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m velho cartoon representava dois
indígenas a conversar à beira-mar e
uma nau no horizonte. «Olha», dizia
um para o outro, «fomos descobertos.» É, claro, uma piada. «Descobrir» é
assumir o ponto de vista de quem parte ao
encontro do desconhecido e, como sabemos, não rima com o politicamente correto
que nos últimos tempos se constituiu em
regra de etiqueta. Mesmo assim, assumimos claramente a opção por fazer um número dedicado aos grandes exploradores,
inevitavelmente na perspetiva europeia,
ou ocidental, porque foi nesse sentido que
tais viagens se corporizaram. Com uma
exceção, que aqui incluímos: as navegações
chinesas dos princípios do século XV, que
por pouco não se alargaram ao Atlântico.
Se os chineses Ming tivessem «descoberto» então a Europa, toda a História teria
sido diferente. Mas, longe de entrarmos
no mundo de possibilidade oferecido pela
ucronia, deixamos aqui o registo movimentado de algumas das mais trepidantes,
comoventes e dramáticas aventuras vividas
por um lote de protagonistas da grande
caminhada pelo conhecimento geográfico e
humano da Terra.

Correção
Por lapso, no último número da VISÃO História (nº 64), dedicado aos 125 anos do cinema em Portugal, não foi referida a fonte de
informação em que se baseou o artigo ‘Fitas
de papel’, sobre as revistas cinematográficas: a
investigação de Joana Isabel Duarte, bolseira
da FCT e investigadora integrada do CITCEM-Faculdade de Letras da Universidade
do Porto e autora de um artigo publicado na
revista Património a Norte. À investigadora,
e aos leitores, as nossas sinceras desculpas.
VISÃO H I S T Ó R I A
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A SAGA DOS
‘DESCOBRIDORES’
DA AMÉRICA
Foram os vikings, liderados por guerreiros
e exploradores como Erik o Vermelho
e Leif Erikson, os primeiros europeus
a alcançar o ‘Novo Mundo’
por Ricardo Silva
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Idade Viking
Audazes, os guerreiros
escandinavos navegavam os
mares e colonizavam novas
terras desde o século VIII.
Na imagem, uma pintura de
Christian Krohg, de 1893,
retratando a chegada
à América por
Leif Erikson, que faz
parte do acervo
do Museu Nacional
de Arte de Oslo
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Pilhagem de Lisboa
Apesar de centrarem as suas navegações no
norte do Atlântico, alguns grupos decidiram
seguir para sul e no século IX começaram a
cruzar-se com os povos ibéricos. Durante o
8 VISÃO H I S T Ó R I A

Reconstituição Uma réplica do barco de Leif Erikson viajou até Nova Iorque, em 1893,
para demonstrar que foi mesmo alcançada a costa da América

O ‘langskip’ ‘Gokstad’
No outono de 1879, dois adolescentes exploravam a quinta
Gokstad, em Sandefjord, na Noruega, quando decidiram escavar
uma elevação conhecida na zona como o Monte do Rei. À medida
que retiravam tundra e barro, começaram a revelar-se os restos
de um barco viking construído há cerca de mil anos, além
do corpo de um guerreiro com cortes profundos nas
pernas e diversos artefactos que atestavam uma
cerimónia fúnebre. Após ser extraído do seu leito
secular, o langskip Gokstad revelou-se um dos mais
bem preservados do mundo e atualmente é uma
das atrações do Museu do Navio Viking, em Oslo, ao lado do
langskip Oseberg e do pequeno karve Tune.
Gokstad A escavação do barco original
(em cima) e a réplica exposta
no Museu Viking de Oslo
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presença na Bretanha e na Normandia, e uma
poderosa expedição a alcançar e cercar Paris
após navegar pelo rio Sena.
Os conquistadores também se revelaram
exímios exploradores, e o Atlântico deixou de
ser uma barreira para os navegadores vikings,
que se aventuraram pelas águas gélidas do
oceano até encontrarem uma ilha vulcânica a
que chamaram Landnám, a Islândia. Segundo
a tradição descrita no Landnámabók, o Livro
da Colonização, o seu povoamento terá sido
iniciado em 874, quando Ingólfr Arnarson
deixou a sua vila natal na Noruega devido a um
feudo de sangue, liderando os membros do clã
e os seus escravos na construção de uma colónia que daria lugar à cidade de Reiquejavique.
Os feudos de sangue voltariam a ser um
impulsionador das viagens de exploração e
colonização nórdica. Segundo as sagas islandesas, um conflito mortífero entre colonos levou
à expulsão de Erik Thorvaldsson da Islândia,
tendo Erik o Vermelho seguido o exemplo
de Arnarson e guiado o seu clã através do
Atlântico até alcançar a Gronelândia, em 985.
A colonização da Gronelândia esteve longe de
ser tarefa fácil, já que dos 25 navios que partiram da Islândia apenas 14 chegaram ao seu
destino e as condições de vida eram duras. Mas
o espírito de resiliência viking levou à fundação
de mais de 200 quintas na costa ocidental e
no sul da grande ilha por uma população que
terá alcançado os 3 mil habitantes.
A Islândia e a Gronelândia foram os pilares
decisivos para o avanço dos vikings através do
Atlântico, que os levaria até à América. Segundo as sagas, uma expedição partiu da Gronelândia por volta do ano 1000, sob o comando
de Leif Erikson (filho de Erik o Vermelho) em
direção a oeste, e chegou a Baffin, uma ilha
inóspita e rochosa, prosseguindo através do
mar de Labrador até alcançar a Terra Nova. Foi
aí que Leif Erikson montou um acampamento
para recuperar os seus barcos e preparar o
retorno com a novidade dessa nova terra, a Vinlândia, que hoje conhecemos como América.

A caverna das águas-vivas
Quinhentos anos antes de Cristóvão Colombo atravessar o Atlântico e
reclamar a descoberta da América, um grupo de vikings liderado por
Leif, o Sortudo construiu um pequeno acampamento na Terra Nova,
atualmente conhecido como L’Anse aux Meadows. Composto por oito
edifícios, onde se destacava uma casa comunal nórdica com várias
divisões e um total de 450 metros quadrados, possuía uma ferraria e
uma serraria, além de um estaleiro e três armazéns. Estima-se que terá
albergado entre 30 e 160 pessoas, vikings e escravos, numa ocupação
que terá sido relativamente curta e destinada a reparar os danos
sofridos após a longa viagem desde a Gronelândia. O sítio arqueológico
só foi descoberto em 1960, por um casal de arqueólogos noruegueses,
sendo classificado Património da Humanidade pela UNESCO em 1978.

verão de 844, um grupo de vikings aventureiros avançava ao largo da costa ibérica quando
decidiu desembarcar na Galiza em busca
de pilhagem, tendo sido desbaratado pelas
forças de Ramiro I das Astúrias. Forçados a
bater em retirada nos seus barcos, mas longe
de derrotados, os vikings continuaram a navegar costa abaixo até avistarem uma cidade
cuja visão antevia um saque promissor, a
Lisboa do Al-Andalus, por onde andaram
13 dias ocupados em pilhar o máximo possível. Ao longo do século seguinte foram-se
registando novos ataques na Galiza e em
Lisboa, pontos de passagem das expedições
que se dirigiam ao Mediterrâneo em busca
de alvos fáceis para pilhar naquele que foi o
momento de apogeu do seu poder.
Depois veio a decadência e foram vários os
fatores que levaram ao fim da Idade Viking.
Na Irlanda e na Grã-Bretanha, as colónias
vikings foram gradualmente assimiladas
até perderem a sua identidade original. Na
Escandinávia, a religião cristã substituiu o
politeísmo pagão e a formação dos poderosos
reinos da Dinamarca e da Noruega limitou
a ação dos chefes vikings.

Mudança climática
Por fim, a natureza interveio. Ao longo das
primeiras décadas do século XIII as temperaturas caíram a pique e as águas dos fiordes começaram a encher-se de gelo. Ivar Bardarson,
um norueguês radicado na Gronelândia há
duas décadas, deixou um testemunho sobre
a transição climática e as suas consequências. «É dito por homens conhecedores que
nasceram na Gronelândia e mais tarde viajaram para o exterior, que ao norte de Stad, na
Noruega, até Horn, que fica na costa leste da
Islândia, são sete dias navegando para oeste.
De Snaefellsnes, na Islândia, que é o ponto
mais próximo da Gronelândia, são dois dias

No século IX, alguns
grupos de vikings
aventureiros
começaram a cruzar-se
com os povos ibéricos

Acampamento viking
Os guerreiros nórdicos
instalaram-se na Terra
Nova no século XI,
por um curto período.
No sítio, descoberto
em 1960, foram
reconstruídos alguns
edifícios, como uma
casa comunal, um
armazém e oficinas

e duas noites navegando para oeste até aos
recifes de Gunnbjorn, que ficam exatamente
entre a Gronelândia e a Islândia. Essa era a
antiga rota de navegação, mas agora o gelo
desce do norte do oceano, tão perto dos citados recifes que ninguém pode navegar pela
antiga rota sem colocar a sua vida em perigo.»
Na Gronelândia, o frio e o gelo transformaram as faixas verdejantes numa tundra
gélida, e quando, séculos mais tarde, uma
expedição do reino da Dinamarca e Noruega
partiu em busca dos escandinavos gronelandeses, encontrou apenas ruínas há muito
abandonadas e nenhuma explicação para o
que teria sucedido aos colonos que as habitavam. Na Islândia o cenário não era muito melhor. O gelo avançou de tal forma que acabou
por rodear toda a ilha sem deixar aberturas
para o mar navegável, e a sua população
caiu para metade. Era o fim de uma época
e durante os séculos seguintes o Atlântico
voltaria a ser um oceano por explorar, até
que um povo encontrou no mar o seu destino e as caravelas portuguesas começaram a
navegar pelas costas de África, com a Índia
no horizonte.
VISÃO H I S T Ó R I A
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Marco Polo

O viajante que
‘mostrou’ o Oriente

O livro de Marco Polo inspirou o mapa-múndi de Fra Mauro.
O infante D. Henrique tinha uma cópia e Colombo viajava
com um exemplar profusamente anotado

U

m antigo provérbio oriental declara:
«Só os velhos e os viajantes conseguem mentir com autoridade.» Quem
sabe se Marco Polo teria escutado este
provérbio durante as suas viagens por
territórios da Ásia que nenhum ocidental voltara a descrever desde o tempo de
Alexandre Magno?
Certamente era assim que os seus conterrâneos venezianos o viam: como um grande viajante, mas também como um grande
mentiroso. Nem no seu leito de morte fora
poupado à pergunta com que durante anos
os seus amigos o tinham atormentado: «Marco, é mesmo verdade tudo o que contas no
teu livro?» Terá então dado, pela última vez,
a sua habitual resposta: «Ficou por contar
outro tanto.»
Marco Polo (1254-1324) tinha 17 anos
quando, em 1271, acompanhou o pai e o tio,
Nicolò e Maffeo, na segunda expedição destes
irmãos mercadores à China. Os venezianos
possuíam boas razões para viajar até um país
tão distante. Após as Cruzadas, e depois de
mil anos de isolamento, a Europa habituara-se a consumir novamente os requintados
produtos orientais. Entre outros, conheciam
grande procura as pedras preciosas, a seda e
as especiarias. Veneza estava na linha da frente
do comércio e da distribuição destes produtos,
com entrepostos nos principais portos do Médio Oriente. A segunda expedição dos irmãos
Polo pela Ásia Central inseria-se, pois, num
panorama de renovadas trocas comerciais
entre a Europa e a Ásia.
Mas uma situação inédita até então e que,
hoje sabemo-lo, não voltaria a verificar-se,
permitiria aos Polo e a outros europeus, como
10 V I S Ã O H I S T Ó R I A

por Gonçalo Cadilhe*

Mapa-múndi Publicado em 1450 pelo monge veneziano Fra Mauro, é considerado
o mapa mais influente da expansão marítima

os franciscanos Giovanni del Pian del Carpine
e Willem van Rubroeck, alcançar a China
em segurança e relativa facilidade no século
XIII: a estabilidade política imposta em todo
o Oriente pelo Império Mongol.
Nas décadas anteriores à viagem dos Polo,
Genghis Khan e os seus filhos tinham conquis-

tado o mais extenso império terrestre da História. A partir das estepes da Mongólia, uma
horda de nómadas que desconhecia o alfabeto,
a agricultura e a vida citadina varrera a Ásia
Central com episódios de horror e destruição
que em tudo recordavam a hecatombe que os
seus distantes antepassados hunos tinham
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Veneza Pintura representando a partida de Marco Polo, do pai e do tio, em 1271, mais tarde descrita no livro O Milhão

Nas décadas anteriores
à chegada dos Polo,
Genghis Khan e os seus
sucessores tinham
conquistado o maior
império da História

provocado no Império Romano, quase um
milénio antes. Mas, ao contrário de Átila, que
tanto destruíra e nada erguera, Genghis Kahn
iria conseguir o impensável: a unificação de
quase todos os reinos, tribos e povos da Alta
Ásia sob o Império Mongol.
O auge do império dar-se-á por volta de
1280 com o neto de Genghis, Kublai Kahn,
sentado no trono em Cambaluc, perto da atual
Pequim. Pela primeira vez um só homem governava do Pacífico ao Mediterrâneo. Fontes
europeias e orientais descrevem Kublai como
um homem inteligente, tolerante e decidido.
O desenvolvimento que a agricultura, a circulação monetária e o comércio conheceram
no seu reinado, e o peso que a atividade diplomática exerceu na sua forma de atuação,
revelam um grande estadista.

Kublai era também curioso. Interessara-se
pelos irmãos Polo e enviara por eles uma mensagem ao Papa pedindo missionários e convidando o Cristianismo a estabelecer-se no seu
império. Mas nos anos em que os dois irmãos
regressam a Veneza a Igreja encontrava-se no
mais longo processo de eleição de um novo
Papa da sua história, o célebre conclave de
Viterbo, que durou três anos. Entre intrigas,
votações e negociatas, ninguém na Cúria parecia ter a autoridade ou estar disponível para
se ocupar do pedido do longínquo imperador.
Cansados de esperar por uma audiência
papal, os irmãos Polo decidem regressar
à China. Levam com eles o jovem Marco.
A viagem até à corte imperial durará três anos
e meio. E durante outros 17 anos irão permanecer ao serviço do imperador mongol sendo
VISÃO H I S T Ó R I A
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Credibilidade suspeita
Uma descrição escrita 200 anos depois pelo
historiador Giovanni Battista Ramusio diz-nos que os Polo desembarcaram com aspeto
exótico, irreconhecíveis, com alguma dificuldade em recordar a língua veneziana, envergando vestidos orientais nunca antes vistos
em Veneza. Chegaram a casa, desfizeram as
vestimentas com uma tesoura e dos forros
falsos espalhou-se pelo chão uma enorme
quantidade de diamantes, rubis, esmeraldas
e safiras. Como muitos outros factos ligados
à vida e às viagens de Marco Polo, também
este será provavelmente um exagero.
Então que viagens, exageradas ou não, estão descritas no célebre livro de Marco Polo,
O Milhão? E porquê este título? Provavelmente, o «Milhão» referia-se à contração de
um dos apelidos da família Polo, Emiliano.
Mas são tantas as maravilhas descritas, e tão
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incumbidos de várias missões diplomáticas
em diferentes cidades e regiões do império,
que Marco irá depois descrever com minúcia
no seu livro. Em 1292 aproveitam a viagem
marítima de uma princesa mongol destinada
em casamento ao soberano de Tabriz, na Pérsia, para regressar definitivamente a Veneza,
que alcançam em 1295.
Livre-trânsito Kublai Khan assiste à entrega do «passaporte» a Marco Polo,
retratado numa iluminura atribuída ao Mestre de Boucicaut

ricas, e por vezes tão espantosas, que provavelmente com o tempo o «milhão» acabou
por se referir ao conteúdo da obra e não a um
diminutivo do nome do seu autor.
O livro possuiu desde sempre uma credibilidade suspeita e ao longo dos séculos foi várias
vezes analisado sem nunca se ter alcançado
uma conclusão definitiva quanto à sua veracidade.É muito difícil descortinar nas suas páginas um itinerário ordenado cronologicamente
e com uma progressão geográfica realista.
Por um lado, temos de pensar nas condições em que essa obra foi redigida: numa
masmorra ou prisão domiciliária na cidade
rival de Veneza, Génova, durante um período em que Marco Polo esteve detido como
prisioneiro, após a derrota veneziana na ba-

Fernão, mentes?
Dos muitos viajantes portugueses do
século XVI, Fernão Mendes Pinto foi o
único que deixou um relato completo
das suas aventuras no Oriente. Na sua
obra Peregrinação, conta-nos tudo aquilo
por que passou ao longo de 21 anos,
durante os quais foi «treze vezes cativo
e dezassete vendido» nas remotas
paragens da Arábia, Índia, África Oriental,
Birmânia, Malásia, Sião, Indonésia,
Vietname, Molucas, China e Japão – esse
«império sombra» ou «império fantasma»
que ficava para lá de Goa e onde muitos
aventureiros portugueses, normalmente
baseados em Malaca, tentavam fazer
fortuna.
Nascido em Montemor-o-Velho entre
1510 e 1514, Pinto partiu de Lisboa para

12 V I S Ã O H I S T Ó R I A

o Oriente em 1537 e por lá se manteve
até 1558. A Peregrinação foi escrita
duas décadas depois de ter voltado. Ora,
como poderia o homem, tanto tempo
depois, lembrar-se de diálogos como os
que transcreve ou dos números exatos
de dias ou de horas passados nesta ou
naquela situação? Tudo isto sem ter
podido tomar notas, até porque muitas
vezes tinha apenas por roupa a falta dela
com que viera ao mundo… Daí nasceu a
brincadeira de se dizer: «Fernão, mentes?
Minto.» Mas, em linhas gerais, Pinto
viveu mesmo o que conta, romanceando
embora os pormenores, ao gosto de uma
época em que a narrativa de ficção dava
os primeiros passos. Isto tira valor à sua
obra? Não: acrescenta-lho. L.A.M.

talha de Cruzola em 1296. O companheiro
de cela de Marco, um escritor de romances
cavaleirescos medievais, Rusticello da Pisa,
aproveitou os meses de cativeiro para, com o
seu estilo floreado, compor um livro a partir
das memórias do veneziano. Este é o primeiro
ponto que importa reter quando queremos
emitir um juízo de fiabilidade sobre o livro:
que os factos, as cidades, as distâncias e os
itinerários descritos foram fixados muitos
anos depois de o narrador os ter vivenciado
e foram ainda distorcidos pela interpretação
pessoal que Rusticello da Pisa interpunha ao
relato desses factos.
Por outro lado, temos de imaginar como
terá viajado Marco Polo e qualquer outro ser
humano do século XIII. Não existiam mapas,
sinais de trânsito ou guias de viagem, já para
não falar de medidas fiáveis da distância ou
da altitude. Marco não teve nunca uma visão
de conjunto da viagem que empreendeu, tal
como a podemos ter nós hoje olhando para
um planisfério. Ia por onde o levavam as
caravanas, os guias, as embaixadas em que
participava. Cada novo dia, com as mudanças
da paisagem e a sucessão de povos, aumentava
a sua perceção da diversidade do mundo;
mas nunca poderia alcançar uma perspetiva
objetiva da sua totalidade. O seu livro encerra
de um modo aleatório, errático, mas potente
e genuíno a variedade de interesses que a sua
mente curiosa e atenta registou.

