo, parente de Nuno da Cunha, 

embarcara para a Índia pela primeira vez ainda no reinado de D. Manuel, na armada de 

1518366, embora nessa altura não estivesse indigitado para nenhum cargo367. Tudo leva a 

crer que esta primeira passagem pelo Oriente tivesse sido para Garcia de Sá uma 

oportunidade para acumular algum capital. Terá regressado ao Reino como capitão da 

armada do Reino em Janeiro de 1522368. No ano seguinte, a sua mãe concluía as 

negociações com o irmão primogénito, de forma a poder comprar o cargo de vedor da 

fazenda do Porto para o seu filho Garcia, pelo que podemos presumir que este tencionaria 

estabelecer-se no Reino369. Nesse mesmo ano encontramo-lo a prestar depoimento sobre 

as demarcações de Maluco, questão sobre a qual Garcia de Sá se vira confrontado ao 

                                                
365 Este conhecido fidalgo não foi incluído no nosso universo, pois a sua nomeação é posterior aos inícios 
de 1537. Para os critérios utilizados, veja-se capítulo anterior.  
366 Cf. Relação, p. 33. 
367 Gaspar Correia é o único cronista que considera que estava indigitado para a capitania de Malaca: 
Lendas, II, 555. Tanto quanto podemos alcançar na documentação manuscrita e pela revisão das entradas 
do Registo da Casa da Índia, Garcia de Sá não seguiu para a Índia com nenhum posto em particular. 
368 Cf. Ásia, III, vii, 7. 
369 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 37, fl. 181. Évora, 30.VI.1524. Carta de vedor da Fazenda 
Real do Porto. O cargo era de seu irmão Francisco de Sá, que o vendeu a sua mãe para o seu irmão Garcia 
de Sá, com licença do rei, que lhe tinha para isso dado um alvará, que é na carta inserto, com data de 
Lisboa, 13.V.1522. A licença para que pudesse vender o ofício ao seu irmão vem com a data de Montemor, 
22.XII.1523. 
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exercer a capitania de Malaca370. Não sabemos se este fidalgo chegou a exercer o cargo. 

Mais importante nos parece a noção de que Garcia de Sá continuou a desempenhar outro 

tipo de funções, nomeadamente de tipo militar, como o comando de armadas 

empenhadas na defesa da costa portuguesa e das suas águas. Em 1527 vemo-lo como 

capitão da armada das Ilhas371, pouco antes da sua nova nomeação para a Índia, e parece 

provável que teria desempenhado as mesmas funções no ano anterior372.  

D. Estêvão da Gama, o segundo varão da prole de D. Vasco da Gama, foi 

nomeado para a capitania da fortaleza de Malaca em 1532373. Concomitantemente, D. 

Paulo da Gama recebeu a mercê de nomeação para a capitania-mor do mar de Malaca. 

Contudo, parece claro que D. Paulo exerceria o cargo de capitão da fortaleza, em caso da 

impossibilidade de D. Estêvão374. A nomeação de membros da linhagem Gama para a 

capitania de Malaca parece ter sido uma das prerrogativas negociadas pelo almirante 

aquando da sua nomeação para o cargo de vice-rei. Ou seja, estamos perante uma 

situação distinta das restantes nomeações para as capitanias de fortalezas, que eram 

exclusivamente uma prerrogativa régia375. Neste caso, ela tinha sido cedida a um 

indivíduo, ou melhor dizendo, a uma família. A capitania de Malaca seria mais tarde 

ocupada por um outro filho de D. Vasco, D. Pedro da Silva376.  

D. Estêvão tinha estado na Índia com o seu pai em 1524, nomeado para o cargo 

de capitão-mor do mar da Índia. Como já vimos em capítulos anteriores, a partida de 

Nuno da Cunha para a Índia foi também acompanhada de um processo de negociações 

para posições de liderança. Mas podemos pensar também em D. Duarte de Meneses, que 

ia acompanhado do seu irmão D. Luís de Meneses, capitão-mor do mar da Índia. Quase 

todos os governadores, incluindo os nomeados ainda no reinado de D. Manuel seguiram 

o mesmo procedimento: Afonso de Albuquerque foi coadjuvado pelos seus sobrinhos 

                                                
370 Cf. Gavetas, vol. IV, pp. 245-246. Malaca, 23.VIII.1520. Carta de Garcia de Sá relatando a D. João III o 
envio de um informador sobre as coisas de Maluco. Veja-se ainda Gavetas, vol. VIII, pp. 225-226. 
371 Cf. IANT/TT, CC I, 37-17. 1527.07.18. Alvará para se levar em conta a Diogo Nunes, almoxarife de S. 
Miguel, 8 arrobas de azeite, etc., que entregou a Pêro Barriga, feitor da armada que foi às ilhas por ordem 
de Garcia de Sá capitão da mesma. Ainda CC I., 37-148, com data de 4.XI.1527. Alvará para Nuno Ribeiro 
tomar em pagamento a Diogo da Costa almoxarife de Ponte de Lima os 200 cruzados que entregou a 
Garcia de Sá para despesa da armada que foi às ilhas.  
372 Segundo informações apresentadas por um rol das armadas, Garcia de Sá foi capitão-mor da armada das 
Ilhas em 1526 com 3 naus e 7 caravelas. Cf. BA, cod. 54-X-41, publicado por Ronald B. Smith, António 
Correa Baharem, 1977, doc. 7, p. 50. 
373 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 16, fl. 30v. Setúbal, 21.III.1532. Carta de mercê da 
capitania da fortaleza de Malaca a D. Estêvão da Gama. Com 600.000 reais de ordenado e por quatro anos. 
374 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 16, fl. 30v. Setúbal, 29.III.1532. A D. Paulo da Gama, 
carta de mercê da capitania-mor do mar de Malaca, por três anos e com 200.000 reais de ordenado. 
375 Cf. Sanjay Subrahamnyam, op. cit., p. 357. 
376 Capitão da fortaleza de Malaca entre 1551 e 1555. 
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Noronha; Lopo Soares de Albergaria pelos seus sobrinhos Silveira e por D. Aleixo de 

Meneses; Diogo Soares de Albergaria confiou novamente em D. Aleixo de Meneses, 

também seu sobrinho. Contudo, o falecimento de D. Vasco da Gama no Natal de 1524 

provocou o retorno imediato ao Reino da maior parte da parentela Gama377. 

Nos anos seguintes, D. Estêvão da Gama continuou a prestar serviço militar à 

Coroa. Sabemos que foi capitão-mor da armada do estreito de Gibraltar em 1529-1530 e 

que ia acompanhado de seus irmãos D. Paulo e D. Cristóvão378. Contudo, poucos mais 

dados temos sobre as suas actividades antes da partida para o Oriente.  

Simão de Melo foi nomeado para a capitania de Malaca em Janeiro de 1537379. 

Deve ser notado que, apesar de introduzirmos Simão de Melo na nossa análise (ver II 

parte, capítulo 1), este fidalgo desempenhou o cargo de capitão de Malaca já em meados 

da década de 40, pelo que não chegou a contactar de perto com o governador Nuno da 

Cunha. 

As crónicas no entanto apenas o mencionam no contexto do governo de D. 

Henrique de Meneses380. Simão de Melo terá certamente acompanhado o seu tio materno 

Lopo Vaz de Sampaio. Simão de Melo estivera em Marrocos, onde servira sob o 

comando de Nuno Fernandes de Ataíde em 1515381. A sua primeira estadia na Índia foi 

condicionada pela presença do tio, de quem foi um dos mais fiéis apoiantes. O apoio 

deste sobrinho revelou-se precioso no contexto da disputa de Sampaio com Mascarenhas. 

Simão de Melo patrulhou toda a costa do Malabar nos anos de 1527 e 1528, cumprindo 

diversas missões ordenadas pelo seu tio. Assim, vemo-lo como capitão-mor dos 

bergantins382, enquanto António Miranda de Azevedo permanecia como capitão-mor do 

mar da Índia. Foi a ele que António da Silveira entregou Mascarenhas após a prisão deste 

em Goa, para que fosse levado a Cananor383.  

                                                
377 Cf. Sanjay Subrahmanyam, op. cit. 
378 Cf. Cf. BA, cod. 54-X-41, fls. 16-16v, publicado por R. Bishop Smith, António Correa Baharem, 1977, 
p. 50. 
379 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 24, fl. 6v. Évora, 8.I.1537. Mercê a Simão de Melo, 
fidalgo da Casa Real, da capitania da fortaleza de Malaca, por três anos e com 600.000 reais de ordenado, 
acabando ou vagando o tempo de Pêro Lopes de Sousa. Antes de partir do reino faria a menagem e 
juramento.  
380 Participou como capitão de navios e de soldados na guerra organizada por D. Henrique contra Calicute 
durante o ano de 1525 e inícios de 1526: cf. Ásia, III, ix, 4; Lendas, III, 19. 
381 Segundo Elaine Sanceau. Cf. CSL, vol. 1, p. 36, nota 4. 
382 Para o final de 1527 e 1528. Cf. Ásia, IV, ii, 13 e História, VII, xci. 
383 Cf. História, VII, xxxi. 
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Simão de Melo actuaria em conjunção com outros indivíduos ligados a Lopo Vaz 

por laços familiares: em primeiro lugar, António da Silveira384, o qual estava prometido a 

uma das filhas de Lopo Vaz. Os mais fortes apoiantes de Lopo Vaz eram da família Eça, 

sendo Lopo Vaz casado com Guiomar de Eça, filha de D. João de Eça, alcaide-mor de 

Vila Viçosa. Na Índia encontravam-se dois dos seus cunhados: D. Vasco de Eça, a quem 

Lopo Vaz entregou a capitania de Cochim após ter sido feito governador; e D. João de 

Eça, o qual possuía uma nomeação para a capitania de Cananor, datada de 1527385. Este 

também seria colocado no cargo por Lopo Vaz em Janeiro de 1528386. Contudo, pouco 

tempo depois Lopo Vaz decidiu transferir D. João de Eça para Goa, pelo que Simão de 

Melo foi transferido para Cananor, onde exerceu durante algum tempo a capitania. D. 

João de Eça foi afastado da capitania da fortaleza de Goa após a chegada de Nuno da 

Cunha em 1529387. Quanto a Simão de Melo, este regressou ao Reino em finais de 1529, 

na companhia de Lopo Vaz, pois o seu nome não volta a figurar na lista dos personagens 

activos na Índia. Não sabemos até que ponto a queda em desgraça de Sampaio afectou 

Simão de Melo, pois não possuímos dados para os anos de 1530-1534, curiosamente o 

ano em que faleceu Lopo Vaz. Contudo, em 1534 Simão de Melo volta a ser mencionado 

no círculo da corte. O rei pensou entregar-lhe o comando da armada do estreito, cargo 

que acabaria no entanto por ser desempenhado por Jorge de Lima388. Nesse mesmo ano 

de 1534, Simão voltou a ser nomeado para um cargo militar de significativa importância. 

De facto, Simão de Melo embarcou na armada enviada por D. João III em direcção a 

Tunes, recebendo uma nomeação para a capitania-mor, caso falecesse António de 

Saldanha389. Simão de Melo recebeu a nomeação para a capitania de Malaca no mesmo 

ano em que participou na armada de Tunis (Maio de 1535), embora não pareça existir 

uma relação directa entre a sua nomeação e a participação na armada.  

Os anos subsequentes permanecem obscuros, e temos apenas a certeza de que este 

fidalgo não embarcou para o Oriente. Ou seja, mais uma vez nos deparamos com uma 

considerável dilação entre a nomeação e a partida. Sabemos apenas que 1543 foi capitão 

                                                
384 Simão de Melo e António da Silveira foram os escolhidos por Lopo Vaz para prender Heitor da Silveira 
em 1529, então um dos fidalgos mais apreciados no Oriente. Cf. Ásia, IV, ii, 3 e 4 e História, VII, xxxiiii; 
Lendas, III, 162. 
385 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 30, fl. 28-28v. Lisboa, 19.II.1527. 
386 Cf. Lendas, III, 228. 
387 Veja-se a carta de D. João de Eça ao rei, relatando a chegada de Nuno da Cunha, escrita em Goa, a 
6.XI.1529. Cf. Gavetas, vol. X, pp. 234-236. 
388 Cf. Letters of John III King of Portugal, p. 165. Data de 03.III.1534. 
389 Cf. Francisco de Andrada, Crónica de D. João III, p. 626. 
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na armada dos Açores390, a qual escoltava os navios que chegavam da Índia, tentando 

assim impedir os ataques piratas franceses. Simão de Melo embarcou finalmente para o 

Oriente em 1544, ou seja, nove anos após ter recebido a provisão de Malaca. Este fidalgo 

desempenhou o dito cargo de 1545 a 1548, regressando definitivamente ao Reino. Foi já 

depois desta sua passagem pela Índia que foi feito membro do Conselho régio, falecendo 

no início da década de 1570391. 

 

 

2.1.3. Os capitães de Ormuz 

 

Nome do capitão 
Nomeação 

régia 
Exercício Notas 

Cristóvão de Mendonça 1527 Junho1528-1531 Falecido 

Belchior de Sousa Tavares _ 1531-1532 (Capitão-mor do mar) interino 

António da Silveira 1528 1532-1536   

D. Pedro de Castelo Branco 1533 1536-1538;1540-1541   

D. Fernando de Lima (Pereira) _ [1539-1540] em substituição 

 

Quadro 8: Os capitães de Ormuz 

 

Cristóvão de Mendonça foi nomeado para a capitania de Ormuz no início do ano 

de 1527, tendo embarcado para a Índia na armada do mesmo ano. Mendonça partira pela 

primeira vez para o Oriente em 1519392. Fora então provavelmente acompanhado de um 

seu sobrinho homónimo, filho do irmão mais velho393. Contudo, os cronistas e a 

documentação não lançam luz sobre esta sua primeira passagem pelo Oriente, pelo que é 

provável que Cristóvão de Mendonça tenha servido apenas como um dos capitães das 

naus de carga das especiarias. À chegada a Goa em finais de 1527, este fidalgo da Casa 

Real, cunhado do duque de Bragança, procurou manter-se afastado das polémicas em 

torno da sucessão no governo da Índia394. Mendonça contava substituir o capitão Diogo 

                                                
390 Cf. Ronald B. Smith, António Correa Baharem, 1977, doc. 7, p. 50 (reproduz BA, cod. 54-X-41, fls. 16-
16v). 
391 Cf. nota supra: Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 5, fl. 13v. Almeirim, 18.I.1544. 
392 Cf. Ásia, III, iii, 9. 
393 Barros identifica este seu sobrinho como o capitão da armada de descobrimento das ilhas do Ouro que 
se supunha ser em Samatra. Cf. Ásia, III, iv, 3. 
394 Cf. Lendas, III, 206. 
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de Melo, que terminava o seu triénio em Junho de 1528395. É de assinalar, no entanto, 

que Cristóvão de Mendonça foi extremamente cauteloso no que tocava à apreciação do 

procedimento de Diogo de Melo, e céptico quanto aos rumores que circulavam sobre o 

capitão de Ormuz, nomeadamente sobre a sua enorme fortuna (acumulada durante o 

exercício da capitania), a qual diziam ascender a 150 mil xerafins396. As ligações de Lopo 

Vaz de Sampaio e do próprio Diogo de Melo ao duque de Bragança, cunhado de 

Cristóvão de Mendonça, justificavam, com toda a clareza, as cautelas exibidas por este 

na sua missiva a D. João III, justificando-se repetidamente com os testemunhos dos 

fidalgos que regressavam a Portugal: «sey certo que Vossa Alteza o sabera por muitos 

fidalgos e pessoas de bem que seu serviço amam que a tudo foram presentes e o viram 

per seu olho». Significativamente, na nossa opinião, parece ser a atitude de ponderação e 

prudência em relação ao caso de Diogo de Melo, que sugeria implicitamente que Melo 

deveria ser ouvido dizendo da actuação do capitão «que parece ser que o faz por algũa 

rezam que ele tera milhor milhor (sic) do que parece da quall dara rezam a Vossa Alteza 

quando la for»397. 

Note-se que as relações familiares não implicavam uma solidariedade 

permanente. Também neste caso as boas relações foram efémeras. A posição cautelosa 

parece ter sido abandonada por Cristóvão de Mendonça após a sua chegada a Ormuz, 

pois as cartas seguintes continham já comentários depreciativos sobre Diogo de Melo, 

que era, como ele próprio admitia, seu parente398. A morte de Cristóvão de Mendonça 

levou por fim à tomada de posse de António da Silveira, em 1532, como referiremos 

mais adiante. Na lista de espera estava D. Pedro de Castelo Branco399. Este fidalgo foi 

capitão-mor da armada enviada à Índia em Outubro de 1533400. Nesta ocasião ia provido 

                                                
395 Cf. Carta de Cristóvão de Mendonça, de Cochim, 4.I.1528. Cf. Gavetas, vol. X, pp. 540-544 (publicada 
também em Mare Liberum, 1, pp. 326-328). Carta de Cristóvão de Mendonça, de Cochim, 4.I.1528. 
396 Carta de Cristóvão de Mendonça, de Cochim, 4.I.1528. Cf. Gavetas, vol. X, pp. 540-544 (publicada 
também em Mare Liberum, 1, pp. 326-328). Carta de Cristóvão de Mendonça, de Cochim, 4.I.1528.  
397 Cf. ibidem. 
398 Veja-se a sua carta a D. João III, de Ormuz, 18.XI.1529: «nem tinha rezam de fazer a Diogo de Melo 
nenhum agravo por ser tam acheguado em parentesquo comiguo». Cf. Gavetas, vol. X, p. 258. 
399 Baseamo-nos no nosso artigo já citado. 
400A armada era constituída por doze embarcações, e transportava um contingente de 2000 homens; 
segundo Diogo de Couto ia destinada toda ela a permanecer na Índia. Cf. Relação, p. 23. Eram capitães: 
André Casco, Nicolau Jusarte, António Lobo, Baltazar Gonçalves, Leonel de Lima, Heitor de Sousa, 
António de Sousa, Francisco Fernandes Leme e João de Sousa. Ásia, IV, vii, 7.para os preparativos, veja-
se a troca de correspondência entre o conde da Castanheira e D. João III, no que tocava nomeadamente ao 
regimento de D. Pedro: cf. Ford, Letters of the King…, pp. 130-132.   
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da capitania de Ormuz401, um dos cargos mais cobiçados pelos fidalgos portugueses402, 

cargo que acabaria por exercer só em 1536. D. Pedro, como qualquer jovem da nobreza 

tradicional, teve o seu baptismo iniciático em Marrocos, onde serviu durante algum 

tempo na praça de Tânger e Arzila403. Por estes serviços receberia a comenda mais tarde 

a comenda da Igreja de Santa Maria de Vila de Rei404. Após este treino militar, D. Pedro 

de Castelo Branco partiu para a Índia a primeira vez na armada de 1522405, sendo a sua 

nau a primeira a chegar à Índia, em Dezembro de 1522, noticiando o falecimento do 

rei406.  

D. Pedro ia servir na Índia407, embora não saibamos o seu paradeiro de 1523 até à 

chegada de D. Vasco da Gama. A chegada deste proporcionou uma oportunidade para D. 

Pedro, a família do qual estava ligada indirectamente ao almirante, uma vez que a sua 

irmã era casada com D. Aires da Gama, irmão de Vasco da Gama408. Castanheda e João 

de Barros colocam-no, a 4 de Dezembro, em Cochim, a testemunhar uma carta mandada 

fazer pelo vice-rei, já doente, quando se prenunciam os problemas pela sucessão409. 

Contudo, apesar do regresso ao Reino do grosso da parentela Gama após a morte do vice-

rei, D. Pedro permaneceu na Índia, participando na defesa de Calicute410. Os cronistas 

                                                
401 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv.19, fol.151. Data de 15.VIII.1533. A capitania era de três 
anos, com um ordenado de 600.000 reais; ia na vagante de António da Silveira. Além disso, o rei dava-lhe 
20.000 reais enquanto não tomasse posse do cargo: cf. RCI, vol. 1, p. 60. 
402 João Paulo Oliveira e Costa, Victor Luís Gaspar Rodrigues, op. cit., pp. 237. 
403 Cf. CC I, 25-47. Carta de João Mendes de Vasconcelos ao rei, onde se faz referência ao facto de D. 
Pedro se encontrar ausente do reino, servindo em Tânger. Carta é datada de 12.X.1519. 
404 IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 26, fol. 175v. Datado de 25.VII.1539fazendo menção aos dois 
anos que servira naquelas praça. 
405 Foi composta de apenas três naus, sem capitão-mor. D. Pedro de Castelo Branco seguia na nau S. 
Miguel,; Diogo de Melo (futuro capitão de Ormuz), na nau Conceição; finalmente, D. Pedro de Castro, na 
Nazaré. Cf. Francisco de Andrada, Crónica de D. João III, parte primeira, cap. XXXIII; Ásia, III, vii, 7; 
História, liv. V, cap. LXXIX; Lendas, vol. I, cap. X; Anais, vol. 1. 
406 Ver nota 4; «Neste dia a noite desembarquou dom Pedro, que se meteo com o Governador, dandolhe 
conta das cousas, e as cartas d’ElRey novo» Lendas, vol. I, pág. 73. Segundo Francisco de Andrada teria 
sido D. Pedro de Castro que tinha chegado primeiro a Goa, mas é, sem duvida, uma confusão de nomes, 
visto que todos os outros cronistas referem o nome de D. Pedro de Castelo Branco e porque existe uma 
carta do próprio D. Pedro de Castro relatando a sua viagem e a paragem em Moçambique:  DPMAC, vol. 
VI, pp. 172-178.  
407 Registo de 1522 com a mercê de 120.000 reais de entretenimento em cada ano que servisse na Índia. Cf. 
RCI, vol. 1, p. 19. 
408 Ver árvore genealógica.  
409 Cf. História, liv. VI, cap. LXXVII; Ásia, III, ix, 2: as restantes testemunhas eram Lopo Vaz de Sampaio, 
Fernão Martins de Sousa, Afonso Mexia, Pêro Mascarenhas e João do Souro, ouvidor geral da Índia. D. 
Pedro escreveu ainda sobre a situação na Índia e sobre D. Duarte de Meneses, carta feita em Cochim, 28 de 
Dezembro de 1524: cf. IAN/TT, N. A., 875, fol. 29v. 
410Cf. História, liv. VI, cap. CXX; Anais de D. João III, vol. I, p. 244. Veja-se também IAN/TT, CC II, 
138-46, fl. 11. Carta de Vicente Pegado a D. João III, escrita a 29.XII.1526, onde aparece mencionado 
como um dos intervenientes. 
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não tornam a mencionar o seu nome para o período que vai de 1526 a 1533411. Contudo, 

em 1532, pouco depois do seu regresso a Portugal, foi enviado para Marrocos412.  

A actuação de D. Pedro de Castelo Branco em Ormuz foi já por nós analisada 

noutro lugar, pelo que não nos alongaremos muito sobre este aspecto aqui413. A oposição 

entre D. Pedro e Nuno da Cunha cresceu de tal forma, que mesmo na azáfama dos 

preparativos para enfrentar o ataque dos rumes a Diu, o governador enviou a Ormuz o 

ouvidor geral da Índia, com ordens e mandato para retirar temporariamente D. Pedro do 

exercício da capitania, até estar concluído o processo da sua acusação414. A 

documentação parece indicar que parte dos conflitos derivava do facto do alcaide-mor da 

fortaleza de Ormuz, Manuel Falcão, ter uma relação de proximidade com Nuno da 

Cunha415. A marginalização do capitão da fortaleza por D. Pedro, numa dinâmica típica 

dos conflitos internos das praças portuguesas, foi aqui uma fonte decisiva de tensão entre 

os oficiais. 

A acusação foi levada a cabo pelo então ouvidor geral da Índia, o doutor Pêro 

Fernandes416, que chegou a Ormuz a 2 de Março de 1538. Fruto das intrigas mencionadas 

entre o capitão e o alcaide-mor, o primeiro recusou-se a entregar a capitania ao segundo, 

como pretendia Pêro Fernandes. Só quando este último acabou por ficar depositário do 

comando da fortaleza, D. Pedro se submeteu, evitando assim as prováveis e graves 

consequências de uma recusa417. Foi então encontrada uma solução que colocou em pé de 

                                                
411 A sua volta ao Reino deve ter ocorrido nestes anos, pois, de contrário, figuraria seguramente entre os 
intervenientes na luta pela sucessão entre Pêro Mascarenhas e Lopo Vaz Sampaio (1527-1528). 
412 Cf. IAN/TT, CC I, 48-27. De Azamor, a 3.I.1532. Carta de D. Pedro a D. João III, relatando um ataque 
dos mouros, ocorrido a 25 de Dezembro de 1531. 
413 Veja-se o nosso artigo «D. Pedro de Castelo Branco, capitão de Ormuz», in A Nobreza e a Expansão…. 
414 Correia atribui a seguinte fala a Nuno da Cunha: «De mim dirão males a ElRey meu senhor alguns que 
eu castigo de seus erros; mas nom lhe dirão que roubey, e matey, e forcey, como dizem de vos». Cf. 
Lendas, III, p. 842. 
415 Cf. IAN/TT, CC, I, 60-137: «alguas cartas e apontamentos que de qa forão as quaes aquy forão forJadas 
e feytas prjmcipalmente por manuell falcão e outras de sua valia e por que elle he meu emjgo Capital e 
anda Aquy Jnduzimdo muitos mouros e portugueses pera que me Acusem e asy a el Rey d ormuz […] e 
por ficar na teRa e Eu me Hyr e ele ser tam fauoreçido do senhor governador com aluaras tam 
desacostumados». Carta testemunhável passada pelo ouvidor geral da Índia, Pêro Fernandes, a D. Pedro.De 
Ormuz, a 4.III.1538. Cf. IAN/TT, CC, I, 60-137. 
416 Este Pêro Fernandes iniciava o seu mandato, substituindo Fernão Rodrigues de Castelo Branco, amigo e 
parente de D. Pedro; por esse facto, o governador só então envia o ouvidor, quando já tinha anteriormente 
queixas do capitão. O relato de Gaspar Correia torna-se mais precioso, pois o cronista chegou a ver o 
processo: «onde se fez hum feito que era repartido em quatro partes, e cada huma de quatro resmas de 
papel, em que lhe derao sentença de liuramento, de oitenta folhas de papel, que eu vi» Lendas, vol. III, p. 
843. Este, datado de Setembro de 1541, encontra-se hoje no Arquivo da Torre do Tombo: cf. IAN/TT, CC, 
II, 236-70. 
417 Carta datada de Ormuz, a 11 de Março de 1538, em que o ouvidor relata que o governador o tinha 
enviado com ordens de receber a fortaleza e menagem dela das mãos de D. Pedro; diz ainda que este tinha 
requerido pelo seu procurador uma certidão confirmando a entrega da fortaleza: IAN/TT, CC, I, 39, 74. 
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igualdade as duas partes418, pelo envio de D. Fernando de Lima Pereira, que, como vimos 

acima, acabava de chegar então à Índia destinado a entrar na capitania da fortaleza de 

Goa.  

Entretanto, partia de Lisboa a armada do novo vice-rei, D. Garcia de Noronha. Ao 

chegar a Diu, em Setembro de 1538, encontrou D. Pedro a defender-se junto do 

governador, Nuno da Cunha. Oposta à sua relação com este, D. Pedro tinha uma ligação 

amigável com D. Garcia de Noronha419. A situação de D. Pedro mudou de imediato e foi 

logo nesse mesmo mês de Setembro enviado a Cochim investido de grandes poderes, a 

fim de reunir uma armada420. A proximidade entre os dois causaria o atraso da partida da 

armada portuguesa para Diu421.  

Em 1540, com a doença do vice-rei, iniciaram-se logo as movimentações em 

torno da sua sucessão, envolvendo também D. Pedro de Castelo Branco, que entretanto já 

estava livre das acusações que o tinham suspenso da capitania de Ormuz422. De facto, 

este era um dos candidatos ao governo, uma vez que era homem experiente na Índia. 

Reflexo disso mesmo é a existência de uma carta nomeando D. Pedro423. Esta carta 

mostra como uma prova de que as acusações que lhe eram feitas não tinham sido 

acolhidas pelo rei. No ano de 1539 a confiança do rei foi ainda confirmada pela 

atribuição ao fidalgo de uma comenda da ordem de Cristo424. Mortos os inimigos, falecia 

a oposição. A nomeação de D. Estêvão da Gama como sucessor de D. Garcia de Noronha 

originou a ida imediata de D. Pedro de Castelo Branco para Ormuz, onde foi acabar o 

restante período da sua comissão de serviço, correspondente a um ano, tentando 

apaziguar os ânimos dos oficiais425. Durante a sua estada em Goa, e antes de partir para 

Portugal, serviu de intermediário entre o governador e o vedor Fernão Rodrigues de 

                                                
418 O substituto temporário enviado para a capitania é D. Fernando de Lima: cf. Lendas, III, p. 842; 
Andrada, Crónica de D. João III, parte terceira, cap. XXXXX. 
419 Cf. Ásia, V, viii, 2. 
420 Cf. Lendas, vol. IV, pp. 20-21 e Andrada, Crónica de D. João III, parte terceira, cap. LVII. 
421 Uma vez que D. Garcia se tinha comprometido a aguardar pelo regresso de D. Pedro a Goa, o que 
originou protestos de vários capitães, sobretudo após já se conhecerem as notícias do cerco. Cf. Lendas, IV, 
p. 53 e 59. 
422 Cf. Lendas, IV, cap. XLII, p. 114. 
423 Era uma quarta via de sucessão. Cf. IAN/TT, CC, I, 61-19. Transcrita no nosso artigo já citado. 
424 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 26, fol. 175v. 
425 Carta onde os oficiais da fortaleza atestam fé nos ofícios feitos pelo capitão, datada de Ormuz, a 5 de 
Novembro de 1541: IAN/TT, CC, I, 70, 120. Onde se menciona «ho odio que nuno da cunha lhe tinha». 
Esta afirmação, no entanto, deve ser entendida com algum cuidado. Normalmente os oficiais das fortalezas 
encontravam-se ligados ao capitão por laços de dependência – que também passava pela dependência 
económica. Por esta carta sabemos por exemplo que D. Pedro tinha pago salários adiantados aos oficiais de 
Ormuz. 
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Castelo Branco, em virtude da sua relação de parentesco com as duas partes em litígio426. 

O governador, da parentela de D. Pedro427, encarregou-o de capitanear os navios que 

vieram em 1542 para o Reino428. 

 

 

2.2. Os capitães do litoral ocidental da Índia 

 

2.2.1. Os capitães de Chaúl 

 

Nome do capitão 

Nomeação 

régia Exercício Notas 

Francisco Pereira de Berredo [1527] [1528-1531/3?]   

Francisco de Mendonça Guedes 1527 _ falecido antes de entrar 

António da Silveira _ Fev.1530-Mar1531 em substituição de Berredo 

Manuel de Macedo 1530 In.1533-finais1535   

Simão Guedes 1531 1535-finais1538   

Nuno Furtado 1533 _ falecido antes de entrar 

Rui Vaz Pereira 1533 _ [renunciou] 

Jorge de Lima 1533 e 1535  [1539-1541]   

 

Quadro 9: Os capitães de Chaúl 

 

Quando Nuno da Cunha chegou à Índia, a fortaleza de Chaúl estava entregue ao 

capitão Francisco Pereira de Berredo. Este fidalgo da Casa Real parece ser um dos 

poucos novatos na Índia nesta conjuntura429. Não sabemos ao certo a cronologia do seu 

cargo, pois as fontes são bastante escassas para este período. Contudo, pudemos apurar 

que Francisco Pereira de Berredo foi suspenso da capitania por Nuno da Cunha em 

Fevereiro de 1530. Durante este período, a capitania foi entregue por Nuno da Cunha ao 

seu cunhado António da Silveira430. As fontes não nos permitem contudo, obter mais 

                                                
426 Cf. Lendas, vol. IV, p. 216.  
427 O tio de D. Estêvão da Gama, D. Aires da Gama, era casado com a irmã de D. Pedro de Castelo Branco. 
Barros diz que D. Pedro «tinha sahido da fortaleza de Ormuz, de quem ele [D. Estevão da Gama] era muito 
amigo». Cf. Ásia, V, viii, 2, p. 179.  
428 Cf. Andrada, Crónica de D. João III, parte terceira, cap. LXXXI, p. 376. 
429 A atribuição desta capitania estava relacionada com o seu casamento com uma filha do estribeiro-mor 
de D. Manuel, Pedro Homem. Veja-se capítulo anterior.  
430 Francisco de Pereira Berredo foi mandado preso para Goa, para se fazer inquirição sobre um episódio 
em que o capitão tinha saído fora da fortaleza, o que era defeso pelos regimentos régios. Cf. História, VIII, 
xi e Ásia, IV, iv, 9; Lendas, III, 299: 
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dados sobre este caso, nem determinar se este capitão concluiu o seu triénio como capitão 

de Chaúl. O capitão nomeado na sua vagante foi Francisco de Mendonça, o qual partiu 

do Reino em 1528, levando uma carta para exercer o cargo por quatro anos431. Este 

fidalgo não chegou a exercer a capitania, pois faleceu no âmbito da ida a Baharem em 

1529432, mas tinha sido escolhido em função de um currículo de mais de uma década. A 

primeira vez que Francisco Mendonça se dirigira para a Índia fora na companhia do seu 

irmão Simão Guedes em 1517 como passageiros da armada de António de Saldanha433. 