O roteiro das viagens
No entanto, reconstituições recentes que alguns académicos fizeram acabaram por fixar
um roteiro bastante aproximado dos lugares
por onde Marco Polo passou durante as duas
décadas em que viajou pela Ásia. À ida, de-
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Zheng He
Os ‘descobrimentos’ ao contrário
Foi por um triz que navios chineses não dobraram o cabo da Boa Esperança e,
navegando no Atlântico, «descobriram» a Europa no início do século XV

14 V I S Ã O H I S T Ó R I A
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É

verdade. A via marítima para a Europa poderia ter sido «descoberta» por
navegadores chineses mais de meio
século antes de os portugueses contornarem a África e entrarem no oceano
Índico. Para isso, teria bastado que a
China não interrompesse as grandes viagens
de exploração marítima que, entre 1405 e
1433, levaram a sua imponente Frota do Tesouro até à Índia, à Arábia e à África Oriental
e que por pouco não penetrou no oceano
Atlântico. Nesse tempo, os marinheiros portugueses do infante D. Henrique, vanguarda dos exploradores europeus, navegavam
«apenas» para os arquipélagos da Madeira
e dos Açores e iniciavam o reconhecimento
sistemático da costa ocidental africana.
A verdade é que na altura em que o Ocidente se esforçava por sair da Idade Média e
dava os primeiros passos na antecâmara do
período que viria a chamar-se Renascimento,
uma China esplendorosa e revigorada, governada pela nova dinastia Ming, retomava,
em escala superlativa, uma antiga tradição
marítima entretanto interrompida.
Em 1405, pois, o imperador Yongle (1360-1424), chegado ao poder já com alguma idade
e sedento de prestígio, enviou, sob o comando
do almirante muçulmano eunuco Zheng He,
a primeira de sete grandes expedições marítimas que viriam a constituir um momento
alto da História do Império do Meio. Durante
três décadas, as enormes frotas chinesas, que
incluíam alguns navios de grandes dimensões, percorreram sem parança os «Mares do
Oeste» (ou seja, o oceano Índico), ao mesmo
tempo que a diplomacia imperial enviava embaixadas a todos os recantos da Ásia – de tal
forma que, do Tibete à Coreia, de Samarcanda
a Java, de Calecute ao Bornéu, os povos passaram a pagar tributo ao «Filho do Céu». No
zénite da sua glória, Yongle transferiu a capital

por Luís Almeida Martins

Zheng He O almirante (sentado) segunda uma antiga ilustração chinesa

do império de Nanquim para uma nova cidade edificada de raiz – Pequim – , restaurou
(ou «requalificou», como se diria hoje em
linguagem de autarca) o Grande Canal para
abastecer de todos os produtos necessários a
urbe e fez face aos turbulentos mongóis que
se agitavam para lá da Grande Muralha, e
que eram o único povo das vizinhanças que
não acatava a sua suserania.

Viver sobre a água
O esplendor do Celeste Império e das suas
enormes cidades fica bem patente no tom

admirativo dos relatos de viajantes ocidentais que, dois e três séculos antes de Fernão
Mendes Pinto, visitaram a China e estabeleceram comparações com as relativamente
insignificantes metrópoles europeias da Idade
Média. Por exemplo, o franciscano boémio
Odorico de Pordenone (citado por Dominique
Lelièvre em Le Dragon de Lumière, Éditions
France-Empire, Paris, 1996) considerou, em
1325, Cantão três vezes maior do que Veneza,
«contendo mais mercadorias e mais importante para o comércio marítimo do que toda
a Itália junta». E já antes o veneziano Marco
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O PRÍNCIPE QUE
MUDOU O MUNDO
O Infante D. Henrique é globalmente conhecido
por ‘O Navegador’, embora nunca tenha embarcado.
Mas é ao quarto filho de D. João I que se deve o primeiro
impulso para a expansão europeia

Padrão dos
Descobrimentos,
em Lisboa
O infante D. Henrique
é a figura da proa

Henrique nasceu a 4 de março de 1394
na cidade do Porto. O acontecimento
mereceu festejos, mas ninguém deve ter
augurado um futuro extraordinário para
o quarto filho varão do rei de Portugal.
O protagonismo estaria decerto reservado para os mais velhos. Seis anos depois, a morte
levou o primogénito d’el-rei e todos os infantes
subiram um degrau na sua importância dinástica. D. Duarte passava a ser o herdeiro da coroa
e D. Henrique aproximava-se do poder.
Quando o infante nasceu, a Cristandade enfrentava uma longa crise: por um lado, os surtos de peste,
alguns muito violentos; por outro, as guerras endémicas em que se destacava o longo conflito entre a
Inglaterra e a França (e Portugal era aliado formal
da Inglaterra desde 1386); finalmente, o Grande
Cisma, com a Igreja dividida entre dois papas. No
entanto, mau grado a guerra, a Cristandade era
uma civilização internamente organizada. De facto,
os múltiplos conflitos não impediam que todos os
povos compartilhassem os avanços tecnológicos e
o saber; dispunham de uma língua franca, o latim,
e de um sistema coletivo de transmissão do conhecimento, as universidades. Inovações como o uso da
pólvora e da artilharia espalhavam-se rapidamente
da Escandinávia ao Mediterrâneo e do Atlântico a
Moscovo. Por esta altura, as grandes cidades já dispunham de uma torre de relógio, pelo que o tempo
urbano também se ia transformando.
Portugal estava em guerra com Castela desde 1384,
quando uma parte considerável das vilas e cidades,
apoiadas por um punhado de nobres e de clérigos,
decidiu não aceitar que D. Beatriz, única filha legítima
do defunto D. Fernando, mas casada com o rei de

Castela, cingisse a coroa portuguesa. D. João I, o pai
do infante, tinha defendido Lisboa, em 1384 e havia
sido eleito rei, em Coimbra, em abril do ano seguinte.
A vitória em Aljubarrota, a 14 de agosto de 1385,
garantiu-lhe o trono, e o casamento com D. Filipa
de Lencastre confirmou que o reino de Portugal era,
essencialmente, uma potência marítima.

Centralidade costeira
Desde a fundação do reino que o mar exercia um
papel determinante na vida do país, pois se Portugal é obviamente um território periférico do ponto
de vista da massa continental europeia, já no que
concerne à sua linha de costa, desde a Noruega até
à Grécia, passa a dispor de uma centralidade que
cedo foi compreendida por todos os seus parceiros. Do ponto de vista da Europa, desde os tempos
medievais até ao século XX (como se confirmou
durante a II Guerra Mundial), Portugal devia ser
independente e neutral, como foi quase sempre.
Note-se, a propósito, que Portugal, na maior parte
da sua história, esteve em paz no âmbito europeu.
A formação da nação portuguesa foi-se desenvolvendo de um modo claro desde que a fronteira
estabilizou, em 1297, encerrando dentro de si uma
comunidade monolingue, e só com um vizinho; por
isso, só tinha de gizar uma política fronteiriça, ao
contrário da maior parte dos outros reinos europeus.
Todavia, cedo os reis e a nobreza se confrontaram
com o paradoxo de que a paz com Castela, embora
significasse a segurança do reino podia ser simultaneamente uma ameaça, pois a hoste deixava de
combater e a nobreza perderia a sua razão de ser,
como bellatores, e tenderia a ficar insatisfeita ou
mesmo a tentar mudar-se para reinos que necesVISÃO H I S T Ó R I A
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sitassem de uma espada a mais. Por isso mesmo, logo em 1341 D. Afonso IV obteve uma
bula de cruzada que lhe reconhecia o direito
de conquistar o reino de Fez. A guerra com
os mouros de África apresentava-se como a
oportunidade de acrescentar território e de
honrar a nobreza; era também a forma de
Portugal se livrar do cerco castelhano e de
ganhar acesso direto ao Mediterrâneo.
Sintomaticamente, quando a guerra luso-castelhana foi interrompida em 1411, logo a
Coroa foi confrontada com a possibilidade de
desencadear operações militares no exterior,
o que levou D. João I a atacar Ceuta, em 1415.
Esta operação militar foi um sucesso e permitiu ao monarca armar cavaleiros os seus filhos
mais velhos. A conquista da cidade permitiu
que os portugueses passassem a controlar o
estreito de Gibraltar, apoiando (e cobrando)
a navegação cristã, e atacando (e roubando) a
navegação muçulmana; o Algarve deixou de
ser flagelado e os seus pescadores passaram
a andar pelo mar mais desafogados. D. Henrique foi o mais destemido nos combates que
puseram Ceuta nas mãos dos portugueses e
era, sem dúvida, o mais fervoroso adepto da
guerra em África no seio da família real.

Favorecido pela Coroa
Talvez por isso, D. Henrique foi o infante
mais favorecido pela Coroa, pois foi o único
dos quatro filhos segundos de D. João I a
quem foi concedido um título e o governo
de uma ordem militar. Foi nomeado duque
de Viseu em 1415 e governador da Ordem de
Cristo, em 1420. Além disso, em 1416, o rei
nomeou-o governador de Ceuta, cargo que
premiava o seu fervor cruzadístico, mas que
penalizava D. Pedro, duque de Coimbra, que
era mais velho. D. Henrique acumulou ainda
com estas benesses o monopólio das saboarias do reino (1424), o monopólio da pesca
do atum (1433) e o senhorio do arquipélago
da Madeira e das sete ilhas dos Açores que
foram reconhecidas inicialmente. Foi ainda
o protetor dos Estudos Gerais (1431) e Rui
de Pina diz-nos que quando D. Duarte subiu
ao trono, em 1433, pediu que cada irmão o
acompanhasse durante três meses, mas que
D. Henrique se dispunha a cumprir os «quartos» dos outros. Era, por isso, o membro da
18 V I S Ã O H I S T Ó R I A

família mais influente e o conciliador e foi
a figura chave da história política do reino
no segundo quartel do século XV.
Depois da expedição de 1415, D. Henrique
voltou a Ceuta em 1419, numa missão de
socorro, mas nos anos seguintes a Coroa
não ponderou a realização de novos ataques
a África. Os irmãos do infante, educados
do mesmo modo, mas com personalidades
diferentes, entretinham-se com a caça, as
visitas à corte e a administração dos seus
estados, e D. Pedro decidiu realizar uma
longa viagem que ficou célebre.
D. Henrique, porém, não se conformava
e foi nessas circunstâncias que se interessou
pelo mar. Em 1422, quando deu ordem pela
primeira vez para que os seus navegadores
tentassem passar o cabo Bojador, o Atlântico
continuava a ser uma massa líquida desconhecida e temida. O cabo de São Vicente era um
finisterra e cria-se que, para lá do horizonte,
as águas eram habitadas por monstros e até se
dizia que para sul ferviam. O medo tolheu os
humanos a devassarem o Atlântico durante milénios; os euro-mediterrânicos contentavam-se
em percorrer toda a linha de costa europeia
e explorar as ilhas, desde a Irlanda às terras
geladas do norte. Os nórdicos tinham estabelecido colónias duradouras na Gronelândia e
outras efémeras na América, mas o mapa da
Cristandade só se estendia até à Islândia. Nem
fenícios, nem cartagineses, gregos, romanos,
bizantinos ou árabes tinham passado para lá
do cabo Bojador, salvo talvez Hannon, o cartaginês que navegara para sul no século VI a.C.
e os irmãos Vivaldi, genoveses, que tinham
zarpado para os trópicos em 1291. Estes nunca
regressaram e o cartaginês deixou memória de
um périplo, mas ninguém o repetiu.
Na sua Crónica da Guiné, o cronista Gomes
Eanes de Zurara, no capítulo VII, arrazoou
sobre as causas que teriam levado o infante
a insistir com os seus homens para que realizassem uma viagem para nenhures, ou melhor
dito, para a morte. Perspicaz, o cronista aduziu
várias motivações em vez de uma, juntando o
desejo de propagação do Cristianismo à curiosidade geográfica, à esperança de encontrar
riquezas e à crença de que existia a sul um rei
cristão poderoso, o Preste João, que poderia
aliar-se com os europeus na guerra contra o

reino de Fez. Obcecado pela tradicional Cruzada mediterrânica, o infante D. Henrique teve
a capacidade extraordinária de levar os seus
subordinados a superarem-se e a vencerem
o medo, e ao consegui-lo lançou Portugal,
a Cristandade e o mundo na modernidade.

Vencer o Bojador
Os poucos testemunhos de que dispomos
são coincidentes quando referem que a passagem do cabo só se deu à décima terceira
tentativa, o que significa que entre 1422 e
1433, doze tripulações zarparam com essa
missão, mas recuaram sempre. Não se tratava
de uma dificuldade técnica extraordinária,
mas simplesmente de medo – o infante pedia-lhes que realizassem algo que era tido por
impossível e, por isso, de desfecho fatal. No
entanto, em 1434, um punhado de homens,
sob o comando de Gil Eanes, logrou passar
esse limite psicológico que enleava o mundo euro-mediterrânico há milénios. Bastou
uma viagem para derrubar os mitos da água
fervente e dos monstros e a partir de então
os europeus começaram a derramar-se pelo
Atlântico. Como se percebe, essa viagem pioneira só se realizou devido à perseverança do
infante D. Henrique, que nunca desistiu do
seu propósito, apesar dos fracassos sucessivos.

Promontório de Sagres Mitificado
como epicentro dos Descobrimentos,
foi apenas o local que o infante
escolheu para viver os últimos anos

HORÁCIO NOVAIS/ BA GULBENKIAN

Vencido o medo, as viagens ganharam
depressa uma dimensão comercial; primeiro
caçaram lobos marinhos, depois cativaram
populações islamizadas da costa saariana
e finalmente desenvolveram um comércio
variado com as gentes da Guiné, que estavam prontas para lhes vender ouro, cativos
ou peles de animais exóticos em troca de
animais, como o cavalo, ou de objetos que
lhes eram desconhecidos e que ganhavam
valor pela sua raridade.
A base destas navegações estava em Lagos,
cuja baía era propícia para albergar um escol
de navegadores, carpinteiros e cosmógrafos
que se juntaram para encontrar as melhores
condições de navegação por mares estranhos
e sem ver terra durante dias seguidos. O navio
que venceu o Bojador era uma barca – uma

embarcação com um velame que não tinha
condições para bolinar, ou seja, que era incapaz de navegar contra a direção do vento;
como os ventos predominantes no oceano
sopram sempre na mesma direção, era preciso construir um navio mais versátil e, ao
mesmo tempo, mais resistente. Beneficiando
das boas relações com o duque da Borgonha,
seu cunhado, o infante enviou um grupo de
mestres artesãos para os Países Baixos e foi aí,
entre Bruxelas e Antuérpia, que uma equipa
europeia, luso-flamenga, criou a caravela; este
foi o navio que explorou sistematicamente
as águas do Atlântico durante o século XV.

Uma ‘vivenda’ em Sagres
As viagens começaram a ter bons resultados económicos a partir de 1441, e dois anos

D. Henrique foi o único
dos quatro filhos
segundos de D. João I
a quem foi concedido
um título e o governo
de uma ordem militar

depois deu-se o primeiro grande sucesso,
quando foram trazidos 250 cativos, na sua
maioria berberes, que foram repartidos e vendidos às portas de Lagos. Nesse mesmo ano,
D. Henrique obtinha da Coroa, a título vitalício, o monopólio do comércio a sul do Bojador.
Deve-se notar que essa carta de outubro de
1443 não era uma simples doação da monarquia a um vassalo; ao doar o exclusivo da
navegação, a Coroa estava a proclamar, simultaneamente, a posse dessas mesmas águas,
que eram desconhecidas da Cristandade até
há nove anos. Assim, a ação pessoal e privada de D. Henrique ganhava agora contornos
nacionais, pois o estado apropriava-se da sua
descoberta, embora lhe permitisse continuar
a usufruir dela até ao final da sua vida.
Também em outubro de 1443, D. Henrique
recebeu a doação das terras em torno do cabo
de São Vicente e de Sagres e foi então que
começou a construir aí a sua vila, expressão
que deve ser entendida ao modo romano,
próprio destes tempos do Renascimento –
ou seja, a vila de Sagres era simplesmente
a residência do infante. Não foi, contudo, a
sua base naval; o documento mais antigo
que foi assinado nesse edifício data de 1 de
novembro de 1446, ou seja, 24 anos depois
de terem começado as experiências náuticas
e 12 depois de se ter passado o cabo Bojador.
Sagres foi mitificada como tendo sido o epicentro dos Descobrimentos, mas foi algo mais
pessoal e muito mais profundo – foi o local que
D. Henrique escolheu para viver os seus últimos dias e morrer; ali no finisterra a que
ele tinha dado uma nova centralidade, como
interface entre a Europa e o resto do mundo.
Quando faleceu, o infante D. Henrique já era
famoso, e os Descobrimentos eram admirados,
sobretudo por quem percebia que se tratava de
uma nova era. De facto, o mundo nunca mais
foi o mesmo, pois D. Henrique, sem o saber,
tinha provocado o início da globalização.
* João Paulo Oliveira e Costa é professor
catedrático da Universidade Nova e tem vários
livros publicados
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Cristóvão Colombo
Nas ‘Índias’ da América

O famoso navegador genovês, que esteve por quatro vezes nas
Américas julgando estar na Ásia e ignorando ter «descoberto» um
novo mundo, caracterizou-se por um governo despótico dessas terras
e a escravização dos nativos
por Roger Lee de Jesus*

20
2
0 VISÃO H I S T Ó R I A

C

ristóvão Colombo terá nascido no
ano de 1451, filho de Domenico Colombo e de Susanna Fontanarossa,
em Génova. Apesar do que por vezes
se argumenta, a documentação da
época não levanta qualquer dúvida
quanto à sua naturalidade. Não obstante a
forma atribulada como chegou a Portugal,
em 1476, salvando-se a nado durante uma
das inúmeras batalhas do Cabo de São Vicente, ter-se-á aqui firmado como agente
das principais casas comerciais de Génova.
Foi com este estatuto que chegou à Madeira,
para tratar no negócio do açúcar, que então
rendia bons proveitos. Ter-se-á casado, por
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O almirante e a esquadra
Retrato de um homem,
por Sebastiano del Piombo,
identificado como tratando-se
de Colombo, e as caravelas
da sua primeira viagem,
segundo uma aguarela
de Rafael Monleón

volta de 1479, com Filipa Moniz, filha do segundo matrimónio de Bartolomeu Perestrelo,
capitão-donatário de Porto Santo.
Entre Lisboa, o Funchal e Porto Santo,
locais onde sabemos ter residido, Colombo adquiriu um conhecimento considerável
sobre as navegações portuguesas na costa
ocidental africana. Ter-se-á habituado aos
regimes de ventos e correntes do Atlântico,
nomeadamente nas viagens que fez ao entreposto comercial de São Jorge da Mina (atual
Gana), no golfo da Guiné.
Foi neste contexto que Cristóvão Colombo começou a gizar o seu plano de navegar
em direção ao ocidente para atingir a Ásia.
Sabemos que tinha alguma cultura livresca,
de onde se destaca, entre outros exemplos,
o seu conhecimento da obra de Marco Polo,
relatando as viagens deste veneziano no séc.
XIII. Nessa década de 1480, a viagem de
Bartolomeu Dias dobraria o Cabo da Boa
Esperança, em 1487-1488, abrindo as portas
para a viagem de Vasco da Gama, apenas
realizada uma década depois.
Contudo, a política de contornar África não
foi sempre linear. Em 1474 D. Afonso V (ou
já o príncipe, futuro D. João II) solicitou um
parecer a Paolo dal Pozzo Toscaneli, cosmógrafo florentino, sobre a melhor forma de se
atingir a Índia. O italiano não tinha dúvida
em afirmar que a maneira mais rápida era
navegando diretamente para ocidente.
Imbuído da ideia de Toscaneli bem como
de outras informações e indícios coligidos,
Colombo terá então apresentando o seu plano a D. João II em meados da década de 1480.
A recusa do monarca português é conhecida,
tendo em conta que o sucesso da empreitada
era duvidoso: não havia certezas quanto à
extensão da viagem e o paulatino avanço
português pela costa africana mostrava ser
economicamente mais viável.
Perante isto, Colombo partiu para Castela,
apresentando-se aos Reis Católicos em 1486.
O plano foi várias vezes recusado pelos monarcas, o que o levou a propor novamente o
projeto a D. João II em 1488, que também
voltou a negá-lo. Contudo, a conquista de
Granada, terminada em 1492, e as promessas
de riqueza convenceram a rainha Isabel a Católica a apoiar o plano do genovês. Anote-se,
no entanto, que Colombo sempre procurou

parceiros alternativos ao seu plano. Assim,
quando foi para Castela da primeira vez, em
1486, enviou o seu irmão Bartolomeu à corte
de Henrique VII de Inglaterra, oferecendo
a sua proposta de navegação para ocidente.
Perante a recusa, o irmão seguiu caminho
para França, onde ofereceu os mesmos serviços, também aí escusados.

Ao serviço de Castela
A 17 de abril de 1492 eram assinadas as Capitulações de Santa Fé, onde os Reis Católicos asseguravam os direitos de Colombo,
nomeadamente o seu título de almirante, e
o cargo de vice-rei e governador vitalício (e a
título hereditário) das ilhas e terras a serem
descobertas na sua viagem, bem como parte
do lucro comercial que daí adviria.
A armada, composta por duas caravelas (Pinta e Santa Clara) e uma nau (Santa Maria),
levava cerca de cem homens e partiu a 3 de
agosto da ilha de Saltes (em Huelva). E partia
para onde? O diário de Colombo e a restante
documentação é explícita: o objetivo era atingir o Cipango, isto é, o Japão, que Marco Polo
descrevera como terra rica, com telhados de
ouro. Levava até uma carta dos Reis Católicos endereçada ao Grão-Cã, supostamente
imperador daquelas partes, o que mais não
era do que resquícios das histórias do viajante
veneziano na corte dos mongóis.
Do sul de Castela a frota partiu diretamente
para as Canárias, de onde saiu a 6 de setembro para ocidente. Depois de um mês em
alto-mar, com a esperança dos marinheiros
a desvanecer-se paulatinamente, avistaram
finalmente terra a 11 de outubro. Chegaram
à ilha de Guanahaní, que Colombo batizou
de São Salvador. Esta fazia parte das ilhas
do grupo das Lucaias, nas Bahamas. Desembarcando aí, foi logo feito um auto escrito de
posse da ilha em nome dos Reis Católicos,
prática comum à época, ignorando assim a
soberania dos povos nativos.
O explorador esperava encontrar naquelas
paragens seres monstruosos, derivados das
mitologias clássicas e orientais, que tinham
representação na cartografia medieval europeia. Contudo, deparou com os taínos, a
quem designaria pela primeira vez no seu
diário, no dia 17 de outubro, como índios.
Daí procedeu ao reconhecimento parcial de
VISÃO H I S T Ó R I A
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Cuba e da vizinha ilha que hoje é partilhado
pelo Haiti e a República Dominica. Apelidou
estas ilhas, respetivamente, de Juana (em
honra do príncipe herdeiro D. Juan) e de
Espanhola. Recolhida informação sobre a
existência das minas de ouro de Cibao, no
interior desta última, ergueu ali um pequeno
forte, onde deixou 39 homens.

Regressou à Europa com apenas dois navios,
visto que a nau encalhara na Espanhola.
O mau tempo obrigou Colombo a abrigar-se
em Lisboa, em março de 1493, onde recebeu uma convocatória de D. João II. O rei
desconfiava que este pudera ter estado no
golfo da Guiné, espaço vedado aos súbditos
de Castela e Aragão. Percebendo que a frota
não estivera naquela região, mas noutra totalmente diferente, o rei português deixou
partir o almirante, enquanto dava conta
disso aos Reis Católicos, iniciando-se as
negociações que culminariam no Tratado
de Tordesilhas (1494)
Enquanto isso, o navegador genovês regressou a Castela, encontrando-se com os
Reis Católicos em Barcelona, em abril. Ouvido o relato e as descrições do achado, estes
confirmaram os seus direitos e deram luz
verde para nova expedição.
A segunda viagem de Colombo partiu de
Cádis a 25 de novembro de 1493, com 17
navios e cerca de 1500 pessoas. O objetivo
era iniciar o povoamento dos territórios anteriormente achados. Ao chegar à Espanhola
soube que todos os homens aí deixados tinham morrido, uns por doença, outros pelos
ataques dos taínos, iniciando uma luta que se
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Regresso por Lisboa

ública
«As gentes desta ilha [a Espanhola, hoje Rep
achei e de que
Dominicana e Haiti] e de todas as outras que
e mulheres, assim
tive notícia andam todas desnudas, homens
mulheres se
como as mães os parem, ainda que algumas
ou uma coisa de
cubram num só lugar com uma folha de erva,
ras armas, salvo
algodão que para isso fazem. (...) Não têm out
e, e nas quais
as armas de canas, quando estão com a sement
usar delas, pois
põem na ponta um palito agudo; e não ousam
s ou três homens
muitas vezes me aconteceu enviar à terra doi
um sem número
a alguma vila, para terem fala, e darem com
tal maneira que
deles; e ao vê-los chegarem, estes fugiam de
o pai não esperava o filho»
licos anunciando o descobrimento)
(Da carta de Colombo aos Reis Cató
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1479

1480

1486

1488

Ano
provável do
nascimento
de Cristovão
Colombo, em
Génova

Chega a Portugal.
Torna-se agente
das principais
casas comerciais
de Génova e vai
para a Madeira,
tratar do negócio
do açucar

Casa-se com
Filipa Moniz,
filha do
capitão-donatário de
Porto Santo

Em meados da
década, terá
apresentado
a D. João II os
seus planos
de navegar
em direção ao
ocidente para
atingir a Ásia.
O rei recusa-os

Apresenta
o plano
aos reis
católicos,
que o
recusam
várias vezes

Volta a
apresentar
os seus
planos a
D. João II,
que lhe diz
de novo
«não»

22 V I S Ã O H I S T Ó R I A

EXPLORADORES // ERA DOS DESCOBRIMENTOS

cebiam-se do imenso poder que as Capitulações de Santa Fé outorgavam a Colombo.
Assim, procuraram reduzir a sua influência
às ilhas por ele descobertas e colonizadas
(especialmente a Espanhola), autorizando
outras viagens a homens que procurassem
alargar a esfera de influência da Coroa naquela região, mas com poderes limitados. Tal
devia-se também à própria situação política
com Portugal, que mudara: depois da partida
de Colombo na sua segunda viagem, o Tratado de Tordesilhas fora assinado em 1494.
O mesmo definia os espaços de influência
no Atlântico a partir de um semimeridiano
que passaria 370 léguas a ocidente das ilhas
de Cabo Verde – ao invés das 100 léguas que
poderão ter sido propostas inicialmente pelo
próprio almirante (antes da sua partida) e
consubstanciado nas bulas papais de Alexandre VI, rejeitadas então por D. João II.

Investigado e preso
A 30 de maio de 1498 Colombo partiu para a
sua terceira viagem, com seis caravelas. Desta vez dividiu a frota: metade seguiu diretamente para a Espanhola e a outra metade foi
com ele em direção às ilhas de Cabo Verde,
rumando então para ocidente. O objetivo
era confirmar a informação partilhada pelos
taínos, sobre a existência de terra firme a sul
da ilha colonizada, bem como as suspeitas da
existência de terra que Colombo sabia que
D. João II (entretanto falecido) tinha tido.
Assim, no último dia de julho os navios topavam com a ilha que foi batizada de Trinidad.
A frota explorou a região durante duas semanas, dando assim início ao reconhecimento
do continente sul-americano, seguindo então para norte, para a Espanhola, aí chegando no final de agosto.
Colombo encontrou a ilha com uma nova
cidade principal, Santo Domingo, erguida na
costa meridional, e os colonos em clima de
guerra. O governo tinha ficado nas mãos do
seu irmão Bartolomeu, que se viu a braços
com uma revolta liderada pelo alcaide-mor
Francisco Roldán. Paralelamente, grande
parte dos colonos tinham morrido por fome e
doença. Para controlar a situação, o almirante
e vice-rei endureceu as medidas anteriormente tomadas, o que levou a que as queixas
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pedindo«Eles, das coisas que tenham,
idam a
se-lhas, jamais dizem não; conv
ram tanto
pessoa a ir consigo e demonst
rações,
amor que dariam os próprios co
ja de
e quer seja algo de valor, ou se
qualquer
pouco preço, trocam logo por
eira, que
outra coisita, de qualquer man
ndi que
eles se vão contentes. Eu defe
como
não lhes dessem coisas tão vis
pedaços
pedaços de panelas furadas e
embora
de vidro partido ou alfinetes,
isas
quando eles recebiam estas co
ia do
parecia que tinham a melhor jo
mundo»
ciando
aos Reis Católicos anun
(Da carta de Colombo
o descobrimento)

se multiplicassem junto dos Reis Católicos.
Assim, nomearam um juez pesquisador para
avaliar a sua atuação, nomeando para tal
cargo Francisco de Bobadilla. Este chegou
em agosto de 1500 às Antilhas, tomando logo
mão do cargo de governador e colocando a
ferros Colombo, remetendo-o de volta para
Castela, onde chegaria em finais de novembro. Aí chegado, foi ilibado das suas culpas
pelos Reis Católicos, que lamentaram o sucedido, visto que ainda tinham respeito pelos
feitos por ele alcançados.

Explorou a costa
centro-americana
para sul das Honduras;
se tivesse rumado
a norte teria encontrado
a civilização maia

A quarta e última viagem comandada por
Cristóvão Colombo partiria de Cádis a 9 de
maio de 1502. A frota era composta por quatro caravelas com cerca de 140 homens, e o
almirante via-se proibido de desembarcar na
Espanhola. Assim, esta era assumidamente
uma viagem de exploração, prosseguindo
aquilo que Colombo iniciara durante a sua
terceira estadia nas Antilhas.
Depois de se dirigir à Espanhola, reabastecendo-se de mantimentos, a frota seguiu
a caminho para Cuba, em meados de julho.
Para além de reafirmar a continentalidade
da ilha, Colombo procurava então o estreito
que ligaria o Atlântico ao espaço asiático,
devendo ser esta uma vaga ideia do estreito de Malaca, que ligava o sudeste asiático
ao Índico Ocidental. Passando ao largo de
Cuba, acabou por virar para sul, aportando
no final desse mês na costa das Honduras.
Continuou a sua expedição para sul, sem
saber que se seguisse para norte encontraria
a civilização maia, na península do Iucatão.
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Chegada de Colombo
a São Salvador, nas Bahamas
O primeiro contacto com
o «Novo Mundo», de acordo
com uma ilustração de
Théodore de Bry, de 1601

Os meses seguintes foram passados com
muitas dificuldades, em constantes avanços
e recuos até à costa do Panamá, onde tiveram
de se defender dos ataques aguerridos dos nativos. Apenas em maio de 1503 é que regressariam para norte, somente com dois navios
que encalharam ao largo da Jamaica no mês
seguinte. Acabariam por ser resgatados oito
meses depois, já no limite da sobrevivência.
Esgotado da mais dura das suas expedições,
Colombo iniciou a sua última viagem para a
Europa em setembro de 1504, onde chegou
no início de novembro. Afetado pela gota,
que o atormentava há anos, bem como pelo
precário estado de saúde em que a última
viagem o deixara, Cristóvão Colombo haveria
de se finar a 20 de maio de 1505, em Valhadolid, onde continuava a acompanhar a corte.

Escravização dos índios
Que balanço fazer da vida deste homem
que, em meio século de vida foi responsável
pelo primeiro contacto duradouro com o
Novo Mundo? Antes de mais é necessário

reconhecer a sua ambição, força de vontade
e engenho. Apesar de sucessivas recusas,
Colombo conseguiu avançar com o plano
que desenvolveu, baseado nas suas leituras
e nos conhecimentos adquiridos durante a
sua estadia em Portugal.
O genovês mostrou ser um hábil marinheiro, navegando à maneira mediterrânica, isto
é, por rumo e estima, pois a leitura dos seus
diários e dos seus escritos demonstra que
nunca se habituara a navegar por latitudes,
como os portugueses faziam desde meados
do século XV. Tal denota ainda mais o seu
génio de navegante, que mesmo com este relativamente limitado conhecimento náutico,
conseguiu empreender as suas viagens com
sucesso. Por outro lado, o seu espírito cruzadístico e até messiânico levava-o a crer que
se encontrava às portas do Paraíso terrestre,
junto ao limite da terra habitada, conforme
descrito na tradição medieval. Esta mesma
tradição levou-o a acreditar, até ao fim, que
chegara ao extremo oriental da Ásia, conforme a crença de que Cuba era parte deste

continente e não território insular, opinião
que não era partilhada nem por todos os que
participaram nas suas viagens nem por todos
os intelectuais da época. As incertezas geográficas eram tantas que, aquando da quarta
viagem, os Reis Católicos pediam-lhe que,
caso encontrasse Vasco da Gama na Índia
(o português partira poucos meses antes) o
tratasse cordialmente.
Contudo, a sua personalidade era também implacável, mostrando ter um punho
de ferro na governação e pouquíssima estima
e respeito pelos nativos taínos, que rapidamente, e por sua própria iniciativa, reduziu
à escravatura. Chegou até a propor aos Reis
Católicos que o fizesse de forma sistemática,
de modo a ultrapassar o tráfico português de
escravos africanos. É preciso também lembrar aquilo que já foi chamado «intercâmbio
colombiano» (Columbian exchange), que
engloba, para além da difusão de plantas
e animais, o impacto biológico da ligação
estabelecida entre o Velho e o Novo Mundo.
Nesse sentido, destacam-se as graves consequências das doenças levadas pelos europeus
para junto das populações locais, como é o
caso da varíola, cuja mortalidade terá tido,
provavelmente, um impacto superior à disseminação de uma variante mais ativa da sífilis
na Europa, trazida logo em 1493. Bartolomeu
de Las Casas, que partiu em 1513 para a Espanhola, estimava que em poucas décadas
de presença castelhana tinham desaparecido
2/3 da população dos taínos. Haveria de ser
este mesmo autor a advogar um tratamento
mais justo e livre dos índios, numa posição
pioneira nestas matérias, e a descrever a história dramática da destruição das populações
nativas, uma das maiores consequências das
viagens de Colombo.
* Roger Lee de Jesus é investigador do Centro
História da Sociedade e da Cultura da Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra
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Vasco da Gama
O herói improvável

Ao contrário de outros navegadores também famosos,
entrou na História e na lenda não por ter um projeto pessoal,
mas enquanto bem-sucedido executor de ordens
por Paulo Jorge de Sousa Pinto*

É

certamente o nome da História de
Portugal mais conhecido em todo o
mundo. O feito que lhe está associado
merece essa honra: Vasco da Gama
comandou a armada que realizou a
primeira ligação marítima direta entre a Europa e o subcontinente indiano, inaugurando uma nova era na história mundial.
Entre a figura e a façanha existem, contudo,
diversas inconsistências. Ao contrário de
Cristóvão Colombo e de Fernão de Magalhães, cujas viagens resultaram de projetos
próprios, Vasco da Gama foi, sobretudo, um
executor das ordens régias e da vontade de
completar um processo que decorria havia
várias décadas. Além do prestígio e da riqueza que granjeou em vida, a viagem de 1497-99 catapultou o seu nome para o panteão
dos grandes exploradores da História da
Humanidade. Estamos, assim, perante um
mito que extravasou largamente o homem.
Em Portugal, Vasco da Gama é evocado
e celebrado como um dos grandes heróis
nacionais, mas noutras paragens a sua figura
é pintada com cores bem menos agradáveis.
Na Índia, o seu nome está associado a 500
anos de colonialismo, como deixou bem claro
a primeira grande obra pós-colonial de um
historiador indiano, K. M. Panikkar, de 1953,
e como se pode constatar na literatura de
divulgação ou em obras cinematográficas,
como Urumi – The Warriors Who Wanted
to Kill Vasco da Gama (2011) de Santosh
Sivan. Nos nossos dias – e em especial em
2024, quando se assinalarem 500 anos sobre
a sua morte – a revisitação do homem e do
mito continua a ser um exercício fascinante e
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Vasco da Gama
O navegador no final
da vida, já como
governador da Índia,
e os navios da sua primeira
esquadra, segundo
o livro das armadas
de Lisuarte de Abreu
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diplomática ou militar, experiência naval ou
proximidade ao monarca.
Os vazios da biografia de Vasco da Gama
foram posteriormente preenchidos pela incorporação de tradições orais e pela aceitação
de dados de fontes tardias, sobretudo após
as celebrações do 4º centenário da viagem,
em 1898. Já a sua nomeação permaneceu
um mistério. Uma das teses mais conhecidas
foi defendida por Armando Cortesão, que
propôs que Vasco da Gama teria feito viagens
de exploração do Atlântico Sul e do Índico
anteriores à expedição oficial de 1497, sobre
as quais nada transpirou nas crónicas oficiais
devido a uma rigorosa política de segredo.
Assim ficava explicado não apenas o hiato
de dez anos entre a viagem de Bartolomeu
Dias e a de Gama, mas também o silêncio
documental sobre o assunto.
Estudos mais recentes vieram, contudo,
a propor explicações mais profundas e consistentes. Historiadores como Luís Filipe
Thomaz e Sanjay Subrahmanyam analisaram
o contexto social e político dos primeiros
anos do reinado de D. Manuel, os projetos
expansionistas do monarca ou as lutas de
poder que se travaram na corte e chegaram
a conclusões diferentes: o rei escolheu Vasco
da Gama para conciliar os setores que se opunham às suas ideias e projetos. Uma vez que o
seu Conselho havia votado maioritariamente
contra a realização da viagem, então D. Manuel atenuava a tensão nomeando alguém
conotado com os círculos da oposição, sem
deixar de levar avante a sua vontade.

A viagem
A armada largou de Belém a 8 de julho de
1497. A partida foi antecedida da celebração
de uma missa, mas o ambiente não era festivo. Pelo contrário, as crónicas descrevem a
apreensão e os lamentos do povo de Lisboa,
que chorava nas ruas temendo que a armada
não regressasse. Era, de facto, uma jornada arriscada e de desfecho incerto. Havia,
contudo, um contraponto a estes receios:
ao contrário de Espanha, Portugal possuía,
por esta altura, uma experiência acumulada
de várias décadas de navegação no Atlântico
e conhecimentos aprofundados e amadurecidos de geografia, cartografia e náutica.
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E tinha também, pelo menos desde 1475, um
plano prático e coerente para atingir a Índia,
financiado e promovido pela própria Coroa.
Depois de fazer escala em Cabo Verde, a
armada, composta por três navios e uma naveta de abastecimentos, afastou-se da costa
africana e fez a chamada «volta pelo largo»
no Atlântico Sul, navegando várias semanas
sem vista de terra. Foi a demonstração cabal do
elevado grau de conhecimento das condições
de navegação naquelas paragens, assim como
da perícia e segurança dos pilotos portugueses. Depois de passar o Cabo da Boa Esperança, a armada fez o reconhecimento da costa.

À medida que navegavam para norte, os portugueses depararam com cidades onde o poder
político e a população eram muçulmanos, o
que gerou nova apreensão. Na ilha de Moçambique, em Mombaça e depois em Melinde,
houve tensão, desconfiança e risco de conflito. O capitão-mor Vasco da Gama revelou-se um bom estratega, prudente e cauteloso.
A travessia do mar Arábico, que separa a costa
oriental africana do subcontinente indiano, foi
realizada com recurso a um piloto guzerate
fornecido pelo sultão de Melinde.
A 20 de maio de 1498, a armada chegou
finalmente à Índia, mais precisamente aos

Partida de Lisboa
O embarque, na praia
do Restelo, segundo
uma litografia de
Roque Gameiro

Bartolomeu
Dias abre
o caminho

arredores de Calecute, no Kerala ou Malabar. Estava cumprido o plano de D. João
II. Vasco da Gama apressou-se a contactar
o rei da cidade – chamado vulgarmente
samorim – e a cumprir as ordens de que
vinha incumbido: firmar um acordo de
comércio, carregar especiaria e contactar
os cristãos da terra. Começaram aqui os
equívocos, porque o desconhecimento quase
total das realidades da Ásia – e do Malabar
em particular – deu azo a enormes incompreensões. Os portugueses acreditavam que
tanto o rei como a população eram cristãos
e não entendiam a proeminência das elites

muçulmanas que dominavam a vida comerrcial da cidade. Naturalmente, o ponto de
vista do samorim era diferente: era hindu,
u,
tal como a maioria da população da terra,
a,
mas a sua opulência devia-se ao comércio
io
levado a cabo pelas poderosas comunidaades muçulmanas, tanto locais como árabes,
s,
persas ou guzerates. Os recém-chegados
os
eram naturalmente bem-vindos, mas não
ão
aceitavam as práticas tradicionais e faziam
m
exigências estranhas e intoleráveis.
À incompreensão mútua acerca do fator
or
religioso acrescia a falta de preparação coomercial dos portugueses. Os produtos que
ue

Bartolomeu Dias estava disposto a ir
mais longe, mas o descontentamento
da tripulação forçou-o a voltar para
trás à entrada do oceano Índico.
De qualquer modo, naquela ano de
1488 estava dobrado o Cabo das
Tormentas, nome que D. João II
mudaria para Cabo da Boa Esperança.
A frota de Vasco da Gama seguiria
depois o caminho aberto por Dias e
uma nova «era global» principiaria.
Bartolomeu Dias tinha na altura 38
anos e era, presume-se, parente de
Dinis Dias, o escudeiro de Afonso V
que em 1444 avistara Cabo Verde e
acompanhara Lançarote Pessanha
na exploração da costa da Guiné. O
irmão de Bartolomeu, Diogo Dias, foi
também navegador; acompanhou-o
nesta viagem até à entrada do Índico e
seguiu depois nas esquadras de Vasco
da Gama e de Pedro Álvares Cabral.
Famoso no mundo anglo-saxónico,
e sobretudo na África do Sul, «Diaz»
(como lhe chamam) é um dos
portugueses com maior projeção
internacional. A Cidade do Cabo
ergueu-lhe uma estátua, outra
foi-lhe levantada perto da foz do rio
Bushman, uma terceira em
Londres (foto)
(
(foto
) e em Mossel
Bay existe um museu a ele
dedicado.
Viria a perder a vida
exatamente na zona
do Cabo, uns
12 anos mais tarde.
quando fazia parte
da expedição
p ç
de Cabral e
a nau que
comandava
naufragou.
LAM
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Vasco da Gama transportava eram desajustados ao comércio da especiaria, cuja aquisição
requeria metais preciosos. Os presentes que
ofereceu ao samorim foram ridicularizados
perante a corte como indignos de alguém
que se dizia representante de um poderoso
rei do Ocidente. Foi uma humilhação que
Vasco da Gama não esqueceria e de que se
vingaria alguns anos depois. Apesar de tudo,
os portugueses adquiriram alguma carga de
especiaria e conseguiram estabelecer um
acordo de comércio. A 29 de agosto, a armada
iniciou a viagem de regresso a Portugal, que
se revelou penosa. O primeiro navio chegou a
Lisboa a 10 de julho de 1499. Vasco da Gama
só o fez em setembro, após escala nos Açores
para sepultar o seu irmão Paulo da Gama,
que adoecera durante a viagem.