Simão Guedes seguia apenas com a missão de capitanear a nau Santa Maria da Serra, de 

regresso ao Reino434. Muito provavelmente, esta viagem foi feita para conseguir obter 

algum capital adicional aos seus rendimentos, pois Simão Guedes ainda não havia 

herdado435. O seu irmão, por seu turno, permaneceu largos anos no Oceano Índico muito 

possivelmente acompanhando um dos seus tios, João Lopes Alvim436. Apesar da 

existência de dois personagens com o nome de Francisco de Mendonça nesta época437, 

parece-nos ter sido este Francisco de Mendonça a participar, nomeadamente, na esquadra 

que Diogo Lopes de Sequeira aparelhara para Diu em 1521438. Ao longo da década de 20, 

Francisco de Mendonça exerceu múltiplas funções de âmbito militar, nomeadamente 

                                                
431 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 30, fl. 131. Coimbra, 17.VII.1527. Mercê a Francisco de 
Mendonça, fidalgo da Casa Real, da capitania da fortaleza de Chaúl, com 600.000 reais de ordenado anual, 
cargo que serviria na vagante de Francisco Pereira ou Lopo de Azevedo, dela providos.  
432 Cf. Ásia, IV, iii, 19. 
433 Cf. IAN/TT, CC, I, 27-89. Carta de Francisco de Mendonça a D. Manuel, datada de Cananor, 08.I.1522, 
onde dizia servir na Índia havia cinco anos. Outra carta sua, datada de Cananor, 01.I.1525, onde afirmava 
servir havia nove anos: cf. IAN/TT, NA 875, fl. 47v-48. Uma terceira carta sem data: «Por vir muito moço 
de Portugal vossa alteza nam terá conhecimento de mim que há dez anos que vim com meu irmão Simão 
Guedes e ando servindo nesta Índia...». Cf. IAN/TT, CVR, nº 147.  
434 Cf. RCI, vol. 1, p. 5, entrada com data de 26.X.1516 e Geneviève Bouchon, Navires et cargaisons 
retour de l’Inde en 1518, Paris, 1977, p. 40. 
435 Seu pai faleceria em 1542. Ver capítulo anterior. 
436 A quem Francisco de Mendonça faz referência, pedindo ao rei que lhe desse o seu cargo. Cf. IAN/TT, 
CC I, 27-89, de Cananor, a 08.I.1522. Este fidalgo esteve na Índia, onde foi alcaide-mor de Quíloa e 
capitão de navios durante o governo de Afonso de Albuquerque; regressou à Índia em 1518, falecendo 
pouco depois nas ilhas Maldivas. 
437 Existiram no Oriente vários Francisco de Mendonça na primeira metade do século XVI, de que 
podemos, aparentemente, distinguir quatro. Na década de 1520, a confusão parece resumir-se a dois 
personagens, um chamado Francisco de Mendonça, “o velho”, e Francisco de Mendonça, “o mancebo”. 
Tanto João de Barros como Gaspar Correia fazem a distinção entre os dois, embora as informações a eles 
relativas não sejam coincidentes. Também não era o filho de António de Mendonça, o qual só seguiu para a 
Índia no início da década de 30, acompanhado de seus irmãos João de Mendonça, Luís de Melo e Jorge de 
Mendonça. Este participou no cerco de Diu em 1538-39 na defesa de um baluarte e viria a falecer em Goa 
em 1549: cf. BA, “Memória dos fidalgos que passaram à Índia em 1530 e 1531”, Ms. Av., 54-X16, nº 89; 
Lendas, III, 793 e DPMAC, vol. VII, p. 224. Será muito provavelmente a este que foi atribuída a mercê da 
capitania e feitoria de três viagens a Banda, na vagante de Fernão de Sousa. Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. 
João III, liv. 49, fl. 37v, com data de 20.III.1530. Veja-se em anexo a árvore genealógica dos Mendonça 
Furtado. Verifique-se ainda um Francisco de Mendonça, oriundo da Terceira, no contexto de uma armada 
no Malabar em 1521, liderada por D. Aleixo de Meneses cf. Ásia, III, vi, 8,  
438 Veja-se Ásia, III, iv, 8 e História, V, xlviii. Era capitão da nau Ajuda: cf. CAA, VII, p. 179.  
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comandando vários navios em armadas do mar. Foi, sobretudo, durante o governo de D. 

Duarte de Meneses que Francisco de Mendonça desempenhou funções de maior relevo, a 

grande maioria registadas nos relatos dos cronistas. Este capitão serviu debaixo da 

capitania de D. Luís de Meneses por dois anos consecutivos, em 1521 e 1522439, 

acompanhando o governador a Ormuz no ano seguinte440. Francisco de Mendonça surgiu 

claramente como partidário de D. Duarte e D. Luís de Meneses441. Foi também um dos 

críticos de D. Vasco da Gama e de D. Henrique de Meneses, que Francisco de Mendonça 

acusava de desonrar a “todos”442. De facto, é conhecida a agressividade de D. Henrique 

de Meneses para com a maioria da fidalguia existente na Índia, de certa forma 

concretizando uma atitude já pressentida durante o breve governo de Vasco da Gama443.  

Outro dos nomeados para a capitania de Chaúl acabaria por falecer antes de 

assumir o cargo. Trata-se de Nuno Furtado de Mendonça, que morreu durante a viagem 

ou pouco tempo depois da sua chegada à Índia444. Nuno Furtado foi nomeado para a 

capitania de Chaúl em Fevereiro de 1533445. O provimento deu-se pouco antes da sua 

partida no âmbito da armada da Carreira da Índia, ao comando da nau São Bartolomeu, 

sob a capitania-mor de D. João Pereira446. O cargo de capitão da carreira, tinha sido 

inicialmente atribuído a Diogo Lopes de Sousa, o qual, no entanto, não se encontrava 

disponível para a viagem447. Nuno Furtado de Mendonça crescera e passara a sua 

juventude na corte manuelina, tendo pertencido ao contingente dos moços de câmara 

daquele rei448. Até ao presente não sabemos se chegou a prestar serviço militar em 

Marrocos, embora o facto de ser comendador de Cristo normalmente implicasse uma 

                                                
439 Cf. História, lxix e DPMAC, VI, p. 98. 
440 Cf. Lendas, II, 742 e História, VI, xxi. 
441 Cf. IAN/TT, N. A. 875, fl. 47v-48. Sumário da carta escrita por Francisco de Mendonça a D. João III, 
datada de Cananor, 1.I.1525. Declarava-se agravado pelo vice-rei, que o colocara debaixo da capitania de 
Jerónimo de Sousa, quando Francisco de Mendonça servia há nove anos. Dizia ainda que duzentos homens 
se tinham lançado para os mouros depois da chegada do vice-rei e afirmava que todos desejavam D. Luís 
de Meneses para governador. 
442 Cf. IAN/TT, CVR, nº 147, sem data: «eu tenho pedida licença do governador diz que me não há de 
deixar ir este ano se me não deixar ir ficarei não por mercê nem honra que dele espere dar me à uma galé 
em que a três anos que ando e a honra que ganhar perdê-la-ei com [suas] desonras segundo todos trata». 
443 Ver Sanjay Subrahmanyam, A Carreira e a Lenda..., sobretudo pp. 393 
444 Os cronistas não fazem qualquer referência às suas actividades no Oriente. 
445 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 19, fl. 32. Mercê da capitania de Chaúl ao fidalgo da Casa 
Real, por três anos e com quatrocentos mil reais de ordenado. Évora, 4.II.1533. Informação coincidente 
encontra-se em RCI, vol. 1, p. 58. 
446 Cf. Relação, p. 49; Lendas, III, 540. 
447 Veja-se a carta de D. João III ao conde da Castanheira, datada de Évora, a 7.II.1533, poucos dias após a 
oficialização da nomeação de Nuno Furtado para a dita capitania. Cf. Ford, Letters of the King…, pp. 89-
90.  
448 Cf. IAN/TT, CC I, 18-110. Com data de 02.X.1515. Mercê de 7.000 reais a Nuno Furtado, filho de 
Afonso Furtado, passado pela Chancelaria da Câmara. Veja-se ainda o documento citado na nota supra. 
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estadia nas praças marroquinas. Como sabemos, não foi o único fidalgo de armas a actuar 

em ambos os cenários, mas foi um dos poucos comendadores de Cristo a embarcar para o 

Oriente nesta cronologia. 

Passados cinco anos após a morte do seu irmão Francisco Mendonça Guedes, 

Simão Guedes foi nomeado para a capitania de Chaúl em 1534. Simão Guedes tinha já 

uma carta de mercê para a capitania de Chaúl passada no ano de 1531. O que mais uma 

vez vem demonstrar que, apesar de existirem cartas de nomeação para as capitanias, tal 

não implicava necessariamente que os nomeados fossem para a Índia imediatamente. 

Parece-nos também interessante que, tal como havia acontecido com o seu irmão, a sua 

mercê abarcava um período de quatro anos e não três449.  

Assim, em 1534, Simão Guedes, já cavaleiro de Cristo450, embarcou pela segunda 

vez para o Oriente, entrando pouco tempo depois da sua chegada no cargo de capitão da 

fortaleza de Chaúl. Aí foi coadjuvado pelos seus jovens parentes Manuel de Sousa 

Guedes (seu primo co-irmão)451 e Pêro Vaz Guedes452. Simão Guedes regressou 

imediatamente ao Reino em finais de 1538, terminado o seu triénio453. Este fidalgo não 

voltou à Índia, reassumindo no Reino a sua posição de primogénito do senhor de Murça, 

senhorio que assumiu após o falecimento do seu pai. A carreira oriental de Simão Guedes 

não foi um acto de necessidade, ao contrário do seu irmão, mas sim uma ocasião 

oportuna para consolidar o património familiar. 

A nomeação de Manuel de Macedo para a capitania da fortaleza de Chaúl deu-se 

no ano de 1530454. Contudo, este fidalgo da Casa Real tinha já um alvará régio, datado de 

                                                
449 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 19, fl. 3. Mercê da capitania da fortaleza de Chaúl a Simão 
Guedes, por quatro anos e com seiscentos mil reais de ordenado. Feito em Alvito, a data do documento, 
que se encontra em mau estado, parece apontar para o ano de 1531. Já o Registo da Casa da Índia indica a 
data de 28 de Janeiro de 1534, compreensível, uma vez que se trata de entradas feitas já conhecida a 
composição da armada. Cf. RCI, vol. 1, p. 62.  
450 Foi lançado o hábito em 1527. Cf. Machado de Faria, op. cit., p. 70. Várias décadas depois chegou a ser 
comendador de Paleão, no termo de Soure. Isabel L. Morgado de Sousa e Silva, A Ordem de Cristo (1417-
1521), Fundação Eng. António de Almeida, 2002, p. 490. 
451 Era filho de Gonçalo Guedes. Cf. Emmenta, p. 31. Gonçalo Guedes era irmão de Pêro Vaz Guedes, foi 
casado com Maria Rodrigues de Sousa; eram possuidores do morgado de Bulhão ou Abelhão. Cf. Gayo, 
VI, p. 17. 
452 Prestava serviço na fortaleza de Chaúl na altura em que era capitão Simão Guedes, que o enviou em 
1538 a Diu: cf. História, VIII, cxcvii. 
453 Em Setembro de 1539 já tinha terminado o seu tempo, pois já se encontrava em Goa: cf. CSL, p. 151. 
Embarcou nas naus de 1539, pois em Março de 1541 já estava no reino, comprando um padrão, como se 
pode ver por documento citado em nota. 
454 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 39, fl. 68v. Mercê a Manuel de Macedo, fidalgo da Casa 
Real. Por respeito aos muitos anos que servia o rei na Índia e por seu irmão Nuno Fernandes ter morrido na 
Índia a combater os mouros, o rei fazia mercê da capitania da fortaleza de Chaúl, por três anos e com 
400.000 reais de ordenado. O dito tinha já um alvará do rei datado de 19 de Agosto de 1528, pelo qual 
aprazia ao rei que servisse a dita capitania daí a nove anos, na vagante de Francisco de Mendonça. Pela 
presente, ficava no lugar de Francisco de Mendonça (falecido), ou seja, entraria depois de Lopo de 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 154 

19 de Agosto de 1528, que lhe atribuía o cargo na vagante de Francisco de Mendonça, 

pelo que se esperava que só entrasse no cargo daí a nove anos, ou seja, três triénios. 

Porém, a morte de Francisco de Mendonça antecipou a nomeação de Macedo. Por 

vontade régia, Macedo entrou no lugar do falecido, e desta forma, à frente de outros 

fidalgos que também aguardavam entrar na posse do cargo. Manuel de Macedo tinha três 

irmãos, Nuno Fernandes (pensamos que seria o irmão primogénito), Henrique e Joane. 

Todos serviam na Índia desde 1512455. No que respeita concretamente a Manuel de 

Macedo não encontramos nenhum registo das suas actividades no período manuelino. 

Sabemos apenas que Manuel regressou na armada do Reino de 1521, uma vez que 

aparece já em 1523 ao comando de um galeão da Carreira da Índia456, com o qual deveria 

servir na Índia457.  

É possível que a experiência naval tenha pesado como factor para a sua 

escolha458. Na nossa opinião, o cargo que recebeu funcionou não só como uma 

recompensa individual, pelos serviços prestados pelo próprio, mas também, cremos, 

como uma espécie de mercê colectiva à irmandade Macedo. De facto, já nesta altura, os 

seus irmãos ocupavam cargos nas principais armadas da Índia. A área de actuação destes 

irmãos foi sempre o riquíssimo triângulo comercial dos golfos de Cambaia, Ormuz e 

Adém459. Nuno Fernandes de Macedo era acompanhado quase sempre pelos seus irmãos. 

As crónicas mencionam a presença do seu irmão Henrique na armada de 1518 e o próprio 

Manuel nas dos anos seguintes460. Significativamente, Nuno Fernandes e Manuel de 

Macedo participaram na armada organizada por Diogo Lopes de Sequeira com vista à 

tomada de Diu em 1521461. Nuno Fernandes parece ter estado bastante bem informado, 

escrevendo a D. Manuel diversas vezes sobre esse porto. Uma das suas cartas, datada de 

23 de Dezembro de 1521, provavelmente levada pelo próprio irmão, mostra-nos como 
                                                                                                                                            

Azevedo, que tinha uma provisão anterior, mas ficaria à frente de qualquer pessoa que tivesse uma 
provisão anterior a Francisco de Mendonça. Lisboa, 16 de Agosto de 1530. 
455 Cf. nota infra, carta de Henrique de Macedo. 
456 Cf. Relação, pp. 38-39. A capitania-mor desse ano pertenceu a Diogo da Silveira. Existe uma carta sua 
onde relatou a sua viagem: cf. IAN/TT, CC I, 30-43, de 25.X.1523, publicada em DPMAC, VI, pp. 238-
241. 
457 Cf. RCI, vol. 1, p. 15-16. Mercê com a data de 25.XII.1522. 
458 Para este tema refira-se o artigo de Teresa de Lacerda, «A nobreza na Carreira da Índia no reinado de D. 
João III – uma avaliação social», in D. João III e o Império. Actas…., pp. 401-415. 
459 Em 1516, Nuno Fernandes era capitão de uma das naus da armada de D. Aleixo de Meneses à costa da 
Arábia Cf. Ásia, III, i, 1 e Crónica, IV, ii. Em 1517, Nuno Fernandes voltou ao estreito na armada de 
António de Saldanha: cf. Ásia, III, i, 10. Os irmãos Macedo figuram ainda na armada que o próprio 
governador Diogo Lopes de Sequeira levou ao estreito em 1521: Cf. Ásia, III, iii, x. 
460 Ver notas anteriores. 
461 O governador encarregou os irmãos Macedo e Diogo Fernandes de Beja de fazerem um bloqueio ao 
porto de Diu, após se verificar não ser possível tomar a cidade. Nuno Fernandes foi ferido nesta ocasião. 
Cf. Ásia, III, vi, 7. 
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aquele capitão era um dos acérrimos defensores da construção de uma fortaleza em Diu e 

de uma outra em Maçuá, considerando que assim a “Índia ficaria segura para sempre”462. 

Esta insistência com a construção de fortalezas, de forma a “segurar a Índia”, estava em 

perfeita consonância com a estratégia definida por D. Manuel. Com certeza o teor das 

suas cartas iriam agradar ao monarca – este, ironia dos destinos, falecia nesse momento 

do outro lado do oceano. 

Nos anos seguintes a sua presença na Índia foi aparentemente discreta e marcada 

pela morte de Nuno Fernandes463. À data da morte, a sua posição dentro da hierarquia 

dos oficiais era já sólida e o seu nome apreciado nos círculos administrativos, pois o seu 

nome chegou a figurar na lista para o cargo de vedor da Fazenda, no final de 1525464. 

Contudo, Manuel de Macedo parece ter tido mais influência junto dos próprios oficiais 

da Índia465. No âmbito da contenda entre Lopo Vaz e Pêro Mascarenhas, Manuel de 

Macedo foi um activo defensor deste último – Lopo Vaz diria mais tarde considerar 

Macedo como seu inimigo466. Apesar disto, os Macedo conseguiram evitar represálias 

por parte de Lopo Vaz, graças sobretudo às suas conexões com os restantes capitães da 

Índia, em especial com o capitão-mor do mar António Miranda de Azevedo467. 

Ainda assim, a confusão que reinava na Índia foi mais do que suficiente para 

motivar a partida de Manuel de Macedo para o Reino em Dezembro de 1527. Como era 

prática naqueles tempos, o status quo da Índia era normalmente relatado ao monarca, 

viva voce. Vale a pena citar um passo de João de Barros a este respeito: «chegando às 

                                                
462 Cf. IAN/TT, CC I, 27-80. Datada de Cochim, 23.XII.1521. Na qual Nuno Fernandes faz menção a 
outras cartas anteriores. 
463 Cf. IAN/TT, NA, 875, “Sumário das cartas que vieram da Índia e respostas que tiveram: 1525”. A fls. 
10 Vicente Pegado dá conta da sua morte em Ormuz aquando da tomada de um navio. A fls. 164v-165v 
encontra-se uma carta do rei em resposta à carta dos irmãos Henrique, Manuel e Joane, na qual o rei lhes 
fazia mercê de 1.300 pardaus que Nuno Fernandes devia à Fazenda régia, para serem empregues no 
descargo de sua alma. Deve ter falecido em 1524. Estas cartas, redigidas a maior parte entre Dezembro de 
1524 e Janeiro de 1525, chegaram à corte nesse Verão. Note-se, pela nota abaixo, como Nuno Fernandes se 
julgava ainda vivo no início deste caderno. 
464 Cf. IAN/TT, NA, 875, “Sumário das cartas que vieram da Índia e respostas que tiveram: 1525”, fl. 51v. 
Falecendo Afonso Mexia, seguia-se a seguinte ordem: 1º Sebastião de Sousa; 2º Pêro de Faria; 3º Nuno 
Fernandes de Macedo. 
465 Cf. IAN/TT, CC II, 138-46, fl. 10v. Carta de Vicente Pegado a D. João III, escrita a 29.XII.1526: 
«Manuel de Macedo e seus irmãos são homens mui serviçais principalmente ele é homem de muito serviço 
para o ocuparem em qualquer coisa». 
466 Cf. capítulo de Diogo do Couto onde constam as acusações feitas a Lopo Vaz e a sua defesa, onde este 
diz: «Tirão meus imigos por testemunhas, e esteve ao perguntar d’ellas Manoel de Macedo, que 
descubertamente he meu imigo». Cf. Couto, Década Quarta da Ásia, vol. 1, p. 313. 
467 Manuel de Macedo assinou o auto, feito em Chaúl, onde se determinava o modo de resolver o conflito. 
O documento foi assinado por apoiantes das duas partes. Cf. Gavetas, X, p. 531. António Miranda de 
Azevedo louvou a sua acção numa carta que escreveu a D. João III, em Cochim, a 08.XII.1527: «Manuel 
de Macedo que no que tenho visto e sabido tem Vosa Alteza rezam de lhe fazer mercê e asy o tenho muitas 
vezes lembrado ao governador e pelo que cumpre a voso serviço me parecera o governador nam tomar 
deles vimgamça de sua paxam [por Pêro Mascarenhas]». Cf. Gavetas, X, p. 560. 
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Ilhas Terceiras, foi eleito para vir a el-Rei diante das naus com as novas de elas ali serem 

chegadas, por ainda a armada, que as havia de ir buscar, não ser lá, e para dar conta a el-

Rei do estado das cousas da Índia, porque tinha ele muitas qualidades para isso, e saber 

bem as cousas daquelas partes, por haver andado muito tempo nelas. E além disso, tinha 

ūa soltura em as contar, segundo ele queria; e com ser bom cavaleiro, não tinha no que 

dezia primor de segredo nem resguardo da honra alheia, de maneira que por ele ficou el-

Rei cheo de cousas de Ormuz; e prometeu a Sua Alteza que lhe traria preso a Raix 

Xarafo, e dele poderia ter informação de todas as cousas que capitães cobiçosos tinham 

feito, e lhe deu esperanças que por o mesmo Xarafo podia haver ūa grande soma de 

dinheiro»468. Apesar do suposto secretismo, tal notícia viajou longe, chegando inclusive a 

Vila Viçosa, aos ouvidos do duque de Bragança, o qual se mostrou muito pouco 

agradado, sobretudo por saber já que Manuel de Macedo era um adversário de Lopo 

Vaz469. 

A terceira viagem de Manuel de Macedo numa armada extraordinária no ano de 

1528, pouco depois da ida de Nuno da Cunha, foi já analisada em pormenor por 

Dejanirah Couto470. Manuel de Macedo ia encarregue nessa ocasião de prender e trazer 

para Lisboa Raix Xarafo, o guazil de Ormuz. As lutas entre as várias facções do poder 

político de Ormuz na década de 1520 eram causa de uma enorme instabilidade na zona, 

perturbando a actuação das autoridades portuguesas. No fundo, o que estava em causa era 

pagamento das páreas devidas ao rei de Portugal e os rendimentos da feitoria portuguesa. 

Parece-nos importante ressaltar o facto que, apesar do conflito com Nuno da Cunha por 

ocasião da sua ida a Ormuz, a relação de Manuel de Macedo com a Coroa continuou de 

boa saúde. Assim, imediatamente após a chegada de Manuel de Macedo ao Reino, a qual 

terá ocorrido no Verão de 1530471, o seu alvará para a capitania de Chaúl seria reforçado 

através do registo na Chancelaria Régia, que ao mesmo tempo antecipava a entrada na 

capitania, ao colocar Manuel de Macedo na vagante de Francisco de Mendonça, 

entretanto falecido. A mercê foi de facto atribuída imediatamente antes da partida de 

                                                
468 Cf. Ásia, IV, iii, 10. 
469 Cf. IAN/TT, CC I, 23-113. Carta de D. Jaime, duque de Bragança, a D. João III, de Vila Viçosa, 
3.IX.1528. Publicada por Thomaz, «O malogrado estabelecimento…», pp. 543-545: «me dizem que Vossa 
Alteza torna a mandar à Índia ūo Manuel de Macedo que foi ūo dos que neste caso vos desservírom e lhes 
desobedecêrom [no caso das diferenças entre Lopo Vaz e Mascarenhas]. 
470 Cf. Dejanirah Couto, «Reactions anti-portugaise dans le Golfe Persique (1521-1529)», in Aquém e Além 
da Taprobana. Estudos luso-orientais à memória de Jean Aubin e Denys Lombard, ed. organizada por Luís 
Filipe F. R. Thomaz, Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 2002, pp. 191-221. 
471 Manuel de Macedo zarpou da Índia em Novembro de 1529, como se pode constatar pela carta de Diogo 
Mariz ao rei, de Goa, 13.XI.1529: cf. Gavetas, vol. X, pp.238-244. 
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Macedo para Ormuz472 (o alvará é datado de Agosto de 1528), ou seja, funcionou não só 

como recompensa mas também como uma espécie de incentivo. Também a mercê da 

capitania de Chaúl fazia expressa menção aos seus longos serviços na Índia e ainda ao 

facto de seu irmão «lá ter morrido a combater os mouros»473. 

Partindo novamente na carreira de 1531474, desta vez ao comando de uma nau de 

armadores, Manuel de Macedo exerceu a capitania de Chaúl de 1533 a 1535475. Manuel 

de Macedo era um homem respeitado e conhecedor da Índia e participou com os 

restantes capitães em várias das acções patrocinadas pelo governador, nomeadamente a 

armada organizada em 1533 com destino a Diu476, antes de se encarregar da fortaleza de 

Chaúl.  

Pode notar-se aqui que, para além de ser um homem que conhecia bastante bem a 

Índia, Manuel de Macedo era um homem de posses consideráveis, pelo menos no 

testemunho de Martim Afonso de Sousa, o qual o recomendou ao conde da 

Castanheira477. Embora saibamos que Manuel de Macedo acumulou certamente, em 

conjunto com os seus irmãos, uma fortuna assinalável, não possuímos documentação que 

nos permita conhecer a origem ou os detalhes de obtenção do seu património material. 

Findo o seu triénio em Outubro de 1535, Manuel de Macedo permaneceu na Índia, 

circulando nesses anos entre Diu e Goa. Em 1536 estava com o seu irmão Joane Mendes 

nos esforços militares organizados pelo capitão da cidade contra o Acedacão, durante os 

quais haveria este último haveria de falecer478. O ano de 1537 seria passado entre Diu e 

Baçaim, encarregue por Nuno da Cunha de ajudar na construção daquela fortaleza479. 

Falecido o seu último irmão, Manuel de Macedo retirou-se para o Reino, contabilizando 

em finais de 1537 vinte e cinco anos de andanças militares. As suas constantes viagens 

                                                
472 A partida deu-se a 1 de Setembro: cf. Relação, p. 45. Também Barros dá Setembro como mês da 
partida. Ver nota anterior. 
473 Veja-se supra nota. 
474 Esta nau perdeu-se nos baixos de Chillaw, local de diversos naufrágios da Carreira da Índia. Cf. 
Relação, p. 47; Lendas, III, pp. 440-441; Andrada, II, 75, Couto, Década Quarta da Ásia, p. 400, Livro de 
Lisuarte de Abreu, Lisboa, 1992, fl. 49v. 
475 Cf. DPMAC, VI, p. 434. 
476 Cf. História, VIII, lxxii e Ásia, IV, iv, 24. 
477 Carta de Martim Afonso de Sousa ao conde da Castanheira, de Diu, 12.XII.1535, publicada por 
Sanceau, CSL, vol. 1, p. 113 «Item os syrviços de Manoel de Macedo sam muy sabydos hy eu ey que he 
escusado escreve los a Vosa Senhorya senam sey lhe dyzer que he hum omem muy omrado he que qua 
serve muyto bem el rey (…) faça delle conta porque he homem muyto ryquo he muyto pera isso. Elle 
fyqua qua este anno porque ho fyzeram fyquar onde despemde muyto …». 
478 Faleceu durante a desastrada investida portuguesa ao passo de Bori, liderada pelo capitão da cidade, D. 
Gonçalo Coutinho. Cf. Ásia, IV, vii, 17. 
479 Cf. Ásia, IV, viii, 3 e Lendas, III, 783. 
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ao Reino seriam com certeza motivadas pela crença de que «fazer mercê é o galardão que 

sustém parte de tamanhos trabalhos»480.  

A sua insistência e determinação conseguiram imperar, trazendo a Manuel de 

Macedo diversas recompensas. Para Macedo, no entanto, a recompensa deveria parecer 

fraca, tendo em conta que se fizera à custa da morte dos seus três irmãos. Estas mortes 

favoreceram de certa maneira a trajectória individual de Manuel de Macedo, pois as 

mercês reais posteriores referiam-se explicitamente «a lhe matarem os mouros três irmão 

seus em serviço do rei»481. Os Macedo funcionaram como uma verdadeira irmandade, em 

pleno sentido da palavra, actuando sempre para benefício da família nuclear482.  

Em 1540, certamente pouco tempo depois do seu casamento, Manuel de Macedo 

foi escolhido para liderar uma armada à costa da Malagueta, com a missão de aí construir 

uma fortaleza483, ganhando ainda uma nomeação para a capitania de S. Jorge da Mina484. 

Este último cargo, de maior prestígio, não terá sido exercido por Manuel de Macedo, que 

nos parece ter falecido nos anos seguintes485. Assim parece ter terminado a carreira de 

um verdadeiro profissional da Carreira da Índia e das armadas joaninas. 

                                                
480 «Eu até agora cuidei que (?) para Vossa Alteza ser lembrado dos homens que o cá serviam servirem 
sempre com o seu governador naquelas coisas em que os eles querem empregar e vejo que destes não faz 
Vossa Alteza nenhuma lembrança e porque eu desde que, senhor, me mandou que viesse à Índia com Nuno 
da Cunha sempre o servi em todalas as coisas, assim de sua fazenda como nas da guerra. Beijarei vossas 
reais mãos querê-las ouvir e, achando-as tão verdadeiras como as eu disser, folgar de me fazer mercê pois 
este é o galardão que cá sustém parte de tamanhos trabalhos.». Carta de Manuel de Macedo, escrita em 
Cochim, 07.I.1532. cf. IAN/TT, CC I, 48-31. 
481 Ver nota inferior para a nomeação para a capitania de S. Jorge da Mina. 
482 Veja-se uma carta do seu irmão Henrique de Macedo a D. João III, onde este utiliza sempre o pronome 
plural “nós”, referindo os serviços que todos os irmãos Macedo tinham prestado ao rei: CC I, 35-57. 
Cochim, 01.I.1527: «ca nos escreveo vosa alteza e nos mandou um alvará da mercê que fazia a meu irmão 
que deus haja e nos outros (?) descargo de sua alma todos três cremos que pelos serviços que lhe temos 
feito lhe merecemos esta mercê (…) também senhor lhe pedíamos que a mercê que fazia a nosso irmão que 
deus tem a fizesse a qualquer de nós outros que houvesse por mais serviço e mercê de uma nau para 
qualquer de nós outros que se fosse para portugal ir nela disto tudo não vimos determinação de vossa alteza 
parece-nos que não o ouve por bem. Deve-se lembrar que há quinze anos que ora servimos e que a outros 
que o não têm tão bem servido lhe faz outras mores mercês. Beijaremos as mãos de vossa alteza fazer-nos 
esta mercê pois que lha tão bem temos merecido. E se esta nova tão certa dos Rumes não fora, um de nós 
lhe fora requerer. Também beijarei as mãos de vossa alteza fazer-me mercê indo-me a Portugal ficar o 
galeão Samorim em que eu ando a meu irmão Joane Mendes e lhe mande disso um seu alvará no que me 
fará mercê». 
483 Esta era a reacção joanina aos intensos ataques perpetrados por ingleses e franceses (sobretudo estes os 
últimos) na zona da costa da Guiné, tentando pôr fim ao mare clausum português. Veja-se Ana Maria 
Ferreira, Problemas marítimos entre Portugal e a França na primeira metade do século XVI.  
484 Cf. IAN/TT, IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 40, fl. 217. Carta registada em Lisboa, a 
06.X.1540. Aí são mencionados os seus serviços na prisão de Rex Xarafo e na construção das fortalezas de 
Baçaim e Diu. 
485 O seu nome não figura entre os capitães registados por J. Bato’ora Ballong-Wen-Mewuda. Veja-se São 
Jorge da Mina. 1482-1637, Fundação Calouste Gulbenkian, Centre Cultural Portugais, CNCDP, Lisboa-
Paris, 1993, 2 vols. 
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Manuel de Macedo foi substituído na capitania de Chaúl por Jorge de Lima. Não 

se conhece a data da sua primeira ida para o Oriente486. Mas não seria de estranhar que 

tivesse acompanhado os seus parentes Lima. Tal protecção permitiria a um jovem fidalgo 

de 20 anos487 desenvolver as aptidões necessárias ao comando militar. Foi o que 

aconteceu de facto durante o cerco de Calicute em 1526, fortaleza de que era capitão D. 

João de Lima, seu parente488. O regresso ao Reino deve ter ocorrido em finais de 1527, 

motivado pela oposição a Lopo Vaz de Sampaio489. Contudo, tal episódio não afectou os 

seus serviços posteriores. Logo em 1529, e apesar da sua juventude, foi encarregue da 

capitania da armada da costa do Algarve490. Passados poucos meses embarcou 

novamente para a Índia, na armada de 1530, a tempo de participar na ida a Diu em 

1531491, e levava ainda uma carta de nomeação para a capitania-mor do mar de Ormuz492. 