Conde da Vidigueira
D. Manuel exultou com o sucesso da viagem.
Vasco da Gama recebeu o título de almirante e diversos senhorios, rendas e honrarias.
Em 1502 regressou à Índia ao comando de
uma armada. Contudo, o contexto mudara drasticamente desde 1498. As realidades
do Índico eram bem mais adversas do que
os portugueses haviam pensado: os cristãos
eram uma pequena minoria e o comércio
estava nas mãos das poderosas comunidades
muçulmanas, em articulação com o sultão do
Cairo e com Veneza. A hostilidade mútua
era evidente e os projetos de D. Manuel de
canalizar as especiarias para a Europa pela
rota do Cabo implicavam uma guerra sem
quartel à navegação muçulmana. Vasco da
Gama chegou a Calecut e lançou um ultimato
ao samorim: ou expulsava os muçulmanos do
seu porto e concedia exclusividade aos portugueses, ou sofreria as consequências. Perante
as respostas hesitantes e evasivas, reagiu de
modo vingativo, brutal e cruel. Afundou um
navio repleto de mulheres e crianças, bombardeou a cidade e usou o terror como arma
de guerra. A certa altura capturou um barco
de pescadores, enforcou os seus tripulantes
à vista da cidade e devolveu a embarcação à
praia carregada com cabeças, pés e mãos decepados. A sua segunda estadia na Índia teve,
contudo, o mérito de conseguir uma aliança
com o rei de Cochim, que passou a constituir a
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Pedro Álvares Cabral
‘descobre’ o Brasil
Depois da viagem triunfante de Vasco da Gama, o comando da segunda
esquadra com destino à Índia foi confiado a Pedro Álvares Cabral. Então,
por um erro de navegação difícil de admitir, a maior frota constituída pelos
portugueses até então (mais de mil homens em dez naus, duas caravelas e
uma naveta) aproximou-se da costa da América do Sul e, no dia 22 de abril
de 1500, «descobriu» o Brasil (em cima, aguarela de Roque Gameiro). Na
verdade, é quase certo que não foi este o primeiro contacto dos portugueses
com a maior e mais rica das suas futuras colónias. Ao mesmo tempo que,
sem o esconderem, procuravam no sul da África uma passagem para a Índia,
os navegadores de D. João II e D. Manuel I aventuravam-se em segredo nas
ondas do Atlântico, a oeste, à procura de um continente desconhecido que
por aí constava que existia. O futuro Brasil terá assim sido alcançado em
1492 por João Coelho e mais tarde, em 1498, por Duarte Pacheco Pereira.
O segredo destas viagens, conhecidas por «arcanos», devia-se ao facto de
D. João II estar a negociar com os espanhóis o traçado do meridiano que
dividia o mundo em duas esferas de influência: o conhecimento exato da
localização do «novo mundo» permitir-lhe-ia negociar com conhecimento
de causa. Assinado, em 1494, o tratado de Tordesilhas, a Coroa portuguesa
pôde assim «descobrir» oficialmente o Brasil. LAM

Após o regresso
a Portugal, eclipsou-se
durante anos.
Não era um homem
da confiança
do rei D. Manuel I

base de operações dos portugueses no Índico.
Após o seu regresso a Portugal, no ano
seguinte, Vasco da Gama eclipsou-se durante
vários anos. Acumulou património e privilégios, mas foi nítido um claro afastamento
dos círculos do poder. Não era, definitivamente, um homem da confiança do rei, que
depositava as suas preferências em figuras
que partilhavam os seus projetos imperiais,

Vasco da Gama perante o samorim de Calecute O encontro do navegador com o potentado indiano, segundo um quadro de Veloso Salgado
existente na Sociedade de Geografia de Lisboa

como Afonso de Albuquerque. Há indícios de
que Vasco da Gama terá considerado insuficientes as honrarias recebidas e de que terá
manifestado a intenção de se ausentar do
reino, possivelmente para se colocar ao serviço do rei de Espanha. Perante este cenário
– que ocorreu ao mesmo tempo que Fernão
de Magalhães preparava a sua viagem junto
de Carlos I de Espanha – D. Manuel cedeu e
efetuou uma manobra conciliatória, concedendo-lhe o título de conde da Vidigueira,
com um conjunto de rendimentos associados.
Vasco da Gama só emergiria da penumbra
e regressaria à ribalta após a morte de D. Manuel, em 1521. O novo rei, D. João III, subiu
ao trono em clara rutura com o seu pai. Vários

homens da confiança de D. Manuel caíram
em desgraça e foram destituídos e vítimas
de acusações e perseguições. Naturalmente,
o processo inverso também ocorreu: o novo
rei agregou à sua volta os descontentes com as
práticas e políticas do rei defunto e reabilitou
diversas figuras, entre elas Vasco da Gama,
que foi o primeiro vice-rei da Índia nomeado
por D. João III. Voltou, assim, à Índia em 1524,
agora como homem de plena confiança do rei
e dotado de autoridade máxima. Não viveu,
contudo, mais de três meses após a sua chegada, tendo falecido a 24 de dezembro desse
ano. Finou-se o homem, começava a lenda.
* Paulo Jorge de Sousa Pinto é investigador do
CHAM – Centro de Humanidades, NOVA FCSH
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Fernão de Magalhães
O homem do
tamanho da Terra

Com exceção, talvez, da ida à Lua, nenhuma viagem
levada a cabo pelo Homo sapiens foi tão impactante como
leva
a que
q Fernão de Magalhães empreendeu, e que resultaria
na primeira volta ao globo
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e pretendermos sintetizar o grande
feito de Fernão de Magalhães, teremos
de destacar desde logo que a viagem
de exploração empreendida pelo português mais famoso de sempre veio
provar quatro coisas fundamentais:
que a Terra é realmente esférica, que é muito
maior do que pensavam os antigos, que a
América é circum-navegável e que ao dar a
volta ao planeta no sentido este-oeste se ganha
um dia. Só esta última verificação poderia ser
ponto de partida para especulações sobre o
tempo e a eternidade, que não irão aqui caber.
Fernão de Magalhães (c1480-1521) alcançou os píncaros da fama e isso fica atestado
no batismo com o seu nome de duas galáxias,
três crateras de Marte, uma sonda espacial da
NASA, um sistema de GPS, um computador
e uma espécie de pinguins. Mas, apesar desta
apoteose de consagrações, ele foi, em termos
estritamente objetivos, um traidor, pois organizou a sua viagem ao serviço da potência concorrente na chamada Época dos Descobrimentos:
a Espanha. Por outro lado, ao congeminar a
odisseia e no decorrer dela, nunca foi animado
pelo objetivo de dar a volta ao mundo, mas
«apenas» de atingir as ilhas Molucas navegando
para ocidente, através de uma passagem entre
os oceanos Atlântico e Pacífico. E, paradoxalmente, se não tivesse morrido em combate nas
Filipinas, o mais provável era a expedição não
ter dado a volta ao mundo.
Não se sabe ao certo em que localidade nem
em que data nasceu Fernão de Magalhães,
mas o mais crível é que tenha sido na zona do
Porto, por volta de 1480. Mas é indubitável

por Luís Almeida Martins

Fernão de Magalhães Retrato de cerca de 1579 que pertenceu à coleção do arquiduque
Fernando II do Tirol, cópia de um outro que já existia desde 1535 na Lombardia

Meridiano
de Tordesilhas

Viagem assombrosa
A 27 de abril,
Magalhães é morto
em combate
na ilha de Mactan

6 de setembro de 1522
Elcano chega a Sanlúcar
de Barrameda com 18 sobreviventes
completando a primeira volta ao mundo

Antimeridiano
de Tordesilhas

Ilha de Cebu
abril 1521

Partida de Sevilha
10 de agosto 1519

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
PACÍFICO

Equador

OCEANO
ÍNDICO

Rio de Janeiro
dezembro 1519

Travessia do Oceano Pacíﬁco
entre 18 de dezembro de 1520
e 7 de abril de 1521
Trajeto comandado
por Fernão de Magalhães
Trajeto comandado
por Juan Sebastián Elcano

que serviu em adolescente na corte de Lisboa
e que em 1505, à roda dos 25 anos, decidiu
embarcar para a Índia.
O seu nome consta depois de crónicas e
outros registos, por exemplo em 1506 numa
expedição capitaneada por Nuno Vaz Pereira,
e em 1509 como participante na batalha de
Diu. Pouco depois, zarpava para Malaca numa
expedição destinada a estabelecer contactos
comerciais com os malaios. A voz da pólvora
falou, porém, mais alto, e durante os combates,
Magalhães salvou da perspetiva de cativeiro
um tal Francisco Serrão e os dois ficariam
amigos. Mas Magalhães não parava para respirar fundo, e em 1510 estava já a combater
ao lado do novo governador, o célebre Afonso
de Albuquerque, na tomada de Goa. Em 1511
estava de novo a combater em Malaca e em
1513, Magalhães e Serrão fizeram parte da expedição de António de Abreu às ilhas Molucas,
o arquipélago que era sinónimo de especiarias,
como noz-moscada e sobretudo cravinho, o
condimento culinário cuja comercialização na
Europa permitia um rápido enriquecimento.
Magalhães regressou depois a Lisboa, mas

Estreito
de Magalhães
outubro 1520

Rio da Prata
janeiro 1520
Puerto de San Julian
março 1520
AR/VISÃO

Serrão deixou-se ficar nas Molucas, passando
os dois a corresponderem-se.
De novo na capital do Império, Magalhães
decidiu alistar-se na tropa que combatia nas
praças-fortes de Marrocos. Em Azamor foi
incumbido de superintender à partilha dos
despojos de guerra, mas de tal modo o fez
que concitou ódios e rivalidades. As acusações
chegaram aos ouvidos do rei D. Manuel I,
que desenvolveu má vontade contra ele, e
ainda mais furioso ficou quando Magalhães,
regressado a Lisboa, requereu um aumento da pensão que lhe era paga por serviços
prestados à Coroa. Face ao indeferimento
do rei, Magalhães interpôs um segundo pedido, igualmente recusado. Solicitou então
ao soberano que, como forma de pagamento
do que considerava ser-lhe devido, lhe fosse
fornecido um navio para ir às Molucas carregar de cravinho. Também esta pretensão lhe
foi recusada. Numa última tentativa, em dia
de audiência coletiva esperou a sua vez de ser
recebido por D. Manuel. Perante a reiterada
recusa do rei em pôr um barco à sua disposição, terá dito que, nesse caso, iria oferecer os

serviços a outrem (pensando em Carlos I de
Espanha). Não podemos afirmá-lo de forma
taxativa, mas o soberano ter-lhe-á respondido,
enfadado, que fosse aonde bem entendesse.

Passagem para Espanha
O certo é que Magalhães foi. Em 1517 encontramo-lo em Sevilha, a capital das navegações e do
comércio colonial da Espanha. Antes, passara
uns tempos a remoer na possibilidade, para ele
quase uma certeza, de as Molucas (hoje parte
integrante da Indonésia) estarem abrangidas
no hemisfério espanhol. Convém recordar que,
em 1494, pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo
fora dividido em duas metades: para ocidente
de meridiano que passava 370 léguas a oeste
de Cabo Verde, as terras a descobrir pertenceriam à Espanha; a leste dessa linha, a Portugal.
O problema era saber-se por onde passava o
antimeridiano, ou seja, o prolongamento da linha de Tordesilhas do outro lado do globo. Ora,
cabendo as Molucas na parte espanhola, tudo
estava em conseguir que a Espanha financiasse
uma expedição ao arquipélago seguindo a rota
espanhola, ou seja, navegando para oeste. Isto
VISÃO H I S T Ó R I A
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porque Magalhães estava firmemente convencido de que existia algures uma passagem entre
o Atlântico e o Pacífico.
Em Sevilha havia então vários portugueses emigrados que desenvolviam atividade e
exerciam influência ao serviço da Espanha.
Um deles era Diogo Barbosa, com cuja filha,
Beatriz, Magalhães se casou e por intermédio
do qual penetrou nos círculos financeiros e
de poder do país vizinho. Foi fundamental a
adesão à causa da expedição às Molucas de
Juan de Aranda, feitor da Casa da Contratação
e do bispo de Burgos, membro do Conselho
das Índias.
Apesar da oposição de muitos conselheiros
régios, que receavam vir a ter problemas com
os portugueses, o jovem Carlos I de Espanha
deixou-se entusiasmar pela ideia e, assegurado
o financiamento pelos banqueiros Fugger
e Cristóvão de Haro, assinou um contrato
com Magalhães, a cuja disposição colocou
uma esquadra de cinco naus – Trinidad, San
Antonio, Concepción, Victoria e Santiago,
comandadas respetivamente pelo próprio Magalhães, Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza e João Serrão, levando
a bordo uma tripulação de duas centenas e
meia de homens de diversas nacionalidades.
Os portugueses estavam, teoricamente, banidos deste número, mas Magalhães arranjou
maneira de contornar o obstáculo, permitindo que se alistassem umas três dezenas
de compatriotas, sob nomes espanholados.
Especialmente importante para a posteridade
da viagem foi a aceitação a bordo do letrado
italiano Antonio Pigaffetta, que, estando casualmente em Sevilha, solicitou a Magalhães
que o admitisse a bordo, já que pretendia
escrever um relato da viagem.
A Frota das Especiarias, como foi chamada, largou de Sevilha a 10 de agosto de 1519,
desceu o rio Guadalquivir e fez-se ao mar no
mês seguinte em Sanlúcar de Barrameda,
efetuando uma primeira escala, para reabastecimento, nas Canárias. Os capitães dos navios
detestavam o comandante, sobretudo pelo
facto de este ser português. A certa altura, já
a meio do Atlântico, Juan de Cartagena não
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Sevilha A cidade andaluza, onde
funcionava a Casa da Contratação,
vista pelo pintor renascentista
Alonso Sanchéz Coello

o saudou conforme estava estipulado, e tanto
bastou para que Magalhães o mandasse pôr
a ferros, fazendo-o substituir no comando da
San Antonio.
A costa brasileira foi atingida em dezembro
e, na baía de Santa Luzia (o Rio de Janeiro)
um dos tripulantes fez embarcar um filho
que ali tivera com uma nativa sete anos antes.

Passagem para o Pacífico
Quando, reatada a viagem, os expedicionários atingiram, em janeiro de 1520, a foz do
larguíssmio rio da Prata, julgaram ter encontrado a almejada passagem para o Pacífico,
mas em breve verificaram estar enganados.
Prosseguindo ao longo da costa sul-americana, foram assolados por uma violenta tem-

A dureza de Magalhães
não deve surpreender-nos, pois era esse o
procedimento normal
de um comandante

pestade e, no fim de março, decidiram passar
o inverno austral num ponto abrigado da
atual costa argentina que batizaram de porto
de San Julián. Durante a hibernagem, Juan
de Cartagena (que entretanto recuperara a
liberdade), secundado por Luis de Mendoza
e Gaspar de Quesada, rebelou-se de novo
contra Magalhães. O comandante e os que
lhe permaneceram fiéis conseguiram, no
entanto, levar a melhor, sendo Quesada decapitado e esquartejado, Alvaro de Mesquita
preso e substituído por Sebastián Elcano
no comando da San Antonio e Cartagena e
um padre abandonados algures na costa. A
dureza do comandante, que mandou ainda
enforcar alguns sublevados, não deve surpreender-nos, pois era este o procedimento
normal de uma homem com as suas responsabilidades.
Pouco depois, a Santiago naufragou durante um reconhecimento da costa, tendo
porém os tripulantes conseguido salvar-se.
Foi também nessas paragens frias e pouco
hospitaleiras que os navegantes contactaram
com um povo de elevada estatura, a que
chamaram patagões – de onde o nome de
Patagónia dado à região.

O corsário da rainha

Ainda no século XVI, navegadores ingleses
fizeram a segunda circum-navegação
Cerca de seis décadas depois da primeira volta ao mundo, outros
viajantes europeus depararam com as ossadas dos amotinados junto
das forcas mandadas erguer por Magalhães no porto de San Julián.
Estes novos expedicionários eram corsários ingleses capitaneados
por Francis Drake, protagonistas da segunda circum-navegação
do mundo, efetuada entre 1577 e 1580. Drake era um navegador e
traficante de escravos que obteve da rainha Isabel I de Inglaterra uma
carta de corso, ou seja, autorização para atacar navios de potências
inimigas – neste caso, da Espanha.
O objetivo da esquadra de Drake, composta por cinco navios, era
atacar portos espanhóis da costa do Pacífico. Nas águas de Cabo
Verde, os ingleses capturaram o navio mercante português Santa
Maria, que rebatizaram Mary, e obrigaram o comandante, Nuno da
Silva, a guiá-los até à costa do Brasil e ao longo desta. Tal como
os seus predecessores de 60 anos antes, os corsários ingleses
hibernaram em San Julián e percorreram o estreito de Magalhães
até ao Pacífico, onde atacaram Valparaíso e Callao. Rumando sempre
a norte, estiveram na baía de S. Francisco e fundaram na Califórnia
setentrional a colónia de Nova Albion. Depois de terem procurado,
em vão, uma passagem para o Atlântico no norte do continente
americano, os corsários atravessaram o Pacífico, estiveram nas
Molucas, dobraram o cabo da Boa Esperança e, carregados de
especiarias e de despojos de saques a navios espanhóis, regressaram
a Inglaterra, onde o comandante foi armado cavaleiro pela rainha –
passando a ser conhecido por sir Francis Drake.

Reatada a viagem, e após nova paragem
para reparação dos navios, os aventureiros
depararam finalmente com a entrada da
passagem que procuravam, e que hoje é conhecida por estreito de Magalhães. Aí ocorreu um novo incidente: a deserção da San
Antonio, que tinha sido enviada, juntamente
com a Concepción, a explorar o estreito e cuja
tripulação aproveitou a oportunidade para
prender o seu capitão e rumar de regresso a
Espanha. Durante a difícil navegação, entre
margens por vezes apertadas, Magalhães

avistou fogueiras nas encostas, e por isso
chamou à região Terra do Fogo.
À entrada do novo oceano, que Magalhães
batizou de Pacífico por se ter mostrado bonançoso, a Frota das Especiarias estava, pois,
reduzida à Trinidad, à Victoria e Concepción.
Foram os tripulantes destas três naus que protagonizaram uma épica travessia: cerca de cem
dias sem tocar em terra, padecendo de uma
fome intensa que os levava a comer bolacha
com bicho, a beber água salobra e a devorar
as disputadas ratazanas caçadas a bordo. As
Estreito
de Magalhães
A passagem
entre os oceanos
Atlântico e Pacífico
seria depois assim
batizada em
homenagem
ao navegador

mortes sucediam-se em ritmo alucinante, na
maior parte dos casos provocadas pelo escorbuto. Navegando sempre na direção noroeste,
depararam apenas com duas ilhas desabitadas
até que, nos primeiros dias, de março de 1521
alcançaram o arquipélago das Marianas e,
depois, o de S. Lázaro, mais tarde batizado
de Filipinas em homenagem ao rei Filipe I.