A sua experiência militar valeu-lhe imediatamente o cargo de capitão de um dos galeões 

na armada enviada ao estreito nesse mesmo ano, vindo depois a assumir o comando da 

mesma devido ao falecimento de D. António da Silveira493. Jorge de Lima também 

parece ter tido consciência da importância da proximidade ao rei. Logo após a chegada 

ao Reino, encontramo-lo na corte em Évora494. Era uma estratégia que daria novos frutos, 

pois imediatamente em 1534 foi capitão da armada do estreito de Gibraltar, prestando 

socorro às praças marroquinas de Safim, então a sofrer um cerco, e de Alcácer Ceguer495.  

                                                
486 Encontrámos até agora apenas um homónimo, o qual em 1530 terá ido para a Índia. Era filho de 
Francisco Freire. Cf. BA, Ms. Av. 54-X-16, nº 89: Memória dos fidalgos que passaram à Índia em 1530 e 
1531, fl. 1. 
487 Barros diz que tinha 20 anos em 1525-6. Cf. Ásia, III, ix, 9. 
488 Cf. História, VI, lxxxiii e capítulos seguintes. 
489 Já depois da morte de D. Henrique de Meneses, tanto Jorge de Lima como D. Vasco de Lima se 
recusaram a reconhecer Lopo Vaz de Sampaio, quando este tomou a governança da Índia e mandou 
prender Pêro Mascarenhas em Goa em 1527. Cf. Ásia, IV, ii, 2. 
490 CC/1/43/36. Carta do doutor Pascoal Florim para D. João III dando conta da presa que Jorge de Lima, 
capitão da armada do Algarve, fez de umas naus francesas e presas que traziam no cabo de S. 
Vicente.17.VII.1529. 
491 Cf. Ásia, IV, iv, 12 e 15; Lendas, III, 413; História, VIII, xxx e xxxii; 
492 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 42, fl. 54. Lisboa, a 16.II.1530. Mercê da capitania-mor da 
armada do mar de Ormuz ao fidalgo da Casa Real, por três anos e com 200.000 reais de ordenado, mais 
próis e percalços. Entraria na vagante dos providos. 
493 Cf. História, VIII, xxxiii e xxxvi. 
494 Cf. Ford, Letters of John III, p. 165. Carta do rei D. João III ao conde da Castanheira, relatando a ida de 
Jorge de Lima para o estreito de Gibraltar. Évora, 27.I.1534. Existe um episódio anedótico da sua ida à 
corte, logo após ter chegado da Índia, em que ia «pedir os seus requerimentos». Cf. Anedotas portuguesas, 
p. 65. 
495 Veja-se uma carta que escreveu ao rei, de Vila Nova de Portimão, a 15 de Maio, que Sanceau data de 
1534: CSL, vol. 1, pp. 6-7. Publicada também nas Sources inédites de l’Histoire du Maroc, II, p. 630. Fala 
das embarcações que fez e mandou montar e da sua partida para Safim. Ver também IAN/TT, CC II, 159-
53. 17.X.10.1529. Atestação do capitão do navio Santo António, em que certificava ter levado dois navios 
de trigo à vila de Alcácer por mandado do capitão-mor, Jorge de Lima.  
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Jorge de Lima efectuou a sua terceira viagem à Índia em 1537496, de forma a 

poder desempenhar o cargo de capitão de Chaúl. No entanto, já tinha a carta para a 

fortaleza desde Dezembro de 1533497. Teve apenas de esperar um ano até que Simão 

Guedes entrasse na capitania e apesar de até ao momento não encontrarmos qualquer 

registo da sua actividade como capitão, é quase seguro que terá desempenhado o cargo 

por três anos, regressando ao Reino. Embora não tenha voltado ao Oriente, Jorge de 

Lima continuou a servir a Coroa nos espaços ultramarinos durante os anos seguintes498. 

 

2.2.2. Os capitães de Cananor 

 

Nome do capitão Nomeação régia Exercício Notas 

D. António da Silveira 1530 _ falecido antes de entrar 

Francisco de Sousa Tavares 1530 [1531]-1535   

Fernando Eanes de Souto Maior 1533 1536-1539   

Diogo Álvares Teles 1534 1542-1545   

D. Henrique de Eça 1536 1539-1542   

 

Quadro 10: Os capitães de Cananor 

 

Embora não se saiba ao certo a data da partida de D. António da Silveira para a 

Índia, esta terá ocorrido com quase toda a certeza em 1522 ou em 1523499, certamente 

apadrinhada pelo seu tio paterno, D. Diogo Lobo, 2º barão do Alvito e vedor da Fazenda 

à época. À data da partida de D. António para a Índia, três dos seus irmãos já tinham 

exercido diversas funções no Oriente, no contexto do governo do seu tio Lopo Soares de 

Albergaria. Com efeito, o governador era primo co-irmão de D. Martinho da Silveira e 

do 2º barão do Alvito. Esta relação, assim como a especificidade da nomeação de Lopo 

Soares para a liderança asiática permitem contextualizar a participação activa de D. João, 

D. Álvaro e D. Diogo da Silveira na aventura indiana500.  

                                                
496 Cf. Ásia, IV, viii, 10.  
497 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 21, fl. 34. Mercê da capitania de Chaúl a Jorge de Lima, 
fidalgo da Casa Real, com o tempo e ordenado estipulado no regimento. Évora, 20.XII.1533. Acrescento 
diz com obrigação de passar à Índia na armada do ano de 1535. Com data de 8.II.1535. 
498 Em 1543 repetiu o comando da armada ao estreito, tal como fizera em 1534. Cf. Ronald B. Smith, 
António Correa Baharem, 1977, doc. 7, BA, cod. 54-X-41, fls. 16-16v, na p. 50. 
499 Ver listas das armadas em Relação, pp. 38-39. 
500 Veja-se o artigo de Alexandra Pelúcia, «A baronia do Alvito e a expansão manuelina no Oriente ou a 
reacção organizada à política imperialista» in A Alta Nobreza e a fundação do Estado da Índia. Actas do 
colóquio internacional, ed. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, Lisboa, 
CHAM/IICT 2004, pp. 279-300. Conferir ainda a genealogia em anexo. 
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Em 1522, Diogo de Melo foi capitão de uma embarcação na armada incumbida de 

comunicar aos Portugueses no Oriente da morte de D. Manuel501. Como sabemos, apenas 

D. Pedro de Castelo Branco chegou à costa do Malabar nesse ano, tendo D. Pedro de 

Castro e Diogo de Melo sido forçados a invernar em Moçambique, apenas partindo para 

a Índia em Julho de 1523502. A probabilidade da participação de D. António da Silveira 

no contingente a bordo da armada de 1522 baseia-se, sobretudo, numa carta posterior 

daquele fidalgo, a que voltaremos ainda, onde mencionava encontrar-se comprometido 

para o matrimónio com uma filha de Diogo de Melo503. Se é certo que esse casamento 

não se chegou a concretizar, devido à morte na Índia de D. António da Silveira, esta 

ligação não deixou de se fazer sentir nos primeiros tempos da estadia deste no Oriente. 

Se nos cronistas a sua presença se encontra atestada para o ano de 1527, momento das 

dissensões entre Pêro Mascarenhas e Lopo Vaz de Sampaio, a sua actividade remonta à 

estadia de Diogo de Melo na capitania de Ormuz, que se prolongou de 1525 a 1528. 

Como D. António da Silveira afirmava na carta a que aludimos, foi a sua ligação ao 

capitão da fortaleza que lhe permitiu assumir o cargo de capitão-mor do mar de 

Ormuz504, provavelmente ao mesmo tempo que Diogo de Melo assumia a capitania da 

fortaleza. Segundo o fidalgo, seria ele próprio a exercer o último ano do cargo de Diogo 

de Melo, sendo este um fidalgo já bastante idoso505, o que de facto nunca chegou a 

acontecer.  

A permanência de D. António da Silveira em Ormuz pode ser estimada até finais 

de 1525 ou inícios de 1526506. Nos finais de Março desse ano, Lopo Vaz de Sampaio, 

exercendo já as funções de governador da Índia, partiu para Ormuz a fim de apaziguar as 

relações entre o guazil Ra’is Charafuddin (Rex Xarafo nas fontes portuguesas) e o 

capitão da fortaleza e parente do governador, Diogo de Melo507. A chegada de Lopo Vaz 

acabou por resultar na substituição de D. António da Silveira no cargo de capitão-mor do 

mar, argumentando o governador de que necessitava dos seus serviços na costa do 

                                                
501 Veja-se nosso artigo «D. Pedro de Castelo Branco, Capitão de Ormuz», in A Nobreza e a Expansão. 
Estudos Biográficos, Cascais, ed. Patrimonia, 2000, pp. 321-338. 
502 Ibidem e DPMAC, VI, p. 242. 
503 Veja-se IAN/TT, CC I, 35-52. Datada de Cananor, 20.XII.1526.  
504 É o próprio D. António da Silveira que diz desempenhar essas funções. 
505 Segundo Barros, tinha 60 anos: cf. Ásia, IV, i, 4; Couto atribui-lhe oitenta anos: Década Quarta da 
Ásia, p. 320.  
506 Cf. IAN/TT, CC I, 32-98. Termo de Diogo de Melo contra Ra’is Charafuddin, datado de 21.IX.1525, 
publicado por Dejanirah Couto, «Reactions anti-portugaises dans le Golfe Persique (1521-1529)», in 
Aquém e Além da Taprobana. Estudos luso-orientais à memória de Jean Aubin e Denys Lombard, ed. 
organizada por Luís Filipe F. R. Thomaz, Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 2002, p. 220. 
507 Cf. Ásia, IV, i, 3. 
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Malabar508. Como se depreende, D. António da Silveira esteve ausente no desencadear 

do processo de abertura das vias de sucessão após a morte de D. Henrique de Meneses, 

após a sua morte em Fevereiro de 1526509. Possivelmente Lopo Vaz acalentava o apoio 

de D. António da Silveira, um fidalgo proeminente e próximo de Diogo de Melo, parente 

do governador.  

Após a chegada das naus do Reino e da abertura em Cochim de novas vias de 

sucessão por parte de Afonso Mexia, estava instalada a crise entre os membros do 

oficialato português na Índia. Logo correu a notícia da alteração dos nomeados nas vias 

de sucessão e da designação de Lopo Vaz na primeira via, permitindo assim reclamar 

para si a legitimidade do governo, ultrapassando Pêro Mascarenhas510. No final desse ano 

de 1526, D. António da Silveira encontrava-se em Cananor, frustrado por não 

desempenhar, então, nenhum cargo na defesa da costa indiana. Foi nesse momento que 

escreveu ao rei com o intuito de lhe ser novamente atribuído o cargo de capitão-mor do 

mar de Ormuz ou qualquer outro cargo ao mesmo tempo que aproveitou para anunciar o 

início das disputas entre os dois pretendentes à governança da Índia511. De Cananor, D. 

António da Silveira partiu depois para Goa, onde já se encontrava em Março de 1527, 

pois parece ter sido um dos signatários do documento reconhecendo Lopo Vaz de 

Sampaio como governador512. Apesar disso, D. António integrou o grupo dos partidários 

de Mascarenhas. 

D. António da Silveira posicionou-se, praticamente desde o início, do lado dos 

partidários de Mascarenhas, partido que era chefiado pelo capitão de Chaúl, Cristóvão de 

Sousa, e representado em Goa por Heitor da Silveira. Este, um veterano das guerras de 

África513 e um dos fidalgos mais respeitados naquele tempo na Índia, tinha por seus 

aliados grande parte do grupo familiar dos Silveira e outros fidalgos pertencentes a 

linhagens de alguma importância, como D. Vasco de Lima, irmão de D. Fernando de 

                                                
508 Cf. Couto, Década Quarta da Ásia, p. 321. 
509 Contrariamente ao que indica Barros. Cf. Ásia, IV, i, 1. Seria muito provavelmente António da Silveira 
de Meneses, o futuro capitão de Diu, quem estava em Cochim nessa ocasião e que se encontrava 
comprometido para consórcio com uma filha de Lopo Vaz. Jorge Borges de Macedo segue Barros neste 
ponto: cf. Jorge Borges Macedo, Um caso de luta pelo poder e a sua interpretação n’Os Lusíadas, Lisboa, 
Academia Portuguesa de História, 1976, pp. 81-82. 
510 Veja-se, para este assunto, a obra fundamental de Jorge Borges de Macedo citada na nota anterior e o 
artigo de António Coimbra Martins, «Correia, Castanheda e as diferenças da Índia», in Revista da 
Universidade de Coimbra, vol. XXX, 1984, pp. 1-86. 
511 Cf. carta de D. António da Silveira inserida no Corpo Cronológico, citada supra. 
512 Cf. História, VII, xxx. 
513 Foi fronteiro em Arzila ao tempo do cerco de 1516: cf. Anais de Arzila, I, p. 181. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 163 

Lima, que seguiria para a Índia na armada de 1528514. A actuação de Heitor da Silveira e 

dos restantes apoiantes de Mascarenhas acabaria por levar à prisão de vários fidalgos, 

entre eles D. António da Silveira. Heitor, Diogo e D. António da Silveira acabariam por 

ficar encarcerados mais tempo que os restantes fidalgos.  

D. António da Silveira deverá ter partido para o Reino na armada de finais de 

1527 ou de 1528, após cinco anos de serviço no Oriente, sendo certamente o portador da 

documentação reunida por Heitor da Silveira contra Lopo Vaz de Sampaio515. D. António 

da Silveira esteve pouco tempo no Reino, onde terá inteirado D. João III da situação 

vivida na Índia. A ocasião não terá sido evidentemente propícia ao seu matrimónio com a 

filha de Diogo de Melo, de que não encontramos registo, uma vez que também o antigo 

capitão de Ormuz se viu acusado pela Coroa.  

D. António da Silveira integrou a armada de 1530 acompanhado de 6 homens 

seus516, nomeado para a capitania de Cananor, na vagante de Francisco de Sousa Tavares, 

que tinha uma provisão anterior517. Parece significativo o facto da mercê atribuída a D. 

António da Silveira comportar quatro anos como capitão da fortaleza e não os 

acostumados três anos. No entanto, como vimos, também em 1528 encontramos pelo 

menos uma outra nomeação com a mesma duração518. É importante relembrar que D. 

António da Silveira, apesar de ter estado no Oriente pelo menos durante quatro anos, não 

tinha desempenhado qualquer cargo ao nível da administração territorial, pois tinha 

exercido sempre capitanias de navios. Como tal, entende-se a atitude do rei, ao nomeá-lo 

para uma vagante, o que permitia ao fidalgo adquirir maior experiência militar enquanto 

aguardava a tomada de posse da fortaleza. Conformemente, foi-lhe atribuído um 

ordenado de 120.000 reais de entretenimento por ano, enquanto não entrasse na 

capitania519. 

A chegada a Goa, onde já estava Nuno da Cunha, permitiu a D. António da 

Silveira reunir-se ao grupo dos seguidores do governador. Este fidalgo incorporou, 

                                                
514 Confrontem-se as listas do partido opositor a Lopo Vaz de Sampaio em Ásia, IV, ii, 3; Lendas, III, 135 e 
158.  
515 Cf. História, VII, xci. 
516 Embora não fosse capitão da Carreira desse ano. Cf. Relação, 46 e Emmenta, p. 26-27. 
517 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 42, fl. 52. Lisboa, a 19.III.1530. A D. António da Silveira, 
fidalgo da Casa Real, mercê da capitania da fortaleza de Cananor por 4 anos, com 400.000 reais de 
ordenado anual. Servirá na vagante de Francisco de Sousa Tavares, que da dita capitania era provido. 
IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 42, fl. 63. Lisboa, 22.III.1530: carta aos oficiais da fortaleza de 
Cananor, atestando ter dado carta patente a D. António da Silveira, para a dita capitania. Veja-se Quadro 1: 
Capitães das fortalezas do Estado da Índia durante o governo de Nuno da Cunha. 
518 Trata-se do caso de Francisco de Mendonça Guedes, nomeado para a capitania de Chaúl por 4 anos. 
519 Cf. RCI, vol. 1, p. 32. 
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imediatamente após a sua chegada, a grande armada que Nuno da Cunha preparou, no 

final do ano de 1530, com destino a Diu. D. António da Silveira teve assim ocasião de 

mostrar a sua competência ao novo governador ao comando de um galeão520. Passados 

alguns meses, seria o capitão-mor da armada ao estreito, à cabeça de um conjunto de seis 

galeões, com a missão de se dirigir a Adém recolher as páreas devidas à Coroa 

portuguesa521. Contudo, D. António da Silveira não sobreviveu à expedição, tendo 

falecido em Mascate ou em Ormuz durante o mês de Agosto de 1531522.  

O último dos filhos de D. Martinho, D. Manuel da Silveira, acabaria por seguir 

também as pisadas dos seus irmãos mais velhos. Capitalizando os serviços dos seus 

falecidos irmãos, D. Manuel recebeu em 1537 uma carta de mercê para a capitania de 

Cananor, depois alterada em 1544 para a capitania de Ormuz523. Parece-nos que este caso 

ilustra exemplarmente como os serviços prestados por uma família à Coroa são objecto 

de acumulação e capitalização por parte dos diversos membros. Neste caso o último dos 

sobreviventes de uma geração também acabaria por falecer na Índia em 1548524. 

Francisco de Sousa Tavares525, provido na capitania de Cananor526 à frente de D. 

António da Silveira, embarcou também para a Índia na armada de 1530, ao comando da 

nau Santiago527. Pode recordar-se que este conhecido fidalgo era filho segundo de 

Gonçalo Tavares, senhor de Mira, e de D. Catarina de Sousa. Por via materna era neto de 

Diogo Lopes de Sousa, chefe de uma das mais importantes linhagens do Reino528. O filho 

                                                
520 Cf. Lendas, III, 391 e 393; Ásia, IV, iv, 12. 
521 Cf. História, VIII, xxxiiii. Os outros capitães eram Martim de Castro, Jorge de Lima, Henrique de 
Macedo, António de Lemos e João Rodrigues Pais. 
522 Cf. História, VIII, xxxvi; Ásia, IV, iv, 17; Lendas, III, 419. Gaspar Correia, apesar de registar a sua 
morte, nomeia-o como um dos capitães na tomada de Baçaim em 1533 e em 1535 em Diu: cf. Lendas, III, 
467-469 e 621. Talvez se trate de um homónimo. 
523 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 5, fl. 95v, Évora, 30.VII.1544. Carta de mercê da capitania 
da fortaleza de Ormuz por três anos a D. Manuel da Silveira, fidalgo da Casa Real, havendo respeito aos 
seus serviços, com 600.000 reais de ordenado em cada ano, como tinha por um alvará de lembrança do rei 
feito a 6 de Janeiro de 1537. 
524 Cf. Rodrigo J. de Lima Felner, Subsídios para a História da Índia Portuguesa, Lisboa, 1868, p. 19.  
525 Para os homónimos veja-se o artigo de Georg Schurhammer S. J., «Doppelgänger in Portugiesisch-
Asien, in Orientalia, Roma, 1963, pp. 121-147.  
526 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 30, fl. 193. Sem data. Mercê da capitania da fortaleza de 
Cananor a Francisco de Sousa Tavares, «acabando o tempo que D. João de Eça tem por minha provisão 
para a servir e isto por tempo de seis meses segundo [...] meu Regimento e com quatrocentos mil reais de 
ordenado em cada um ano notifico vo lo assim e mando que tanto que se acabar seu tempo o dito dom João 
o metais logo em posse e lhe leixeis servir o dito tempo e haver o dito ordenado (...)». 
527 Cf. Relação, 46; Emmenta, p. 26-27; BA, Ms. Av. 54-X-16, nº 89. Memória dos fidalgos que passaram 
à Índia em 1530 e 1531. Informação do nome da nau é referida na Relação e confirmada pelo NA 620, fl. 
3v (manuscrito não numerado, numeração atribuída por nós). Confrontar a Emmenta, que atribui a nau 
Santiago a Vicente Pegado. 
528 Ver genealogia em anexo. Cf. Gayo, vol. IX, pp. 527-539. Diogo Lopes de Sousa, senhor de Sousa, 
alcaide-mor de Arronches e mordomo-mor de D. Afonso V, e membro do Conselho régio de D. João II e 
de D. Manuel. Belchior de Sousa Tavares exerceu também esse mesmo cargo em Ormuz no ano de 1527, 
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primogénito do casal foi Simão de Sousa Tavares, senhor de Mira e estribeiro-mor do 

cardeal D. Afonso, filho de D. Manuel. Todos os restantes filhos foram obrigados a 

seguir a carreira das armas. Assim, um jovem Francisco de Sousa Tavares navegara pela 

primeira vez no Oceano Índico ainda durante o governo de Afonso de Albuquerque, 

calculando-se que tenha chegado ao Oriente em 1513529. Nessa altura estava na Índia o 

seu irmão Manuel de Sousa Tavares, que então exercia as funções de alcaide-mor da 

Goa530. Quanto ao outro irmão na índia, Belchior de Sousa Tavares, terá partido após os 

irmãos531. A presença de Francisco de Sousa Tavares na Índia, apesar de referida pelo 

próprio, não aparece registada nos cronistas até ao ano de 1519532. Será nessa altura que o 

vemos desempenhar um papel digno de menção, o que parece reforçar a ideia de que terá 

partido muito jovem para o Oriente.  

Os primeiros passos de Francisco de Sousa Tavares parecem ter sido feitos sob a 

tutela de seu tio materno, Cristóvão de Sousa533, um dos mais destacados fidalgos na 

Índia neste período534, ao levá-lo consigo numa armada de patrulha da costa de Dabul no 

início de 1519535.  

O seu empenho foi mais uma vez atestado, no início de 1521, ao comando de uma 

embarcação, com a qual integrou a armada reunida pelo governador Diogo Lopes de 

Sequeira com a intenção de ir a Diu. O fidalgo era da opinião de que se deveria tomar a 

cidade, o que o governador acabou por não fazer, e a armada acabou por seguir para 
                                                                                                                                            

durante a capitania de Cristóvão de Mendonça, a quem substituiu interinamente após a morte. Aí estava 
quando Nuno da Cunha chegou a Ormuz: cf. Ásia, IV, iii, 16; História, VIII, xlix. Veja-se ainda Geneviève 
Bouchon e Luís Filipe Thomaz, Voyage dans les deltas..., p. 391. 
529 Segundo testemunho do próprio, em carta ao rei datada de Cananor, 14.I.1535, dizendo que servia a 
Coroa havia 22 anos e que acompanhara as acções de Afonso de Albuquerque. Cf. Gavetas, X, pp. 573-
589. 
530 Cf. História, III, e lxxix. Manuel de Sousa Tavares partiu para a Índia em 1511: cf. Emmenta, p. 17, e 
logo se encontrou na defesa de Goa, ao lado de Rodrigo Rebelo e Manuel da Cunha, irmão de Nuno da 
Cunha. Cf. História, III, lxv. Faleceu ao regressar da Índia onde exercera a capitania-mor do mar de Ormuz 
em 1521, durante a capitania de D. Garcia Coutinho: História, V, lxxii. 
531 O seu nome apenas aparece nas fontes em 1527, quando assinou em Chaúl o auto reconhecendo Lopo 
Vaz como governador. Cf. Gavetas, vol. X, p. 531. 
532 Nesse mesmo ano aparecia na Índia um Francisco de Sousa, homónimo do retratado aqui, o qual 
escrevia ao rei em 1526, dizendo servir na Índia havia 7 anos e pedindo a comenda de Pias, que vagara por 
falecimento de seu pai Cristóvão de Sousa (não o capitão de Cananor). Cf. IAN/TT, N. A, 875, fl. 31. 
533 Cristóvão de Sousa era fruto do segundo casamento de Diogo Lopes de Sousa com D. Maria da Silva, 
filha de João da Silva. Também os seus dois irmãos (e portanto, tios de Francisco de Sousa Tavares) 
Gaspar da Silva e Tristão de Sousa seguiram para o Oriente: cf. Gayo, vol. X, p. 445. O primeiro era 
fidalgo da Casa real e em 1520 embarcou com a mercê da capitania de Chaúl: cf. RCI, 1 vol., p. 13; 
Relação, p. 35. Os seus irmãos eram Gaspar da Silva, falecido na Índia sem geração, e Álvaro de Sousa. 
Cf. Livro de Linhagens, p. 40. 
534 Segundo Correia, Cristóvão de Sousa era um «fidalgo nobre e largo de condição, que agasalhava muitos 
fidalgos com que gastava mui largo, e dava grande mesa: cf. Lendas, III, 141. Estava na Índia pelo menos 
desde 1516, quando integrou em Fevereiro a armada de Lopo Soares de Albergaria ao Estreito: cf. Ásia, III, 
i, 2. 
535 Cf. Ásia, III, iii, 8; Lendas, II, 566; História, V, iii.  
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Ormuz onde o governador pretendia invernar536. A carreira militar de Francisco de Sousa 

Tavares continuou sempre ligada ao comando de embarcações nas armadas da Índia. A 

sua actuação no Oriente enquadrou-se nas armadas comandadas pelos próprios 

governadores, sobretudo na zona de Ormuz, onde foi por diversas vezes537.  

Francisco de Sousa Tavares «deu mesa à sua custa em que gastou muito por ser 

nobre fidalgo, e prezar-se muito de fazer tudo bem feito»538, enquanto exercia o seu 

cargo de capitão de embarcação, cargo este que teria associado um ordenado anual de 

cerca de 120.000 reais (ver quadro 5). Mas tais benfeitorias seriam certamente 

recompensadas pelo rei. Foi então que Francisco de Sousa Tavares decidiu regressar a 

Portugal, entre o final do ano de 1523 e o ano de 1526, com mais de uma década de 

serviço à Coroa na Índia a argumentar decisivamente a seu favor. O rei prontamente o 

recompensou com a mercê da capitania de Calicute, então exercida por D. João de 

Lima539, sem saber ainda que a fortaleza estava a ser desmantelada por D. Henrique de 

Meneses540.  

Francisco de Sousa Tavares acabou por tomar posse imediatamente do cargo de 

capitão de Cananor após a sua chegada a Goa em finais do ano de 1530, mantendo-se 

globalmente à margem das manobras de Nuno da Cunha na conquista de Diu. A relação 

de Francisco de Sousa Tavares com Nuno da Cunha parece ter sido sempre pautada por 

uma tensão surda. Por um lado, aquele fidalgo arrogava-se de ter um canal directo de 

comunicação com o rei. Afinal de contas, era um dos homens mais experientes da Índia, 

manifestando, pelas suas cartas, conhecer profundamente todos os assuntos do seu 

governo, naturalmente com especial ênfase para Ormuz e para toda a costa do Malabar, 

                                                
536 Cf. Ásia, III, iv, 8; Lendas, II, 625; História, V, xlviii e lii. 
537 Em Setembro de 1521 foi capitão de uma galé, na armada comandada por D. Aleixo de Meneses, 
capitão-mor do mar, a qual foi socorrer Chaúl, acabando por ficar ferido num encontro com Hagamahmut, 
capitão de Melique Iaz: Lendas, II, 662 e 669. Foi capitão da embarcação S. Dinis, onde seguiu Diogo 
Lopes de Sequeira com direcção a Cochim, a fim de se embarcar para o reino: História, V, lxxiiii. No final 
desse ano de 1521 andava novamente a correr a mesma costa, causando grande dano: cf. Ásia, III, vii; 
Lendas, II, 681; História, VI, i. No ano de 1522 escreveu ao rei a respeito dos soldos da Índia: cf. IAN/TT, 
CC I, 27-101, ao mesmo tempo continuou a patrulhar a costa do Malabar: História, VI, ii. Em Fevereiro de 
1523 foi com o governador D. Duarte a invernar a Ormuz, levando a capitania de uma galé: Lendas, II, 
742; História, VI, xxi. 
538 Cf. História, V, xxxiii. 
539 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 8, fl. 141v. Torres Novas, 26 de Setembro de 1525. 
Havendo respeito aos serviços de Francisco de Sousa Tavares, fidalgo da Casa Real, mercê da capitania da 
fortaleza de Calicute, pelo tempo contido no Regimento do rei e com quatrocentos mil reais de ordenado. 
Iria servir depois de D. João de Lima, jurando aos Santos Evangelhos. Publicada por José Manuel Correia, 
Os Portugueses no Malabar (1498-1580), Lisboa, 1997, p. 325.  
540 D. Vasco da Gama levara instruções nesse sentido. João Paulo Costa, em artigo já citado, mostra como 
após a morte de D. Vasco da Gama, D. João III terá enviado instruções opostas que contudo só foram 
conhecidas na Índia após o desmantelamento da fortaleza: cf. «Os portugueses e a cristandade siro-
malabar…». 
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seus locais de actuação541. Não só se pronunciava sobre os assuntos militares, os quais 

eram da sua competência directa, mas também sobre os assuntos de natureza económico-

financeira, intrometendo-se frequentemente nos assuntos da Fazenda, apontando 

desmandos e irregularidades. No seu entender, a política portuguesa na Ásia pautava-se 

por uma total falta de estratégia que viabilizasse a sustentação económica da sua 

presença. A rivalidade entre os capitães e os feitores era um topos recorrente desde a 

chegada dos portugueses à Índia, como muito bem retratou Maria Emília Madeira 

Santos542. Como todos os capitães fidalgos, Francisco de Sousa Tavares sentia uma 

desconfiança extrema dos oficiais médios e inferiores, a quem rebaixava constantemente 

nas suas missivas, insurgindo-se contra a sua corrupção e incompetência. Várias vezes os 

culpou do estado desastroso das finanças dos portugueses na Índia. Como fidalgo de 

estirpe antiga e reconhecida, descendente dos mais altos servidores da Coroa, este nobre 

de linhagem atestada sentia a ameaça da plêiade de pequenos nobres e oficiais de origem 

duvidosa que ocupavam bastantes cargos na hierarquia do oficialato indiano. Aliás, nota-

se uma grande hostilidade deste fidalgo para com aquele grupo, qualificando por 

exemplo os provedores de «homens baixos e proves e de pouca fiança e qualquer peça 

que podem furtar ou trocar e escambar o fazem muy largamente»543.  

A suspeita e desconfiança entre Nuno da Cunha e Francisco de Sousa Tavares 

eram mútuas. Também o governador não tinha boa impressão do capitão de Cananor, 

acusando-o de abusos durante o exercício da sua capitania, embora de forma vaga e sem 

os explicitar544. Esta tensão foi acentuada pelo apoio dado por Francisco de Sousa 

Tavares a Martim Afonso de Sousa545. Apesar do cargo ser por três anos, cremos que 

Francisco de Sousa Tavares o terá exercido até pelo menos Janeiro de 1535546, o que 

                                                
541 Para avaliar das posições de Francisco de Sousa Tavares com relação à presença portuguesa na Ásia, 
vejam-se as suas cartas do próprio: cf. Gavetas, IV, pp. 537-40; carta de Cananor, 14.I.1535 em Gavetas, 
X, pp. 573-589; outra carta de Cananor, 14.I.1535, Gavetas, X, pp. 594-615. Registam-se no sumário de 
1534 outras cartas deste fidalgo, datadas de Goa, 10.X.1533: Gavetas, X, 173. 
542 Para analisar com detalhe as suas posições, vejam-se as cartas citadas na nota anterior. Cf. Maria Emília 
Madeira Santos, «O confronto entre capitães e feitores no Estado Português na Índia (primeiras décadas do 
século XVI)», in As relações entre a Índia Portuguesa e o Extremo Oriente, Actas do VI Seminário 
Internacional de História Indo-Portuguesa, Artur Teodoro de Matos e Luís Filipe Thomaz (dir.), Macau-
Lisboa, 1993, pp. 531-536. 
543 Cf. Gavetas, IV, 537-540. 
544 Cf. IAN/TT, CC I, 50-49. Datada de 1533.12.09. Carta de Nuno da Cunha a D. João III. Faz referências 
à actuação de Francisco de Sousa Tavares. 
545 Francisco de Sousa Tavares, Aleixo de Sousa Chichorro e outros fidalgos opuseram-se a Nuno da 
Cunha aquando do conselho formado por este a respeito de uma carta do sultão Bahadur. Estava então em 
causa a entrega por parte deste do porto de Diu. Estes fidalgos consideravam que deveria ser Martim 
Afonso de Sousa a ir ao encontro do sultão Bahadur, o que não era do agrado do governador. Cf. História, 
VIII, xcvii.  
546 Ver nota anterior. 
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poderá significar que pelo meio houve alguns períodos em que o capitão esteve com o 

cargo suspenso. Talvez se ocupasse em outras actividades político-militares, embora não 

tenhamos delas qualquer traço. Apesar das divergências entre este capitão da Índia e o 

governador, este não hesitou em fazer-se acompanhar pelo primeiro na sua ida a Diu no 

ano de 1535, sem dúvida contando com a sua grande experiência, pois recorde-se que 

Francisco de Sousa Tavares acompanhara Diogo Lopes de Sequeira nas suas manobras 

para tentar alcançar Diu. Esta será a última ocasião em que vemos Francisco de Sousa 

Tavares na Índia durante o governo de Nuno da Cunha. A sua vontade de regressar ao 

Reino, fatigado dos trabalhos de 22 anos, era já bem expressa nesse mesmo ano de 

1535547, pelo que deverá ter regressado ao Reino nas naus da Carreira, chegando a Lisboa 

provavelmente em 1536. Mesmo no Reino não deixou de se manter activo ao serviço da 

Coroa, nomeadamente na preparação das armadas da Índia. Em 1537 encontramo-lo 

atarefado na Andaluzia, comprando embarcações para a armada de D. Garcia de 

Noronha, no âmbito das notícias da ida dos Rumes à Índia548. Sabemos também por 

Gaspar Correia que esteve no Algarve em 1538 a reunir provisões para as armadas da 

Índia549. 

A recompensa de D. João III fez-se mais uma vez no âmbito das mercês 

ultramarinas. Seria em 1540, na sua última viagem para a Índia, que Francisco de Sousa 

Tavares atingiria o posto de capitão-mor da Carreira550. O rei acrescentou-lhe ainda em 

Fevereiro a nomeação para a capitania de Diu551. Contudo, o fidalgo renunciou àquela 

mercê ainda antes da partida para a Índia552. Estaria o fidalgo verdadeiramente 

empenhado em regressar imediatamente ao Reino, ou teria mais algumas ambições? O 

seu nome aparece nomeado nas vias de sucessão em caso de impedimento de Martim 

Afonso de Sousa553, que partiria para a Índia em 1541. Em última análise, Francisco de 

Sousa Tavares só pretenderia ficar na Índia caso fosse nomeado para o posto de 

governador. Seria essa a recompensa adequada aos seus serviços. Contudo, as 

                                                
547 Veja-se as suas cartas de Cananor, a 14.I.1535, Gavetas, X, pp. 573-589; outra carta de Cananor, 
14.I.1535, Gavetas, X, pp. 594-615. 
548 Cf. IAN/TT, CC I, 59-63. Carta de D. João III ao seu feitor em Andaluzia, em que lhe dizia que tinha 
ordenado que Francisco de Sousa Tavares fidalgo da Casa Real fosse a comprar lá algumas naus para a 
armada da Índia, com data de 10.IX.1537.  
549 Cf. Lendas, III, 848. 
550 Cf. Relação, p. 54; Emmenta, p. 42. 
551 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 40, fl. 50. Lisboa, 20.II.1540. Carta de mercê da capitania 
e fortaleza e cidade de Diu a Francisco de Sousa Tavares, fidalgo da Casa Real, por três anos e com o 
ordenado estipulado no regimento.  
552 Cf. Quellen, nº 473. Após a sua renúncia foi nomeado D. Diogo de Almeida. 
553 Cf. IAN/TT, CC I, 69-77. Data de 26.III.1541.  



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 169 

circunstâncias não o favoreceram, e Francisco de Sousa Tavares regressou a Portugal, 

onde já se encontrava em Novembro de 1541554.  

Diogo Álvares Teles recebeu uma nomeação para a capitania de Cananor no ano 

de 1534, quando se encontrava já na Índia havia largos anos. De facto, este capitão era 

um dos que conheciam a Índia havia mais tempo. Seu pai, Álvaro Teles Barreto555, tinha 

embarcado pela primeira vez para a Índia com Tristão da Cunha, em 1506556. Seguira 

novamente para a Índia com Lopo Soares de Albergaria, em 1515, desempenhando o 

cargo de capitão de Calicute de 1515 a 1518557. Diogo Álvares Teles e o seu irmão 

Cristóvão acompanharam o pai nessa ocasião558. Álvaro Teles Barreto regressou ao 

Reino pouco depois, mas estamos em crer que alguns dos seus filhos terão permanecido 

na Índia. Sabemos pelo menos que Álvaro Teles Barreto era ainda vivo em 1529559, 

altura da segunda partida de Diogo Álvares Teles para a Índia. Segundo nos faz crer o 

próprio, esta ocorreu entre 1528 e 1529560. Contudo, a nomeação para a capitania de 

Cananor chegaria em 1534561, ou seja, quando já estava ao serviço da Coroa havia então 

cinco anos. É de notar que a maioria dos cronistas só raramente menciona este fidalgo. 

Contudo, Álvares Teles esteve presente na maior parte das acções descritas pelas 

crónicas no contexto das décadas de 1530 e 1540, conforme mostra uma carta a D. João 

III em que Diogo Álvares Teles enumerou, já no final da sua vida, todos os serviços que 

tinha prestado à Coroa562.  

                                                
554 Ver nota seguinte. 
555 Cf. Crónica, III, lxxvii e Ásia, III, i, 1. Álvaro Teles Barreto surge frequentemente nas crónicas com o 
nome de Álvaro Teles; no entanto parece-nos tratar-se do mesmo indivíduo, pois aparece como o filho de 
João Teles. Castanheda identifica-o como Álvaro Teles somente e identifica-o com o capitão de Calicute: 
cf. História, III, clii. Assim também Barros: cf. Ásia, II, i, 1 e III, i, 1; e também Correia, que reportando-se 
a 1515 diz que este capitão «já andara na Índia»: cf. Lendas, II, 463. Damião de Góis também seguiu os 
cronistas citados: cf. Crónica, II, xxi e III, lxxvii, aliás conforme à fontes: cf. CAA, III, p. 236 e DPMAC, 
IV, p. 16 e 18. Álvaro Teles Barreto não deve ser confundido com Álvaro Barreto, filho de Aires Barreto, o 
qual foi capitão da armada de Jorge de Aguiar em 1508: cf. Ásia, II, iii, 1, II, iii, 9 e II, iv, 2. Castanheda 
inclui-o também na armada de 1515: História, II, xci, III, clii e IV, x. 
556 Veja-se o nosso artigo «Tristão da Cunha e a Expansão Manuelina», in A Alta Nobreza e a fundação do 
Estado da Índia…, ed. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, Lisboa, CHAM e IICT, 
2004, pp. 199-224 
557 Cf. Geneviève Bouchon, Navires et cargaisons retour de l’Inde en 1518, Paris, 1977, p. 6. 
558 Cf. Ibidem. 
559 Cf. IAN/TT, CC I, 42-146 e 147. Alvarás datados de 10.VI.1529 e 15.VI.1529, para pagamentos de 
tenças de graça a Álvaro Teles Barreto, fidalgo da Casa real, morador em Loulé. 
560 Conforme se depreende da sua carta, escrita a D. João III a 04.I.1547. Cf. IAN/TT, CC I, 78-121. 
Publicada por Luís de Albuquerque e José da Costa Pereira, «Cartas de serviços…», in Mare Liberum, nº 
1, 1990, pp. 374-375. 
561 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 7, fl. 15. Évora, 20.I.1534. Mercê a Diogo Álvares Teles, 
fidalgo da Casa Real, da capitania da fortaleza de Cananor, por três anos, com 400.000 reais de ordenado 
por ano, acabando de servir a pessoa ou pessoas que eram providas. 
562 Cf. carta citada supra. 
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No momento da nomeação, Diogo Álvares havia participado nas armadas 

realizadas no início do governo de Nuno da Cunha. Logo em 1530 foi um dos capitães de 

Diogo da Silveira na armada do Malabar563. Dois anos depois acompanhou António de 

Saldanha ao estreito. Esses anos foram totalmente ocupados nos negócios do Malabar. 

Participou na expedição a Diu em 1533564, tendo partido directamente para o estreito em 

1534 com Diogo da Silveira. Nestas ocasiões Diogo Álvares Teles suportou as despesas 

dos homens dos navios ao seu cargo565. Com ele estava o seu irmão João Teles, que o 

acompanhou nas variadas acções militares. O seu outro irmão Cristóvão Teles, o qual 

também servia como soldado na Índia, morreu no final do ano de 1534566.  

Apesar de ter uma mercê para a capitania da fortaleza de Cananor datada de 1534, 

este fidalgo só exerceu o cargo oito anos depois, em 1542, depois de D. Henrique de Eça 

ter terminado o seu triénio567. Tal como a maioria dos restantes oficiais, Diogo Álvares 

Teles necessitava de capital para se sustentar a si e aos seus dependentes, enquanto 

aguardava a posse da fortaleza. Sabemos que participou em actividades mercantis nas 

zonas mais periféricas no Estado da Índia, nomeadamente armando navios para 

Martabão, Bengala e China. Como sabemos, esta atitude era bastante comum nestes anos. 

Terminado o seu triénio como capitão de Cananor em 1545, Diogo Álvares Teles parece 

ter tido intenções de regressar ao Reino. Contudo, estamos em crer que tal não chegou a 

suceder e nos anos seguintes este fidalgo continuou a ser mencionado nas fontes. Era 

então um dos fidalgos mais antigos da Índia, pois teria com certeza quase 60 anos. Mas 

as suas recompensas foram frugais. Apesar de listado como cavaleiro da casa real568, 

Diogo Álvares não logrou alcançar qualquer tipo de recompensa no Reino. Recebeu, 

contudo, mais mercês no Império, ligadas ao comércio marítimo. Estas mercês incluíam 

viagens para Cambaia, Bengala, Maldivas e ainda a autorização de armar navios de 

Chatigão para o Pegu e para Malaca569. Estes dados indiciam um profundo envolvimento 

no comércio marítimo inter-asiático570, de onde Diogo Álvares derivava provavelmente 

                                                
563 Cf. Ásia, IV, iv, 20 e a carta do próprio, já citada supra. 
564 Cf. História, VIII, lxxii; Ásia, IV, iv, 24 e Lendas, III, 538. 
565 Cf. a sua carta supra. 
566 Veja-se novamente a carta de Diogo Álvares Teles, citada. 
567 Cf. Lendas, IV, 218. 
568 Aparece citado como cavaleiro-fidalgo na lista dos moradores da casa Real nos anos 40, compilada por 
António Caetano de Sousa. Cf. Provas, tomo II, parte 2, p. 467. 
569 Cf. “Livro das mercês que fez (D. João de Castro) aos homens que serviram el-rei Nosso Senhor no 
cerco de Diu”, in História quinhentista do segundo cerco de Diu, ed. António Baião, Coimbra, 1925, pp. 
301, 312-316. 
570 As Maldivas, Bengala e Malaca geravam elevados lucros no contexto do comércio asiático. Vejam-se as 
colectâneas de artigos de Luís Filipe Thomaz, De Ceuta a Timor, Lisboa, 1994; a obra de João Paulo 
Oliveira e Costa e Vítor Gaspar Rodrigues, Portugal y Oriente: El Proyecto Indiano del Rey Juan, Madrid, 
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todo o seu rendimento. Contudo, não temos quaisquer indicações sobre as suas 

actividades para além dos inícios de 1547, pelo que não sabemos dizer se chegou 

efectivamente a beneficiar das viagens concedidas. 

D. Henrique de Eça571 foi nomeado para a capitania de Cananor em Dezembro de 

1536. Este é um dos casos em que a mercê aparece associada à partida imediata do 

agraciado. Caso D. Henrique de Eça não embarcasse para a Índia a mercê ficaria sem 

efeito, do que deduzimos que o seu nome seria retirado da lista dos providos572. Como 

vimos, é para o final do período analisado que começa a surgir esta fórmula, que se irá 

tornar um modelo na década de 40. Tal arranjo evitaria o descontrolo da lista dos 

nomeados. Apesar das constantes queixas sobre a demora em exercer os cargos, a Coroa 

assegurava pelo menos um fluxo regular de capitães para a Índia. Assim, D. Henrique de 

Eça embarcou como passageiro na armada do ano seguinte573.  

Esta era de facto a segunda passagem de D. Henrique pelo Oriente574. Em 1522, 

D. Henrique foi como passageiro na nau de D. Pedro de Castro575, certamente com o 

intuito de desempenhar as funções de homem de armas. Após a chegada à Índia, D. 

Henrique apenas é mencionado no âmbito do cerco de Calicute em 1526576, pelo que 

nada sabemos sobre as suas actividades nos anos que medeiam 1523 e 1526. É provável 

que tenha participado nas armadas portuguesas pelo Oriente, sem chegar a desempenhar 

qualquer cargo de chefia. Tal facto deve-se certamente ao facto de ser ainda bastante 

jovem, pois Correia chama-lhe “fidalgo mancebo” ainda em 1527577.  

Durante as disputas entre Mascarenhas e Lopo Vaz é difícil de averiguar a sua 

posição. Embora os membros da linhagem Eça se tivessem posicionado ao lado de Lopo 

                                                                                                                                            

1992; e ainda a colectânea de artigos sobre o Golfo de Bengala, da autoria de Sanjay Subrahmanyam, 
Comércio e Conflito no Golfo de Bengala. 1500-1700, Lisboa, 1994. 
571 Existiu pelo menos um indivíduo com o mesmo nome no início do século XVI na Índia, o qual se achou 
na conquista de Goa em 1510: cf. História, III, xx. Segundo António Caetano de Sousa, era um dos filhos 
ilegítimos do alcaide-mor de Vila Viçosa, D. Fernando de Eça. Cf. História Genealógica, tomo XI, liv. 
XIII, pp. 649-650. Veja-se nota infra. 
572 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 24, fl. 4v-5. Évora, 22.XII.1536. Mercê da capitania de 
Cananor ao fidalgo da Casa Real, por três anos, com 400.000 reais de ordenado, na vagante dos providos. 
573 Há alguma confusão quanto às embarcações deste ano. Houve duas armadas; a primeira sob D. Pedro da 
Silva, filho de D. Vasco da Gama, conde-almirante; uma segunda, capitaneada por Diogo Lopes de Sousa. 
Cf. Cf. Emmenta, p. 35; Relação, p. 52. Barros só menciona a primeira: cf. Ásia, IV, viii, 10.  
574 Ou a terceira? Há notícias de um indivíduo D. Henrique de Eça em Malaca, ao lado de Afonso Lopes da 
Costa, em 1518: cf. Lendas, II, 553.  
575 A Nazaré, nau em que seguiam, foi forçada a invernar em Moçambique. O capitão fez várias excursões 
punitivas na costa oriental africana, destinadas a controlar as pretensões de Querimba. Veja-se uma carta de 
D. Pedro de Castro relatando a viagem, de Moçambique, a 8.VII.1523, publicada em DPMAC, vol. VI, pp. 
172-178. 
576 Cf. IAN/TT, CC II, 138-46, fl. 9. Carta de Vicente Pegado a D. João III, escrita a 29.XII.1526. 
577 Cf. Lendas, III, 101. 
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Vaz578 (que era casado com uma Eça), a posição de D. Henrique parece ter sido ambígua, 

oscilando entre um e outro partido579. Contudo, parece ter regressado ao Reino aquando 

da armada de torna viagem de 1528 ou 1529580, cumpridos cerca de seis ou sete anos de 

serviço no Oriente. D. Henrique de Eça exerceu a capitania de Cananor de 1539 a 1542, 

regressando ao Reino em seguida.  

 

 

2.2.3. Os capitães de Cochim e do castelo de Cima de Cochim 

 

Nome do capitão 

Nomeação 

régia Exercício Notas 

Tristão de Sousa 1530 ? Castelo de Cima 

Manuel Camelo 1531 ? Castelo de Cima 

António de Brito 1533 finais1534-finais1537   

D. Fernando de Eça 1537 1539-1541   

 

Quadro 11: Os capitães de Cochim e do castelo de Cima de Cochim 

 

A análise dos nomeados para o cargo de capitão de Cochim apresenta algumas 

dificuldades no que respeita à década de 1530. Este cargo era até então desempenhado 

por um fidalgo, o qual tinha o mesmo tipo de poderes que cabiam aos restantes capitães 

de fortalezas. Contudo, a situação específica de Cochim enquanto porto principal, de 

onde partiam as armadas para o Reino carregadas de especiarias, obrigava à permanência 

no local do vedor da Fazenda da Índia. Era então evidente a possibilidade de fricções 

entre os vedores da Fazenda e os capitães da fortaleza. Estes, como é sabido, detinham 

outro tipo de jurisdições, para lá das jurisdições da esfera militar. Era assim notória a 

                                                
578 Nomeadamente D. João de Eça e D. Vasco de Eça. Eram os dois cunhados de Lopo Vaz, filhos de D. 
João de Eça, alcaide-mor de Vila Viçosa. D. João de Eça (filho ilegítimo) foi feito capitão de Cananor em 
1528, sendo depois retirado por Nuno da Cunha; D. Vasco de Eça foi capitão da fortaleza de Cochim entre 
1526 a 1528. A irmã de D. João e D. Vasco era D. Guiomar de Eça. Cf. História Genealógica, tomo XI, 
liv. XIII, pp. 651-676. 
579 Concordou com a abertura da terceira via de sucessão depois da morte de D. Henrique de Meneses 
(Ásia, IV, i, 1); foi ele o escolhido por Afonso Mexia para levar as notícias a Lopo Vaz: Ásia, IV, i, 6; 
História, VII, xii e Couto, Década Quarta da Ásia, vol. 1, p. 67. Contudo, após a chegada à Índia de 
Mascarenhas, parece ter sido aliciado para o seu partido por Heitor da Silveira (Ásia, IV, ii, 3; História, 
VII, xxxii; Couto, Década Quarta da Ásia, vol. 1, p. 111; Lendas, III, 158). É nomeado como um dos 
fidalgos presos em Goa por Lopo Vaz (História, VII, xxxiiii; Lendas, III, 163 e Couto, Década Quarta da 
Ásia, vol. 1, p. 126 e 127).  
580 Lopo Vaz ainda o encarregou da capitania de uma embarcação numa armada de patrulha a Bacanor, no 
início de 1528. Cf. Lendas, 230. Mas desaparece em seguida das fontes. 
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concorrência das duas jurisdições em presença em Cochim: a do capitão e a do vedor. A 

actuação de Afonso Mexia é certamente prova de como o vedor da Fazenda detinha 

enormes poderes. Mas o que por vezes parece ser esquecido é que Mexia fora não só o 

vedor da Fazenda, mas também o capitão da fortaleza. Durante o governo de D. Henrique 

de Meneses, D. João III decidiu aglutinar os dois cargos581. Tal obviava à situação de 

conflito, descrita atrás. Além disso, tinha uma vantagem económica associada, ao poupar 

à Coroa um salário. Sabemos que Mexia continuou a exercer o dito cargo até ao regresso 

a Portugal, ocorrido em finais de 1530. Contudo, as fontes e as crónicas não fornecem, 

até ao momento, dados concretos sobre o hiato entre 1530 e 1534, altura em que António 

de Brito chegou à Índia. 

A primeira viagem de António de Brito para a Índia vem mostrar mais uma vez 

como os membros de uma família nuclear actuavam em conjunto, como já pudemos 

constatar no caso dos irmãos Macedo. António de Brito tinha quatro irmãos com serviços 

orientais no currículo: o irmão mais velho, Pêro de Mendonça, falecido em 1505582; 

Cristóvão de Brito, que fora capitão da armada de 1511583, regressando em seguida ao 

Reino; o seu irmão Jorge de Brito fora também na armada de 1511; e por último Lopo de 

Brito, que foi na armada de 1514584. Jorge de Brito ficaria na Índia nos anos seguintes585. 

Em 1514 Cristóvão de Brito foi novamente para a Índia, desta vez como capitão-mor da 

armada desse ano586. Cristóvão regressou ao Reino em Dezembro de 1516587. O seu 

irmão Lopo de Brito também regressou ao Reino pouco depois do seu irmão, apenas para 

partir novamente em 1519588. Foi no contexto desta armada que António de Brito se 

estreou nas viagens ultramarinas. Durante a sua primeira estadia na Índia, António de 

Brito desempenhou vários cargos, tendo circulado por quase todos os locais onde os 

portugueses detinham posições, o que lhe permitiu um vasto conhecimento das 

características do império nos inícios do reinado joanino. Em 1519, Lopo ia incumbido 

                                                
581 Cf. NA 875, fl. 65. 
582 Em 1504 foi como capitão de uma nau na armada de Lopo Soares de Albergaria, desaparecendo ao 
regressar da Índia no início do ano seguinte. Cf. Relação, p. 16; Ásia, I, vii, 9 e vii, 11. 
583 O capitão-mor da armada de 1511 foi D. Garcia de Noronha. Cf. Ásia, II, iii, 9 e vi, 10. 
584 Em 1515 Cristóvão, Lopo e Jorge surgem no contexto da expedição de Albuquerque a Ormuz. Cf. Ásia, 
II, x, 2. 
585 Cf. Ásia, II, vii, 2. Existe um outro homónimo para a mesma época, mas que era filho de Artur de Brito. 
Este homónimo foi capitão de Malaca. 
586 Cf. Ásia, II, x, 2. 
587 Veja-se a carta de Lopo Soares de Albergaria ao rei, afirmando que tinha despachado Cristóvão na nau 
Conceição, pois a sua mãe e parentes tinham enviado recado do falecimento de João de Brito, reclamando 
o seu regresso. Ainda afirmava que ficavam na Índia os seus irmãos Jorge e Lopo. De Cochim, a 
24.XII.1516, in R. B. Smith, Lopo Soares..., p. 49. 
588 Cf. Relação, p. 36; Ásia, III, iii, 9. 
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de reconstruir a fortaleza de Ceilão, da qual seria capitão (de 1519 a 1522), sendo 

coadjuvado pelo seu irmão António, que exerceria o cargo de alcaide-mor589. Contudo, 

António de Brito também participou noutras iniciativas militares na Índia, tendo 

acompanhado Diogo Lopes de Sequeira a Diu em 1520590.  

Em Maio de 1522, António de Brito teve notícias da morte do seu outro irmão 

Jorge de Brito, o qual tinha embarcado com destino às Molucas, para onde ia nomeado 

como capitão da fortaleza. António de Brito descobriu então que tinha um alvará régio 

que lhe atribuía a mercê dada ao irmão. Exerceu o dito cargo de meados de 1522 a 

1526591. Durante esse tempo, construiu a fortaleza de S. João Baptista em Ternate. O 

alcaide-mor da fortaleza foi durante esses anos Simão de Abreu, seu primo co-irmão592. 

A despeito das distâncias enormes, António de Brito não deixou de solicitar a 

intervenção dos seus irmãos em Portugal junto do rei593. No regresso à Índia, Brito 

deparou-se com a tensão existente entre os oficiais da Índia, devida à morte de D. 

Henrique de Meneses. Embora sem se posicionar claramente, participou em todas as 

acções oficiais do Estado da Índia594. Seria ele a trazer para o Reino Pêro de Mascarenhas 

no final de 1528595. António de Brito regressou ao Oriente em 1534, na companhia do 

seu cunhado Martim Afonso de Sousa. Brito ia então nomeado para a capitania da 

fortaleza de Cochim, com um ordenado de 400.000 reais anuais596. Este parece-nos, em 

si mesmo, uma fraca recompensa para uma década de serviço no Oriente. Mas o facto da 

nomeação para Cochim ser de quatro anos, em vez dos usuais três, leva-nos a sugerir que 

as negociações foram intensas, e que António de Brito terá aceite o cargo a pedido do seu 

cunhado, cujo cargo de capitão-mor do mar também abrangia o mesmo período.  

De facto, a presença de Brito em Cochim foi crucial para o seu cunhado. Como é 

sabido, Martim Afonso de Sousa desempenhou na mesma altura o cargo de capitão-mor 

do mar da Índia. Nesse âmbito, grande parte das suas actividades estavam relacionadas 

                                                
589 Cf. Jorge Flores, op. cit., p. 144. 
590 Cf. Ásia, III, iv, 8. 
591 Cf. Ester Trigo de Sousa, op. cit. 
592 Cf. Gavetas, vol. VIII, pp. 197-199. Carta de António de Brito ao rei, S. João de Ternate, 29.II.1525. O 
autor não faz menção explícita ao parentesco mas diz que Simão de Abreu era filho e Pedro Gomes de 
Abreu de Lima, ou seja, o seu tio, irmão da sua mãe. Era provavelmente um dos seus muitos filhos 
ilegítimos com a famosa abadessa do Lorvão D. Catarina de Eça. 
593 Cf. Gavetas, vol. VIII, pp. 197-199. Carta de António de Brito ao rei, S. João de Ternate, 29.II.1525: 
«Eu escrevo a meus irmãos que peçam mercê a Vossa Alteza e que me mandem o alvará…». 
594 Cf. História, VII, xlvii e xlviii. 
595 Cf. História, VII, lii; Ásia, IV, ii, 6. 
596 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, 19, fl. 21. Évora, 1533.01.15. A António de Brito, fidalgo da 
Casa Real, mercê da capitania da fortaleza de Santa Cruz de Cochim por quatro anos, com 400.000 reais de 
ordenado. 
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com a questão da pirataria de Calicute e com a vigilância da costa do Malabar, embora o 

próprio pretendesse ter um papel preponderante na questão de Diu597. Seja como for, a 

presença do seu cunhado em Cochim, ainda o principal porto dos portugueses, facilitava 

as movimentações de Martim Afonso de Sousa. Certamente Brito terá desempenhado um 

papel fundamental na criação e manutenção das armadas do Malabar comandadas por 

Martim Afonso de Sousa, embora não existam muitos registos que confirmem esta 

asserção598. O facto de António de Brito ter regressado imediatamente ao Reino no final 

de 1537599 faz reforçar ainda mais a ideia de que António de Brito apenas partiu para a 

Índia para prestar auxílio directo à sua parentela. Já no Reino, o rei nomeou-o em 1541 e 

novamente em 1545 para o cargo de capitão da fortaleza da Mina600, estágio final de 

tantas carreiras imperiais601. 

O substituto de António de Brito na capitania de Cochim foi D. Fernando de Eça. 

Este capitão, que foi pela primeira vez para a Índia com Nuno da Cunha em 1528602, 

esteve na Índia durante a década de 1530, sem que saibamos muito sobre as suas 

actividades. Participou contudo, na maioria dos eventos fundamentais da vida da Índia, 

como a expedição a Diu em 1531603e a ida ao Estreito em 1532604. Este fidalgo havia já 

perdido o seu irmão em 1529 em Baharem, na expedição comandada por Simão da 

Cunha. Embora fossem vários os membros da linhagem Eça no Oriente, não encontramos 

até ao momento indícios de uma actuação conjunta. 

 

O castelo de Cima de Cochim situava-se, como o nome indica, em Cochim de 

Cima, aglomerado populacional essencialmente não europeu, ou, no dizer de Pius 

Malekandathil “a parte nativa de Cochim” onde o rajá tinha também os seus aposentos605. 

Foi nesta parte da cidade que se estabeleceram as diversas comunidades mercantis 

                                                
597 Veja-se o nosso artigo «Conflitos e cumplicidades…», p. 395. 
598 Veja-se o ataque conjunto de Martim Afonso de Sousa e António de Brito ao rei de Repelim, um dos 
vizinhos hostis de Cochim. Cf. Ásia, IV, vii, 19. 
599 Cf. Ásia, IV, viii, 10. 
600 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 25, fl. 4. Évora, 10.I.1545. Carta de nomeação para a 
capitania da fortaleza de S. Jorge da Mina. Tinha já um alvará de lembrança datado de 04.II.1541, por dois 
anos e com 800.000 reais de ordenado. Nomeado na vagante de Francisco Pereira de Berredo, e antes de 
Manuel de Macedo. 
601 Existe um homónimo na Índia no final dos anos 30 e nos anos 40, filho de um Manuel de Brito. 
602 Ver capítulo sobre a constituição da armada de 1528. 
603 Cf. Lendas, III, 391. 
604 Cf. Lendas, III, 441. 
605 Cf. Pius Malekandathil, Portuguese Cochin and the Maritime Trade of India 1500-1663, Manohar, 
2001, p. 74. Para a caracterização da sociedade de Cochim vejam-se também os vários trabalhos de José 
Alberto Tavim, sobretudo Judeus e cristãos-novos de Cochim: história e memória (1500-1662), Braga, 
2003.  
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asiáticas, debaixo da tutela do rajá de Cochim. A presença oficial portuguesa 

concentrava-se no porto de Santa Cruz de Cochim. Esta situação particular tornava a 

acção oficial portuguesa em Cochim de Cima mais complexa. No fundo, a pequena 

guarnição de Cochim de Cima servia como uma guarda pessoal do rajá. Devido às 

relações privilegiadas entre a Coroa Portuguesa e os rajás de Cochim, o capitão do 

Castelo de Cima tinha um papel de interlocutor privilegiado junto das autoridades 

locais606. Contudo, persiste uma quase total ignorância sobre os agentes portugueses no 

terreno. Precisamente, não sabemos sequer se os dois nomeados para este cargo, Manuel 

Camelo e Tristão de Sousa, chegaram de facto a exercer o cargo.  

Em 1530 era concedida a este último, um fidalgo da Casa Real, a mercê da 

capitania607. Em 1531, ou seja, no ano seguinte, encontramos uma notícia da renúncia de 

Tristão de Sousa ao cargo de capitão do Castelo de Cima de Cochim, sendo-lhe 

concedido nessa altura o muito mais lucrativo cargo de capitão da nau do trato da viagem 

de Cochim para Malaca, por três anos (ou seja, três viagens), na vagante dos providos608. 

Contudo, este fidalgo terá actuado sempre à margem dos poderes oficiais609.  

Após a renúncia de Tristão de Sousa a Coroa parece ter resolvido tentar uma nova 

estratégia ao nomear vitaliciamente Manuel Camelo (designado por vezes Manuel Camelo 

Pereira) para o cargo em Março de 1531610. Novamente nos deparamos com o mesmo 

problema. Não só as informações sobre o estatuto social deste capitão são escassas, como 

também a sua actuação no Oriente permanece desconhecida.  

 

 

                                                
606 Malekandathil refere que um dos capitães de meados do séc. XVI era um morador de Cochim de Cima, 
António Rebelo, o que vem mostrar que a principal característica para o acesso a este cargo seria a 
profunda implantação no terreno e nas suas redes locais. Cf. op. cit. 
607 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 42, fl. 56. Com data de Lisboa, a 05.III.1530. 
608  Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 9, fl. 18. Documento datado de Palmela. A 15.III.1531. 
609 Isto mesmo se pode inferir pela sua total ausência do conjunto de cronistas da época: João de Barros, 
Fernão Lopes de Castanheda, Gaspar Correia ou ainda Diogo do Couto. Será este o mesmo personagem 
que, 30 anos mais tarde, aparece nomeado para a capitania de Chaúl? As notas fornecidas pela Emmenta da 
Casa da Índia pelo menos apontam nessa direcção, ao identificarem novamente o indivíduo nomeado em 
1560 como «filho de Aires de Sousa e de Brites Rodrigues, moradores em Guimarães»: Cf. Emmenta, p. 
70. 
610 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 9, fl. 25. Palmela, 7.III.1531. Mercê do castelo de cima de 
Cochim a Manuel Pereira Camelo, em sua vida, com o ordenado contido no regimento. Documento 
publicado por José Manuel Correia, Os Portugueses no Malabar (1498-1580), Lisboa, 1997, p. 337. O 
Registo da Casa da Índia apresenta um erro de transcrição, listando “Manuel de Melo Pereira”: cf. RCI, 
vol. 1, p. 55. 
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2.2.4. Os “alcaides-mores e feitores” de Coulão 

 

Nome do capitão 

Nomeação 

régia Exercício Notas 

Henrique Figueira 1525 152[7]-1532   

Baltasar Cernache 1525 e 1527 ? ? 

Manuel da Gama 1530 _ [renunciou] 

Duarte da Fonseca 1530 _ [falecido antes de entrar?] 

Duarte de Abreu 1530 e 1533 ? ? 

Diogo da Silva 1532 1539-1941   

Duarte da Gama 1536 1544-1547   

 

Quadro 12: Os “alcaides-mores e feitores” de Coulão 

 

A fortaleza de Coulão era uma das fortalezas de menor dimensão no conjunto das 

posições portuguesas na Ásia611. A fortaleza propriamente dita tinha uma guarnição 

oficial de apenas doze homens, em geral apaniguados do capitão612, número que se 

manterá ao longo do século XVI613. Quando comparado com os ordenados das restantes 

fortalezas, verificamos sem espanto que Coulão estava no fundo da hierarquia (veja-se 

quadro 5). Esta subalternidade revelou-se também na terminologia. O responsável 

máximo da fortaleza deixava de ser nomeado capitão, como acontecera até ao final do 

reinado de D. Manuel614, para passar a ser designado apenas alcaide-mor, feitor da 

fortaleza. Além disso, o cargo acumulava ainda outros ofícios como o de vedor das obras 

da fortaleza e o cargo de provedor dos defuntos (o que era relativamente normal numa 

fortaleza de pequena dimensão). Contudo, na prática, as funções incluíam as de capitão, e 

a própria documentação oficial regista essa ambiguidade615. Aliás, a maioria dos 

                                                
611 Veja-se o artigo “Coulão” em DHDP, vol. 1, p. 310. 
612 Veja-se carta de Bernardo da Fonseca em que se faz referência a Duarte de Gama e aos seus 12 
homens”, datada de Coulão, a 6.VIII.1547. Cf. CSL, vol. 2, pp. 360-364. 
613 Cf. O Orçamento do Estado da Índia 1571, direcção e prefácio de Artur Teodoro de Matos, s.l., 1999, p. 
106. 
614 O último capitão nomeado por D. Manuel foi João de Melo da Silva. Veja-se artigo de João Paulo 
Oliveira e Costa, «Dom Duarte de Meneses and the government of India 1521-1524)», in Indo-Portuguese 
History: global trends. Proceedings of XI International Seminar on Indo-Portuguese History – 2003. Silver 
Jubilee Session, Goa, 2005, pp. 95-115. 
615 Cf. IAN/TT, CC II, 160-62. Trata-se de um caderno com numeração inversa, contendo mandados do 
vedor da Fazenda Afonso Mexia, em que encarregava António da Fonseca, feitor de Cochim, da entrega de 
várias mercadorias a Henrique Figueira, alcaide-mor e feitor da fortaleza de S. Tomé de Coulão, com 
recibos assinados por este último e pelos escrivães de Coulão. Note-se que nos vários documentos 
Henrique Figueira ora é chamado de “alcaide e feitor” ora de “capitão e feitor”. Os documentos são de 
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cronistas refere-se sempre aos “capitães de Coulão”, não parecendo registar a mudança 

da terminologia patente nos documentos oficiais.  