Passagem para a eternidade
Em abril ancoraram em Cebu, nas Filipinas,
onde foram bem recebidos pelo sultão Hunabon, que aceitou converter-se ao cristianismo e prestar vassalagem ao rei de Espanha.
Deu-se então o incidente trágico que levaria
à morte de Magalhães. Como o rei da vizinha
ilha de Mactan se recusasse a converter-se e
a pagar o tributo imposto pelo navegador,
este decidiu puni-lo e desembarcou nos seus
domínios à frente de uma pequena tropa.
Atingido por uma seta, foi capturado moribundo pelos indígenas no dia 27 de abril
de 1521, deixando a Frota das Especiarias
desprovida de comandante.
Sucederam-lhe na liderança, os portugueses Duarte Barbosa e João Serrão, também
mortos quando tentavam vingar o comandante, e depois Sebastián Elcano e Gonzalo de Espinosa, capitães da Victoria e da
Trinidad. Estes, porém, desentenderam-se
quanto ao caminho a tomar no regresso,
decidindo Espinosa meter pelo Pacífico,
tentando refazer em sentido contrário o
trajeto de ida, sem contudo o conseguir,
vindo a Trinidad a ser capturada por navios portugueses. Quanto a Elcano, optou
por regressar – embora o Tratado de Tordesilhas o proibisse – pela rota portuguesa,
atravessando o Índico, contornando o cabo
da Boa Esperança e subindo o Atlântico.
A escolha de um percurso muito meridional,
geograficamente abaixo do da carreira da
Índia, permitiu-lhe escapar à vigilância lusa
e chegar, após muitas privações, em 6 de
setembro de 1521, a Sanlúcar de Barrameda.
O obreiro da viagem ficara fisicamente pelo
caminho, mas a sua memória permaneceria
viva até hoje – porque, pela primeira vez na
história humana, o mundo fora circundado
e deixara de colocar tantas interrogações
geográficas como até então.
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À procura das
cidades de ouro

A má-fama chamou-lhes 'conquistadores', mas movia-os
uma ardente curiosidade. Recordemos os pioneiros da
história da América do Norte vista pelos europeus

E

por Luís Almeida Martins

stamos em 1529 e dois espanhóis e
um africano quase sem roupa e meio
mortos de exaustão deambulam pelas
monótonas pradarias do Texas. Ex-escravos de nativos que se alimentavam
de raízes e figos de piteira, procuram
entre a erva alta cidades feitas de ouro. Simultaneamente, escrevem as primeiras linhas da
história do contacto entre o Velho Mundo e a
América do Norte. Por essa altura, já Hernán
Cortés desferiu o golpe de misericórdia ao império Asteca, no México, e Francisco Pizarro
vai explorando o altiplano do Peru, por onde
se estende o império Inca. Há anos, Francisco
de Córdoba e Juan de Grijalva contactaram
no Yucatán, com a civilização Maia, emblemática da América dita «pré-colombiana».
Porque tudo começou com as quatro viagens
marítimas de Cristóvão Colombo – a primeira
das quais em 1492 – que abriram à Europa a
possibilidade de explorar terras que se saberia
depois constituírem um «Novo Mundo».
Agora, passadas pouco mais de três décadas, é tempo de explorar o continente que
se estendia para além dos cumes da Sierra
Madre – a América do Norte. Corre a versão
de que existem por ali, algures, as míticas e
douradas Sete Cidades de Cibola. Já antes,
Ponce de León, nas suas deambulações em
busca da Fonte da Juventude de que ouviu
falar aos indígenas de Porto Rico, deparou
pela primeira vez com as costas do continente setentrional, no dia de Páscoa de 1513, e
por isso batizou essa terra de Pascua Florida
(o nome de Florida mantém-se até hoje).
O oceano Pacífico, esse foi avistado por Vasco
Nuñez de Balboa, depois da travessia por terra
do estreito do Panamá.
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1529, portanto. A «descoberta» de Colombo foi há 32 anos e a Espanha cúpida
e católica, piedosa e inquisitorial, lança os
seus tentáculos sobre um Novo Mundo a
vasculhar. Mundo escassamente habitado
por povos dispersos e mergulhados ainda no
longo sono da Idade da Pedra. A América do
Norte terá quantos habitantes? Uns falam de
300 mil, outros de 3 milhões. Pouca gente,
de qualquer modo, para uma área tão vasta.
Esses habitantes – os índios, assim designados pelo bem conhecido facto de Colombo
ter pensado que chegara à Índia navegando
para ocidente – não conhecem nem os metais
nem a roda, e o seu único animal domesticado
é o cão. Deslocam-se a pé, alimentam-se de
ervas, raízes e pequenos bicharocos. Só os
do noroeste têm uma cultura material mais
requintada, com os seus grandes barcos em
que caçam a baleia no Pacífico, os seus totémes esculpidos e policromos, as suas casas e
couraças de madeira. Mas os habitantes do
Nevada, por exemplo, dormem no chão ao relento e enganam a fome devorando gafanhotos. Os Algonquinos do Nordeste inventaram
esse prodígio de transportabilidade que é a
canoa leve de casca de árvore e dão fumaças

Homens famélicos, sem
ferramentas nem materiais
adequados, conseguiram
o «milagre» de construir
uma esquadra de cinco
pequenos navios

em longos cachimbos ornados de penas. Um
denominador comum os une: andam todos
sempre em guerra uns contra os outros. Não
há crença mais infundada do que a da suposta
impassibilidade do «pele-vermelha».

Velas de pele de cavalo
Eis então que um fidalgote castelhado chamado Pánfilo de Narváez foi, na primavera de
1528, à frente de 400 homens e de 40 cavalos,
tomar posse da Florida já antes avistada por
Ponce de León. Narvaéz fora, quase dez anos
antes, enviado ao México por Diego Velázquez, governador de Cuba, com a missão de
levar de volta para a ilha, debaixo de ferros,
o rebelde Hernán Cortés, que guerreava os
Astecas sem autorização superior. A expedição correra-lhe mal e ele próprio perdera um
olho em combate. É para tentar recuperar
a honra que parte agora para a Florida, à
sombra do pendão de Castela e com o brilho
da determinação no seu único olho, aceso
como um farol na bruma da leyenda negra.
Mas também esta aventura lhe corre mal.
A determinação irrefletida de Narváez lança-o no meio de uma natureza hostil, apenas com um quilo de biscoito e meio quilo
de toucinho por cada homem e, quando se
interna no continente perde-se nas florestas
alagadas e é em vão que procura novamente
os navios que deixou para trás. A expedição,
nessa fase, durou meses, atascada nos pântanos da Florida, acometida pelos mosquitos e
pela guerrilha dos índios Seminolas, vitimada
pela febre e pela fome, sem encontrar nem
uma só pepita do sempre cobiçado ouro nem
uma simples gota de água da miraculosa
Fonte da Juventude. É quase inadmissível
que, sem ferramentas, materiais adequados
ou artesãos, homens famélicos e doentes
consigam construir uma esquadra, mas foi
exatamente isso que aconteceu: fabricaram
cinco pequenos navios derretendo o metal
das couraças e das esporas para obter pregos
e martelos e sacrificando os cavalos para
tecer cordas com os nervos e fabricar velas
com as peles. A estranha – e sinistra – frota,
transportando mais de 200 sobreviventes,
fez-se ao mar no golfo do México, rumo a
oeste, em demanda do porto de Pánuco, já
seu conhecido.

No desolado Sudoeste Álvar Nuñez Cabeza de Vaca, Esteban, Dorante e Castillo, segundo uma ilustração moderna

Em novembro, um dos barcos, comandado
pelo andaluz Álvar Nuñez Cabeza de Vaca,
perdeu de vista os outros e, após ter andado
dias perdido, foi arrastado pela tempestade
para uma ilhota junto da costa do Texas.
Esgotados pela fome, alguns homens afogaram-se, mas os restantes foram socorridos
por índios miseráveis e completamente nus.
Os espanhóis tentaram relançar à água o
barco, mas a ressaca destruiu-o. Conta o
próprio Cabeza de Vaca, no relatório que endereçou a Carlos V, que os índios ergueram a
voz num lúgubre lamento e, depois, guiaram

os náufragos até à sua aldeia, acendendo ao
longo do caminho fogueiras para estes se
aquecerem. Mas, apesar da sua boa vontade,
aqueles habitantes do Texas pouco tinham
para oferecer, visto que eram pobríssimos e
débeis. Desconhecendo a agricultura e incapazes de organizar expedições de caça,
sobreviviam ingerindo bivalves, raízes e figos
de piteira.
A estes náufragos juntou-se pouco depois
outro grupo de sobreviventes das embarcações improvisadas, que o temporal arrastara
para a mesma ilha. Seriam agora uns 80, mas

Pánfilo de Narváez, Ponce de León e Vasco Nuñez de Balboa Três dos primeiros europeus
a explorar a América do Norte e Central

faltava-lhes um líder determinado. O pior foi
quando os até então pacíficos índios decidiram voltar-se contra eles e matar um grande
número. A explicação para esta mudança
de atitude foi o facto de muitos indígenas
terem morrido de uma doença associada ao
contacto com os forasteiros. A certa altura, já
no inverno de 1529, apenas restavam uns 15
espanhóis, que devoravam os cadáveres dos
que iam morrendo. O punhado que restou
foi escravizado pelos nativos, que os utilizavam na recolha de figos de piteira. Às tantas
apenas sobreviviam dois espanhóis: Cabeza
de Vaca, graças ao qual conhecemos esta história, e um tal Lope de Oviedo.
Decidiram então os dois fugir e partir em
demanda de Pánuco. Iludindo a vigilância dos
índios, puseram-se a caminho, a pé, descrevendo um arco para sul, rumo ao México. Um
dia, conta Vaca, o extenuado Lope de Oviedo
decidiu retroceder, mas não é de excluir que
tenha sido simplesmente deixado para trás
pelo narrador da história. Este prosseguiu
a jornada, sozinho, vagamente animado da
esperança de vir a encontrar mais companheiros de infortúnio. O mais espantoso é
VISÃO H I S T Ó R I A
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A almiranta Isabel
e o seu piloto Queirós

Ao serviço da Espanha, andaram em busca
das minas de Salomão no Pacífico. Isabel Barreto
foi a primeira mulher a comandar uma armada e um dos
homens de Pedro Queirós navegaria depois junto
à Austrália no estreito de Torres

À

por Alexandre Monteiro*

medida que iam colonizando a
América do Sul, os espanhóis foram
sabendo pelos incas da existência
de umas ilhas a meio do Pacífico,
alegadamente muito ricas em ouro.
Desses rumores à sua identificação
com as lendárias minas de Ofir, fornecedoras
do ouro do bíblico rei Salomão, foi um ápice.
Em 1567, Álvaro de Mendaña, capitão-geral da encomienda de León de Huanuco,
financia e organiza uma expedição para as
localizar. Comandando 150 homens e dois
navios, Mendaña parte de Callao, no Peru,
atingindo um arquipélago a que, obviamente,
chamará ilhas Salomão.
Aí permanecerá três meses, explorando e
batizando 34 ilhas, entre as quais a de Guadalcanal, que reclama para o rei de Espanha,
muito contra a vontade dos habitantes, que
não cessam de o enfrentar em escaramuças.
Agastado pela resistência nativa e na mais
absoluta
oluta ruína financeira, Mendaña recolhe
a Callao
allao em 1569.
Quatro anos antes, em 1565, nascera
a em Évora Pedro Fernandes
de Queirós. Este alentejano, filho
de uma família com algumas
posses,
ses, irá estabelecer-se em
Lisboa,
boa, onde ingressa na carreira
a da Índia, primeiro como
escrivão
ivão e depois como piloto-mor.
mor.
Como
omo sucederá a muitos
outros
ros portugueses após a
união
ão das Coroas ibéricas,
Queirós
eirós partirá em 1588
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para Madrid, onde se casa com Ana Charcón, daí seguindo para as Índias de Castela,
onde as oportunidades de fazer fortuna ou
angariar terras e meios de subsistência eram
maiores. É no Peru que Queirós irá encontrar Mendaña, que não cessara de querer
regressar às ilhas Salomão. Para tal, o velho
navegador deslocara-se a Espanha, em 1571 e
1576, pedindo a Filipe III, infrutiferamente,
apoio para uma nova expedição durante duas
décadas de frustrações e atrasos.
Entretanto, chegam também ao Peru os
marqueses de Cañete. Com o séquito do vice-rei vem a favorita da marquesa, Isabel
Barreto, que se supõe ser também portuguesa, descendente dos Barretos algarvios.
Frequentando os mesmo círculos, Mendaña
casa-se com Isabel Barreto, que chama para
junto de si os três irmãos.
Em 1595, os quatro Barreto, Mendaña e
Queirós encontram-se todos, literalmente, n
no

Isabel Barreto,
Pedro Queirós
e Alvaro Mendaña
Encontraram as ilhas
que batizaram de
Marquesas em homenag
homenagem
gem
ao seu patrocinador,
o marquês de Mendoza

mesmo barco, o San Jeronimo. Depois de tantos anos de espera, o marquês de Cañete dera
finalmente o impulso final na organização de
uma armada de quatro navios e 400 pessoas,
no intuito de povoar as ilhas Salomão.
Atravessando o golfão do Pacífico, a navegação de Mendaña leva-o de encontro a um
arquipélago desconhecido, que batizará como
Marquesas de Mendoza, em memória do seu
patrocinador. De ilha em ilha, entrando quase
sempre em escaramuças com os nativos, as
quezílias entre espanhóis foram em crescendo. Sem perder tempo em mais explorações,
Mendaña ruma novamente a ocidente, em
busca das almejadas Salomão, falhando o
arquipélago principal por 400 quilómetros.
É na ilha de Nendö, que Mendaña batiza
como Santa Cruz, que começa o descalabro.
Primeiro, a nau almiranta Santa Isabel desaparece da face da Terra. Depois, por entre
a construção de uma aldeia espanhola, com
igreja e tudo, os soldados apercebem-se de
que, apesar das paisagens idílicas, na ilha não
havia rasto de ouro ou pérolas. Há sedições e
levantamentos e o mestre de Campo Manrique é condenado à morte.

Almiranta do Mar Oceano
Para piorar a situação, Mendaña fica moribundo com malária, doença de que morre a
18 de outubro, não sem antes ter indicado
o seu substituto à frente da armada: a sua
mulher, Isabel Barreto, a primeira, e única,
adelantada e almiranta do mar oceano.
Isabel, opondo-se a Queirós – que seguia
como mestre e piloto geral de toda a armada,
para a qual desenhara cinco cartas de marear
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Ilhas Salomão Os navegadores falharam o arquipélago por 400 quilómetros, uma distância relativamente pequena na imensidão do Pacífico

– ordena a partida da armada em direção a
Manila, decisão para a qual contribui a morte
de um dos seus irmãos, Lourenço, vítima de
uma flecha envenenada.
Dura três meses a viagem até às Filipinas,
numa rota completamente inédita traçada
com sucesso por Queirós. Recebida com
o espanto normal para a época, por se ver
uma mulher à frente de uma frota, Isabel
não se deixa impressionar. Passado um ano
de viuvez, casa-se em segundas núpcias
com o general Fernando de Castro, com
o qual organiza o retorno às Américas,
primeiro a Acapulco, no México, e depois
a Guanaco, na Argentina, onde possuía
uma encomienda.
Queirós, que regressara ao Peru no mesmo galeão, não desiste de colonizar as ilhas
Salomão. Entre 1596 e 1602 peticiona ao
rei para que lhe patrocine nova expedição.
Consegue os seus fins apenas em 1605, ano

em que parte de novo para o Pacífico, com
três navios e 300 homens.
A 1 de maio de 1606, Queirós chega a uma
ilha das Vanuatu, a que chamará Australia
del Espiritu Santo. Enquanto os nativos se
iam mostrando mais e mais beligerantes, o
português toma oficialmente posse da ilha,
em nome do Papa e de Filipe III, fundando
a cidade de Nova Jerusalém. Duas semanas
depois, acossado pelos demais oficiais que

Queirós jamais deixaria
de escrever ao rei de
Espanha, pedindo-lhe que patrocinasse
expedições em busca
das ilhas do ouro

lhe mostram à evidência a absoluta falta de
riquezas da ilha, Queirós é obrigado a partir.
Se a cidade sonhada se esfuma lentamente
no horizonte à medida que os navios espanhóis se afastam para não mais voltar, na
cabeça de Queirós ela engrandece-se e agiganta-se. De volta a Espanha, durante nove
longos anos, o português não cessa de escrever
ao rei, produzindo mais de 60 memoriais.
Quando, finalmente, consegue novo patrocínio real, morre ao chegar ao Peru.
Se em 1606 Queirós nada descobre de relevante, o mesmo não se pode dizer de um
dos seus navios, o San Pedrico, comandado
por Luis Vaez de Torres, que, a caminho das
Filipinas, navegou por entre a Austrália e a
Papua Nova Guiné, naquele que é hoje conhecido como o estreito de Torres.
* Alexandre Monteiro é arqueólogo náutico
e subaquático e investigador do Instituto de
Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova
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James Cook

O capitão ‘proﬁssional’
Percorreu o Pacífico em todas as direções,
navegou para lá dos círculos polares e manteve
a tripulação saudável

A

infância de James Cook não se destacou da de
outros rapazes da sua classe. Filho de um trabalhador agrícola jornaleiro, a sua educação não
terá passado de estudos básicos na escola de
Marton, no Yorkshire, onde nascera, com o mar
por horizonte longínquo. Aos 17 anos é aprendiz
do merceeiro William Sanderson no porto pesqueiro de
Staithes. Em 1746, muda-se para Whitby para trabalhar
para John Walker, um armador local. Embarcado nos navios que transportavam carvão de Newcastle para Londres,
ganhou experiência de mar, atingindo em 1752 o posto
de mestre de embarcação. Em 1755, voluntariou-se como
marinheiro para a Royal Navy. Um ano depois, recomeçaram as hostilidades com a França. Eclode a Guerra dos
Sete Anos, uma oportunidade de ouro para quem, como
Cook, tinha experiência de mar e queria progredir na
carreira naval. Entrando a serviço no navio Eagle, destacou-se logo, de tal forma que o seu capitão lhe concedeu
o comando da primeira presa que fizeram, o navio francês
de 15 canhões Triton.
Em 1757, Cook foi promovido a mestre da Royal Navy.
Serviu nesse posto na fragata Pembroke, uma das embarcações que participariam no bloqueio naval a Louisbourg, no

42
4
2 VISÃO H I S T Ó R I A

PINTURA DE NATHANIEL DANCE-HOLLAND/MUSEU MARÍTIMO DE GREENWICH/GETTY IMAGES

por Alexandre Monteiro

DE ‘COMPLETE HISTORY OF CAPTAIN COOK’S FIRST, SECOND AND THIRD VOYAGE’, 1784/GETTY

Canadá francês, e na captura de Quebeque –
êxito militar que muito ficou a dever às cartas
hidrográficas do rio São Lourenço preparadas
por Cook sob supervisão do engenheiro militar
Samuel Holland.
Entre 1759 e 1767, Cook dedicou-se sobretudo à cartografia náutica da Terra Nova.
Em 1766, as cuidadosas observações que fez
aquando de um eclipse do Sol, essenciais para
se determinar a longitude da Terra Nova, associadas à meticulosidade com que elaborava
relatórios e peças cartográficas, atraíram as
atenções da Royal Society – a mais antiga
associação científica do mundo, fundada em
1660 – e do Almirantado, que preparava então uma expedição ao Pacífico.
Em 1768, Cook foi promovido a primeiro-tenente, recebendo o comando da Endeavour, uma barca construída em Whitby.
A sua missão mais ostensiva era observar o
trânsito de Vénus em 1769. A outra, menos
pública, consistia em procurar a Terra Australis Incognita, o grande continente que,
desde a Antiguidade, se suspeitava existir
no sul do planeta.
Pelas instruções secretas que lhe foram dadas, Cook deveria reclamar para a Inglaterra
todas «as partes distantes encontradas, mesmo
as que já tivessem sido encontradas, mas que
estivessem deficientemente exploradas», no
intuito de fazer «avançar o comércio» britânico. Para tal, tudo deveria cartografar e recolher, nomeadamente espécimes geológicos «de
todas as minas, minérios e pedras preciosas»
que encontrasse. Para o ajudar nessa missão,
o Almirantado cedia-lhe os registos de Wallis
e os de outros «navegadores de outrora» –

3

muito provavelmente, as informações de Pedro
Queirós, Torres e Mendaña, que os ingleses
haviam saqueado ou copiado dos arquivos
espanhóis de Manila, aquando da ocupação
inglesa das Filipinas, entre 1762 e 1764.
Com Cook seguia o botânico Joseph Banks,
um homem das elites, formado em Eton e
Oxford, membro da Royal Society. Herdeiro
da fortuna familiar, este patrono da Ciência
levou consigo o naturalista Sporing, o botânico Solander e dois ilustradores científicos.
A rota seguida pela expedição passou pela
Madeira (onde recrutaram à força um marinheiro), Rio de Janeiro, Terra do Fogo, cabo
Horn e Tahiti, onde ancorou na baía de Matavai a 13 de abril de 1769 e de onde observou
o Trânsito de Vénus.
Despachada a primeira missão, Cook encetou a segunda em agosto, partindo para sul.
A 7 de outubro avista a costa da Nova Zelândia, que começa a cartografar, num processo
que leva cinco meses a concluir. Em abril de
1770, parte para costa oriental da Austrália,
que também começa a cartografar a partir de
Botany Bay, a Sydney de hoje. Sobe a costa até
à Nova Guiné, por onde andara Torres, quase
naufragando na Grande Barreira de Coral.
Da Papua, Cook seguiu até Timor e depois
até à holandesa Batávia, hoje Jacarta, onde

O que houve de novo
nas viagens de Cook
foi a profissionalização
da navegação

1 O Endeavour
em Batávia, 1770

3 Mulheres
dançando em
Hapaee, Tonga, 1774

2 Sacrifício humano
no Tahiti, 1773

fez reparar a Endeavour e viu a tripulação
ser afetada pela malária e pela disenteria,
que haveria de matar o ilustrador científico
Parkinson e Sporing. Dali, vai pelo Índico até
ao cabo da Boa Esperança, chegando a Kent,
Inglaterra, a 12 de julho de 1771.