A mudança verifica-se na nomeação de Henrique Figueira para o cargo616, que foi 

nomeado por um período de seis anos617. Trata-se de uma caso único nesta conjuntura. 

Existiam já casos de cargos vitalícios na Índia, mas eram em geral os relacionados com a 

pequena administração, ou seja, os escrivães das feitorias, os tabeliães, ou então cargos 

que já existiam antes da chegada dos portugueses. 

Embora saibamos que se encontrava na Índia desde pelo menos o governo de 

Afonso de Albuquerque, participando ao lado deste no ataque a Adém em 1513618 e 

movendo-se entre Goa e Cochim durante os anos de 1514 e 1515619, as fontes fazem 

pouca referência a Henrique Figueira. Não conhecemos qualquer dado sobre a sua 

origem familiar ou geográfica. Contudo, a documentação regista-o como escudeiro-

fidalgo da Casa Real620.  

Seria depois da nomeação de Henrique Figueira e da tomada de posse deste que 

se iniciaria a verdadeira confusão no que toca às datas do exercício da capitania de 

Coulão. Em 1527, Henrique Figueira foi removido do cargo por Lopo Vaz de Sampaio 

por ter recebido Pêro Mascarenhas na fortaleza. A fortaleza foi entregue a Aires da 

Cunha621, um dos principais apoiantes de Lopo Vaz622. Após o breve interregno de Aires 

da Cunha, Henrique Figueira surge-nos novamente em Dezembro de 1528 à frente da 

fortaleza de Coulão. De facto, face aos regimentos vigentes, Figueira completava o 

período designado na sua carta régia de mercê. Recordemos ainda que Henrique da 

                                                                                                                                            

datas variadas, as quais vão de 30.XII.1528 a 9.I.1531 (mas sempre entre os meses de Dezembro e 
Fevereiro). 
616 Cf. RCI, vol. 1, p. 18. Mercê da alcaidaria-mor de Ceilão (trata-se na verdade de Coulão) a Henrique 
Figueira, escudeiro-fidalgo da Casa Real, com data de 24.II.1523. A terminologia verifica-se na carta de 
nomeação de Baltazar Cernache. Veja-se nota infra. 
617 «Alcaide-moor Amrrique Figueira provido por Sua Allteza por bj annos tem servido iij d'alcaide-moor». 
Esta referência encontra-se na Torre do Tombo, na colectânea Fragmentos, cx. 4, m. 3, nº 54, fl. 2v. Trata-
se de uma relação de alguns capitães e oficiais do Oriente, posterior a Julho de 1527. O documento 
encontra-se publicado por António Dias Farinha, «Os portugueses no Golfo Pérsico (1507-1538). 
Contribuição Documental e Crítica para a sua História», Mare Liberum, n. 3, 1991, p. 97. 
618 Cf. Ásia, II, vii, 9. 
619 Vejam-se IAN/TT, CC I, 16-64, de Goa a 24.X.1514. Mandado de Afonso de Albuquerque para o feitor 
de Goa, Francisco Corvinel, pagar em dinheiro a Henrique Figueira 49 quintais e 18 arráteis de cobre, pois 
não tinha sido pago em pimenta como tinha sido estipulado anteriormente. Ainda CC II, 49-34, em Goa, a 
07.VII.1514. Mandado de Afonso de Albuquerque para o feitor de Goa pagar 27 cruzados a Henrique 
Figueira em cravo, por uma pipa que tinha mandado vir de Portugal e que a tripulação da nau Bastiana 
tinha bebido. Esta nau aparece na Carreira da índia em 1512: cf. Relação, p. 28. 
620 Cf. RCI, vol. 1, p. 18. Ver nota 337. 
621 Cf. Ásia, IV, ii, 2 e História, VII, xxix e xlix. 
622 Veja-se a carta de Lopo Vaz de Sampaio a D. João III, de Cochim, a 31.XII.1527, publicada nas 
Gavetas, vol. X, pp. 642-673. A referência a Aires da Cunha encontra-se na pág. 658. 
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Figueira tinha-se recusado a entregar a dita capitania em Março de 1527, alegando 

precisamente o facto de ainda não ter cumprido o tempo que lhe era determinado por seu 

regimento623. Por um apontamento existente no Corpo Cronológico, sabemos que 

Henrique Figueira deveria exercer o cargo até Fevereiro de 1531624, tendo sido 

despachado dos seus serviços em 1534625. Por essa altura era um dos veteranos da Índia, 

«velho, honrado de serviço, muito bom homem e muito pobre», que apenas merecia uma 

repreensão por parte de Nuno da Cunha ao verificar-se que tinha utilizado o dinheiro 

destinado à carga das naus para pagar o seu próprio ordenado626. É possível que tenha 

falecido na Índia, pois mais nada sabemos do percurso deste homem. 

O primeiro nomeado na sucessão de Henrique Figueira foi Baltazar Cernache. 

Este fidalgo da Casa Real tinha já na sua posse um alvará para a capitania de Coulão, 

datado de 1525, embora a carta registada na Chancelaria date de 1527. A carta de 

nomeação é idêntica à de Henrique Figueira, contendo também a nomeação conjunta para 

os cargos de feitor e alcaide-mor, almoxarife do armazém e mantimentos, provedor dos 

defuntos do hospital e obras da fortaleza de Coulão embora apenas por três anos627. No 

entanto, compulsados os principais cronistas, não encontrámos rasto de Baltazar 

Cernache628. Pudemos apenas apurar para o período anterior que embarcara para a Índia 

em 1515, na armada de Lopo Soares de Albergaria, na nau de Simão da Silveira, o que 

significa que este fidalgo estava havia dez anos no Oriente aquando da nomeação para a 

                                                
623 Cf. Lendas, III, 130. 
624 Cf. IAN/TT, CC, II, 166-56, publicada por Melba Costa, op. cit., vol. 2, doc. XXI, pp. 52-57. Trata-se 
de um rol dos cargos das fortalezas da Índia, feito provavelmente por Afonso Mexia, datado de Janeiro de 
1530.  
625 Cf. IAN/TT, CC II, 160-62. Caderno referido em nota anterior, contendo mandados do vedor da 
Fazenda Afonso Mexia. No reverso do caderno encontra-se uma nota indicando que Henrique Figueira foi 
despachado em 1534. 
626 Nuno da Cunha, em carta a D. João III, datada de 09.XII.1532, confirma de facto que Henrique Figueira 
já não exercia o cargo: Cf. IAN/TT, CC I, 50-49.  
627 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 30, fl. 52. Nomeação de Baltazar Cernache, Lisboa, 
3.III.1527. A nomeação era de 3 anos, com 150.000 reais de ordenado cada ano, mais 50.000 reais pelo 
proveito que fizesse na quebra da pimenta. Este fidalgo da Casa Real entraria na posse destes ofícios 
acabando ou vagando as pessoas que deles fossem providos antes da data «e a mercê da dita feitoria e 
alcaidaria mor será [porém] [dele] para o servir de doze dias do mês de fevereiro de 1525 em diante por 
que então o provi deles por um meu alvará feito em évora no dito tempo e quanto aos outros ofícios lhe fez 
agora mercê deles por que ey por bem andem todos juntos em uma só pessoa daqui em diante o qual 
ordenado levou Henrique Figueira pelo dito do meu alvará me prove que o ouvese asy o dito Baltasal 
Cernache o qual alvará foi roto ao asinar desta porem volo notifico asy e vos mando que o tempo que lhe 
couber pela maneira que em cima diz o metais a posse dos ditos ofícios (...)». Note-se que a data do 
Registo da Casa da Índia é a mesma: RCI, vol. 1, p. 36. 
628 Foram consultados João de Barros, Fernão Lopes de Castanheda e Gaspar Correia, assim como as 
Quellen de Schurhammer. 
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capitania. Nos anos de 1516 e 1517 Baltazar Cernache servia na fortaleza de Ormuz629, e 

lá o encontramos em 1522, no âmbito da armada de D. Luís de Meneses. O seu irmão 

acompanhou-o e servia como capitão de navios na mesma área durante a década de 1520 

e 1530630. Contudo, a documentação consultada até ao momento não nos permite afirmar 

se Baltazar exerceu de facto o cargo recebido por mercê régia. O mais provável é que 

este indivíduo tenha falecido na Índia depois da nomeação para o cargo.  

Duarte da Fonseca partiu para o Oriente em 1519 ou em 1520, pois Vicente 

Pegado em 1525 diz que estava ao serviço do rei na Índia havia então seis anos631. A 

opção de seguir para o Oriente, no entanto, terá sido tomada conjuntamente com o seu 

irmão Diogo da Fonseca. Este, em Setembro de 1519, recebera uma mercê para a 

alcaidaria-mor da fortaleza de Ormuz632, que não nos parece que terá chegado a 

exercer633. As andanças destes irmãos no Oriente não são muito conhecidas, embora as 

que conseguimos reunir se refiram de facto a estes indivíduos. Em Janeiro de 1521 

Duarte da Fonseca surge como um dos capitães de navios que Diogo Lopes de Sequeira 

levou para Diu. Sendo uma grande armada, com mais de 40 navios, parece-nos que 

Duarte da Fonseca terá comandado uma das fustas ou um dos navios de remo. Tais 

navios, como sabemos, tinham uma tripulação reduzida e uma manutenção menos 

onerosa. Não sabemos quase nada das suas actividades entre os anos de 1521 e 1525, 

excepto que terá exercido durante algum tempo o cargo de anadel-mor dos 

espingardeiros em Goa634. 

                                                
629 Recebeu doze xerafins respeitantes ao seu soldo de 1516. Cf. «Livro de receita e despesa da feitoria de 
Ormuz», disperso por vários documentos do Corpo Cronológico, publicados por A. Dias Farinha, «Os 
portugueses no golfo Pérsico», in Mare Liberum, 3, 1991, p. 40. 
630 Este irmão, Fernão Álvares Cernache, serviu como alcaide-mor de Ormuz de 1528 a 1541 pelo menos. 
Barros indica-o como um dos companheiros de António Correia na sua campanha de Baharem em 1521: 
Ásia, III, vi, 3, após o que foi destacado por Diogo Lopes de Sequeira para guardar a costa de Ormuz, sob o 
comando de Manuel de Sousa Tavares: Ásia, III, vii, 2. Veja-se carta de Cristóvão de Mendonça ao rei D. 
João III, de Ormuz, a 11.VII.1528, onde diz que Fernão Álvares era alcaide-mor e estava no Oriente havia 
14 ou 15 anos: cf. Gavetas, V, p. 114. Leia-se ainda o testemunho de Lopo Fernandes, ouvidor de Goa, 
carta escrita em Goa, a 7.XI.1529: cf. Gavetas, X, p. 263. Fernão manteve-se no cargo de alcaide-mor de 
Ormuz durante mais de uma década, pelo menos até 1541: cf. Lendas, IV, 210 e carta de D. Pedro de 
Castelo Branco já citada: IAN/TT, CC I, 70-120. Os seus serviços acabariam por ser recompensados com a 
nomeação para a capitania da fortaleza de Cananor, em 1545: cf. José Manuel Correia, Os Portugueses no 
Malabar, pp. 356-357. 
631 Veja-se a carta de Vicente Pegado, de Cochim, a 1.I.1525, em IAN/TT, NA, 875, fol. 10. A carta refere 
explicitamente «duarte da fomseca filho de fernan dafomseca». 
632 Cf. RCI, vol. 1, p. 21. 
633 Pelo menos não encontramos referências na documentação manuscrita ao exercício do dito cargo por 
parte de Diogo da Fonseca. 
634 Veja-se a carta de Vicente Pegado, citada supra. 
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Terá sido capitão de navios de menor dimensão, embora só em 1525 nos surja na 

documentação como capitão de uma velha caravela, a Santa Helena635. Ainda nesse ano 

aparecia nomeado como um dos capitães mais antigos na Índia, fazendo parte dos 

conselhos reunidos por D. Henrique de Meneses636. Este enviou-o a 17 de Julho de 1525 

numa caravela em auxílio à fortaleza de Calicute, na companhia de uma outra caravela 

comandada por Cristóvão Juzarte. Segundo a descrição deste episódio por Barros, Duarte 

da Fonseca parece ter tido alguns escrúpulos legalistas, talvez por influência paterna, 

uma vez que se recusou a quebrar o regimento que lhe tinha sido dado por D. Henrique 

de Meneses. Seria o seu companheiro Cristóvão Juzarte, aliás oriundo de uma família 

composta por capitães de navios e ocasionais corsários637, que, à revelia das suas ordens, 

forçou uma entrada na fortaleza de Calicute, a qual acabou por custar a vida a mais de 

uma dezena de soldados portugueses638. Continuou a patrulhar a costa do Malabar em 

pequenos navios e em Outubro desse ano participou na ida de D. Henrique de Meneses a 

Calicute. Ele e o irmão terão regressado ao Reino depois do governo de D. Henrique, 

pois não voltam a ser nomeado pelos cronistas.  

Em 1530, sabendo-se já em Lisboa do desaparecimento de Manuel de Lacerda 

pelas bandas da ilha de São Lourenço, foi decidido organizar uma missão de busca a qual 

partiu já depois da armada da Índia desse ano. Duarte e Diogo foram encarregados dessa 

expedição, zarpando de Lisboa ao comando de duas caravelas639. Além de ter sido 

escolhido pelo rei para comandar a missão de salvamento, Duarte da Fonseca levava 

ainda uma mercê para a fortaleza de Coulão, por carta da Chancelaria Régia datada de 18 

de Fevereiro de 1530640. Esta nomeação parece indicar que a missão de salvamento não 

era uma simples ida e volta ao Índico Ocidental, mas que os navios tinham a Índia como 

                                                
635 Cf. «Lembranças das coisas da Índia. 1525» in Rodrigo J. de Lima Felner, op. cit., p. 23. Informação 
também repetida por Vicente Pegado: cf. IAN/TT, CC II, 138-46, de 29.XII.1526, fl. 1v.  
636 Cf. Lendas, II, 942. 
637 Para os Juzarte, vejam-se os comentários de Luís Filipe Thomaz em Voyage dans les deltas…, pp. 395-
403. 
638 Este episódio é longamente descrito pelos cronistas. Cf. Ásia, III, ix, 8; História, VI, cxi e Lendas, II, 
916. 
639 Duarte da Fonseca teria o comando da missão, sendo capitão-mor de seu irmão. Cf. Relação, p. 46. Para 
contextualizar as armadas extraordinárias, veja-se artigo de Maria Augusta Lima Cruz, «As viagens 
extraordinárias pela rota do Cabo (1505-1570)», in A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Actas do 
VIII Seminário Internacional de História Indo-portuguesa, dir. Artur Teodoro de Matos e Luís Filipe 
Thomaz, Angra do Heroísmo, 1998, pp. 581-596 e respectivos quadros. 
640 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 42, fl. 51-51v. Lisboa, 18.II.1530. O rei fazia mercê a 
Duarte da Fonseca, fidalgo da Casa Real, do ofício de alcaide-mor, feitor, almoxarife do armazém e 
mantimentos, procurador dos defuntos, hospital e vedor das obras da fortaleza de Coulão por tempo de 
quatro anos, na vagante dos providos. Teria 150.000 reais de ordenado em cada ano, além de uma quantia 
adicional de 50.000 reais na quebra da pimenta. Esta mercê era concedida pois o fidalgo seguia esse ano 
para a Índia na armada ou no navio de São Lourenço. 
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destino final. Contudo, Duarte da Fonseca não tornaria a ver a costa do Malabar, pois 

viria a naufragar num batel na costa de S. Lourenço, sem cumprir a sua real missão. 

Quanto ao seu irmão Diogo, teve igual sorte. Embora tivesse sobrevivido à costa de S. 

Lourenço, não conseguiu sobreviver ao Índico, acabando por naufragar perto de Socotorá 

antes de atingir a costa da Índia641.  

O desaparecimento de Duarte da Fonseca colocava uma dificuldade no quadro 

das nomeações para a fortaleza de Coulão. Embora Henrique Figueira ainda exercesse o 

cargo até 1533, não havia mais nomeados pelas vagantes das provisões.  

Diogo da Silva, também registado como fidalgo da Casa Real, recebeu a mercê da 

feitoria e alcaidaria-mor da fortaleza de Coulão em Outubro de 1532642. Contudo, só 

exerceria o cargo em 1538. Significativamente, é Gaspar Correia, homem do terreno, que 

fornece mais dados sobre as anteriores actividades de Diogo da Silva. Infelizmente, e 

pese embora acreditemos tratar-se de facto do capitão de Coulão, o cronista não nos 

fornece pistas para a sua filiação. Segundo Correia, Diogo da Silva tinha participado na 

guerra ordenada por D. Henrique de Meneses ao sultão de Calicute, servindo já nessa 

altura como capitão de embarcação643. Ainda segundo o mesmo autor, que é o único a 

fazer referência a Diogo da Silva, tinha também participado na desastrosa armada de Diu 

em 1531644. A sua presença na Índia prolongou-se durante o governo de Nuno da Cunha, 

servindo como capitão nas armadas de pequeno porte que patrulhavam a costa entre Goa 

e Cambaia645. Caso se trate do mesmo indivíduo, a mercê foi registada na Chancelaria 

enquanto o fidalgo estava na Índia. De qualquer forma, um Diogo da Silva (ou os dois?) 

terá a regressado ao Reino entre 1534 e inícios de 1536.  

Note-se que a maioria dos cronistas praticamente não faz referência a nenhum 

destes indivíduos antes da armada de 1537. É no âmbito desta armada que surgem 

identificados por João de Barros, que os lista como passageiros da nau de Martim de 

Freitas, tendo estado no lote dos portugueses capturados por um dos capitães do sultão de 

Cambaia em Damão, quando iam num batel em que seguia o próprio Martim de 

                                                
641 Cf. Ásia, IV, iii, 2 e Lendas, III, 385-386. Castanheda limita-se a registar «ambos se perderão» História, 
VIII, xxvii. Gaspar Correia parece confundir-se com as viagens de Duarte da Fonseca e de Diogo Botelho 
Pereira, que partiu em 1528 em busca de D. Luís de Meneses, e narra a ida de Duarte da Fonseca nesse ano 
de 1528 (Lendas, III, 312), voltando a referir, desta vez correctamente, a viagem de Duarte e Diogo no 
contexto das armadas de 1530. 
642 Cf. RCI, vol. 1, p. 59. Não encontramos a carta original na Chancelaria de D. João III. 
643 Cf. Lendas, II, p. 875 e 942. 
644 Cf. Lendas, III, p. 882. 
645 Cf. Lendas, III, p. 553. 
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Freitas646. Estes portugueses foram enviados para a corte do sultão de Cambaia, e só em 

1538 seriam soltos, através de negociações entre o novo sultão e Nuno da Cunha647. Foi 

imediatamente a seguir a este episódio que Diogo da Silva tomou posse do seu cargo na 

fortaleza de Coulão. 

Diogo da Silva tinha já um razoável conhecimento do terreno e dos meandros do 

Estado da Índia, e a sua actuação como capitão não destoou do ordinário. Como 

sabemos, a fortaleza de Coulão tinha uma estreita ligação a Cochim. Em ambas os portos 

existiam fortes interesses mercantis portugueses, os quais se mancomunavam com 

familiaridade aos oficiais da Coroa. Diogo da Silva não escapou certamente à regra. 

Como recompensa por serviços prestados em mais de dez anos, terá participado no 

comércio privado, armando navios à sua custa648. Muitas vezes, o exercício de um cargo 

na estrutura administrativa das fortalezas proporcionava oportunidades de 

enriquecimento. Correia, por exemplo, acusa Diogo da Silva de ter roubado pérolas e 

aljofar de Patte Marakar, com o qual lucrou mais de 20.000 cruzados – a maioria deles, 

evidentemente, não declarados aos oficiais régios649. Após ter entregue a capitania a 

Francisco Correia650, Diogo da Silva simplesmente desaparece das nossas fontes, ou pelo 

menos assim parece à primeira vista. Contudo, no ano de 1563 encontramos uma carta 

escrita por um Diogo da Silva ao secretário Pedro de Alcáçova, filho de António 

Carneiro, entretanto já falecido. O autor da carta, feita em Cochim, relata como tinha ido 

para a Índia em 1517 e como teria agora 63 anos, servindo na Índia havia então 45 anos – 

o que coloca a data de nascimento em 1500. Tal cronologia parece coincidir com a do 

nosso capitão. Infelizmente, o autor pouco mais diz de si651. 

                                                
646 Cf. Ásia, IV, viii, 10. Já Castanheda, no âmbito desta armada e do episódio da captura dos portugueses, 
diz: «« depois que chegou à Índia [Martim de Freitas] foy morto por mouros, não soube como»: História, 
VIII, clxxi. 
647 Cf. Lendas, III, p. 882. 
648 Cf. Lendas, IV, pp. 133-134. 
649 Cf. Lendas, III, pp. 836-837. 
650 Cf. Lendas, IV, 164. 
651 Cf. IAN/TT, CC I, 106-51. Tem a data de 23.I.1563. A carta contém dois fólios apenas. A principal 
objecção para a identificação do seu autor como sendo o capitão de Coulão é o facto de que quem escreveu 
pedia ao secretário que se informasse dele. Ora, os Alcáçovas Carneiros eram vizinhos dos Farias em 
Lisboa (cf. A. Braamcamp Freire, «O Camareiro», in Crítica e História. Estudos, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, pp. 324-364), pelo que, com toda a probabilidade, o secretário saberia de quem 
se tratava, caso fosse o filho de Francisco de Faria. 
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Duarte da Gama652 recebeu a mercê de alcaide-mor e feitor da fortaleza de Coulão 

em Dezembro de 1536653. Pela carta conservada na Chancelaria vemos que o rei lhe 

concedeu o cargo “estando o mesmo na Índia”. Segundo o próprio Duarte da Gama654, a 

partida para o Oriente tinha-se dado cerca do ano de 1522, sem mais regressar a Portugal. 

A mercê da fortaleza de Coulão chegou assim depois de 15 anos na Índia. Quase nada 

podemos adiantar quanto à sua ocupação no Oriente. É provável que servisse como 

homem de armas nas fortalezas portuguesas. Os cronistas não fazem qualquer referência 

à sua anterior presença na Índia, o que mais uma vez mostra a inferioridade da sua 

situação na hierarquia do oficialato. 

O próprio Duarte da Gama fez alusão aos seus serviços a D. João de Castro. Por 

esta carta ficamos a saber como no ano de 1528, ao participar na armada do Estreito, 

ficara «aleyjado de hu olho e de des dedos das mãos em serviço del rey que me aleijarão 

as fustas de Dyo cando pelejarão com o galeão Camorym»655. Após este incidente, vários 

portugueses foram levados como prisioneiros para Cambaia, onde acabaram por 

constituir um contingente de especialistas militares ao serviço do sultão. A inclusão do 

seu nome no rol dos portugueses levados por Bahadur durante uma expedição punitiva a 

Mewâr656 entre o final do ano de 1534 e inícios de 1535 parece confirmar a hipótese de 

que, de facto, Duarte da Gama terá feito parte desse grupo de reféns657. Lembremos que 

estes foram objecto de uma das cláusulas do acordo entre Bahadur e o governador Nuno 

da Cunha aquando da cedência de Baçaim em finais de 1534658. Estamos em crer que a 

nomeação de Duarte da Gama para a fortaleza de Coulão em Dezembro de 1536 foi uma 

resposta à notícia da libertação dos cativos de Bahadur, a qual ocorreu em Junho de 

                                                
652 Também não conseguimos encontrar a filiação desta figura. Sabemos no entanto, que será personagem 
distinta de Duarte da Gama, provedor dos fornos e moinhos do rei D. Manuel, cuja actividade durante a 
primeira década do século XVI se encontra registada em variada documentação do Corpo Cronológico. 
Schurhammer na sua obra Quellen assume ser apenas um Duarte da Gama a circular pelo Oriente – o 
indivíduo em análise. 
653 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 24, fl. 21, em Évora, 22.XII.1536, carta publicada por José 
Manuel Correia, Os portugueses no Malabar, doc. XLV, p. 348. 
654 Trata-se de uma carta do próprio a D. João de Castro, escrita em Cochim a 23.V.1547. Esta carta foi 
editada por Elaine Sanceau na Colecção de São Lourenço, vol. 2, pp. 350-354. 
655 Elaine Sanceau deduz erradamente tratar-se de um outro episódio ocorrido em 1521. Veja-se Colecção 
de São Lourenço, vol. 2, pp. 353, nota 2. 
656 Barros e Couto chamam-lhe “reino de Chitor”, dando-lhe o nome da capital. Castanheda chama-lhe 
“reino de Sanga”, notando que a principal cidade era Chitor. 
657 Cf. Ásia, IV, vi, 7; História, VIII, xcix; Lendas, III, 603 e ainda Couto, Década Quarta da Ásia, vol. 1, 
p. 489. Só Diogo do Couto menciona explicitamente Duarte da Gama. Esta informação é credível uma vez 
que Couto teve acesso a documentação existente em Goa: «achamos em hum livro de regimentos velhos, 
que andão na Casa dos Contos de Goa, feita memoria desta jornada [a Mewâr] por Gaspar Pirez de Matos 
(que servia de escrivão do secretario Simão Ferreira, que de la trouxe Diogo de Mesquita, e os mais 
Portugueses, que lhe contarão o sucesso desta jornada) …». 
658 Cf. Ásia, IV, iv, 27; Couto, Década Quarta da Ásia, vol. 1, p. 485. 
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1535659, facto que teria sido sabido pela armada do Reino que zarpara da Índia do final 

desse ano. Ou seja, a Coroa, ao saber da sua libertação, vinha recompensar os seus 

serviços e tirar partido da sua experiência da costa do Malabar.  

Duarte da Gama só exerceu a capitania de Coulão em 1544660, ou seja, oito anos 

após ter recebido a mercê régia. À sua frente estava Diogo da Silva, agraciado antes dele. 

Contudo, foi Francisco Correia a exercer o cargo depois de Diogo da Silva661, embora 

aquele tivesse uma carta de nomeação posterior à carta de Duarte da Gama662. Em geral, 

a ordem das vagantes era seguida com bastante rigor. Qualquer indisponibilidade para 

desempenhar o cargo significava mais uma espera de três anos. Todavia, houve alguns 

casos em que aconteceram alterações à ordem, sobretudo quando a pessoa que ia 

desempenhar o cargo via mais vantagens em não entrar na posse da capitania. Tais casos 

são normalmente referidos pelos cronistas. Estaria então Duarte da Gama impossibilitado 

de assumir o comando da fortaleza de Coulão em 1541, quando Diogo da Silva terminou 

o seu triénio? Ter-se-ia ausentado da costa do Malabar? Ou será que a mercê de 

Francisco Correia era realmente anterior à sua? Infelizmente, não possuímos suficientes 

dados para avançar com uma resposta. A posse da capitania da fortaleza de Coulão 

acabou contudo por provocar a prisão de Duarte da Gama após ter entregue a capitania a 

Bernardo da Fonseca, seu sucessor663. Tal caso representou o culminar de um processo 

iniciado por Martim Afonso de Sousa em 1543, depois da sua famosa expedição ao 

pagode664. A prisão em ferros, no tronco, ou seja, junto com os presos de estatuto social 

                                                
659 Cf. Lendas, III, 603. 
660 Parece que exerceu a capitania pelo menos até Janeiro de 1547, como fica patente na sua carta a D. João 
de Castro, referida em nota abaixo. 
661 Cf. Lendas, IV, 164. 
662 Cf. Quellen, nº 257, reportando a IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 44, fl. 155, com data de 
9.II.1538. Francisco Correia era cavaleiro-fidalgo da Casa Real. Note-se que este capitão já não faz parte 
da nossa análise, uma vez que a sua nomeação data de 1538, no âmbito da partida de D. Garcia de Noronha 
como vice-rei da Índia. Francisco Correia exerceu a capitania de 1541 a 1544. 
663 Vejam-se as diversas cartas sobre a sua prisão e desenrolar do processo. Carta de Bernardo da Fonseca, 
capitão de Coulão, por onde se confirma que mandara requerer em Cochim a prisão de Duarte da Gama, de 
Coulão, a 6.VIII.1547 (CSL, 2, pp. 360-364); de Manuel Lobato, ouvidor de Cochim, a 25.VIII.1547 (CSL, 
2, pp. 364-372); novamente de Manuel Lobato, a 4.IX.1547, onde diz que tencionava enviar Gama a 
Coulão, para que pagasse aos brâmanes os 1.800 pardaus que estes afirmavam que ainda se lhe deviam. A 
importância deste episódio deve-se sobretudo à ameaça por parte dos brâmanes de boicotarem a compra da 
pimenta desse ano, caso não fossem ressarcidos daquele valor (CSL, 2, pp. 373-376); carta de Tomé Lopes, 
juiz dos órfãos, para D. João de Castro, de Cochim, 15.IX.1547. CSL, vol. 2, pp. 379-381. Existe uma carta 
do próprio Duarte da Gama, escrita em Cochim, a 23.V.1547, por onde perpassa a desilusão sentida neste 
processo e as recriminações implícitas à atitude de D. João de Castro, que, no entender de Duarte da Gama, 
agia com base em más informações que o governador tinha de uma terceira parte, que Gama não chega a 
nomear. 
664 Martim Afonso de Sousa organizou uma expedição com destino ao pagode de Tirumala-Tirupati. Na 
viagem de regresso do cabo Comorim, de onde vieram de mãos vazias, a expedição efectuou uma paragem 
perto de Coulão, realizando uma segunda incursão, desta vez ao pagode de Tēvalekara. Deste pagode 
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inferior ao seu, foi objecto de muitas reclamações por parte da sua família. Segundo estes 

protestos, o capitão deveria, por ser nobre, ficar separado dos restantes presos665.  

Mas após as peripécias de 1549, Duarte da Gama terá decidido passar a actuar por 

conta própria, estabelecendo-se em Malaca e dedicando-se à armação dos seus próprios 

navios. Sabemos que já anteriormente Duarte da Gama enviava navios com mercadoria 

àquele entreposto666. Sendo já um conhecido de Francisco Xavier, a quem tinha recebido 

em Coulão, foi a bordo do seu navio que este embarcou do Japão para a China667. 

Sabemos ainda, através de testemunhas jesuíticas, que Duarte da Gama permaneceu nos 

mares da China pelo menos seis anos, ou seja, entre 1549 e 1555. O período que passou 

nesta zona proporcionou-lhe sem dúvida uma melhoria considerável da sua situação 

económica, permitindo colocar “a sua prata, e vestidos e escravos, e cera, e todo o 

demais”, à disposição da Companhia de Jesus, sendo um apoiante e protector activo da 

ordem. Contudo, apesar de ser sua intenção regressar a Portugal, depois de ser “já velho, 

cansado de trabalhos, amigo de Deos e de boa vida”668, não temos qualquer indicação 

sobre o seu regresso669. Apesar de não sabermos nada sobre a sua família, Duarte da 

Gama tinha uma rede familiar no Oriente, pois sabemos da existência de pelo menos um 

irmão670 e de outros parentes, onde se contam os filhos671. 