Segunda e terceira viagens
Em 1772, Cook foi aliciado com o comando
de uma nova expedição aos mares do sul,
largando de Plymouth a 13 de julho de 1772,
com os navios Resolution e Adventure, este
capitaneado por Tobias Furneaux. Desta vez,
o destino era o oceano Antártico, que alcançaram em dezembro, novamente via Madeira
e cabo da Boa Esperança.
Querendo desfazer o mito da existência de
um continente a sul, Cook ruma de novo à
Nova Zelândia, onde chega a 26 de março de
1773, subindo depois para Tonga e as ilhas da
Sociedade. Dali, navega novamente para sul e
para norte, ziguezagueando da Nova Zelândia
para os 71ºS, depois de novo para norte, até à
ilha da Páscoa, a seguir as Marquesas de Mendaña, depois Tahiti, Fiji, Vanuatu (onde teve
de combater contra nativos), Nova Caledónia
e de novo Nova Zelândia, onde chega a 19 de
outubro de 1774. Regressa a Inglaterra por
oriente, passando pelo cabo Horn e a Terra do
Fogo em dezembro, as ilhas Geórgia do Sul e
Sandwich em janeiro de 1775, o cabo da Boa
Esperança em março, os Açores depois – e
VISÃO H I S T Ó R I A
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Muitas plantas
a bordo do ‘Endeavour’
A primeira viagem do Endeavour permitiu aos botânicos Joseph
Banks e Daniel Solander recolherem amostras de cerca de mil novas
espécies de plantas desconhecidas na Europa.
Joseph Banks, que viria a ser presidente da Royal Society, num longo
mandato de mais de 40 anos, fez-se acompanhar por Daniel Solander,
um antigo aluno do sueco Carl Linnaeus (considerado o pai da taxonomia
moderna), assim como pelo botânico finlandês Herman Spöring, que viria a
falecer durante a travessia.
Depois de partir de Londres, e de fazer uma breve paragem
na ilha da Madeira, a expedição chegou ao Rio de Janeiro,
na costa leste do Brasil, onde Banks fez a primeira
descrição científica de uma planta de jardim hoje comum, a
buganvília. Contudo, a maior parte dos exemplares foram
recolhidos na Terra do Fogo, no extremo sul da América do
Sul, e no Tahiti, onde os naturalistas identificaram cerca
de 25
250 novas espécies de plantas, incluindo as orquídeas Liparis
d
revoluta e Oberonia equitans (também conhecida como Oberonia disticha) e a
planta com flores Ophiorrhiza solandri.
Novas espécies foram também encontradas nas
regiões relativamente desconhecidas da Nova
Zelândia, como a grande orquídea Dendrobium
cunninghamii, também conhecida
como Winika cunninghamii, e da
costa leste da Austrália, como a
Banksia integrifolia. A dada
altura, o catálogo de plantas a bordo
o
tornou-se “tão imensamente grande” que o comandante
James Cook, durante uma paragem do Endeavour numa
baía na costa da Austrália, batizou o local como Botany Bay
(na atual Sydney). C.T.
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Cena final James Cook é morto a 14 de fevereiro de 1779, depois de fazer refém
o rei de uma ilha do Hawai

ancora em Portsmouth a 30 de julho com
honras de herói nacional.
Em julho do ano seguinte, Cook volta a
partir no Resolution, desta vez em busca da
passagem noroeste – a via marítima de comunicação, através do Ártico, entre os oceanos Atlântico e Pacífico que só se haveria
de descobrir em 1850 e, mesmo assim, tão
coberta de gelo que em partes só era possível
atravessar com recurso a trenós.
A 10 de novembro de 1776, no cabo da
Boa Esperança, junta-se ao Discovery, capitaneado por Charles Clerke. Os dois navios
seguem para a Austrália, via ilhas Crozet e
Kerguelen, escalam a Tasmânia e chegam
à Nova Zelândia a 12 de fevereiro de 1777.
Conhecendo já bem o Pacífico Sul e Central,
Cook segue para norte, passando por Tonga,
novamente Tahiti, ilha do Natal e Hawai, até
dar com a atual costa ocidental dos EUA.
A partir daí, seguiu para norte, até chegar ao
Alaska e às ilhas Aleutas (parte da Rússia),
mar de Bering e Círculo Polar Ártico. Depois,
acossado pelo gelo de inverno, infletiu para
sul, em direção ao Hawai.
Depois de ter circum-navegado a maior
ilha do arquipélago durante quase um mês,
Cook ancora na baía de Kealakekua, a 17
de janeiro de 1779. Se são inicialmente bem
recebidos pelos havaianos, o mesmo não se
irá passar quando, quase um mês depois, os
ingleses retornam àquela baía com os navios
destroçados por um temporal. Pressionado
pela necessidade de consertar um mastro e
pelos roubos de um escaler e de várias ferramentas, Cook resolve tomar o rei local como
refém, iniciativa que irá correr muito mal a
quatro fuzileiros, uma dúzia de nativos e o
próprio Cook, que acabará morto na praia,
a 14 de fevereiro de 1779 num episódio muito semelhante ao ocorrido com Fernão de
Magalhães 250 anos antes. Os seus restos
mortais – incompletos, eviscerados e desossados – serão resgatados pela tripulação uma
semana mais tarde, sendo sepultados no mar,
com honras militares, não sem que antes uma
aldeia inteira tenha sido reduzida a cinzas e
dezenas de havaianos tenham sido mortos.
Clerke levará a expedição de novo até ao
mar de Bering, ancorando em Petropavlosk,
onde morrerá de tuberculose. Sucedem-lhe
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O MITO FUNDADOR
DOS ESTADOS UNIDOS

A expedição de Lewis e Clark, que no início do século XIX percorreu território quase
desconhecido para alcançar o Pacífico e regressar ao ponto de partida, é uma
das grandes referências históricas dos EUA, mesmo que tenha comprometido
a «vasta república agrária» idealizada por Thomas Jefferson
por Pedro Caldeira Rodrigues
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Sacagawea guia
a expedição
A índia, mulher de
um caçador de peles
franco-canadiano,
indica a Lewis e Clark
o caminho através das
Montanhas Rochosas
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Uma visão romântica
A enseada de Puget,
na costa do Pacífico,
segundo um quadro
de Alfred Bierstadt, de 1870
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por outras potências europeias rivais que
detinham possessões vizinhas (britânicos
e espanhóis), irá apressar um projeto vocacionado para a descoberta de um curso
de água navegável e desenvolver o lucrativo
comércio das peles em direção ao Pacífico e
ao Extremo Oriente. Um período decisivo
da «História da Fronteira».
Assim, o verdadeiro objetivo não era apenas uma extensão da zona de influência
in
dos
Estados Unidos em detrimento
detriment de outras

potências que cobiçavam essas regiões. Importava descobrir a mítica «Passagem do
Noroeste», um rio cujas nascentes se considerava situarem-se perto das do Missouri
e que deveriam correr tranquilamente em
direção ao Pacífico.
Após a aprovação do Congresso, que disponibiliza uma verba inicial de 2500 dólares,
Jefferson designou o capitão Meriwether
Lewis para o comando da expedição, pela sua
experiência
a militar e por conhecer algumas

MERIWETHER LEWIS
MER

O líder
l

Incum
Incumbido
por
Jefferson de procurar
Jeffe
um ri
rio navegável
que d
desembocasse
Pacífico
no Pa

WILLIAM CLARK

O adjunto
Escolhido
por Lewis para
partilhar o comando
da expedição
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m 1803, o Presidente dos Estados
Unidos da América, Thomas Jefferson (1743-1826), concretiza um
sonho que alimentava há mais de dez
anos. Em abril, através da designada
Louisiana Purchase, a jovem nação
tinha adquirido à França, por 15 milhões
de dólares, uma área de tamanho equivalente à Gronelândia – mais de 2 milhões
de quilómetros quadrados.
O negócio em torno de um território
rio que
se estendia do golfo do México às fronteiras
nteiras
com o Canadá – e que também tinha
ha sido
posse do império espanhol – , permitirá
mitirá a
Napoleão preparar-se para as guerras
ras que
já se perspetivavam com a Grã-Bretanha,
tanha,
e aos EUA ampliar decisivamente as suas
dimensões. Situadas a oeste do rio Mississípi, eram terras praticamente inexploradas
oradas
à época, mas sabia-se que habitadas
as por
nações índias.
A necessidade de «ocupar» esses territóerritórios inóspitos antes de serem reivindicados
dicados
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A expedição prosseguiu rio acima, até
se estabelecer junto da tribo Mandan em
dezembro de 1804. Nesse inverno, o Corpo
constrói o Forte Mandan, atualmente perto de Washburn, Dakota do Norte, onde se
mantém até abril de 1805.
Nesta pausa, Lewis e Clark escrevem o seu
primeiro relatório ao Presidente Jefferson, no
qual revelam 108 espécies vegetais e 68 tipos
de minerais. Ao abandonarem Fort Mandan, enviam para St. Louis este documento
à guarda de membros da expedição, e ainda
um mapa dos EUA desenhado por Clark.
O Corpo segue viagem pelo Missouri, até
atingir uma bifurcação em maio de 1805, que
obriga à divisão do Corpo. No mês seguinte
a expedição volta a juntar-se até alcançar a
Divisória Continental da América do Norte,
a linha entre as possessões britânicas e norte-americanas e a principal zona montanhosa e
hidrográfica que divide as Américas.

O desejo de descobrir o «Grande Rio do Oeste» desaguando no oceano Pacífico tornou-se na obsessão da expedição, em particular
quando se torna necessário determinar qual
o afluente do Missouri a seguir.
A cavalo, depois em canoa, o Corpo de Descoberta prossegue viagem através das Montanhas Rochosas e do rio Clearwater (norte do
Idaho). Depois atravessam durante semanas
territórios áridos junto ao Snake River, atingem o rio Columbia (onde atualmente se situa
Portland, no Oregon), que não era o curso de
água facilmente navegável que esperavam.
A expedição ultrapassou rápidos e passagens acidentadas até atingir a costa do oceano
Pacífico, em dezembro de 1805. Aí, constroem
o Forte Clatsop na zona sul do Columbia, e
aguardam a passagem do inverno. Durante
esse período no forte exploram a região, caçam
alces e outros animais, encontram-se com
tribos índias, preparam a viagem de regresso.
Perante as dificuldades com que se depararam, os dois capitães tomam consciência
de que a sua anterior conceção do território
estava errada e de que mítica Passagem do
Noroeste afinal não existia, pelo menos sob
a forma de um grande rio. Em fevereiro de
1806, antes do início da viagem de regresso,
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Oceano à vista

Clark escreveu no diário: «Descobrimos a
passagem mais praticável e mais navegável
através do continente norte-americano», uma
constatação que contrariava as conceções
mentais do território até então prevalecentes.
Em 23 de março de 1806, Lewis e Clark
e o restante Corpo expedicionário deixam o
Forte Clatsop e iniciam o regresso a St. Louis.
Ao atingirem de novo a Divisória Continental, em julho, optam por rotas separadas:
Clark explora a região de Yellowstone, e mais
a norte Lewis pretende subir o rio Marias,
afluente do Missouri, na esperança de des-

cobrir outro curso de água que conduzisse
ao oceano, mas sem sucesso.
Foi nesta fase que ocorreu o incidente mais
grave com as nações índias. Em 27 de julho
de 1806, Lewis matou um membro da confederação Blackfoot no decurso de uma escaramuça, o que constituiu um «grande erro»,
quando as instruções iniciais de Jefferson
pediam que as populações autóctones fossem
tratadas da forma mais cordial possível.
Os dois capitães teriam a ideia pré-concebida de que seria fácil estabelecer essas relações, mas o seu relativo idealismo depressa

Servindo
de intérprete
Sacagawea coloca
os exploradores
em contacto com
o povo Chinook,
segundo um quadro
de Alfred Russel

te-americano uma terra hospitaleira. Com
efeito, a realidade geográfica contrariará o
projeto, idealizado pelo Presidente Jefferson, de uma vasta «república agrária» que
se estenderia à largura de todo o continente,
do Atlântico ao Pacífico.
Mas a expedição permitirá, pelo contrário,
importantes avanços na área da cartografia.
Os cerca de 140 mapas elaborados no seu
decurso eram muito exatos e foram essenciais para as numerosas expedições posteriores, que também pretendiam estabelecer
relações amistosas com as nações que iam
encontrando, mas que também facilitarão
o posterior avanço dos colonos brancos em
direção a oeste.

Sacagawea,
a ‘mãe fundadora’ do Oregon
A visão romanceada da história da Fronteira acentua-se
através da personagem de Sacagawea, índia da nação dos
Shoshones que no inverno de 1804 se juntou à expedição
na companhia do seu marido, o franco-canadiano Toussaint
Charbonneau. Os mistérios que a rodeiam são numerosos,
e os registos de Lewis e Clark raramente mencionam o seu
papel no sucesso da expedição, em particular na função de
tradutora, com apenas 16 anos. Mas nas primeiras décadas do
século XX, Sacagawea, que morreu muito jovem, vai tornar-se
uma das personagens mais conhecidas da expedição – uma
estátua erguida em 1905 em Portland define-a como a «mãe
fundadora do Oregon original» – e simbolizar uma idealização
das relações entre os colonos brancos e as nações índias, ao
mesmo nível que as célebres Pocahontas ou Malinche. Outro
mito que a elevará a «heroína da nação».

deu lugar a uma permanente desconfiança
nos seus encontros, com Lewis e Clark a
deplorarem a falta de hospitalidade e os
furtos praticados pelos índios que viviam
nas margens do Columbia.
No regresso a St. Louis foi a própria expedição que foi posta em causa, por transmitir
uma imagem dos territórios do noroeste diferente da que existia até então, e que revelava
o carácter hostil das Montanhas Rochosas.
A nova conceção do território parecia
não corresponder à ambição expansionista
da época, que imaginava o território nor-

O nascimento do mito
Profundamente simbólica, na fronteira entre
a história e o mito, a expedição confiada a
Meriwether Lewis e William Clark assumirá
dimensões geográficas e científicas, étnicas e
políticas, também com o objetivo de assimilar
as nações índias aos projetos presidenciais e
servir de exemplo para ilustrar o esforço dos
homens face a uma natureza imponente e
hostil e com paisagens extraordinárias.
O percurso que efetuam para atingir o
oceano Pacífico, e o regresso a St. Louis,
permitem uma nova conceção do território

norte-americano diferente da existente até
então, e ao longo do século XX a expedição
será reconhecida como um mito fundador
dos Estados Unidos.
O Corpo de Descoberta percorreu regiões
de natureza selvagem e terras francófonas
e índias nos confins das colónias espanholas e inglesas. Desafios e perigos, sucessos e
falhanços fazem parte desta aventura que
a lenda acompanhará com os ecos de «We
proceeded on» («Continuámos a avançar»)
ou «Ocean in View» («Oceano à vista»).
Apesar de não ter confirmado a idealizada
«Passagem do Noroeste», a expedição será
também utilizada para justificar o expansionismo e o espírito do «Destino Manifesto»,
uma ideologia que surge em 1840 assente
no caráter divino e irreversível da expansão
dos EUA em direção ao Pacífico.
Após o encerramento oficial da «Fronteira» – a zona limite de implantação da
população e do avanço para oeste, declarada fechada em 1890 após as autoridades
federais indicarem que o território dos EUA
estava totalmente «civilizado» –, a expedição
será reutilizada em proveito das ideologias
dominantes.
A viagem inicial de Lewis e Clark deixará
progressivamente de ser interpretada como
um falhanço ou um erro, mas antes como
uma façanha de pioneiros, acabando por se
impor uma visão romanceada da história da
Fronteira, uma aventura épica que passa a ser
sublinhada nos manuais escolares iniciáticos
norte-americanos, e em Hollywood, prevalecendo no imaginário do país.
O filme Northwest Passage (1940), dirigido
por King Vidor e protagonizado por Spencer
Tracy e Robert Young, é neste aspeto revelador. Realizado numa época em que os Estados
Unidos ainda se debatiam com a Grande
Depressão, pretende ser uma ilustração da
formidável vontade que anima o povo norte-americano, exemplificado pela persistência
em descobrir a «Passagem do Noroeste».
Mas o Corpo de Descoberta, para além
de abrir caminho à colonização branca do
Oeste, também motivou posteriormente a
substituição da fase do «contacto amigável»
pela «impossibilidade de viver juntos», e o
consequente extermínio das nações índias.
VISÃO H I S T Ó R I A
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‘Doutor Livingstone,
presumo?’

Expressão famosa, foi utilizada por Henry Morton Stanley,
repórter do New York Herald, quando encontrou,
nos confins de África, o explorador britânico
David Livingstone, que procurava a nascente do Nilo
e que Londres dava como morto há seis anos,
talvez devorado por canibais
por J. Plácido Júnior

Q

uando, no final de 1864, Sir Roderick Murchison, presidente da Real
Sociedade de Geografia, viajou de
Londres para norte, julgou que
levava uma oferta irrecusável ao
destinatário. Foi com esse espírito
que bateu à porta do explorador David Livingstone, que vivia em Newstead Abbey, numa
antiga propriedade de Lorde Byron. Agora,
o dono era James Young, grande amigo de
Livingstone, que o deixava residir ali com
quatro dos seus cinco filhos.
A oferta irrecusável era a chefia de uma
expedição à África Central, financiada pela
Sociedade, para descobrir a nascente do rio
Nilo. À época, quem comprovadamente alcançasse o objetivo seria elevado ao pináculo
da exploração mundial. Mas, para espanto de
Murchison, Livingstone começou por recusar o desafio – embora estivesse ansioso por
regressar a África e decifrar um mistério que,
já em 460 a.C., fora objeto de investigações
de Heródoto, eminente historiador grego.
Na altura em que Murchison lhe bateu à
porta, Livingstone já era o explorador que havia dado à Europa uma nova visão de África,
muito além do que transmitiam os portugueses e os árabes, que apenas pisavam aquelas
terras em busca de marfim e de escravos. Com
uma ira crescente contra portugueses, árabes
e africanos que os ajudavam, Livingstone
denunciaria até ao fim da vida os horrores
do esclavagismo. Entre 1841 e 1851, explorou
os desertos (como o imenso Calaari), rios e
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lagos da parte sul de África, e regressou com o
braço esquerdo semiparalisado, consequência
de um ataque de um leão. De 1852 a 1856,
percorreu o continente negro de costa a costa, ao longo do curso do Zambeze, o maior
dos rios africanos que desaguam no Índico.
Depois, entre 1858 e 1863, explorou com
maior profundidade o Zambeze e a zona a
norte do seu curso.
Nas suas expedições, ia para lá do missionário que se esforçava por evangelizar os indígenas. Num ápice aprendeu o bantu, a língua
mais falada pelos nativos, e, sendo também
médico, nunca se eximia a prestar assistência
aos doentes que encontrava. E, sobretudo,
mostrou ao mundo que, à imagem do Egito e
do restante norte de África, a civilização tinha
igualmente prosperado ao longo dos milénios
no sul e no centro do continente.