A capitania de Coulão não parece ter sido de facto muito cobiçada pelos fidalgos 

nesta conjuntura. Duarte de Abreu, cavaleiro-fidalgo da Casa Real672, tinha recebido a 

dita mercê em Novembro de 1530, na vagante dos providos, sem que haja notícia da sua 

partida na armada de 1531. Passados dois anos, encontramos novamente registada na 

Chancelaria Régia a mercê da fortaleza de Coulão, com a condição de o fidalgo embarcar 

                                                                                                                                            

trouxeram, entre outras coisas, uma panela de ouro. Ao ter conhecimento deste episódio, D. João III 
ordenou que se devolvesse a panela e 3.500 pardaus. Sobre os pagodes, veja-se Sanjay Subrahmanyam, 
«Of pagodas and Politics: Tirupati as El-Dorado» in Penumbral Visions, Oxford University Press, 2001, 
pp. 22-60. 
665 Veja-se a carta de Manuel Barradas, ouvidor de Cochim, a 5.XII.1547 (CSL, 3, pp. 546-552): «agravou-
se de mym elle e seus paremtes dizemdo que não ouvera de ser preso no tronquo e que bastava a fortaleza 
pois era fidalgo e homrado e tinha pago».  
666 Carta de Duarte da Gama a João de Castro, citada supra: «Vosa Senhorya mandou me tomar o meu 
navyo (…) e ele custou me três mill pardaos e tynha lhe a cargua fecta pera mandar a Malaqua em que 
receby dês mill pardaos de perda em o nam mandar…». 
667 Veja-se também a narrativa de Fernão Mendes Pinto, Peregrinação, caps. CCVIII a CCXV, pp. 651ss. 
668 Citações retiradas da carta de Baltazar Gago, a 23.IX.1555, transcrição de Georg Schurhammer em 
Francis Xavier. His life, his times, vol. VI, pp. 244-245.  
669 Ibidem. 
670 Veja-se referência em Quellen, nº 3550. Carta de Rui Gonçalves de Caminha a D. Álvaro de Castro, 
dizendo que o irmão de Duarte da Gama lhe levava cairo, contida na Colecção de São Lourenço, liv. 2, fl. 
436, com data de 21.XII.1547. 
671 Veja-se supra carta de Manuel Barradas. 
672 Será o mesmo cavaleiro fidalgo que em 1516 recebia 6.000 reais de moradia de escudeiro? Veja-se carta 
em IAN/TT, CC II, 63-143, com data de 24.II.1516. 
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para a Índia na armada do ano seguinte673, o que, segundo nos parece, não chegou a 

concretizar-se674. O mais provável é que Duarte de Abreu tenha renunciado ao ofício, 

quiçá em troca de uma outra mercê mais apetecível no Reino. 

 

 

2.3. As capitanias estabelecidas por Nuno da Cunha 

 

2.3.1. Os capitães de Chale e Cranganor 

 

Nome do capitão 

Nomeação 

régia Exercício Notas 

Diogo Pereira _ Out.1531-[1536] nomeado de novo por NC 

Rui Vaz Pereira _ [1536]  em substituição 

Diogo Lopes de Sousa 1533 _ [renunciou] 

 

Quadro 13: Os capitães de Chale 

 

Chale era uma pequena ilha na embocadura de um rio a três léguas apenas do 

porto de Calicute. A autorização para a instalação da fortaleza por parte do Samorim de 

Calicute foi uma das condições da paz entre o Estado da índia e aquele soberano. Para os 

portugueses o projecto era sobretudo uma tentativa de travar a pirataria malabar, a qual 

agia em boa parte sob protecção e impulso do Samorim675.  

Nuno da Cunha entregou a negociação da entrega de Chale a Diogo Pereira, o 

Malabar. 

Este personagem foi alvo de diversos estudos por parte de Luís Filipe Thomaz676, 

pelo que nos limitaremos a apontar alguns traços relevantes para a nossa análise. Parece 

                                                
673 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 19, fl. 9. Évora, 16.III.1533. A Duarte de Abreu, cavaleiro-
fidalgo da Casa Real, mercê do cargo de feitor e alcaide-mor, almoxarife dos armazéns e mantimentos, 
vedor dos defuntos, hospitais e obras da fortaleza de Coulão por três anos com 150.000 reais de ordenado; 
e que haja mais do proveito da quebra da pimenta, 50.000 reais em cada ano. Entrará acabando seu tempo 
ou vagando as pessoas que dele estivessem providas antes de 13 do mês de Novembro de 1530, pois lhe 
tinha nesse dia feito mercê por um alvará de lembrança que foi roto na assinatura desta carta. Haveria o 
ofício na condição de embarcar na armada de 1534. 
674 Pelo menos não surge em qualquer das crónicas consultadas, a saber: João de Barros, Fernão Lopes de 
Castanheda e Gaspar Correia, nem nas Quellen de Schurhammer. 
675 Cf. Ásia, IV, iv, 18 e História, VIII, xlviii. 
676 Cf. Voyage dans les Deltas du Gange et de l’Irraouaddy. Relation Portugaise Anonyme (1521), Paris, 
1988; idem, «Diogo Pereira, o malabar», in Mare Liberum, nº 5, Lisboa, 1993, pp. 49-64; idem, «O 
«testamento político» de Diogo Pereira, o Malabar, e o projecto oriental dos Gamas», in Anais de História 
de Além-Mar, vol. V, 2004, pp. 61-160. 
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importante sublinhar que estamos perante um dos mais experientes homens da Índia, 

conhecedor do Oriente desde 1505. Tirando Diogo Pereira, apenas António de Saldanha 

era mais antigo em termos de experiência oriental, tendo feito a sua primeira viagem em 

1503677. Além disso, estamos perante um capitão que decidiu estabelecer-se em 

definitivo na Índia, contrariamente à maioria dos restantes capitães de fortaleza. Diogo 

Pereira contraiu matrimónio na Índia com uma antiga cativa húngara e tornou-se um dos 

casados de Cochim. Começou a sua carreira administrativa na Índia exercendo um cargo 

menor, o de escrivão da feitoria de Cochim, ascendendo depois a feitor e tesoureiro da 

fortaleza, cargo que terá desempenhado de 1509 a 1511. Tal se deveu provavelmente à 

sua proximidade com António Real. Ambos ficaram conhecidos como membros do 

chamado “grupo de Cochim”, o qual reunia várias pessoas opostas às políticas de Afonso 

de Albuquerque678. 

Mais tarde Pereira viria a ser a eminência parda de Cochim, entre os governos de 

Lopo Soares de Albergaria e Nuno da Cunha. Saiu por momentos da sombra com a 

chegada de D. Vasco da Gama, que aliás viria a falecer na sua casa. Mas de facto parece 

ter sido a protecção de Nuno da Cunha que o conduziu novamente à ribalta. Desde a 

chegada deste, Diogo Pereira, apesar de já com alguma idade, foi um dos principais 

conselheiros do governador. Castanheda chega mesmo a dizer que era “seu privado”679. 

Diogo Pereira falava a língua malaiala, tinha um profundo conhecimento da terra, dos 

costumes e do trato; decorrente da sua experiência da Índia, tinha sentido diplomático, e 

um bom entendimento com as autoridades locais, desde o Samorim de Calicute ao rajá de 

Cochim. Assim, este indivíduo, apesar da sua idade avançada, era o candidato ideal para 

o cargo de capitão da fortaleza, encravada em pleno território inimigo. As motivações 

para a entrega da fortaleza de Chale não são de ordem militar, mas sim do que podemos 

chamar de ordem diplomática e também, podemos dizer, mais “técnica”, no sentido em 

que Diogo Pereira se movimentava mais facilmente nas redes mercantis locais.  

Em 1536, Diogo Pereira abandonou a capitania de Chale para ir para a fortaleza 

de Cranganor, sendo substituído por Rui Vaz Pereira. Este recebeu uma carta de 

nomeação para a capitania da fortaleza em 1533680. No momento da sua nomeação, Rui 

                                                
677 Veja-se a obra de Alexandre Lobato, já referida: Da época e dos feitos de António de Saldanha, Lisboa, 
1964. 
678 Cf. Rodrigues, Vítor Luís Gaspar e Guerreiro, Inácio, «”O grupo de Cochim” e a oposição a Afonso de 
Albuquerque», Stvdia, nº 51, IICT, Lisboa, 1992, pp. 119-144. 
679 Cf. História, VIII, xlviii. 
680 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 7, fl. 20 v. Évora, 10.XI.1533. Havendo respeito aos 
serviço que fazia Rui Vaz Pereira, que então servia nas partes da Índia, o rei fez-lhe mercê da capitania da 
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Vaz estava no Oriente havia 13 anos, pois tinha partido do Reino em 1520681, 

encarregado do comando do galeão São Rafael em que serviria enquanto estivesse na 

Índia682. Uma vez chegado ao Oriente, a sua aprendizagem decorreu sobretudo na zona 

do Índico Ocidental. Esteve em Baharem com António Correia em 1521683, 

acompanhando-o também na patrulha da costa do Malabar no ano seguinte684. A sua zona 

preferencial de actuação foi o Índico Ocidental, que esquadrinhou nos anos seguintes, no 

âmbito das armadas ao estreito lideradas por D. Luís de Meneses, então o capitão-mor do 

mar685, ou debaixo do comando de António Miranda de Azevedo, com quem foi ao 

estreito em 1526686. 

A fortaleza de Chale tinha sido erguida por Nuno da Cunha no Inverno de 1531, 

onde estava por capitão Diogo Pereira, o Malabar687. Rui Vaz Pereira não teve no 

entanto de suportar uma longa espera para entrar na capitania. Diogo Pereira foi 

transferido para a nova fortaleza de Cranganor em 1536, desta forma permitindo a Rui 

Vaz Pereira o exercício do cargo688. No entanto, pouco depois já estava em Baçaim onde 

substituía António da Silveira na capitania da fortaleza689. Tal como os restantes capitães 

e oficiais da Índia, Rui Vaz Pereira não deixou de participar na ida a Diu em Janeiro de 

1537. Sabemos que comandou na ocasião uma companhia de 200 homens soldados690. 

Tal situação requeria certamente uma disponibilidade financeira significativa, uma vez 

que é sabido serem os capitães fidalgos a providenciar a mesa aos homens de armas.  

Rui Vaz Pereira não regressou uma única vez ao Reino desde a sua partida em 

1520. Parece ter preferido ficar na Índia onde podia prosseguir os seus próprios negócios 

e, “fazendo o seu proveito”691, participar em armadas lucrativas como a do estreito, ou 

em carreiras de mercadorias, como a já mencionada ida a Bengala ou a carreira de 

                                                                                                                                            

fortaleza de Chaúl (sic), por três anos, com ordenado de 400.000 reais por ano, na vagante de Diogo 
Pereira, que então servia. Erro no documento entre Chaúl e Chale. 
681 Cf. Ásia, III, iv, 7. Emmenta, p. 20 e Relação, p 35. 
682 Cf. Jean Aubin, «Mercês Manuelinas», in Le Latin.., vol. 2, p. 569: (15.I.1520) «fez el rei mercê a Rui 
Vaz Pereira da capitania do galeão São Rafael que estava em Belém para ir à Índia, com o seu ordenado. E 
recebeu logo cá de antemão um ano de seu ordenado que lhe há de ser descontado do que vencer.». 
683 Cf. Ásia, III, vi, 3. 
684 Cf. Ásia, III, vi, 10. 
685 Cf. Ásia, III, vii, 5, 9. Para os anos de 1522 e 1523. 
686 Cf. Ásia, III, ix, 6. 
687 Cf. Ásia, IV, iv, 18 e História, VIII, xlviii. 
688 Cf. Lendas, II, 582. 
689 Antes da partida para Diu em Janeiro de 1537. Cf. Ásia, IV, VIII, 3.   
690 Cf. Ásia, IV, viii, 10. 
691 Cf. Lendas, III, 20. 
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Baticalá-Ormuz692. João de Barros apelida-o de “fidalgo de serviço”693, ou seja, 

apresenta-o como um exemplo de um fidalgo com poucas expectativas de sucesso no 

Reino, o qual tinha decidido estabelecer-se no Oriente, onde colocava os seus 

rendimentos ao serviço do rei investindo seriamente em empreendimentos comerciais694. 

Os seus serviços só foram recompensados oficialmente em 1541, depois de ter estado no 

Oriente 21 anos. Nesse momento o rei nomeou-o para a capitania de Malaca695, onde 

viria a falecer em 1544 ou 1545. 

A partida de Diogo Lopes de Sousa para Índia foi várias vezes programada, e 

várias vezes adiada. A sua embarcação, a S. Bartolomeu, largou efectivamente do Reino 

em 1532 para retornar ao Reino devido a complicações ao longo da costa brasileira. Tal 

informação, que não é registada nas listagens conhecidas da Carreira da Índia desse 

ano696, é-nos transmitida por duas cartas de Aires da Cunha697 e de Pêro Anes do 

Canto698. Diogo Lopes de Sousa ia nomeado para a capitania das naus do trato de 

Cochim a Baticala e Ormuz por três anos699. A mercê destas viagens era bastante 

lucrativa, tanto mais que, caso não fosse possível efectuar o dito roteiro, este capitão teria 

direito à capitania de qualquer nau de mercadorias que saísse de Cochim. No início do 

século XVI, afluíam a Baticala navios de todo o Malabar e aí chegavam as mercadorias 

de Ormuz, sobretudo os cavalos destinados a Vijayanagar, em troca de arroz e de açúcar, 

                                                
692 Este episódio foi já por nós referido. Rui Vaz também integrou esta carreira em 1530, aquando do 
desaparecimento de D. Fernando de Lima. Cf. Ásia, IV, iv, 2; Lendas, III, 341e História, VIII, xxvii. 
693 Cf. Ásia, IV, ix, 3. 
694 Cf. CSL, vol. I, p. 141. Carta de Martim Afonso de Sousa, Cochim, 24.XII.1537. «Rui Vaaz Pereira 
Vosa Alteza saberá já muy bem quanto vos ca tem servido. Sey vos eu dizer huu dos mores serviços que 
ele qua fez he estar em Chale todo este tempo porque nom tira ele diso outro proveito senom muito gasto e 
muito iffindo trabalho. Nom cuyde Vosa Alteza que lhe tem paguo seu serviço com lhe dar esta fortaleza 
antes em estar nela vos merece muita mercê». 
695 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 31, fl. 7. Almeirim, 1541.01.26. Mercê da capitania de 
Malaca a Rui Vaz Pereira, fidalgo da Casa Real. Por três anos, com o respectivo ordenado, na vagante dos 
providos. 
696 A listagem do manuscrito do British Museum regista apenas a partida de 5 naus: D. Estêvão da Gama, 
que ia por capitão-mor da armada; Pêro Vaz do Amaral (que tinha arribado ao reino no ano anterior); 
António Carvalho; Vicente Gil (armador) e D. Paulo da Gama, irmão de D. Estêvão. Cf. Relação, p. 49.  
697 Cf. IAN/TT, CC I, 49-89. Santa Maria, a 31.VIII.1532. Carta de Aires da Cunha dando parte ao rei 
andar na altura da ilha do Corvo com as caravelas que consigo levou. No dia 19 de Agosto tinha 
encontrado na ilha do Corvo a nau S. Bartolomeu, capitaneada por Diogo Lopes de Sousa «que arribou das 
que iam este ano para a Índia»; por este lhe dizer que queria regressar ao reino pois não passava à Índia, 
tinha-o mandado ir para Angra para que esperasse por ele. 
698 Cf. IAN/TT, CC I, 49-91. Santa Maria, a 01.IX.1532. Carta de Pêro Anes do Canto confirmando o 
relato de Aires da Cunha.  
699 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 9, fl. 57. Palmela, a 01.III.1531. Fidalgo da Casa Real. É 
provido do dito cargo, na vagante de D. Fernando de Lima. Por três anos e com 200.000 reais de ordenado. 
Em caso de as naus não irem de Goa e Baticala para Ormuz, o rei autorizava-o a andar com quaisquer 
outros navios que saíssem com mercadorias de Cochim. Seria ainda obrigado a sair na armada do ano 
seguinte. Veja-se a entrada correspondente em RCI, vol. 1, p. 55. 
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antes da conquista de Goa. Continuava, no entanto, a ser um porto importante700. Assim, 

a mercê da capitania-mor dos navios portugueses era normalmente fonte de grande lucro 

para o capitão dessa viagem. Em 1530, aquando da viagem de D. Fernando de Lima, os 

produtos carregados em Baticala destinados a Ormuz valiam mais de 200.000 

cruzados701. Dado o carácter mercantil destas viagens, é difícil encontrar notícias 

concretas sobre a participação de Diogo Lopes de Sousa neste tipo de actividade. Parece 

significativo que após a nomeação de Diogo Lopes de Sousa, não se encontre qualquer 

outro registo de mercê na Chancelaria para esta viagem, numa época em que as principais 

rotas mercantis do Oriente começavam a ser uma forma comum de recompensar os 

fidalgos no Oriente. 

Contudo, apesar do seu regresso a Lisboa no final do ano de 1532, Diogo Lopes 

de Sousa não parece ter estado disposto a embarcar de seguida para a Índia, pelo que o 

rei acabou por entregar a capitania da nau a Nuno Furtado de Mendonça702. Embarcou 

finalmente em 1534, acompanhando Martim Afonso de Sousa703. Desta vez ia munido da 

capitania da fortaleza de Chale704, que deverá ter recebido em troca da anterior mercê. 

Contudo, também esta nomeação não terá sido do seu agrado, uma vez que não era 

suficientemente rendosa. Numa carta escrita de Cananor em 1535, Francisco de Sousa 

Tavares dizia: «pelas capitanyas casy se nom achão hordenado como se vyo por Challe 

que com menos myll cruzados d’ordenado a não quiserão»705.  

A presença de Diogo Lopes de Sousa na Índia estendeu-se até finais de 1535, 

reportando-se apenas à zona do Malabar e da costa de Cambaia706. Regressou ao Reino 

na torna-viagem desse ano707, pois em 1537 encontramo-lo novamente como capitão na 

2ª armada da Carreira da Índia, numa das cinco caravelas, enviadas por D. João III após 

as notícias do eminente cerco dos rumes à fortaleza de Diu708. Diogo Lopes de Sousa foi 

um dos capitães na imensa armada portuguesa reunida ainda por Nuno da Cunha e 

                                                
700 Porto a norte da costa do Canará. Os portugueses estabeleceram aí uma feitoria em 1505. Duarte 
Barbosa menciona a sua importância. Cf. Livro em que dá relação do que viu e ouviu no Oriente, Lisboa, 
1946, pp. 96-97. 
701 Cf. Lendas, III, 341. 
702 Cf. Ford, Letters of John III King…. Carta do rei ao conde da Castanheira, de 25.01.1533, p. 74. 
703 Cf. História, VIII, lxxxi; Ásia, IV, iv, 27; Lendas, III, 579 e Relação, p. 50. 
704 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 7, fl. 224v. Évora, a 29.XI.1533.Mercê ao fidalgo da Casa 
Real da capitania da fortaleza de Chale, por três anos, com 400.000 reais de ordenado por ano. Na vagante 
de Rui Vaz [Pereira], que dela era provido.  
705 Carte de  14.I.1535, cf. Gavetas, X, p. 613. 
706 Em finais de 1535 acompanhou Nuno da Cunha a Diu: História, VIII, ci e Ásia, IV, vi, 13. 
707 Em Setembro de 1536 o rei queixava-se ao conde da Castanheira de que Diogo Lopes de Sousa e 
Fernão Peres de Andrade ainda não estavam na corte em Évora. Cf. Ford, Letters of John III King…, p. 
273. 
708 Cf. História, VIII, clxxi; Ásia, IV, viii, 16 e Relação, p. 52. 
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comandada por D. Garcia de Noronha709. Foi já depois do cerco de 1539 que Diogo 

Lopes de Sousa assumiu o cargo de capitão da fortaleza, substituindo António da 

Silveira. Contudo, nem sempre este tipo de cargos era bem recebido. Diogo Lopes por 

exemplo demonstrou algumas hesitações. Nesta conjuntura ser capitão de Diu significava 

ter uma enorme disponibilidade financeira, pois era a fortaleza que consumia mais 

recursos humanos e materiais. Implicava normalmente alimentar várias centenas de 

homens, além de providenciar adiantadamente os seus salários, pois o erário da Índia não 

tinha capacidade para tal. Notemos que já António da Silveira dava mesa a cerca de 600 

homens de armas portugueses – isto não contando com os outros homens que eram 

sustentados por outros fidalgos de posses. Nesse aspecto, compreende-se o requerimento 

deste fidalgo, que não queria tomar posse da capitania sem estarem assegurados os 

salários dos soldados710. Apesar da hesitação inicial, Diogo Lopes liderou as forças 

portuguesas em Diu até 1542, regressando imediatamente ao Reino711. 

 

2.3.2. Os capitães de Baçaim 

 

Nome do capitão 

Nomeação 

régia Exercício Notas 

Garcia de Sá _ 1536-Jan1537; 1538 nomeado de novo por NC 

António da Silveira _ Jan1537-Fev1537 nomeado por NC em substituição 

Rui Vaz Pereira _ Fev-Mar1537 nomeado por NC em substituição 

Manuel de Macedo _ Mar1537-?   

 

Quadro 14: Os capitães de Baçaim 

 

A instalação dos portugueses em Baçaim e em Diu712 pode ser analisada no 

âmbito de uma mesma estratégia visando controlar o comércio da zona do golfo de 

Cambaia e, desse modo, restringir o comércio das comunidades muçulmanas com o 
                                                
709 Cf. Ásia, IV, x, 19; Couto, V, ii, 7. 
710 Garcia de Noronha «deixou dinheiro pera se fazerem dous pagamentos à gente: e esto com grandes 
requerimentos do capitão Diogo Lopes de Sousa, que dizia que nom teria a capitania da forteleza se lhe 
nom desse dinheiro pera pagar á gente; sobre o que tiverão muitos debates…». Cf. Lendas, IV, 77. 
711 Cf. Lendas, IV, 266. Talvez por ser o capitão de Diu, o seu nome figurava em 1541 na terceira via de 
sucessão para o governo da Índia, em caso de falecimento de D. Garcia de Noronha: 711 Cf. IAN/TT, CC I, 
69-84. Alvará de sucessão de 30.III.1541. Registado em Quellen, nº 785. Mas a carreira oriental de Diogo 
Lopes de Sousa não terminaria aqui. Em 1551 voltou a embarcar, dessa vez com o cargo de capitão-mor da 
Carreira: Cf. Ford, Letters of John III, p. 372: carta do rei ao conde da Castanheira, de 16.XI.1550. 
712 Para este assunto vejam-se os vários artigos publicados na Mare Liberum, por ocasião do VII Seminário 
Internacional de História Indo-Portuguesa, dedicado à Província do Norte (Goa, 1994). Cf. Mare Liberum, 
nº 9, Março 1995.  
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estreito. A conquista de Diu, porto no golfo de Cambaia, era talvez a principal missão 

militar de Nuno da Cunha, mas escapou-lhe constantemente durante dois terços da sua 

governação. Foi só em 1536 que o sultão Bahadur de Cambaia, acossado por pelos 

mogores de Delhi, resolveu solicitar a ajuda dos portugueses e aliciá-los com a cedência 

de Diu. Cambaia era também uma zona de entreposto entre as mercadorias do Índico 

Ocidental e o Índico Oriental, onde afluíam mercadores de além do Comorim. Uma das 

razões estratégicas para a conquista de Diu era precisamente o acesso a diversas rotas 

internacionais713.  

A assinatura do tratado entre o sultão Bahadur e o governador Nuno da Cunha 

deu-se em 23 de Dezembro de 1534. Entre várias cláusulas, previa-se a instalação de uma 

fortaleza portuguesa em Baçaim. A construção iniciou-se no ano seguinte. O escolhido 

para primeiro capitão da praça foi Garcia de Sá. Já tivemos oportunidade de traçar o 

percurso deste fidalgo. Parece de facto que a escolha de Nuno da Cunha recaiu sempre 

em capitães experientes. Mas se no caso de Diogo Pereira se tratou de uma escolha 

baseada na sua integração nas redes locais, a escolha de Sá para a capitania de Baçaim 

deveu-se à sua experiência bélica, pois Baçaim seria certamente assediada pelos poderes 

guzerates. Ainda assim, Garcia de Sá ficou na capitania durante cerca de um ano apenas, 

sendo substituído no cargo por António da Silveira. 

Garcia de Sá teve de sair temporariamente da capitania devido a acusações que 

tinham chegado ao Reino sobre a sua conduta, nomeadamente no tocante à prática de 

actividades mercantis no limbo entre o permissível e o ilícito. O caso de Garcia de Sá em 

Malaca parece ter sido mais grave que o de D. Pedro de Castelo Branco em Ormuz na 

medida em que as indicações para a remoção do cargo e a subsequente instauração de um 

processo pela ouvidoria partiram directamente de Lisboa, e não de Goa. A acusação era 

de facto extremamente grave – tinham chegado a Lisboa rumores de que, enquanto 

estava por capitão de Malaca, Garcia de Sá mandara cunhar moeda714. Ora como 

sabemos, bater moeda era um direito régio, fazia parte da própria definição da Coroa. A 

Coroa mandara então instruções para o regresso imediato de Garcia de Sá ao Reino, que 

contudo, Nuno da Cunha optou por ignorar, ordenando em vez disso a ida de Sá para 

Goa, onde o ouvidor-geral da Índia levava a cabo o inquérito715. Durante a sua ausência 

de Baçaim, Nuno da Cunha recorreu mais uma vez ao seu cunhado António da Silveira. 

                                                
713 Cf. M. N. Pearson, Merchants and rulers in Gujarat. The response to the Portuguese in the sixteenth 
century, 1976. 
714 As instruções da Coroa parecem ter vindo na armada de Jorge Cabral em 1536: cf. Lendas, III, 743. 
715 Cf. Ibidem. 
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Mas a morte do primeiro capitão de Diu, Manuel de Sousa, em Fevereiro de 1537, 

obrigou a nova substituição temporária na fortaleza de Baçaim, uma vez que António da 

Silveira foi chamado para ocupar aquela praça. Os escolhidos para ficar na fortaleza de 

Baçaim até ao fim do impedimento de Garcia de Sá716 foram novamente dois dos 

fidalgos mais experientes da Índia: Manuel de Macedo, anteriormente capitão de 

Chaúl717, e Rui Vaz Pereira718, ambos com mais de 20 anos de experiência na Índia. 

 

2.3.3. Os capitães de Diu 

 

Nome do capitão 

Nomeação 

régia Exercício Notas 

Manuel de Sousa _ 1536-1537 nomeado de novo por NC 

António da Silveira _ 1537-1539 nomeado de novo por NC 

 

Quadro 15: Os capitães de Diu 

 

Manuel de Sousa não chegaria a exercer o cargo para o qual estava nomeado, pois 

em 1529 Nuno da Cunha solicitou a sua cedência em favor de Belchior de Sousa 

Tavares719, que já o exercia. Apesar deste cargo ser bastante apetecível, pois 

proporcionava razoáveis recursos financeiros720, Manuel de Sousa entregou a capitania 

«porque como esperavam de ir aquele ano sobre a cidade de Diu, e ele era homem de 

maiores pensamentos, que de ser capitão mor do mar de Ormuz, quis a ventura do que o 

governador lhe podia lá fazer, e a honra que esperava poder ganhar naquela empresa, 

antes que ficar alli»721. Este fidalgo desempenharia diversos cargos nos anos seguintes, 

sempre na área de Cambaia e do Malabar722. Ainda nesse ano de 1529 seguiu com 

António da Silveira na armada destinada a Cambaia, comandando os espingardeiros 

portugueses723, participando depois no desastroso episódio de Diu em 1531724. 

                                                
716 Já estava na fortaleza em Janeiro de 1538: cf. Lendas, III, 837. 
717 Cf. Lendas, III, 783 
718 Cf. Ásia, IV, viii, 3. 
719 Irmão de Francisco de Sousa Tavares. Pertenciam aos Sousas alcaides de Arronches. 
720 Não pelo ordenado em si (200.000 reais anuais) mas pelo facto de permitir a circulação pelo golfo 
Pérsico, o que proporcionava amplas oportunidades de obtenção de rendimentos suplementares, através do 
sistema das presas. 
721 Cf. Ásia, IV, iii, 16. 
722 Cf. História, VIII, xlviii, xliii e Ásia, IV, iv, 18. Enquanto isso, também auferia os seus soldos e 
moradias. Cf. CC II, 162-95. Mandado do governador ao feitor de Chaúl, que desse a Manuel de Sousa, 
fidalgo de sua Casa, 200 pardaus em tangas do seu soldo e moradia, em Goa, a 07.IV.1530. 
723 Cf. História, VIII, ix. 
724 Cf. História, VIII, xxix. 
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Será já depois da chegada do seu primo Martim Afonso de Sousa que Nuno da 

Cunha parece aliciá-lo com responsabilidades significativas, talvez para evitar uma 

demasiada concentração da parentela Sousa em torno do capitão-mor do mar. Assim, em 

1535, o governador entregou-lhe a capitania da armada reunida em Goa com destino a 

Diu, já depois de o próprio Nuno da Cunha ter partido para Cambaia a fim de se avistar 

com o sultão. Será então nomeado por Nuno da Cunha como o primeiro capitão de Diu. 

Estamos em crer que tal se deveu sobretudo a uma retribuição do gesto de Manuel de 

Sousa em 1529, com vista ao equilíbrio entre as forças portuguesas e sobretudo entre os 

capitães. Contudo, e segundo Barros, Nuno da Cunha já estaria arrependido no ano 

seguinte e pretenderia enviar António da Silveira para Diu, remetendo Manuel de Sousa 

para a capitania da fortaleza de Ormuz725. Mas a morte deste último durante o encontro 

entre Nuno da Cunha e o sultão de Cambaia726 acabariam por abrir as portas da fortaleza 

de Diu a António da Silveira sem ser necessário um confronto com os Sousas. 

A estadia de António da Silveira em Diu foi marcada por um dos momentos mais 

perigosos para a sobrevivência do Estado da Índia. Em 1539 sobreveio o primeiro cerco 

de Diu. Na perspectiva de António da Silveira, contudo, foi um momento de glória que 

seria capitalizado no seu regresso ao Reino. Silveira conseguiu o que nenhum outro 

capitão seu contemporâneo logrou alcançar. Numa carta de doação onde se narrava a 

defesa de Diu, o rei atribuía-lhe “de juro e herdade” a capitania-donataria de Machico, 

vaga por falecimento de Tristão Teixeira e seu filho Diogo Teixeira727. 

 

 

                                                
725 Cf. Ásia, IV, viii, 3. 
726 Cf. Ásia, IV, viii, 5. 
727 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 31, fl. 81. Lisboa, 19.V.1541. «A quantos esta minha carta 
virem faço saber que havendo respeito ao muito grande e notável serviço que António da Silveira, do meu 
conselho, me fez na defensão da fortaleza de Diu, uma das mais importantes de meu estado e senhorio nas 
partes da Índia, sendo capitão dela onde foi cercado de Solimão Baxá, governador do Cairo e um dos 
principais baxos do turco, estando ele com pouca gente e desapercebido e escuidado de poder ser cercado 
dos turcos vindo Solimão Baxá com todo o poder do turco que naquelas partes pode mandar sendo ainda o 
de toda a gente da terra de que já havia dias que estava cercado (...)». 
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2.4. As “periferias”: Maluco e a capitania de Sofala e Moçambique  

 

2.4.1. Os capitães de Maluco 

 

Nome do capitão 

Nomeação 

régia Exercício Notas 

Gonçalo Pereira 1527 1530-1531 falecido em 1531 

Tristão de Ataíde 1527 1533-1536   

António Galvão 1533 1536-1539   

Martim de Castro 1534   renunciou 

Fernão Rodrigues Barba 1536 e 1538   renunciou 

 

Quadro 16: Os capitães de Maluco 

 

Maluco era um lugar periférico – não só face às restantes posições da rede 

portuguesa na Índia, como também face a qualquer outra entidade ou região da Ásia – 

pela sua simples localização geográfica. Estas ilhas eram sempre um destino de viagem e 

não um lugar de passagem. Por outras palavras, ia-se para Maluco e vinha-se de lá, mas 

nunca se passava por Maluco a caminho de outro lugar. A esta dimensão geográfica 

acrescia a ausência de outras posições portuguesas próximas para além de Malaca. Estas 

qualidades reflectiam-se num certo ambiente social impregnado pelo voluntarismo e pela 

impunidade. O que se passava em Ternate, e nomeadamente no que respeita ao 

comportamento dos capitães que aí estiveram durante o governo de Nuno da Cunha, 

demonstra largamente que aquele espaço era propenso a uma «larga série de actos de 

flibusteirismo em que, como todas as áreas marginais, sempre foi fértil Maluco»728. 

Gonçalo Pereira foi um dos fidalgos da Casa Real que embarcaram como 

passageiros na armada do governador Nuno da Cunha, nomeado para a capitania da 

fortaleza de Maluco729. Ia acompanhado de dois familiares, o seu cunhado Aníbal 

Cerniche (da família de mercadores italianos Sernigi730), nomeado para a capitania-mor 

                                                
728 Cf. Luís Filipe Thomaz, «A crise de 1565-1575 na história do Estado da Índia», Mare Liberum, nº 9, 
Julho 1995, p. 486. Veja-se a genealogia em anexo. 
729 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 30, fl. 169. Coimbra, 27.IX.1527.Mercê a Gonçalo Pereira, 
fidalgo da Casa Real, da capitania da fortaleza de Maluco, por três anos e com 600.000 reais de ordenado 
por ano, na vagante dos providos.  
730 Cf. Carmen M. Radulet, Girolamo Sernigi e a importância económica do Oriente, Coimbra, Separata da 
Revista da Universidade de Coimbra, [32], 1985.  
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da armada de Maluco731, e o seu sobrinho, Brás Pereira, também nomeado para a 

capitania da armada732. Gonçalo Pereira partiu imediatamente de Cochim, em Maio de 

1529, com direcção a Maluco, onde ia substituir D. Jorge de Meneses733 e alcançou a 

fortaleza de Ternate no mês de Outubro desse ano734.  