De herói a incapaz
Após regressar a Londres da expedição africana de costa a costa, Livingstone tornou-se
um ídolo dos britânicos. Desdobrou-se em
conferências pelo Reino Unido e publicou
um livro sobre a longa viagem de quatro anos
que se transformou num best-seller.
Mas quando Murchinson lhe avançou o
projeto de descoberta da nascente do Nilo,
e sem que disso o público britânico soubesse, o explorador estava quase na falência.
A causa direta era a expedição de cinco anos,
de 1858 a 1863, à zona do Zambeze, que o
governo de Londres considerava um desas-

tre, apesar do bom acervo científico recolhido. Houve, porém, demasiados mortos
na comitiva – incluindo Maria, mulher
de Livingstone e mãe dos seus filhos, que
insistiu em acompanhar o marido e veio a
falecer em 1862, vítima de malária. Também
fracassou a incumbência de criar missões
cristãs no interior africano. De herói, o explorador passou a ser olhado no Ministério
dos Negócios Estrangeiros, de que era funcionário com o posto de cônsul, como um
chefe incapaz. E foi colocado na prateleira.
Murchison encontrou, pois, um homem
atormentado. Daí a recusa inicial em liderar
a expedição em busca da nascente do Nilo.
Com 51 anos, Livingstone sofria de uma infe-

David Livingstone
Quando foi
contactado pelo
presidente da
Real Sociedade
de Geografia para
procurar a nascente
do Nilo, já era um
explorador famoso
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busca de Livingstone
vivera já aventuras,
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de guerra, no Oeste
americano e na
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ção intestinal causada por parasitas e estava
anémico. Mas habituara-se a conviver com
as maleitas africanas. O que o afligia era a
incerteza de que os filhos teriam uma herança adequada às necessidades.
Por isso, trabalhava nas suas memórias
sobre o Zambeze, na esperança de que se
transformassem num segundo best-seller.
Estava fora de questão um regresso a África
sem antes resolver os problemas financeiros
que o consumiam. No entanto, Sir Roderick
Murchison não se conformou com a resposta negativa do explorador. E conseguiria
fazer que as suas defesas se abrissem, garantindo-lhe que lhe resolveria as questões
monetárias que o atormentavam.

O explorador nutria uma amizade profunda por Murchison, que sempre o tinha
apoiado e a quem devia a sua fama. Depois,
era impensável, no rígido esquema social
da Inglaterra vitoriana, que um pedido de
alguém com o estatuto do presidente da Real
Sociedade de Geografia fosse declinado por
um membro de um estrato inferior.
Livingstone foi o segundo de sete filhos de
um casal pobre de Blantyre, subúrbio de Glasgow, na Escócia. Aos 10 anos, já trabalhava 14
horas por dia numa fábrica local de algodão,
aprendendo à noite, em casa, a ler e a escrever.
Como o pai era um ativo membro de uma
igreja, conseguiu por essa via uma bolsa para
estudar e formar-se em Medicina, na univer-

sidade Anderson, de Glasgow. Entrou a seguir
para a Sociedade Missionária de Londres, que
lhe abriu a primeira porta para emergir em
África, ao jeito dos exploradores cujas obras
lia compulsivamente desde pequeno.
As preocupações de Livingstone com o
futuro dos filhos tinham raízes, como se
vê, nas extremas dificuldades por que havia
passado na infância e adolescência. Mas as
garantias que Murchison lhe dera bastavam-lhe. A 14 de agosto de 1865, com a Narrativa de Uma Expedição ao Zambeze e Seus
Afluentes entregue ao editor, Livingstone
voltou a embarcar para África. Conquistaria
a confortável reforma a fazer aquilo de que
mais gostava. Assegurou aos filhos que a
VISÃO H I S T Ó R I A
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expedição em busca da nascente do Nilo
duraria apenas dois anos. Estava enganado.

‘Pacto com o Diabo’
Só a organização da expedição era uma empreitada tremenda. Livingstone viajou via
Bombaim e chegou a Zanzibar, ilha ao largo
da atual Tanzânia, a 28 de janeiro de 1866.
Começou então a abastecer-se com panos
e contas, que funcionariam como moedas
para adquirir alimentos nas aldeias pelas
quais passasse e para pagar aos carregadores.
Organizou depois um carregamento de
mantimentos suplementares, que seria enviado por terra para a aldeia de Ujiji, na margem
leste do lago Tanganica, e que era um importante posto árabe de comércio de escravos.
Aqueles abastecimentos extra eram essenciais
para garantir o êxito de uma expedição tão
longa. Se ocorressem adversidades, como
um roubo ou uma situação de emergência
médica, Livingstone ficava com a certeza de
que os problemas se resolveriam, desde que
conseguisse chegar a Ujiji (também na atual
Tanzânia). Mas, para o efeito, foi obrigado a
fazer um pacto com o Diabo: apesar da sua
repulsa pelo comércio de escravos, só tinha
os árabes para lhe transportarem os mantimentos até Ujiji e aí os armazenarem, num
arriscado ato de confiança.
A comitiva do explorador era constituída
por 40 homens (13 dos quais fuzileiros indianos que serviam como guarda-costas),
seis camelos, três búfalos, uma vaca, duas
mulas e quatro burros. Seriam todos desembarcados do navio Penguin, a 24 de março
de 1866, no porto de Mikindany, perto da
foz do rio Rovuma, zona de densa floresta.
Daqui, seguiriam por terra. Livingstone, para
começar, iria viajar para oeste.
Menos de um ano depois, a 7 de março de
1867, o Times de Londres noticiava a morte de Livingstone. No texto, Sir Roderick
Murchison falava do seu «saudoso amigo»
migo»
e a fonte da notícia era situada em Zanzibar,
zibar,
onde tinha confirmado que toda a expedição
dição
de Livingstone havia sido massacrada pelos
canibais Mazitu.
Em 1870, o explorador estava há quatro
ro
anos desaparecido e era cada vez mais
is
dado como morto. A 2 de fevereiro, o
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Times publicou uma carta de um oficial da
Marinha britânica, que estava na África Ocidental, em que este garantia que Livingstone
tinha sido morto e queimado por nativos do
Congo. Por outro lado, Murchison receberia
pouco depois uma carta de John Kirk, vice-cônsul britânico em Zanzibar, comunicando que nenhuma caravana proveniente do
interior trazia a mais pequena informação
acerca do explorador.

Refém de traficantes
Livingstone estava vivo – mas em graves apuros. A ponto de, já a passar fome, ter tido,
logo em 1867, de aceitar a ajuda de traficantes
árabes de escravos. Descobrir a nascente do
Nilo tornara-se-lhe uma obsessão e tudo o
resto era secundário. Mesmo o episódio dos
carregadores que tinham fugido da expedição
e levado consigo muitos bens, entre os quais
a preciosa caixa de medicamentos.
No verão de 1871, a situação do explorador
era muito pior: na prática, estava refém dos
traficantes árabes em Nyangwe, na atual República Democrática do Congo. Os árabes tinham-lhe construído uma casa e forneciam-lhe
alimentos. Mas o seu correio não era enviado
e fora-lhe negada uma simples canoa para
atravessar o rio Lualaba e prosseguir a sua
exploração. Receavam, por certo, que o regresso
de Livingstone à civilização significasse mais
denúncias do esquema de tráfico de escravos.
Aos 58 anos, o explorador estava desdentado, com a barba crescida e gordo, o que se
devia à associação entre a inércia e o tipo de
comida que os árabes lhe davam. Até que
numa manhã, sob um sol escaldante, três árabes armados entraram no frenético mercado
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de Nyangwe, começaram a regatear com uma
vendedora o preço de uma galinha, tentaram
levá-la sem pagar e, perante os protestos,
dispararam sobre a multidão. Perto do Lualaba, outro grupo de árabes abria fogo sobre
mulheres, crianças e homens que tentavam
chegar às suas canoas e fugir dali.
Seriam Livingstone e os poucos homens
que lhe restavam a interporem-se entre os
atiradores e a população sobrevivente, e a
terminar com o massacre. Os árabes teriam,
depois, o desplante de atribuir a responsabilidade pela matança ao explorador. Livingstone decidiu então abdicar da travessia do
Lualaba em busca da nascente do Nilo, e
que era tempo de partir. Já os chefes nativos, que até aí viam aquele homem branco
gordo como mais um traficante de escravos,
ficaram de tal modo impressionados com a
sua intervenção durante o massacre que lhe
pediram que ficasse, para os proteger. Pelo
seu lado, os árabes fizeram saber que não se
oporiam à decisão que tomara.
E Livingstone só não partiu de imediato
porque a tensão provocou-lhe um ataque
de disenteria que lhe causou uma grande
perda de fluidos e de sangue. Mas mal se
sentiu melhor, pôs em marcha os seus planos:
seguir para Ujiji, recuperar os mantimentos
suplementares que ali deveriam estar e, após
contratar novos homens, retomar as buscas
da nascente do Nilo. Os árabes, na verdade,
não acreditavam que Livingstone sobrevivesse à viagem. Não tinha armas nem soldados
que o protegessem de emboscadas. E, além
de desconhecer o caminho certo para Ujiji,
iria atravessar regiões de floresta densa enxameadas de canibais.

1795-1797
Mungo Park, escocês,
patrocinado pela African
Association, alcança
a margem do Níger
a partir do Senegal,
sendo o primeiro europeu
a registar esse facto;
morrerá numa segunda
viagem ao mesmo rio

1827-1828
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um prémio da
Sociedade
de Geografia
do seu país

do Kansas, expulsaria a nação Cheyenne das
Grandes Planícies. Stanley escreveria prosas
épicas sobre as históricas batalhas.
Ainda em 1867, no outono, despediu-se do
Democrat, viajou para Nova Iorque, dirigiu-se
ao edifício do Herald e, sem pedir licença a
ninguém, entrou no gabinete do dono do jornal. E o jovem, rico e irascível James Bennett
Jr. recebeu-o sem hostilidade. Até lhe disse
que tinha lido e gostado das suas reportagens
sobre as guerras com os Cheyennes. Mas não
tinha emprego para lhe oferecer.
Stanley já ia preparado e fez uma contraproposta a Bennett: que o enviasse à experiência para o conflito da Abissínia, onde o
imperador Teodoro havia aprisionado 67
diplomatas britânicos em Magdala. Trabalharia sem contrato, cobrindo as próprias
despesas, e apenas seria pago à letra pelo
exclusivo se Bennett gostasse das histórias
e o Herald as publicasse. O editor aceitou,
claro, e Stanley, pouco depois, acompanhava
o exército britânico que ia em socorro dos
seus diplomatas. A força militar britânica
resgatou os reféns, matou Teodoro durante a
operação, e os despachos de Stanley foram os
primeiros a ser publicados. Até se adiantou
aos jornalistas britânicos que ali estavam.
Como? Antes de tudo começar, Stanley subornara o único telegrafista existente em
Suez para que assim fosse.

‘Top secret’
Mal soube que árabes regressados a Zanzibar
e vindos do interior tinham visto um homem
branco em Ujiji, o dono do Herald visualizou
logo uma expedição em socorro de Livingstone e, sobretudo, primeiras páginas que
venderiam resmas de jornais. E o repórter
certo para a missão era Stanley. As ordens
de Bennett foram concisas: descobrir o explorador, onde quer que estivesse, levar-lhe
mantimentos e contar a história.
Stanley ficou entre siderado e maravilhado. Mas, a 21 de março de 1871, tinha a
expedição do Herald pronta a arrancar em
direção a Ujiji, a partir de Bagamoyo (na
atual Tanzânia). A comitiva era imensa – 192
pessoas, 27 burros e dois cavalos, divididos
por cinco caravanas. Então com 30 anos,
Stanley iniciou a missão com estilo, montado
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num cavalo baio, na traseira da maior das
caravanas, à frente da qual drapejava uma
bandeira dos EUA, feita pela mulher do cônsul norte-americano em Zanzibar e elevada
por um guia. O objetivo da expedição foi um
segredo bem guardado. Stanley dizia a toda
a gente que o Herald o enviara para relatar
a inebriante beleza do rio Rufiji.
Apenas passados três dias, os dois cavalos
morreram, vítimas de parasitas intestinais.
Foi um sonoro aviso para as adversidades que
a expedição tinha pela frente. Os dois principais adjuntos de Stanley, o escocês William
Farquhar e o inglês William Shaw, viriam a
sucumbir, respetivamente, a uma elefantíase
e à varíola. Milagrosamente, o repórter sobreviveu a um ataque de malária cerebral e
também a uma infeção pelo vírus da varíola.
Stanley teve ainda de enfrentar revoltas dos
seus carregadores e regateios violentos com
chefes tribais, que exigiam tributos cada vez
mais elevados para permitir a passagem da
expedição pelos territórios que dominavam.
O suicídio, confessaria, passou-lhe pela cabeça.
Até que, ao fim de 1560 km percorridos
em 236 dias, a expedição chegou às portas
de Ujiji. Quando entrou na aldeia, a caravana
foi saudada por uma multidão imensa – há
meses que nenhuma por ali passava, devido
à guerra entre um chefe nativo, Mirambo, e
traficantes árabes de escravos, conflito que
bloqueara as rotas habitualmente usadas.
Graças a um dos seus guias, a expedição do
Herald contornara aqueles trilhos, através de
um caminho secundário pouco conhecido.
Naquela manhã de 27 de outubro, ansioso,
o repórter procurava no mar de gente de Ujiji

Mal soube que árabes
tinham visto um branco
no interior, o diretor
do Herald planeou uma
expedição para resgatar
Livingstone
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o rosto de um homem branco – mas não o
encontrou. Até que um jovem negro surgiu ao
lado de Stanley e lhe disse em inglês: «Como
está, senhor? Sou o criado do doutor Livingstone.» E escapuliu-se tão rapidamente como
tinha aparecido.

‘Desprezível jornal’
«Livingstone avançava, curioso por ver quem
poderia ser o viajante», relata o autor norte-americano Martin Dugard no seu livro
À Descoberta de África – As Viagens Épicas de
Stanley & Livingstone (ed. Casa das Letras),
obra na qual conta toda esta história ao pormenor. «No entanto», continua Dugard, «o
homem tinha uma postura tão formal, apesar
da bandeira americana, que Livingstone presumiu que ele era francês.» E o explorador
não falava francês.
O repórter caminhou em direção àquele
idoso, tirou o capacete colonial e estendeu-lhe a mão. «Com uma entoação informal,
representando a América em vez da sua nativa Grã-Bretanha, mas procurando exibir a
gravidade britânica (...), Stanley pronunciou
as palavras mais dignas que lhe ocorreram:
‘Doutor Livingstone, presumo?’», descre-

Recordações de Ujiji
Chuma e Susi, que
acompanharam os
últimos tempos de
Livingstone, e a árvore
sob a qual repousa
o coração do explorador

ve Dugard. «‘Sim’, limitou-se Livingstone a
responder (...), aliviado por o homem não ser
francês.» Espantado com o aspeto frágil do
explorador, o repórter soltou um «graças a
Deus» por se encontrar diante de Livingstone,
e este, por mera cortesia, mostrou-se grato:
«Estou aqui para lhe dar as boas-vindas.»
Os dois homens dirigiram-se para a modesta cubata que servia de casa ao explorador. Era claro que tinham desaparecido sem
deixar rasto os mantimentos suplementares
cujo transporte para Ujiji, e respetivo armazenamento, Livingstone havia contratado com
traficantes árabes, no início da sua expedição.
Na cubata, o repórter entregou o correio para
Livingstone que tinha recolhido em Zanzibar
e mandou que lhe trouxessem a garrafa de
champanhe Sillery, guardada desde o primeiro minuto da expedição do Herald para ser
aberta naquele momento. Morno, mas ainda
com gás, Stanley e Livingstone beberam-no
em cálices de prata.
Depois foi trazida comida (pastéis de carne,
caril de galinha, carne de cabra estufada,
arroz) e «Stanley ficou espantado com a quantidade de alimento que o débil explorador
conseguia ingerir», escreve Dugard. «‘Trou-

xe-me uma nova vida’, repetia Livingstone a
Stanley, à medida que ia triturando os alimentos com as gengivas.» Seguir-se-ia um
momento delicado – Stanley tinha de revelar
ao explorador o motivo pelo qual se encontrava ali. «Senhor doutor, agora não se assuste
quando lhe contar que vim atrás de… si»,
disse o repórter, segundo o relato de Dugard.
«Atrás de mim?», espantou-se Livingstone.
«Como?» E Stanley deu o passo decisivo: «Já
ouviu falar do New York Herald?» Resposta
do explorador: «Oh! Quem não ouviu falar
desse desprezível jornal?»
Mas as coisas compor-se-iam quando o
repórter lhe contou que o dono do jornal era
a força motriz do socorro que lhe estava a ser
prestado. E Livingstone escreveria uma longa
carta destinada a ser publicada por Bennett,
louvando o Herald e Stanley. Também escreveria outra extensa missiva, esta a desfazer
John Kirk, vice-cônsul britânico em Zanzibar,
pela negligência demonstrada no auxílio que
nunca lhe chegou.

Morrer a rezar
Os dois homens deram-se de tal forma bem
que, durante um mês, exploraram juntos as
margens do lago Tanganica. Sempre na atual
Tanzânia, viajaram depois para Tabora, onde
Stanley tinha alugado uma casa. Para Livingstone, estava fora de questão o regresso a
Londres sem descobrir a nascente do Nilo.
E, uma vez mais, o repórter teve de se substituir ao vice-cônsul britânico em Zanzibar
na aquisição de mantimentos e na contratação de carregadores, para que o explorador
continuasse as buscas. Foi sob forte comoção
que os dois se despediram em Tabora. «Fez
aquilo que poucos homens seriam capazes de
fazer», disse Livingstone a um Stanley com
lágrimas nos olhos.
A 29 de maio de 1872, a bordo do navio
alemão Afrika, o repórter deixou Zanzibar
a caminho de Londres, onde chegou no primeiro dia de agosto, transportando o diário
de Livingstone, prova irrefutável de que tinha
encontrado o explorador. Antes, a 15 de julho,
a expressão «Doutor Livingstone, presumo?»
já aparecera na primeira página do Herald,
que a partir daí engordou as tiragens. Por «ordem da rainha», o governo de Londres lavrou

um louvor a Stanley a 27 de agosto, pelo seu
feito, e a 8 de setembro o outrora «bastardo»
galês foi formalmente apresentado à monarca. E, em novembro, uma editora pagou-lhe
10 mil dólares para escrever um livro, a que
chamou Como Encontrei Livingstone. Concretizou-se o desfecho que planeara menos
de uma década antes: ficou famoso e rico.
Quando a sua expedição já durava há sete
anos, a caravana de Livingstone parou para
descansar, em fins de abril de 1873, na aldeia
do chefe nativo Chitambo (na atual Zâmbia).
A saúde do explorador estava muito deteriorada. Sofria de anemia, malária, disenteria,
ténia, e um coágulo de sangue do tamanho
de uma maçã formara-se-lhe no abdómen.
Na madrugada de 1 de maio, levantou-se
da cama e ajoelhou-se para rezar. Às 4 da
manhã, os seus mais fiéis companheiros, os
indígenas Chuma e Susi, foram ver como
ele estava. Dugard descreve como o encontraram: «Continuava de joelhos em oração,
mas estava inclinado para a frente, com a
face enterrada na almofada, como se tivesse
adormecido serenamente enquanto falava
com Deus.» Aos 60 anos, o explorador morrera. Um século mais tarde, imagens obtidas
a partir de satélite mostrariam que a nascente
do Nilo se encontra no alto das montanhas
do Burundi. Quando morreu, Livingstone
estava a cerca de mil quilómetros para sul
do local que tanto procurou.
Seria sepultado na Abadia de Westminster, num funeral de Estado. Mas ainda na aldeia de Chitambo, e para preservar os restos
mortais do explorador, um nativo chamado
Farijala, que fora criado de um cirurgião em
Zanzibar, fez-lhe uma incisão para remover
o coração, os pulmões e os órgãos abdominais. Depois, lançou sal para a cavidade
abdominal vazia, e o que restava do corpo
de Livingstone foi colocado durante duas
semanas num buraco aberto, sob uma árvore, para que secasse. Após os restos mortais
serem retirados para o regresso a Inglaterra,
Chuma e Susi puseram no mesmo buraco
a caixa metálica estanque que Livingstone
usava para proteger os seus diários e taparam-na com terra. Dentro da caixa estava o
coração do explorador – que ficou em África,
à sombra da árvore frondosa.
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No império do Muatiânvua Fotos tiradas por Henrique de Carvalho durante a sua expedição à região da Lunda

Na defesa
dos territórios

Com o apoio da Sociedade de Geografia e a ajuda
de sertanejos como Silva Porto, expedições científicas
portuguesas desempenharam um importante papel
na exploração do interior africano

A

por Filipe Verde*

África foi o último continente a ser
explorado pelos europeus – exceção
feita à gélida e desabitada Antártida. Em meados do século XIX os
mapas representavam o seu interior
de uma forma largamente imaginária, quando não o deixavam simplesmente
em branco. No entanto, África era, com a
Ásia e a Europa, parte do «Velho Mundo»
e desde há três séculos havia tomado lugar
na teia que fechara o mundo numa rede de
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trocas comerciais. E o comércio africano não
começava nem terminava nas zonas costeiras, porque o que os europeus demandavam
de África – mais do que tudo escravos, mas
também marfim, cera e, mais tardiamente,
borracha –, e o que os africanos recebiam
em troca – tecidos, aguardente, missangas,
armas e pólvora –, cada vez mais provinha
e ia para o interior profundo do continente.
As razões da inacessibilidade do continente à exploração eram múltiplas.