Gonçalo Pereira, que ia encarregue de reorganizar o trato do cravo de Maluco, 

acabaria por ser vítima das disputas entre os vários partidos interessados no comércio735, 

assim como os interesses da casa reinante em Ternate, disputas essas que acabaram por 

levar ao seu assassínio a 27 de Maio de 1531736. Num processo pouco claro, a capitania 

de Maluco seria então assumida por Vicente Fonseca, um português estabelecido em 

Maluco, à revelia dos regimentos, pelo que não incluímos este indivíduo na nossa 

análise. Este exerceu o cargo entre Maio de 1532 e Outubro de 1533, altura em que 

chegou Tristão de Ataíde, o novo capitão indigitado pela Coroa.  

Tristão de Ataíde era, ao que tudo indica, um velho conhecido e amigo de Nuno 

da Cunha737. Servia como homem de armas na Índia desde o governo de Afonso de 

Albuquerque738, estando presente por exemplo na expedição a Diu em 1521739. Seria já 

no contexto do governo de D. Vasco da Gama, seu cunhado, que Tristão de Ataíde viria a 

ser novamente referido por João de Barros, que o incluiu como passageiro da armada de 

                                                
731 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 14, fl. 74. De Almeirim, a 17.III.1528. Mercê a Aníbal 
Cernige, filho de Jerónimo Cernige, da capitania mor da armada de Maluco, por três anos e 100.000 reais 
de ordenado. Castanheda afirma que Aníbal Cerniche tinha a sucessão do cargo de capitão, embora não 
tenhamos documentação que o comprove: cf. História, VIII, xi. Este fidalgo não quedou muito tempo em 
Ternate, não chegando a exercer o cargo. Seguiu para as ilhas de Banda com um navio, e, após saber da 
morte de seu cunhado, seguiu para Malaca: cf. Lendas, III, 432. 
732 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 14, 73. Almeirim, 22.I.1528. Mercê a Brás Pereira, fidalgo 
da Casa Real, da capitania da armada de Maluco, por três anos, com 100.000 reais de ordenado. Começaria 
a servir quando apresentasse a carta.  
733 Cf. Esther Trigo de Sousa, «Capitães portugueses nas ilhas Molucas», Stvdia, 43/44, 1980, pp. 197ss. 
734 Cf. História, VIII, xi e Ásia, IV, vi, 19. 
735 Sobre este assunto, veja-se Luís Filipe Thomaz, «Maluco e Malaca» in De Ceuta a Timor, pp. 537-565. 
O cravo de Maluco era monopólio da Coroa portuguesa, ou seja, eram os feitores da Fazenda régia em 
Ternate que estavam autorizados a comprar a especiaria, pagando por ela um preço fixo. No entanto, tanto 
portugueses como outros mercadores compravam livremente o cravo, a mais das vezes a preços muito mais 
elevados do que o estipulado pela Fazenda (chegavam a pagar 18 vezes o preço marcado), com grande 
prejuízo para a Fazenda régia, a qual praticamente não conseguia obter cravo para enviar a Malaca. Só em 
1539 foi revogado o monopólio do cravo. 
736 Cf. Couto, Década Quarta da Ásia, pp. 415-420; cf. Esther Trigo de Sousa, ob. cit., pp. 200ss. A data é-
nos fornecida por Vicente da Fonseca. Ver nota infra. 
737 Cf. Ásia, IV, ix, 16: «Tristão de Taíde tomava ainda mais licença, por a confiança que tinha na muita 
amizade que entre elle, & o Governador Nuno da Cunha avia»; Lendas, III, 711: «O governador disse que 
lhe faria justiça, e tomando informação de Lionel de Lima, e per cartas de Malaca, em que achou que 
Trystão d’Atayde tinha culpas pera o mandar vir preso, por ser seu amigo nom quis entender no caso». 
738 Cf. CC/2/42/164. Goa, 14.X.1513. Mandado de Afonso de Albuquerque para Francisco Corvinel, feitor 
de Goa, pagar a Tristão de Ataíde um mês e 11 dias seu mantimento, depois de este ter vindo do Estreito.  
739 Andava numa fusta comandada por Simão Sodré. Cf. Ásia, III, iv, 10. 
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1524740. O recém-empossado vice-rei entregou-lhe alguns cargos lucrativos, tais como a 

protecção marítima de Cochim741 e ainda o comando de uma das naus da carreira de 

mercadorias para Ormuz742. A morte de D. Vasco da Gama, no dia 24 de Dezembro de 

1524, condicionou sem dúvida a presença de Tristão de Ataíde na Índia e provocou novo 

regresso ao Reino nos inícios de 1525, juntamente com o resto da parentela Gama743. 

Embora seguindo como passageiro na armada da Carreira em 1528, Tristão de 

Ataíde ia então nomeado para a capitania de Maluco, a qual exerceria na vagante de 

Gonçalo Pereira744. Os anos seguintes foram passados na costa do Malabar, enquanto 

aguardava a sua entrada na capitania. Assim, e no âmbito da armada organizada pelo 

governador em inícios de 1531745, Tristão de Ataíde serviu como capitão da armada, 

detendo uma posição destacada, pois comandava o conjunto das embarcações mais 

pequenas, normalmente apelidados de “fustalha” – neste caso 20 catures746. No ataque a 

Baçaim, em 1533, Tristão de Ataíde comandou também um navio de remo, desta vez 

uma galé747.  

A actuação de Tristão de Ataíde no Oriente foi mais uma vez favorecida com a 

chegada, em 1532 e 1533, dos seus sobrinhos D. Paulo e D. Estêvão da Gama. Este 

reforço coincidiu com a chegada a Goa da notícia do falecimento de Gonçalo Pereira e da 

eleição de Vicente da Fonseca por capitão. Tristão de Ataíde contaria com o apoio certo 

de seus sobrinhos, ambos nomeados para a capitania de Malaca. Como sabemos, a 

fortaleza de Ternate e a presença dos portugueses em Maluco estava absolutamente 

dependente do auxílio de Malaca, tanto em recursos financeiros, como em efectivos 

humanos. A acompanhá-lo seguiam dois jovens sobrinhos, Jorge de Ataíde e Francisco 

de Ataíde, este último destinado a exercer o cargo de capitão-mor do mar.748. A acção de 

Tristão de Ataíde enquanto capitão da fortaleza de Ternate e de Maluco não esteve isenta 

                                                
740 Cf. Ásia, III, ix, 1. 
741 Cf. Ásia, III, ix, 2. 
742 Ia no navio Santo Espírito. Cf. IAN/TT, NA 875, fl. 11. 
743 Veja-se Sanjay Subrahmanyam, A carreira e a lenda..., p. 400. 
744 Cf. IAN/TT, Chancelaria D. João III, liv. 14, fl. 51. Almeirim, 20.XII.1527. A Tristão de Ataíde, 
fidalgo da Casa Real, mercê da capitania de Maluco por 3 anos, com 600.000 reais de ordenado anual. E 
também RCI, vol. 1, p. 39. 
745 Cf. História, VIII, xxix; Lendas, III, 391 e Ásia, IV, iv, 12. 
746 Navios de pequena dimensão, de origem asiática. Cf. Jorge Virgílio Amaro Pissara, A Armada da Índia. 
Cômputo, tipologia e funcionalidade das armadas de guerra portuguesas do Oriente (1501-1510), 
dissertação de mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2001, p. 91. 
747 Cf. História, VIII, lix. 
748 Francisco de Ataíde acabaria por falecer em Achém ainda em 1534, quando a frota ia a caminho de 
Maluco. Veja-se relato de Tristão de Ataíde ao conde de Vimioso, com data de Maluco, 20.II.1534. Cf. 
Gavetas, IX, p. 228. O mesmo documento encontra-se em DHMPPO – Insulíndia, vol. 1, pp. 287-88. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 199 

de controvérsia. De facto, o período do seu governo foi bastante conturbado, tendo o 

capitão sido acusado de diversas arbitrariedades, as quais no entanto seriam ignorados 

pelas autoridades. Tal deveu-se tanto à sua amizade com o governador Nuno da Cunha, 

como à sua ligação com os Gamas. António Galvão, por exemplo, que substituiu Ataíde 

em Maluco, mostrou receio em abrir um inquérito sobre os procedimentos daquele 

devido precisamente ao facto de Estêvão da Gama ser capitão de Malaca749.  

Um dos agraciados com a mercê da fortaleza de Maluco era um outro veterano da 

Índia. Como já foi mencionado no capítulo anterior, a família deste capitão estava 

associada à casa de Vila Real, sendo o próprio Fernão Rodrigues citado por Lopo Vaz de 

Sampaio como criado do marquês750. Fernão Rodrigues Barba recebeu a mercê da 

capitania da fortaleza portuguesa em Maluco no ano de 1536. A provisão para este cargo 

foi novamente registada na Chancelaria em 1538751. Aquando da sua nomeação em 1536, 

Fernão Rodrigues estava muito provavelmente em Portugal, para onde tinha regressado 

depois de ter passado mais de 26 anos na Índia. Este indivíduo integrava à data o grupo 

de capitães antigos da Índia que tinham servido ainda com D. Francisco de Almeida e 

Afonso de Albuquerque.  

A primeira vez que temos notícia deste capitão é em 1510, quando já integrava as 

forças portuguesas que haveriam de defender Goa do primeiro ataque do Idalcão em 

1510752. Nesta altura deveria ser ainda bastante jovem, tendo muito possivelmente 

nascido nos inícios da década de 1490. Mas é só no início do reinado joanino que o seu 

nome aparece mais regularmente na documentação, o que sugere que terá regressado ao 

                                                
749 Cf. Lendas, III, 810: «por que elle era muyto amigo de seu sobrinho dom Esteuão, capitão de Malaca, 
que muyto lho encomendara que o fauorecesse contra os que mal quizessem». 
750 Sem dúvida aqui referindo-se a D. Pedro de Meneses, falecido em 1524. É Lopo Vaz de Sampaio que 
nos revela importantes pistas para a família de Fernão Rodrigues Barba: he muito fidalgo, e muito bom 
cavaleiro, e criado de V. A., e muito pobre, e tinha muito bem servido naquellas partes, e seu pay em Ceita, 
e seu avo em Aragão, com sesenta de cavalo, per mandado d’el rey Dom Afomso: que era do conselho do 
mesmo rey». Cf. Couto, Década Quarta da Ásia, vol. 1, p. 321. 
751 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 49, fl. 106. Lisboa, 8.II.1538. A Fernão Rodrigues Barba, 
fidalgo da Casa Real, mercê da capitania da fortaleza de Maluco, por três anos e com 600.000 reais de 
ordenado por ano. A carta faz referência à sua provisão datada de 30.II.1536. Entraria depois de Martim de 
Castro e antes de Leonel de Lima. Nota à margem: «Fernão Rodrigues Barba não a houve esta capitania da 
fortaleza de Maluco contida neste registo pela não poder ir servir por sua má disposição. El Rei nosso 
senhor havendo a isso respeito e assim a seus serviços, em satisfação dela fez mercê de cem mil reais de 
tença em cada um ano de Janeiro de 1543 em diante, assentados no almoxarifado de Leiria e pagos pelo 
ramo da sisa das peças e panos da dita vila e termos; os quais o dito Fernão Rodrigues haverá enquanto o 
dito senhor o não prover de outra coisa na ordem de Jesus Cristo que valha os ditos cem mil reais forros 
para ele e havendo-os não haverá mais a dita tença e a própria carta da dita capitania da qual se tirou neste 
registo foi rota ao assinar da provisão por que o dito Fernão Rodrigues há de haver os ditos cem mil reais 
pela maneira acima dita segundo nela se continha e portanto se mandou por esta verba». A nota está datada 
de 8.I.1543. 
752 Cf. Lendas, II, 93. 
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Reino durante algum tempo753. A sua intervenção é já mais notória neste período, 

sobretudo através da intervenção de um dos seus parentes, Francisco Pereira Pestana754. 

Aquando da passagem deste último pela capitania de Goa (1521-1524), Fernão 

Rodrigues desempenhou as funções de tanadar-mor das terras firmes de Goa, cargo que 

lhe terá sido entregue directamente pelo capitão da fortaleza, contrariamente ao 

pretendido pelo governador D. Duarte de Meneses755. 

Nos anos subsequentes surge recorrentemente nas principiais armadas e acções no 

Malabar, o que denota já algum estabilidade económica por parte deste capitão. Como 

sabemos, estes cargos, embora pudessem propiciar o enriquecimento, nomeadamente 

através do sistema das presas, exigia também considerável cabedal, uma vez que o 

capitão da embarcação sustentava os que nela serviam. Nesse âmbito, em 1526 participou 

no cerco de Calicute756 e depois no ataque a Bacalor, como capitão do galeão S. 

Rafael757. Em Julho e Agosto do mesmo ano os cronistas referem a sua presença no 

Golfo de Cambaia, à frente de 200 homens enviados para apoiar a armada de Heitor da 

Silveira e as suas negociações com o capitão de Diu758. Ainda em Julho efectuou uma ida 

a Ormuz759. Contudo, parece ter permanecido junto de Lopo Vaz de Sampaio em 1527, 

sendo um dos fidalgos testemunhas do auto assinado em Chaúl para resolver a contenda 

da governança760. As suas boas relações com o governador permitiram que integrasse a 

armada do estreito de finais de 1527 e inícios de 1528, a qual foi conduzida pelo capitão-

mor do mar António Miranda de Azevedo761. Dessa armada fazia ainda parte Lopo de 

Mesquita, um dos primos de Fernão Rodrigues762. Ambos acompanharam o capitão-mor 

                                                
753 O que parece ser confirmado pelo sua carta de 1529, onde dizia «haa jaa annos que qua sirvo asy desta 
vez como doutra que jaa quaa vym». Cf. nota infra. 
754 O pai de Fernão Rodrigues, Pêro Barba, era primo em segundo grau de Francisco Pereira Pestana. Ver 
nota supra. 
755 Cf. Ásia, III, vii, 10. D. Duarte de Meneses enviou Fernão Eanes de Soutomaior para o cargo. 
756 Cf. IAN/TT, CC II, 138-46, fl. 9. Carta de Vicente Pegado a D. João III, escrita a 29.XII.1526. 
757 Cf. Lendas, III, 19-20. 
758 Cf. Ásia, IV, i, 5. 
759 Cf. IAN/TT, CC, II, 134-180. Recibo datado de 31.VII. 1526, de Aleixo Vaz, mestre da galeota 
Conceição, de que era capitão Fernão Rodrigues Barba, em como recebera do almoxarife de Ormuz, Pêro 
Fernandes Rincão, 9 candeias de enxárcias.  
760 Cf. Gavetas, vol. X, p. 531 e 658; Couto, Década Quarta da Ásia, p. 102. 
761 Ásia, IV, ii, 10; História, VII, lii. 
762 Parentesco por via materna, por via de Fernão de Mesquita, irmão de Inês de Mesquita (a mãe de Fernão 
Rodrigues Barba). Para a genealogia veja-se fonte na nota supra. Os Mesquita eram vários, quase todos 
com passagens pelo Oriente: Lopo de Mesquita, Diogo de Mesquita e Rui Mendes de Mesquita. Todos eles 
eram fidalgos da Casa Real e andaram pelo Oriente durante o reinado de D. João III. Rui Mendes de 
Mesquita já estava na Índia em Janeiro de 1524 (CC II, 113-18, data 26.I.1524); em 1525 foi um dos 
capitães da armada do estreito, no navio Santa Maria da Ajuda (CC II, 11-18). Em 1527 foi enviado por 
António Miranda de Azevedo a Malaca: Gavetas, X, p. 561. De regresso a Portugal, participou na ida de 
Tunes em 1535: Andrada, Crónica de D. João III, p. 627. Ainda vivia em 1540 (CC I, 67-62). Diogo de 
Mesquita foi um dos famosos cativos do Badur, que não quiseram abjurar da fé cristã. Era tanadar de 
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do mar nesse ano, quer na Golfo de Cambaia, quer no Malabar frente aos capitães da 

frota do Samorim de Calicute763.  

Durante o governo de Nuno da Cunha, a acção de Fernão Rodrigues continuou a 

efectuar-se no âmbito da guerra naval. Voltaria a integrar a armada do estreito sob o 

comando de Heitor da Silveira em 1530. Nos anos seguintes, e tal como a esmagadora 

maioria dos capitães e fidalgos no Oriente, integrou a expedição a Diu764, seguindo 

depois António de Saldanha nas guerras de Cambaia. Seria aliás no decurso desta última 

intervenção que acabaria por sofrer graves ferimentos, pelo que só reaparece em acções 

militares no âmbito do ataque a Baçaim em 1533765. Logo após este episódio Fernão 

Rodrigues Barba regressou ao Reino, desaparecendo das crónicas. Certamente desejoso 

de obter algum tipo de recompensa pelos seus serviços, só lhe seria concedido uma 

mercê para a capitania da fortaleza portuguesa em Maluco três anos mais tarde. A mercê 

identifica Fernão Rodrigues Barba como fidalgo da Casa Real, embora, como a quase 

totalidade das cartas analisadas no decurso do nosso trabalho, não indique 

especificamente a categoria a que pertencia o agraciado. O poder de reivindicação de 

Fernão Rodrigues Barba seria diminuto, sobretudo após a morte de D. Fernando de 

Meneses nos primeiros anos do reinado de D. João III, altura em que Fernão Rodrigues 

se encontrava ausente na Índia766. Aquele poderia testemunhar os seus serviços e os da 

sua família. 

Em 1528, Fernão Rodrigues ainda pertencia às fileiras dos moços de câmara767, o 

escalão mais baixo na categoria dos filhamentos768. Assim, solicitava ao rei que o 

acrescentasse nos livros das moradias à categoria de escudeiro-fidalgo, ao mesmo tempo 

que pedia para si o comando de uma caravela. Como dissemos, Fernão Rodrigues 

regressou ao Reino após 1534, recebendo dois anos depois a mercê da capitania da 

                                                                                                                                            

Baçaim já em 1537 (CC I, 59-83), cargo que parece ter exercido durante dez anos (Quellen 3229). Recebeu 
a mercê da capitania de Sofala em finais de 1546, tendo exercido o cargo de 1551 a 1553: Quellen, 2764. 
Casou na Índia com uma filha de Manuel de Vasconcelos, juiz da alfândega de Diu, e da famosa Isabel da 
Veiga, heroína do primeiro cerco de Diu.  
763 Cf. Ásia, IV, ii, 14; e Couto, Década Quarta da Ásia, p. 241 e Lendas, III, 292. 
764 Cf. História, VIII, xxix; Ásia, IV, iv, 12 e Lendas, III, 391. 
765 Cf. Ásia, IV, iv, xvii; História, VIII, xxxv e Lendas, III, 418 e 467. 
766 Ver notas supra. 
767 Achamos nas Gavetas uma pequena carta de um Fernão Rodrigues, datada de 4.XII.[1528], que 
pensamos poder atribuir a este indivíduo, após extensa consulta sobre a possibilidade de homónimos. A 
breve carta faz referência a outras duas que tinham sido escritas na mesma altura, e que seriam mais 
longas, as quias não chegaram até nós. Nesta o autor pedia que D. João III lhe desse o comando da caravela 
Santa Cruz, construída por Fernão Camelo em Chaúl. A carta A edição das Gavetas não identifica o ano, 
mas julgamos ser 1528, pois o autor diz que a carta seria levada na nau em que ia Pêro Mascarenhas. Cf. 
Gavetas, vol. XI, pp. 131-132. 
768 Seguimos aqui a hierarquia proposta no artigo de João Cordeiro Pereira, op. cit. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia – Parte II: Os capitães 

 202 

fortaleza de Maluco. Contudo, este indivíduo não voltou a atravessar o Cabo da Boa 

Esperança, decidindo retirar-se para Leiria, onde a restante família estava estabelecida e 

onde a casa de Vila Real mantinha o seu paço. Em 1543, devido à “sua idade e má 

disposição”, renunciou finalmente à mercê de Maluco, que o rei transformou numa tença 

anual de 100.000 reais, enquanto não fosse possível obter um rendimento comparável na 

Ordem de Cristo769. Esta decisão antecedeu e de certa forma “negociou” a sua prestação 

como capitão de uma armada enviada à costa da Malagueta, no mesmo ano770. Desta 

forma, a tença cumpria uma dupla função, num sistema largamente utilizado pela Coroa 

joanina: funcionava como uma espécie de “pré-pagamento” e, ao mesmo tempo, 

acalentava as suas expectativas. Parece-nos que a situação económica deste fidalgo, ao 

contrário de outros servidores analisados no decurso deste trabalho, não terá beneficiado 

grandemente da sua estadia no Oriente. Não sendo diferente dos restantes servidores 

régios, este fidalgo desejava certamente um rendimento de uma ordem militar. É possível 

que já tivesse o hábito771, mas com certeza não tinha os almejados proveitos que 

poderiam ser obtidos através de uma comenda. Infelizmente não conseguimos até ao 

momento saber mais nada sobre Fernão Rodrigues, nem sequer se terá sobrevivido à 

expedição de 1543. 

Ainda no que respeita à capitania de Maluco, encontramos um capitão nomeado 

que nunca chegou a exercer a capitania de uma fortaleza na Índia. Este personagem tem 

aliás a particularidade de ser, no âmbito da nossa análise, o único fidalgo que pertencia à 

casa do infante D. Luís. Embora saibamos que deveriam ser vários os membros da casa 

do infante presentes no Oriente, Martim de Castro é o único que aparece mencionado 

explicitamente nas fontes como fidalgo da sua casa772. Como vimos no capítulo anterior, 

todos os elementos masculinos desta família tiveram acesso aos mais altos círculos de 

decisão e da Coroa, quer através do duque, quer através dos infantes. Contudo, a posição 

de Martim de Castro junto do infante D. Luís não terá correspondido às suas 

expectativas.  

                                                
769 Vejam-se as notas à margem no documento de mercê da fortaleza registado no livro da Chancelaria 
Régia. Cf. nota supra. 
770 Cf. BA, cod. 54-X-41, fls. 16-16v, publicado por R. Bishop Smith, António Correa Baharem, 1977, p. 
54. 
771 Contudo não verificámos os arquivos da Ordem de Cristo. 
772 a casa do infante era a maior casa a seguir à Casa Real no que respeitava ao contingente de criados. 
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No momento em que recebeu a mercê da capitania da fortaleza de Maluco em 

Dezembro de 1534773, Martim de Castro acabava de chegar à Índia a bordo da nau de 

Martim Afonso de Sousa774. Recordemos que Martim Afonso de Sousa pertencera ele 

próprio à clientela do duque de Bragança. Não era, contudo, a primeira viagem de 

Martim de Castro ao Oriente. Já o encontramos pela Índia em finais de Janeiro de 1530, 

figurando como capitão de um galeão da armada do Estreito, comandada nesse ano por 

Heitor da Silveira. Nesse âmbito, Martim de Castro, que era “muy arriscado cavaleiro”, 

ficou ferido durante o apresamento de uma nau, tendo contudo auferido larga 

compensação dessa refrega pelo grande saque que proporcionara o ataque775. Em 1532 

participou na armada anual para o Estreito, ao comando de D. António da Silveira. Pouco 

tempo depois terá regressado ao Reino para partir novamente em 1534. Nesta ocasião ia 

com a promessa da mercê para Maluco, registada, como foi dito atrás, em Dezembro 

desse ano. Contudo, como vemos, existiam dois capitães que estavam à sua frente na fila 

para o cargo: Tristão de Ataíde e António Galvão. Este último só entraria no cargo em 

1536, o que significava que Martim de Castro só poderia exercer o cargo em 1539, caso 

não existisse mais nenhuma provisão. Durante estes anos Martim de Castro permaneceu 

na costa do Malabar, muito provavelmente circulando entre Goa e Cochim, fazendo os 

seus próprios negócios. Assentando residência em Goa, aí o vemos ocupado na defesa 

dos territórios da terra firme em 1536776.  

Este capitão regressou ao Reino, provavelmente no final desse ano de 1537777, 

certamente desiludido com a perspectiva de assumir a capitania de Maluco. No entanto, 

revelou-se difícil fazer valer as suas pretensões junto da Coroa. De nada lhe terá valido a 

entusiástica recomendação de Martim Afonso de Sousa ao conde da Castanheira em 

1534778. Só em 1543, após uma negociação de meio ano, conseguiu que a dita mercê para 

                                                
773 Cf. Chancelaria de D. João III, liv. 7, fl. 5. Évora, 31.XII.1534. A Martim de Castro, fidalgo da casa do 
infante D. Luís, mercê da capitania da fortaleza de Maluco por três anos e com 600.000 reais de ordenado.  
774 Cf. CSL, vol. I, pp. 74-75: «De Martim de Castro vos digo que vou o mais contente homem do mundo 
de o levar em minha companhia porque é homem para descansar sobre ele qualquer coisa e para dar em 
tudo tão boa conta de si como ele sempre deu. É homem muito para se servir el rei dele. Uma coisa vos 
digo que tem Vossa Senhoria nele um mui grande servidor e que toda a mercê que lhe lá fizerdes ele vo-lo 
há-de agradecer bem e também a mim será muito grande por isso lembre-se Vossa Senhoria lá dele.». 
775 Cf. Ásia, IV, iv, 11; Lendas, III, 338 e História, VIII, i e xiiii. 
776 Cf. Ásia, IV, vii, 17. 
777 Não figura nos capitães que foram com D. Garcia de Noronha a Diu no final do ano de 1538, onde 
participaram sem excepção todos os fidalgos que estavam na Índia. Também não deve ter regressado nesse 
ano, pois no âmbito do dito cerco, foi negado o regresso aos fidalgos e capitães que o requisitaram. Gaspar 
Correia nomeia-o a certa altura como capitão de uma das embarcações que foram enviadas fora de monção 
em 1537, devido às notícias de Diu; é lapso, visto que na mesma narrativa chama-lhe Fernão de Castro. Cf. 
Lendas, III, 846-849. Foi este efectivamente que seguiu para a Índia nessa viagem. 
778 Veja-se nota supra. 
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a capitania de Maluco fosse trocada por uma mercê para a capitania de Sofala e 

Moçambique. Esta troca apenas protelou o processo de recompensa dos seus serviços, 

algo que, do ponto de vista financeiro, beneficiava a Coroa. A insalubre costa oriental 

africana não terá incentivado o fidalgo, que pretendia uma nova mercê, desta vez para a 

capitania de S. Jorge da Mina, em troca da capitania de Sofala, algo que só viria a obter 

em 1545779. A ida para a Mina seria certamente mais do seu agrado, pois não só era mais 

próximo do Reino, como era mais rendosa e prestigiante780.  

 

2.4.2. O capitão de Sofala 

 

Sofala era desde o séc. VII o «ponto de confluência e escoamento do ouro do 

interior africano»781. No final da Idade Média, este local foi integrado precocemente na 

rede político-económica tradicional que se construiu com a expansão muçulmana, 

vinculando-se directamente ao sistema das cidades-estado da costa suaíli. Havia uma 

circulação directa entre Sofala e Cambaia e uma rota que, por via de Quíloa, Melinde e 

Mombaça, ligava o local aos centros comerciais do Próximo Oriente. Dentro da rede 

portuguesa, Sofala assumiu-se como uma periferia sui generis, estando em posição 

marginal pelo menos face ao grande eixo Ormuz-Goa-Malaca e ao sistema da costa 

ocidental indiana. Devido ao regime de navegação estava também mais próxima de 

Lisboa e os capitães destinados a Sofala só raramente passavam pela Índia antes de 

assumirem o cargo.  

Como vimos na primeira parte, a capitania de Sofala e Moçambique foi 

brevemente desempenhada por António da Silveira de Meneses, que para aí partiu da 

Índia no início do ano de 1528782. Contudo, com a chegada de Nuno da Cunha chegou 

também uma nova mercê régia destinada àquele fidalgo, desta vez para a capitania de 

                                                
779 Jordão de Freitas foi nomeado em Fevereiro desse ano por Martim de Castro ter renunciado a Maluco. 
No entanto, só em finais de Julho foi registada a carta de nomeação deste último para Sofala. Cf. IAN/TT, 
Chancelaria de D. João III, liv. 6, fl. 36v, a 12.II.1543 e fl. 120, a 26.VII.1543. Nota à margem neste 
último fólio, registando a troca para a Mina, com a data de 22.V.1545. 
780 Este cargo trazia um ordenado de 800.000 reais. De 1540 a 1543 foi capitão António de Miranda de 
Azevedo, já nosso conhecido da Índia, o qual já nessa altura pertencia ao conselho de D. João III. Cf. J. 
Bato’ora Ballong-Wen-Mewuda, São Jorge da Mina. 1482-1637, p. 225. O autor não deve ter tido 
conhecimento desta transacção, pois não menciona este indivíduo. 
781 Cf. Vitorino Magalhães Godinho, Os descobrimentos e a economia mundial, 2ª ed., Lisboa, Ed. 
Presença, 1981-1983, vol. 1, p. 189; Inácio Guerreiro, “A África Oriental; os casos de Sofala e de 
Moçambique”, in Portugal no Mundo, dir. de Luís de Albuquerque, ed. Alfa, 1989, vol. 3, p. 43. 
782 Terá chegado a Moçambique a 20 de Fevereiro de 1528, segundo carta do próprio António da Silveira 
ao rei, de Moçambique, estante no NA, CVR, nº 13. Cf. Alexandre Lobato, A Expansão Portuguesa em 
Moçambique de 1498 a 1530, Agência Geral do Ultramar, 1954, vol. 2, p. 87. 
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Ormuz. Assim, antes de Setembro de 1529, António da Silveira deixou a capitania nas 

mãos do feitor e partiu ao encontro de Nuno da Cunha, então em Ormuz. Segundo 

Barros, esta decisão de abandonar a capitania africana teria sido precisamente devida ao 

facto de António da Silveira querer acompanhar Nuno da Cunha «por se vir à India com 

elle por serem cunhados»783.  

As fortalezas de Sofala e Moçambique ficaram desta forma entregues ao feitor de 

Sofala, João da Costa784, até à chegada de um novo capitão. Mas a chegada deste 

aconteceu apenas dois anos mais tarde. Entretanto, o rei deixava que se prolongasse uma 

situação de mudança na hierarquia dos oficiais da Índia, com o acumular das funções de 

capitão e feitor de Sofala num só cargo. Vicente Pegado, designado para feitor e capitão 

por mercê registada na Chancelaria régia, com data de 5 de Abril de 1530785, embarcou 

para a Índia numa das armadas desse ano786. Notemos que Vicente Pegado, cavaleiro-

fidalgo da Casa Real787, tinha desempenhado as funções de secretário da Índia no tempo 

de D. Vasco da Gama788. Ao discordar das acções de Lopo Vaz de Sampaio, que 

considerava juridicamente inaceitáveis, e colocando-se publicamente do lado de Pêro 

Mascarenhas789, Vicente Pegado acabaria por ser degredado790. Desta forma, o secretário 

terá presumivelmente embarcado em 1528 para o Reino, juntamente com Pêro 

Mascarenhas. Pouco sabemos sobre o passado de Vicente Pegado, ou sobre as suas 

ligações na corte e na Índia. No entanto, parece-nos plausível que Vicente Pegado tivesse 

uma relação próxima com D. Vasco da Gama, nomeadamente uma relação de protecção 

do conde para com este fidalgo, expressa por exemplo no facto de que Vicente Pegado 

«ao despacho lhe falaua com o joelho no chão»791. 

O apoio de Mascarenhas, associado à memória do serviço prestado a D. Vasco da 

Gama, permitiram a este oficial passar incólume às consequências da morte do vice-rei, 
                                                
783 Cf. Ásia, IV, iii, 17. 
784 Cf. DPMAC, vol. VI, p. 258. Carta sem data [1528] de João da Costa para D. João III, CVR, nº 64. 
Afirmava que Simão da Cunha e Francisco de Mendonça lhe tinham comunicado a mudança dos oficiais e 
que o rei pretendia enviar o doutor Pêro Nunes para a capitania. 
785 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 42, fl. 97v. Lisboa, 5.III.1530. Vicente Pegado, cavaleiro 
fidalgo da Casa Real, graça e mercê da capitania e feitoria de Sofala, os quais cargos ele serviria 
juntamente e com 400.000 reais de ordenado cada ano e um por cento do resgate que ele fizer na dita 
fortaleza.   
786 Cf. Relação, p. 47. 
787 Na sua carta de nomeação aparece como cavaleiro-fidalgo da Casa Real. Confronte-se DPMAC, VI, 
1530.05.20, p. 304, onde só aparece como Fidalgo da Casa Real. Acrescente-se o equívoco de Gaspar 
Correia, que lhe atribui o estatuto de moço de câmara: cf. Lendas, III, 386. 
788 Cf. S. Subrahmanyam,  A carreira e a lenda…, pp. 395-397. 
789 Cf. Lendas, III, 100. 
790 Cf. História, VII, xv; Lendas, III, 104. 
791 cf. Lendas, II, 816. Vejam-se também as atitudes de deferência expressas pelo secretário no sumário das 
cartas de 1525, fonte citada por Sanjay Subrahmanyam. 
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pelo menos na perspectiva da Coroa. A sua reintegração no corpo dos oficiais da Índia 

foi bastante rápida, considerando que Vicente Pegado não tinha ainda desempenhado 

qualquer tipo de cargo de natureza político-militar. Trata-se aí de uma anomalia digna de 

reflexão. Como podemos observar pela obra de Alexandre Lobato792, quase todos os 

capitães de Sofala desde o reinado de D. Manuel, com excepção talvez de Pêro de 

Anhaia, tinham uma marcada personalidade bélica. O que observamos com Vicente 

Pegado é uma mudança no perfil do seleccionado, a qual parece indicar uma tentativa de 

proceder a uma reorganização lógica do grupo dos oficiais, passando por outro tipo de 

experiências senão as militares – aliás tudo menos indispensáveis no caso de Sofala. A 

nomeação de Vicente Pegado torna-se ainda mais singular ao constatarmos que o fidalgo 

permaneceu em Sofala oito anos, ou seja, de 1530 a 1538, ultrapassando largamente o 

costumeiro triénio. Além disso, a reunião das figuras de capitão e feitor num só oficial 

foi também extemporânea. Esta ideia sai aliás reforçada pela existência de um regimento 

sobre os resgates de Sofala, redigido precisamente na mesma altura em que Pegado foi 

nomeado capitão793.  

Por razões que desconhecemos, o seu sucessor Aleixo de Sousa794 foi nomeado 

apenas capitão da fortaleza de Sofala, separando-se assim novamente o cargo politico-

militar do financeiro795. Vicente Pegado foi, de todos os capitães aqui analisados, aquele 

que mais tempo exerceu uma capitania. De facto, a sua estadia em Sofala, como capitão e 

feitor daquela fortaleza (1530-38), durou quase todo o período de governo de Nuno da 

Cunha. Contudo, dada a situação geográfica da fortaleza, Pegado não chegou sequer a 

conhecer o governador antes de 1538. Na sua carta de mercê para o dito cargo, existente 

na Chancelaria Régia, não se encontra qualquer menção à duração do cargo796. A mercê a 

este cavaleiro-fidalgo797 vinha acompanhada não só de um ordenado de 400.000 réis 

anuais, soma habitual no que respeitava aos capitães desta fortaleza, mas também de um 

                                                
792 Referimo-nos à obra A Expansão Portuguesa em Moçambique de 1498 a 1530, Agência Geral do 
Ultramar, 1954, 3 vols. 
793 Cf. DPAMAC, vol. 6, pp. 304-424, com data de Lisboa, a 20.V.1530.  
794 Chegou a Moçambique na armada de D. Garcia de Noronha, aí ficando, tendo Vicente Pegado 
embarcado na armada para a Índia, de onde regressaria nas naus do reino. Cf. Lendas, IV, 69; Ásia, IV, ix, 
21. 
795 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 24, fl. 3. Évora, 22.XII.1535. Veja-se também RCI, 1 vol., 
p. 67. 
796 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III, liv. 42, fl. 97v, escrita em Lisboa, a 5.V.1530. Mercê a 
Vicente Pegado, cavaleiro fidalgo da Casa Real, graça e mercê da capitania e feitoria de Sofala, os quais 
cargos ele servirá juntamente e com quatrocentos mil reis de ordenado cada ano e um por cento do resgate 
que ele fizer na dita fortaleza. 
797 Cf. Ibidem. Note-se por exemplo que Gaspar Correia o indica como moço de câmara: cf. Lendas, III, 
386. 
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rendimento adicional. Este pode ser interpretado como um dos “próis e percalços” – a 

cedência de uma das prerrogativas régias ao agraciado. Tratava-se de um por cento do 

resgate obtido pelo capitão em Sofala798. O rei não só recompensava o agraciado como 

ainda procurava estimular a maior eficácia da extracção aurífera.  

Esta é uma tendência que se verificará nas décadas seguintes, acabando por levar 

à entrega da exploração directa aos capitães da fortaleza, tendo como contrapartida uma 

soma fixa para os cofres da Coroa799. Se os quantitativos aí resgatados nunca foram 

significativos, sobretudo devido ao contrabando muçulmano e, mais tarde, também 

português, a situação financeira do império joanino tornava mais urgente o aumento dos 

resgates. As actividades de Vicente Pegado são-nos, infelizmente, quase desconhecidas, 

embora se saiba que este terá tentado aumentar a capacidade portuguesa de captação da 

produção das regiões circundantes através da criação de uma feira em Sena. Segundo 

Magalhães Godinho, as actividades de Pegado terão contribuído para uma «recompensa 

bem merecida» - a sua manutenção no cargo por oito anos800. Contudo, não estamos bem 

certos de que a duração da mercê não estivesse já estabelecida à partida, embora não 

venha explícita na carta da Chancelaria. É que, como já vimos noutros casos analisados 

(e mais flagrantemente para o cargo de feitor de Coulão), o habitual triénio não era 

seguido liminarmente. Além disso, também a atribuição da percentagem para o resgate 

não consta das restantes cartas de mercê por nós analisadas, as quais cobrem um período 

mais extenso, indo de 1524 a 1543 – embora se deva registar que tanto o ordenado como 

a duração do cargo se mantiveram iguais durante a maior parte do século XVI801.  

 

                                                
798 O que não parece ter acontecido durante o reinado de D. Manuel. Sobre os primórdios da instalação 
portuguesa e actuação dos capitães, veja-se o estudo, o qual infelizmente termina precisamente em 1530, 
de Alexandre Lobato, A Expansão Portuguesa em Moçambique de 1498 a 1530, Agência Geral do 
Ultramar, 1954, 3 vols. Para um exemplo de uma carta de mercê desta capitania veja-se a carta de Sancho 
de Tovar, de 1517, publicada no nosso artigo «Sancho de Tovar, o “fidalgo castelhano”», p. 89. 
799 Vitorino Magalhães Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Editorial Presença, vol. 1, pp. 
192-200. 
800 Cf. Ibidem, p. 189. 
801 Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. João III. As cartas de mercê foram as seguintes: a D. Lopo de Almeida, 
a 14.XII.1524: liv. 45, fl. 139; a Aleixo de Sousa, a 22.XII.1535: liv. 24, fl. 3; a D. Jorge Telo de Meneses, 
a 1.III.1538: liv. 49, fl. 40; a João de Sepúlveda, a 16.III.1538: liv. 49, fl. 41; a Diogo de Mesquita, a 
24.I.1542: liv. 15, fl. 24v; a Martim de Castro, a 26.VII.1543: liv. 6, fl. 120.  
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2.5. Considerações finais 

 

Da análise destes percursos podemos retirar quatro conclusões importantes. Em 

primeiro lugar, o facto de quase todos os indivíduos em análise, independentemente de 

pertencerem a uma família da primeira nobreza ou serem membros de famílias de origens 

mais obscuras ou não-nobres, pertencerem à Casa Real (ver quadro 17). Encontramos 

apenas cinco excepções que confirmam a regra: Martim de Castro, fidalgo da casa do 

infante D. Luís; Duarte da Fonseca; Duarte da Gama; Manuel Camelo e Manuel da 

Gama. Note-se como estes quatro últimos são precisamente os nomeados para as 

fortalezas de Coulão e para o castelo de Cima de Cochim. Mesmo em relação a estes 

quatro últimos, a consulta de documentação adicional pode vir a alterar os dados. 

Em segundo lugar, um outro aspecto que parece importante salientar é a intensa 

circulação de contingentes humanos neste período. As viagens ultramarinas, apesar de 

serem ainda causadoras de uma elevada mortalidade, constituem quase uma rotina para 

estes fidalgos. Ao olharmos o percurso individual de cada um deles, verificamos que 

alguns deles chegaram a ir três vezes ao Oriente – o que significa quase três anos de vida 

passados em viagens da Carreira. Além disso, estes homens moviam-se por quase toda a 

parte do Império já nesta década, com excepção do Brasil. Mas recordemos que até 

Martim Afonso de Sousa tinha aí estado no ano imediatamente anterior à sua partida para 

a Índia como capitão-mor do mar. Encontramos alguns fidalgos que estão em certo 

momento na Índia, no ano seguinte em Marrocos a prestar auxílio às praças, em seguida 

a servirem como capitães das armadas de patrulha da costa e das ilhas, em viagem pela 

Andaluzia em busca de mantimentos, ou ainda em missão na costa ocidental africana. 

Em terceiro lugar – e em ligação estreita com o ponto anterior – constatamos que 

os capitães da Índia eram quase todos veteranos na altura da sua nomeação, oficiais 

experientes e familiares com a geografia comercial e militar asiática (ver quadro 18). De 

maneira assaz impressionante, o número dos capitães de Nuno da Cunha que tinham ido 

para o Oriente ainda durante o reinado de D. Manuel ascende a metade dos indivíduos 

analisados (22 em 44). Esta situação era bastante notória no que dizia respeito aos 

capitães das fortalezas do Índico Oriental. Francisco de Sousa Tavares aludia a esta 

familiaridade entre os diversos intervenientes nos seguintes termos: «capitães vezinhos 
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que pela mayor parte são homens de muito tempo na Ymdia e d’esperiemcia nos 

negoceos e velhos»802.  

Aqui pode estar uma chave de explicação para a relativa acalmia e estabilidade 

que a historiografia geralmente observa durante o governo de Nuno da Cunha. Embora 

estes capitães não se relacionassem de forma intensa com o governador, a sua 

experiência proporcionava uma certa garantia no que respeitava à condução dos negócios 

portugueses da Índia, o que também possibilitou, por sua vez, a longevidade do governo 

de Nuno da Cunha. 

                                                
802 Carta de Francisco de Sousa Tavares a D. João III, de Cananor, a 14.I.1535. Cf. Gavetas, vol. X, p. 610. 
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Capitães 
Estatuto: 

relação com a Casa Real 
Aleixo de Sousa Chichorro fidalgo da Casa Real 
D. António da Silveira fidalgo da Casa Real 
António da Silveira fidalgo da Casa Real 
António de Brito fidalgo da Casa Real 
António Galvão fidalgo da Casa Real 
Baltasar Cernache fidalgo da Casa Real 
Diogo Álvares Teles fidalgo da Casa Real 
Diogo da Silva fidalgo da Casa Real 
Diogo Lopes de Sousa fidalgo da Casa Real 
Diogo Pereira Morador da Casa Real 
Duarte da Fonseca Desconhecido 
Duarte da Gama Desconhecido 
Duarte de Abreu cavaleiro fidalgo da Casa Real  
D. Estevão da Gama fidalgo da Casa Real 
Fernão Rodrigues Barba fidalgo da Casa Real 
D. Fernando de Eça fidalgo da Casa Real 
D. Fernando de Lima Fidalgo da Casa Real 
Fernando Eanes de Souto Maior cavaleiro fidalgo da Casa Real  
Francisco de Mendonça fidalgo da Casa Real 
Francisco Pereira de Berredo fidalgo da Casa Real 
Francisco de Sousa Tavares fidalgo da Casa Real 
Garcia de Sá fidalgo da Casa Real 
D. Gonçalo Coutinho fidalgo da Casa Real 
Gonçalo Pereira fidalgo da Casa Real 
D. Henrique de Eça fidalgo da Casa Real  
Henrique Figueira escudeiro-fidalgo da Casa Real 
D. João Pereira fidalgo da Casa Real; Conselho 
Jorge de Lima fidalgo da Casa Real 
Manuel Camelo Desconhecido 
Manuel da Gama Desconhecido 
Manuel de Macedo fidalgo da Casa Real 
Manuel de Sousa fidalgo da Casa Real 
Martim de Castro fidalgo da casa do inf. D. Luís 
Nuno Furtado fidalgo da Casa Real  
D. Paulo da Gama fidalgo da Casa Real  
D. Pedro de Castelo Branco fidalgo da Casa Real  
Pêro Lopes de Sampaio fidalgo da Casa Real  
Rui Vaz Pereira fidalgo da Casa Real  
Simão de Melo fidalgo da Casa Real  
Simão Guedes fidalgo da Casa Real  
Tristão de Ataíde fidalgo da Casa Real  
Tristão de Sousa fidalgo da Casa Real  
Vicente Pegado cavaleiro fidalgo da Casa Real  
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Quadro 17: Os capitães e a Casa Real 

 
Capitães 

1ª Ida ao 
Oriente 

Reinado 1ª Capitania 
de fortaleza 

Anos de 
experiência 

Oriente 
antes 1ª 

capitania 

Viagens 
Índia 

Aleixo de Sousa Chichorro [1520] D. Manuel I 1528 8 3 
D. António da Silveira 1518 D. João III 1527 9 1 

António da Silveira de Meneses 1524 D. João III  1528 4 1 

António de Brito 1519 D. Manuel I 1521 2 2 

António Galvão 1522 D. João III  1533 11 3 
Baltasar Cernache 1515 D. Manuel I 1530 15 1 

Cristóvão de Mendonça 1527 D. João III 1527 0 1 

Diogo Álvares Teles 1515 D. Manuel I 1533 18 2 

Diogo da Silva 1524 D. João III  1532 6 2 
Diogo Lopes de Sousa 1534 D. João III  1534 0 1 

Diogo Pereira 1505 D. Manuel I 1531 26 1 

Duarte da Fonseca 1520 D. Manuel I 1530  10 2 

Duarte da Gama 1522 D. João III  1544 8 1 
Duarte de Abreu _ D. João III  1530 _ _ 

D. Estêvão da Gama 1524 D. João III  1532 8 2 

Fernão Rodrigues Barba 1510 D. Manuel I 1536 26 2 

Fernando Eanes de Souto Maior 1520 D. Manuel I 1533 13 2 
D. Fernando de Eça [1528] D. Manuel I 1537 9 2 

D. Fernando de Lima (Pereira) 1537 D. João III  1537 _ 1 

Francisco de Mendonça (Guedes) 1520 D. Manuel I 1528 8 2 

Francisco de Sousa Tavares [1513] D. Manuel  1526 13 4 
Francisco Pereira de Berredo 1527 D. João III 1528 1 2 

Garcia de Sá 1511 D. Manuel  1518 7 2 

Gonçalo Pereira 1528 D. João III 1529 1 1 

D. Gonçalo Coutinho 1516 D. Manuel  1533 7 2 
D. Henrique de Eça 1522  D. João III 1536 14 2 

Henrique Figueira 1513 D. Manuel [1526] 13 1 

D. João Pereira 1533 D. João III 1534 1 1 

Jorge de Lima [1526] D. João III 1533 7 3 
Manuel Camelo 1531 D. João III ? ? 1 

Manuel da Gama 1512 D. Manuel  1530 18 1 

Manuel de Macedo 1521 D. Manuel  1530 9 3 

Manuel de Sousa 1528 D. João III  1536 8 1 
Martim de Castro 1530 D. João III 1534 _  2 

Nuno Furtado 1533 D. João III _   1 

D. Paulo da Gama 1524 D. João III  1533 9 2 

Pêro Lopes de Sampaio 1514 D. Manuel 1530 16 3 
D. Pedro de Castelo Branco 1522 D. João III 1533 11 2 

Rui Vaz Pereira 1520 D. Manuel  1533 23 2 

Simão de Melo [1524] D. Manuel 1537 13 2 

Simão Guedes 1517 D. Manuel  1531 24 2 
Tristão de Ataíde [1515] D. Manuel  1527 12 3 

Tristão de Sousa ? D. João III ? _  ? 

Vicente Pegado 1524 D. Manuel  1531 7 2 
Legenda: [ ] os parênteses rectos indicam datas estimadas, baseadas na interpretação da documentação. 

 

Quadro 18: Experiências anteriores no Oriente 
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CONCLUSÃO 

 

A presente tese resulta de um percurso de investigação complexo. O nosso 

objectivo inicial era, como ficou dito, averiguar a existência de laços familiares e 

clientelares entre o governador Nuno da Cunha e os restantes oficiais na Índia. 

Subjacente a esse projecto estava a ideia de que tais ligações poderiam explicar, pelo 

menos em parte, a relativa estabilidade socio-política que reinou no Estado da Índia 

durante a década de 1530, por comparação com as turbulências de 1527. Teoricamente, 

teríamos então tentado observar como se movimentavam os capitães durante o governo 

de Nuno da Cunha e de que forma eles, actuando em nome da Coroa, interagiram com o 

governador.  

Iniciámos a nossa pesquisa estudando não só a figura do governador, como as 

suas origens e o seu enquadramento familiar (Parte I). No tocante aos antepassados, 

vimos confirmada a nossa ideia de que os Cunhas vieram servindo a Coroa desde os 

inícios do século XV em moldes que se vinham diferenciando daqueles normalmente 

associados à nobreza terratenente, criando assim um modelo de acção – ou pelo menos 

um vector comportamental, uma tendência – para toda a linhagem, incluindo Nuno da 

Cunha. Neste quadro, não podíamos deixar de explorar especialmente o facto de o 

governador ter sido filho de um personagem profundamente ligado à expansão 

portuguesa e, ele próprio, nomeado para a chefia oriental. Tristão da Cunha nasceu no 

final da era henriquina, testemunhou e participou na empresa oriental, e faleceu após o 

primeiro cerco de Diu, sobrevivendo a todos os seus filhos. As suas ligações com os 

meios mercantis e a participação no comércio marítimo dão um cunho específico muito 

interessante ao seu percurso. Tristão da Cunha pode ser considerado um dos melhores 

exemplos da adaptação de certos sectores da nobreza a novos modos de vida ligados à 

expansão. Nesse sentido, Tristão da Cunha abriria o caminho para o seu filho 

primogénito, proporcionando-lhe o acesso directo à corte e ao rei, mas também ao mundo 

das finanças. O serviço régio, elemento central na identidade desta linhagem, veio 

culminar na carreira de Nuno da Cunha que assumiu a vedoria da Fazenda, um dos 

cargos-chave na administração do Reino e do Império, e por fim o governo da Índia. 

Vista a interessante lógica interna deste percurso linhagístico, tentámos também 

discutir as motivações que Nuno da Cunha poderá ter tido para aceitar o cargo de 

governador. As conclusões deste inquérito resultam de uma projecção do percurso 
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linhagístico, associado à situação particular em que Nuno da Cunha se encontrava em 

1527-1528. O vedor da Fazenda parece ter nutrido, de forma lógica, desejos de 

acrescentamento social para os quais uma permanência no Reino ameaçava não ser 

suficiente. A ascensão da família chegara nos anos 20 do século XVI ao ponto em que se 

colocava a hipótese da titularidade, mas a conjuntura era em larga medida desfavorável 

precisamente para esse tipo de movimentação. Como seria de esperar, as negociações 

para a efectiva partida para a Índia levaram algum tempo. No que respeita a recompensas 

concretas no Reino, não nos parece que os Cunhas tenham tido muito sucesso, sendo que 

a Coroa apenas confirmou os privilégios e rendimentos de que o núcleo familiar 

dispunha – oferecendo quiçá outras perspectivas que nunca foram fixadas no papel. Em 

contrapartida, Nuno da Cunha conseguiu assegurar uma pequena entourage que incluía 

os seus dois irmãos, estes sim nomeados para os cargos de topo da hierarquia militar no 

Oriente, e ainda o seu parente Garcia de Sá e os seus cunhados António e Diogo da 

Silveira. Discerne-se aqui uma estratégia familiar concertada e sancionada pela Coroa, 

embora de dimensões relativamente reduzidas.  

Para a Coroa, as vantagens de nomear Nuno da Cunha eram várias. Na conjuntura 

internacional que se vivia, e face aos desafios internos que o Império tinha de enfrentar, a 

escolha de um administrador com experiência financeira, mas também militar e 

diplomática, parecia perfeita. Cunha prometia não polarizar as hostes na Índia, nem 

desenvolver uma agenda própria que pudesse concorrer de forma excessiva com a da 

Coroa. Ao apostar na consolidação financeira, militar e diplomática, D. João III assumia 

uma posição pragmática que, vista a posteriori, pode ser interpretada como uma decisão 

inteligente e eficaz. Nesta estratégia, a figura e o perfil de Nuno da Cunha parecem ter 

tido um papel importante. Voltaremos ainda a este ponto no final desta conclusão. 

 

Quanto aos capitães, a nossa hipótese de trabalho evoluiu desde um modelo que 

pressupunha laços directos para uma realidade mais complexa onde muito se explica 

pelos percursos anteriores e pelas ligações das linhagens não umas com as outras, mas 

com a Coroa. Embora os percursos sejam heterogéneos e complexos, na sua maioria 

também falam por si sobre uma dinâmica social excepcional. O grupo social que poderia 

fornecer capitães estava em crescimento na época que estudámos. Na base, nutria-se de 

batalhões quase inesgotáveis de jovens fidalgos sem grandes perspectivas de ascensão no 

Reino. Na nossa análise concluímos que uma parte significativa dos nomeados para as 

fortalezas provinha de ramos secundários de linhagens bem estabelecidas no grupo 
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nobiliárquico. Mas os nomeados eram também secundogénitos ou bastardos, e 

consequentemente excluídos da maior parte da herança paterna, que já de si seria 

limitada materialmente. Ou seja, na maior parte dos casos, o capital que muitos destes 

homens possuíam era um capital simbólico no âmbito do serviço à Coroa. Quando 

encontramos primogénitos, e até homens oriundos da nobreza detentora de senhorios 

jurisdicionais, estaremos provavelmente não perante situações de escape face a uma 

situação desesperada, mas sim de acrescentamento económico e simbólico dentro de 

redes familiares com maior poder reivindicativo sobre os recursos no Reino – casos de 

Simão Guedes e D. Fernando de Lima Pereira.  

Além disso, um número cada vez maior de indivíduos tinha experiências 

ultramarinas e via a passagem pelo ultramar como um potencial veículo de promoção. 

Significativamente, a Coroa, que já em 1524 tinha iniciado o sistema das vias de 

nomeação para o governo da Índia, alargou de forma sistemática a prática das vagantes 

aos capitães das fortalezas. Pela primeira vez, poderiam ser nomeados consecutivamente 

três capitães para o mesmo cargo. Não temos até ao presente notícias de que tal “sistema” 

tenha vigorado antes da partida de Nuno da Cunha. Poderia existir uma prática assumida 

de substituição nos cargos, mas em regra o reinado de D. Manuel e o início do reinado de 

D. João III, portanto o grosso da década de 20, foram pautados por uma grande 

indefinição a este respeito. Normalmente, os capitães de fortalezas seguiam para a Índia 

em companhia dos governadores e prestavam serviço imediatamente, coincidindo o seu 

triénio com o triénio de um governador. Evidentemente, o índice de mortalidade neste 

tipo de serviço provocava uma grande instabilidade. Quando se dava o falecimento de 

um capitão em exercício, os conflitos entre os governadores e os capitães de fortalezas 

nomeados eram muitíssimo frequentes, visto que os primeiros pretendiam impor as suas 

clientelas. Em ocasião de falecimento, o governador provia o cargo, que depois poderia 

ser confirmado pelo rei. Em certos casos existiam alguns alvarás régios, os quais não 

eram públicos, em que se estipulava que ao falecer determinado indivíduo, o cargo seria 

ocupado por outro indivíduo1. 

Ora, esta situação manifestou-se de forma mais dramática com a sucessiva morte 

de D. Vasco da Gama e pouco depois com o falecimento inesperado de D. Henrique de 

Meneses. 

                                                
1 Veja-se por exemplo o caso de António de Brito, o qual após a morte do seu irmão Jorge de Brito 
descobriu um desses alvarás quando inspeccionava as posses do seu irmão, nomeando António de Brito 
para a capitania da fortaleza de Maluco (II, cap. 2). 
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A introdução do sistema das vagantes, embora não permita interpretações 

lineares, pode ser vista como um sinal de um processo de fortalecimento da Coroa na 

Índia após a crise de 1527. A tendência parece ter sido para uma racionalização dos 

provimentos, com vantagens para a Coroa no sentido de esta poder dispor da Índia como 

um vasto repositório de mercês de forma mais sistemática do que antes. Este novo 

sistema constituía uma certa desvantagem para a figura do governador, e seria até 

possível que um indivíduo com uma agenda familiar mais forte e alargada do que Nuno 

da Cunha oferecesse resistência. O prolongamento do governo de Nuno da Cunha, aliado 

à nomeação de Martim Afonso de Sousa para a capitania-mor do mar, em substituição de 

Diogo da Silveira, cunhado do governador, parece indiciar o desejo de colocar todos os 

poderes militares da Índia numa constante busca de equilíbrios e compromissos, onde 

cada agente colocava os outros em cheque. Neste quadro, a relação entre o governador e 

o capitão-mor do mar deve ser vista como uma forma de aceitação tácita de actuações em 

larga medida independentes, e não como uma relação de conflito e oposição proposta 

pela historiografia.  

Esta é uma interpretação possível que poderá vir a abrir novas pistas no que 

respeita à própria figura do rei e da sua política, no sentido de tentar acomodar e 

contentar uma larga parte destas linhagens que concorriam pelas recompensas devidas à 

prestação de serviços. As redes em presença no Oriente, por sua vez, colhiam benefícios 

e obtinham cargos na Índia, o que evitava o descontentamento geral que se poderia 

produzir no caso de um favorecimento declarado, como aconteceu por exemplo mais 

tarde com Martim Afonso de Sousa. Visto no conjunto, todas estas medidas aparentam 

ter sido tomadas em concertação umas com as outras, o que revela uma razoável 

capacidade de manobra por parte da Coroa. 

 

Ao longo do trabalho que agora concluímos, fomos também deparando com 

vários assuntos que consideramos devem ser explorados em mais pormenor. No que 

concerne às trajectórias sociais dos indivíduos analisados, pensamos que seria importante 

traçar de forma sistemática os percursos posteriores ao serviço oriental, de forma a 

determinar o impacto que a Índia teve nas carreiras e nas vidas destes homens. Tentámos 

fazer isso para alguns casos, mas uma pesquisa mais sistemática, recorrendo 

nomeadamente a outro tipo de fontes, poderá talvez produzir resultados mais completos e 

representativos. Os nobres que tiveram mais sucesso continuaram a servir a Coroa quer 

em cargos imperiais quer em postos no Reino. A respeito dos primeiros, o cargo de 
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capitão da fortaleza de São Jorge da Mina, pela sua importância e prestígio, parece ter 

funcionado como um degrau supremo na escala das nomeações. Duarte Pacheco Pereira 

por exemplo terminou aí a sua carreira, e também outros veteranos da Índia, como 

Manuel de Macedo, António de Brito e Martim de Castro. À data das suas nomeações 

para a Mina, pelo menos Manuel de Macedo e António de Brito serviam a Coroa havia 

quase trinta anos.  

No que toca a recompensas no Reino, não nos sentimos em posição de avançar 

com uma tese tão clara. Existiam tendências no sentido de adquirir tenças e certamente 

outras, menos fáceis de identificar, com investimentos em terras, em negócios e em 

prestígio linhagístico simbólico2. Mas a imagem é complexa. Nota-se uma certa fraqueza 

do poder reivindicativo da maioria dos indivíduos analisados, pois quando escrevem ao 

rei pedem somente a capitania de fortalezas. Em regra, poucos capitães tinham ligações 

fortes à corte e aos oficiais palatinos. Somente os nomeados para as capitanias mais 

lucrativas e importantes, como o trio Goa-Malaca-Ormuz, parecem ter ligações 

operacionais com famílias palatinas ou uma maior presença na corte. O caso mais 

evidente é o dos irmãos Gamas, cuja trajectória familiar se destaca claramente do 

conjunto da nobreza portuguesa. Mas também podemos mencionar os casos de D. Pedro 

de Castelo Branco, D. Fernando de Lima Pereira ou D. João Pereira. 

No que concerne às recompensas no Reino, uma das vertentes de maior interesse 

é a importância dada ao serviço oriental no âmbito das ordens militares. Vários dos 

capitães eram cavaleiros de Cristo, mas muito poucos chegaram a obter as almejadas 

comendas. Entre os mais afortunados que lograram obter este tipo de rendimento, 

contam-se muito poucos: D. João Pereira, D. Pedro de Castelo Branco, Nuno Furtado, 

Simão Guedes. Contudo, a atribuição de tal distinção deverá ter em conta outros factores, 

como parece claro do exposto ao longo do segundo capítulo da segunda parte, tal como a 

presença de comendas na família e a prestação de serviço quer em Marrocos quer em 

cargos na administração régia. 

No que concerne concretamente ao governo da Índia por Nuno da Cunha, 

pensamos que uma análise das dinâmicas sociais deverá passar por uma observação 

                                                
2 Em relação às comendas de Cristo, existiram alguns capitães comendadores. Contudo, na sua maioria, 
cremos que as comendas não tiveram origem nos serviços específicos prestados pelos fidalgos no Oriente. 
Na maior parte dos casos, os fidalgos tinham já prestado serviços em Marrocos antes de terem ida para a 
Índia. Tratava-se sobretudo de descendentes de famílias da nobreza tradicional. Os dados são bastantes 
fragmentários para já, mas os poucos comendadores de que temos notícias e que não terão prestado provas 
em Marrocos na sua juventude só seriam agraciados com comendas no final das suas vidas, embora já 
tivessem o hábito mais cedo. 
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pormenorizada da relações de Nuno da Cunha com os capitães ao longo dos três triénios, 

e ainda com os restantes poderes da Índia que não o militar, nomeadamente o incipiente 

poder judicial e o poder fiscal, ou seja, com as figuras do ouvidor da Índia e o vedor da 

Fazenda.  

Sem querer prolongar em demasia a presente conclusão, recordaríamos aqui ainda 

que no período em análise os capitães da Índia não prestavam obediência directa ao 

governador, mas sim ao rei. Só em 1534 chegou um alvará régio estipulando que os 

capitães deveriam dar menagem ao governador. Ora, o que perpassa nas leituras das 

cartas da Índia é a ideia de que a relação dos capitães com o rei não passa por 

intermediários. Existia a noção de que a procura das recompensas pelos serviços tinham 

de ser negociados directamente com o poder na metrópole, não com o governador. A 

recompensa de serviços do Oriente no Oriente (e no Reino obviamente) passava pela 

Coroa, pois só o segundo cerco de Diu em 1546 e D. João de Castro dariam origem ao 

Livro de Mercês. Existia uma visão pragmática sobre o sistema de retribuição do serviço 

à Coroa, e pensamos que o vocabulário de serviço expresso na correspondência epistolar 

merece mais atenção por parte da historiografia, embora exceda o âmbito da análise a que 

nos propusemos.  

Esta relação directa com o rei era ainda reforçada pelo sistema de comunicação 

existente. De facto, até aos meados do século XVI, os canais de comunicação entre o 

centro e a Índia foram bastante informais. Qualquer indivíduo, por mais insignificante 

que fosse, podia escrever directamente a D. João III. Este podia não ler a 

correspondência, mas as cartas da Índia tinham sempre um público nos oficiais da corte. 

O rei poderia tentar impor um monopólio do comércio, mas os caminhos da informação 

eram ainda, por comparação com épocas posteriores, livres e recíprocos. Cada capitão 

tinha, ou melhor, pretendia ter uma relação directa e inequívoca com D. João III, como se 

pode constatar de forma flagrante pela leitura de qualquer texto dirigido ao rei nesta 

época. As cartas da Índia serviam como pretexto para relembrar intimidades com o rei 

em alguns casos, narrar os serviços passados e afirmar as esperanças em recompensas 

futuras. Assim, a criação de um sistema em que o governador não estava ligado por laços 

familiares ou clientelares aos capitães, parece uma solução particularmente perspicaz 

porque veio explorar, de forma quase irónica, uma das noções essenciais na definição da 

identidade do grupo nobiliárquico: uma tendência natural para uma relação privilegiada 

com a Coroa. 



Nuno da Cunha e os capitães da Índia - Conclusão 

 218 

Ironicamente, esta situação poderá ainda ter reforçado a relativa falta de 

solidariedade de grupo entre os capitães da Índia, um verdadeiro lugar-comum no tocante 

à actuação dos portugueses na Índia e à sua notória falta de coordenação, principalmente 

ao nível das chefias intermédias. A historiografia tende a atribuir este comportamento a 

uma simples persistência do ethos da nobreza guerreira, que teria sido transportado para 

os lugares ultramarinos. Mas a inexistência de uma organização hierárquica bem definida 

no conjunto das possessões da Índia não terá sido também motivo para esta tendência 

individualista? 

Algumas das questões que surgem nesta conclusão parecem apontar em direcções 

diferentes, que podem parecer por vezes contraditórias. É nossa esperança que elas 

venham a contribuir para o desenvolvimento futuro do complexo campo da história 

social da expansão, onde o trabalho individual só ganha pleno sentido se também se 

integrar em trabalhos de equipa. 
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