Em vastas zonas, as áreas costeiras davam
lugar a desertos ou a florestas equatoriais
que se estendiam sem que adivinhasse o seu
fim, e os grandes rios que a sul do Saara alcançavam o Atlântico e o Índico – o Níger, o
Congo e o Zambeze –, embora tendo grandes
extensões navegáveis nos seus cursos médios e altos, tinham nos seus cursos baixos
formidáveis obstáculos, sob a forma de cataratas ou rápidos. Por outro lado, a África
era ambientalmente adversa, um lugar de
doenças endémicas e onde em vastas zonas
os solos eram pobres e os ciclos climáticos
irregulares, o que a tornou cronicamente
carente em recursos e esparsamente povoada. E, por fim, muitas das suas sociedades,
e em particular os grandes potentados ou
impérios que se iam formando e desfazendo
no seu interior, eram também obstáculos
à penetração no continente, e tanto mais
quanto assim preservavam, num ambiente
estruturalmente marcado por relações de
grande violência, o controlo local do massivo comércio atlântico de escravos que se
foi desenvolvendo a partir do século XVI e
que os sustentava.

ÁLBUM DA EXPEDIÇÃO AO MUATIANVUA/HENRIQUE DE CARVALHO

Assim, e não surpreendentemente, em meados do século XIX a presença e o conhecimento
europeu da África subsaariana resumiam-se a
alguns entrepostos costeiros em locais comercialmente estratégicos. As exceções eram o curso inferior do Zambeze, onde desde há muito a
colonização portuguesa dera lugar a poderosas
elites rácica e culturalmente miscigenadas; os
hinterlands de Luanda e Benguela, em que a
também longa influência portuguesa havia
consolidado e penetrava algumas centenas de
quilómetros até ao Cassange e Caconda; e as
zonas do extremo sul do continente – que pelo
seu clima temperado e adequado à agricultura
e à pecuária haviam atraído colonos holandeses
e depois britânicos.
Os primeiros esforços de explorar o interior
de África tiveram lugar no século XVIII, e
fracassaram todos. É necessário enumerar
exemplos para que a real dimensão do desafio que enfrentavam possa ser pressentida.
Daniel Houghton (1740-1791) foi convencido
a juntar-se a uma caravana que, sem que ele
o soubesse, o desviou do caminho para Tombuctu que era o seu objetivo. No percurso foi
roubado e abandonado numa zona desértica,

morrendo de sede, só e debaixo de uma árvore, no que é hoje o norte do Mali. Mungo
Park (1771-1806) foi atacado nos rápidos de
Bussa, quando descia o Níger de barco, e para
fugir das flechas e lanças atirou-se à água
com os três europeus que o acompanhavam,
morrendo todos afogados. Alexander Laing
(1793-1826) alcançou Tombuctu partindo
de Tripoli, mas foi recebido de forma hostil
pela população muçulmana; decidiu, por
segurança, partir em direção à costa, mas
dois dias depois da partida foi espancado até
à morte pelos guias. Hugh Clapperton (1788-1827), enviado em 1821 para a costa ocidental
para procurar esclarecer o que acontecera a
Park, morreu de disenteria perto de Sokoto,

Lacerda e Almeida
encontrou a morte
naquela que foi a
primeira tentativa de
atravessar o continente

a capital do império Fulani no Níger; os dois
europeus que o acompanhavam haviam morrido de malária logo nas primeiras etapas da
viagem. Eugène Maizan (1819-1845) morreu
decapitado por um chefe Zaramo a cerca de
cem quilómetros da costa de Zanzibar de
onde partira, amarrado a uma árvore, depois
de lhe cortarem os membros e os genitais.

Lacerda e Almeida
e os sucessores
Foi também a morte que encontrou Francisco
José de Lacerda e Almeida (1753-1799) naquela que foi a primeira tentativa de atravessar o continente, de Moçambique a Angola.
Lacerda e Almeida, um geógrafo e matemático que tinha nascido e vivido quase toda a
sua vida no Brasil, era um veterano dos sertões sul-americanos. Então governador dos
Rios de Sena, na Zambézia, procurou fazer
a travessia numa altura em que o deficiente
cálculo das longitudes estimava a distância
entre as duas costas como muito menor do
que é realmente. Lacerda e Almeida estava
longe de saber quanto os sertões de África
eram diferentes dos do Brasil. O curto diário
VISÃO H I S T Ó R I A
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Silva Porto
(1817-1890)
Serpa Pinto, Capelo e
Ivens recorreram aos
seus serviços

Hermenegildo Capelo
(1841-1917)
e Roberto Ivens
(1850-1898)

da sua expedição termina abruptamente antes de chegar àquele que era o seu primeiro
e ainda próximo objetivo – a capital do Cazembe, então o grande potentado da região
leste de África a essas latitudes. O diário é
uma descrição da corrupção política e moral
da Zambézia, das mil dificuldades e conflitos
com os carregadores de uma expedição que
avançou pouco preparada e com meios escassos por regiões há anos em seca extrema,
e dos efeitos cada vez mais dramáticos da
doença, provavelmente malária, que finalmente o matou. Foi um dos outros membros
da expedição, o padre Francisco João Pinto,
que assumiu então o seu comando no trajeto
de regresso a Moçambique. O ensinamento
fundamental que dela se tirou foi que era
prudente não repetir o projeto da travessia.
No entanto, depois da hecatombe, a partir
de meados do século, os exploradores começaram finalmente a vencer os obstáculos e a
revelar África. A fama de alguns deles – David
Livingstone, Richard Burton, John Speke,
Verney Cameron, Henry Stanley, Pierre de
Brazza e portugueses como Serpa Pinto, Roberto Ivens, Hermenegildo Capelo e Henrique de Carvalho – tornou-se maior que as
suas vidas, por intensas que estas possam
ter sido, e certamente o foram. A nova geração de exploradores africanos beneficiava
do conhecimento dos erros cometidos pelos
seus antecessores e assim entraram em África
com meios de defesa suficientes para garantir
a segurança das pessoas e dos muitos bens
que transportavam para pagar os custos de
manter alimentada a expedição e os direitos
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Relataram a sua odisseia
no livro De Angola à
Contracosta, publicado
logo em 1886

Henrique
de Carvalho
(1843-1909)

Serpa Pinto
(1846-1900)

Notabilizou-se com a
expedição científica ao
reino do Muatiânvua

de passagem, por vezes exorbitantes, exigidos
por todo o pequeno, médio e grande chefe ou
soberano africano. Beneficiavam também de
meios técnicos e humanos por vezes impressionantes. Stanley transportou um barco desmontável de dois mastros da costa do Índico
até ao rio Lualaba, no centro do continente,
Livingstone fez o mesmo na sua expedição ao
Zambeze; e algumas expedições partiam da
costa com 400 ou 500 ou mais carregadores
e, até onde isso era possível, com dezenas de
bestas de carga, porque inevitavelmente em
algum momento se chegava às regiões da mosca tsé-tsé que as matava. Por último e talvez
mais fundamentalmente, os exploradores de
finais de oitocentos beneficiavam de recentes
descobertas da medicina que, entre outras
coisas, havia criado o primeiro profilático da
malária, mais mortal das doenças africanas.
Assim, pouco a pouco e graças ao sacrifício, coragem e desejo de fama desses
homens, deu-se finalmente resposta aos velhos mistérios da geografia
africana. Foram eles que deram a

Os exploradores
de finais do século
XIX beneficiaram
de descobertas da
medicina como o
profilático da malária

Conta as suas
aventuras no livro
Como Eu Atravessei
África

conhecer os cursos e nascentes dos grandes
rios e as ligações que faziam a rede hidrográfica que provinha tentacularmente das zonas
equatoriais e dos planaltos centrais do continente; que revelaram o traçado e dimensão
dos grandes lagos e cadeias montanhosas; a
distribuição, extensão e recursos das grandes
zonas ecológicas, que tendiam a descrever,
aguçando apetites coloniais, como Eldorados
à espera que alguém lhes deitasse a mão. Foi
sem dúvida um empreendimento extraordinário, que correu paralelo a outro, com
que se havia inevitavelmente de combinar,
pelo qual a partir dos anos 1870 as grandes e
algumas pequenas nações europeias se concertaram e tomaram posse do «esplêndido
bolo africano», na expressão de Leopoldo II
da Bélgica, um singular e sinistro personagem
central da formação dos impérios coloniais
europeus em África.
Por uma combinação de múltiplos fatores,
os governos e as opiniões públicas de vários
países europeus foram então tomados
por uma febre de apropriação de
África, descobrindo assim, como
disse Robert Salisbury, primeiro-ministro inglês de então, que «la
faim vient en mangeant». A vastidão africana tornou-se pequena e
o resultado foi um longo e duro jogo
diplomático que teve o seu ponto culminante na célebre Conferência
de Berlim de 1884-1885, onde
Portugal lutou por ver reconhecidos os direitos históricos ligados à antiguidade da sua

os caminhos do interior africano dessas
vastas regiões.
A primeira partiu em 1877 com o objetivo
geral de penetrar e deixar registo científico de
regiões entre Angola e Moçambique, em particular da sua hidrografia, as relações entre os
rios Congo e Cuango, as nascentes do Cuanza
e do Cubango e ainda, se fosse possível, o curso do Zambeze superior e do Cunene. Ainda
nas etapas iniciais a expedição, que partiu de
Benguela em direção ao planalto do Bié, deu
lugar a duas expedições independentes, como
resultado de conflitos insanáveis entre Serpa
Pinto, por um lado, e Hermenegildo Capelo
e Roberto Ivens, por outro.
Serpa Pinto haveria de atingir o Índico
numa última etapa de viagem atípica, porque
foi na companhia de europeus que percorreu as últimas troços da viagem, nas franjas
orientais do Kalahari até ao Transval, a Pretória e, finalmente a Durban, no Índico, onde
chegou de comboio. Havia antes cruzado o
planalto do Bié em direção a leste e ao muito
distante Zambeze, que alcançou no seu curso
médio, numa viagem quase sempre improvisada e que quase fracassou nas peripécias
políticas, diplomáticas e militares do reino
do Barotze – o imenso potentado agrícola
que conglomerara politicamente mais de 25
tribos, estendendo-se por áreas que hoje correspondem a partes da Zâmbia, do Zimbabué,
do Botswana, da Namíbia, de Angola e de
Moçambique.
Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens
optaram por seguir para norte, chegando
a considerar a hipótese de penetrarem no
império Lunda, de onde desde há muito provinha a maior fatia dos escravos que eram
vendidos na costa atlântica. A travessia do
Cuango foi-lhes, todavia, impedida pelo Jaga
do Cassanje, senhor dessa fronteira fluvial,
sempre disposto a boicotar as tentativas portuguesas de ligação direta aos mercados do
interior. Decidiram então procurar atingir o
Cuango mais a norte, para o descer depois
até ao Congo, cujo curso lhes daria rumo
até à costa e lhes permitiria consolidar do
ponto de vista científico a secular ligação de
Portugal ao reino do Congo. Mas estes planos
saíram gorados e a expedição converteu-se
num fiasco. Embrenharam-se por regiões de
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DESENHOS DE ROBERTO IVENS
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O talentoso Roberto
Ivens desenhou tipos
humanos, animais
(por vezes com um
toque humorístico)
e itinerários no
seu caderno de
apontamentos
tal maneira inóspitas que decidiram inverter
a marcha e dar por finda a sua missão em
África: «Fomos obrigados a retirar (sob nossa
palavra de honra) por absoluta impossibilidade de prosseguir.»
Em 1884 Capelo e Ivens puderam redimir-se do fracasso de 1877-1878. Por iniciativa do
ministro da Marinha e do Ultramar, Manuel
Pinheiro Chagas, e sempre sob os auspícios
da Sociedade de Geografia de Lisboa, caber-lhes-ia fazer finalmente a ligação terrestre
entre Angola e Moçambique, repetindo o
feito «não oficial» de Pedro João Baptista
e Amaro José, dois pombeiros (viajantes do
sertão) ao serviço de um comerciante português de Angola, no que constituiu a primeira
travessia do continente e que demorou nove

anos a cumprir (1802-11). Capelo e Ivens,
numa expedição incomparavelmente mais
bem-sucedida do que a primeira que haviam
empreendido, fizeram-no em dois anos e meio
(1884-86).

O sucesso de Henrique de Carvalho
Mas sem dúvida que a mais importante
expedição portuguesa no plano dos objetivos políticos e coloniais foi a de Henrique
de Carvalho, que o levou até à capital do
império Lunda e a uma longa permanência
aí. Em 1881 uma expedição alemã tinha-se aproximado de região e sabia-se estar
em preparação uma outra. Henrique de
Carvalho partiu apressadamente de Lisboa em 1884 e cedo na viagem encontrou
a expedição alemã cujo líder era Hermann
von Wissmann, um militar que já havia participado na expedição anterior, comandada
por Paul Pogge. Veio assim a saber que o
objetivo desta era não a capital do império
Lunda mas zonas a norte desta, o Katanga,
na atual República Democrática do Congo,
onde se localizavam as minas de cobre que
tinham constituído uma das bases iniciais
do crescimento do poder Lunda. Os alemães
mostravam assim o seu interesse por regiões
reclamadas não apenas por Portugal, mas
também por Leopoldo II da Bélgica, sob os
auspícios de uma companhia privada e de
fachada humanitária por si criada e contro-

lada, que havia de conseguir o controlo da
enorme bacia do Congo, uma área maior
do que toda a Europa Ocidental.
O objetivo político central da expedição era
firmar um tratado com o imperador Lunda,
garantir a construção nos seus territórios
de uma «missão civilizadora» e a permanência de um representante de Portugal,
como modos de assegurar o cumprimento
dos convénios celebrados – que, entre outras
coisas, deveriam consagrar, coisa simplesmente inconcebível para os Lunda, a proibição da captura e venda de seres humanos.
Para atingir a capital Lunda Henrique de
Carvalho teve de superar os mil obstáculos
do «labirinto de senhorios» que o separavam
desse seu objetivo, e fez-se acompanhar em
parte do trajeto por Xa Madiamba, um dos
filhos mais velhos de um antigo imperador
que alguns queriam entronizar depois de

os dois últimos ocupantes do cargo terem
deixado uma memória não apenas de decadência mas também sanguinária, mas que
estava imensamente renitente em regressar
do seu longo exílio. As razões de tal eram
o carácter costumeiro de nos períodos da
sucessão ocorrerem grandes morticínios, dos
quais muitas vezes não escapavam os próprios
pretendentes ao cargo. Quando Henrique de
Carvalho finalmente alcançou o seu destino,
o que encontrou foi um império a desmoronar-se, por força do declínio do comércio de
escravos e das investidas dos Quiocos (ou
Chokwe), uma tribo que vinha do sul e que
desde há muito crescia em poder e influência
regional, apesar da sua estrutura política não
centralizada e graças às prodigiosas quantidades de marfim que vendiam aos Umbundos (ou Bienos), os grandes comerciantes
do planalto central de Angola. Henrique de

Carvalho acabou por ter um lugar ativo nas
peripécias, por vezes trágicas, da sucessão e
do estabelecimento de um precário status
quo com o Quiocos, tendo mais tarde sido o
primeiro governador da Lunda. Deixou, no
quadro da extensa literatura da exploração,
uma obra monumental de natureza etno-histórica e etnográfica sobre a Lunda. E o
sucesso da sua expedição foi também o de ter
contribuído para que a fronteira definitiva
de Angola se tenha estendido muito mais
para leste do que tinham sido efetivamente
as regiões da ocupação portuguesa.
Em três décadas, a exploração de África
tinha-se realizado. Era agora tempo de outros personagens, e do começo efetivo da
colonização do continente pelos europeus.
* Filipe Verde é docente e investigador do ISCTE,
coautor do livro Exploradores Portugueses e Reis
Africanos
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Alexandra David Néel
A primeira europeia
em Lhasa

Antes, nenhuma mulher ocidental conseguira entrar na capital do Tibete.
Cantora lírica, gestora de um casino, escritora, feminista, budista e viajante,
Alexandra David-Néel renovou o passaporte aos 100 anos

C

por João Pacheco

hegou com muito mau aspeto, magra
e esfarrapada. Pintara o cabelo com
tinta-da-china e pusera tranças postiças pretas, feitas a partir de pelos
da cauda de iaque. O disfarce criado
por Alexandra David-Néel dava-lhe
o aspeto de uma peregrina tibetana vinda de
uma província distante, que tivesse mendigado pelo caminho para se alimentar, até chegar
à capital do Tibete.
Foi necessária sorte para a primeira mulher
ocidental entrar na cidade sagrada de Lhasa,
em 1924. E foi preciso iludir os guardas que
controlavam quem quisesse entrar. Apesar
de a cidade ser proibida a estrangeiros, a exploradora francesa entrou mesmo em Lhasa.
Apenas tinha como companhia o filho adotivo – o monge budista Aphur Yongden, que
adoptara com 14 anos. Já lá dentro, o desafio
foi observar a vida na cidade sem que a identificassem como estrangeira.

Para conseguir viajar pela Ásia, primeiro sozinha e depois na companhia do filho, David-Néel foi mergulhando na cultura de vários
países e aprendendo línguas e dialetos. Teve
também de contornar dificuldades legais,
ameaças à segurança pessoal e embirrações
de autoridades locais e coloniais. Além do
desconforto e dos riscos inerentes a um modo
de viajar sem condições logísticas.
Desde muito pequena que Alexandra começara por fugir de casa dos pais, primeiro
na infância e depois na adolescência. É que
«obedecer é morrer», como escreveu no ensaio
Da Autoridade. Ou seja: «Cada instante em
que o homem se submete a uma vontade es64 V I S Ã O H I S T Ó R I A
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Obedecer é morrer

Alexandra David-Néel A viajante, que considerava a independência económica das mulheres
mais importante do que o voto, chegou a viver como eremita numa caverna dos Himalaias
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tranha é um instante que na sua própria vida
ele elimina.» O ensaio foi publicado em 1898
no livro Pela Vida, com prefácio do geógrafo
e militante anarquista Elisée Reclus (1830-1905), que se apresenta nessas páginas como
amigo da autora e pergunta: «Que restaria
das nossas existências, se delas retirássemos
as horas durante as quais simulámos uma
mentalidade e uma moralidade que de maneira alguma são as nossas?»
Passados 26 anos sobre a publicação desse
livro, a autora era já uma viajante a tempo
inteiro quando conseguiu conhecer Lhasa.
Nascera em Paris em 1886 e já fora cantora lírica profissional sob o pseudónimo
Alexandra Myrial – depois de ganhar aos
21 anos o prémio de canto do Conservatório
de Bruxelas, onde estudara piano e canto. Era
feminista e anarquista, achava mais decisiva
para as mulheres a luta pela independência
económica do que a conquista do direito de
voto. Viria a tornar-se budista e chegou a viver
como eremita numa caverna, nos Himalaias.
Antes, geriu o Casino de Tunes, na Tunísia.
E foi também em Tunes que conheceu o engenheiro francês Philippe Néel, com quem se
casou. Mais tarde, aos 43 anos, anunciou ao
marido que se preparava para partir numa
viagem de estudo. Deveriam ter sido 18 meses,
voltou passados 14 anos. E por pouco tempo.
Continuaram casados durante décadas até
Philippe morrer, embora quase sempre estivessem em continentes diferentes.

O palácio Potala A antiga residência do Dalai Lama ergue-se em Lhassa, no coração do Tibete

casebre meio em ruínas, próprio para afastar
de nós todas as suspeitas que poderiam ter
posto a nossa identidade em perigo. Ninguém
podia ter ideia de procurar ali uma viajante
estrangeira e os maltrapilhos do lugar sempre
ignoraram quem eu era», escreve Alexandra
David-Néel no livro Viagem ao Tibete.
Nesse livro, além de descrever as andanças
pelo Tibete até chegar a Lhasa, a viajante
retrata a cidade e os hábitos da população de
forma divertida e minuciosa. Tudo era motivo
de observação e comentário, incluindo os hóspedes do pardieiro onde pernoitou com o filho.
«Durante os longos anos que passei com os
tibetanos, ofereceram-se-me oportunidades,
muito excecionais, de ver e estudar de perto
a vida das diferentes classes da população;

À maneira dos pássaros
Quando Alexandra e o filho Aphur conseguiram entrar em Lhasa, a cidade estava a
rebentar pelas costuras com peregrinos vindos
de todo o Tibete para festejar o Ano Novo.
Nestas ocasiões, as hospedarias enchiam-se.
E muita gente alugava aos viajantes os estábulos ou os pátios das próprias casas, para
que ali acampassem. Mas parecia já não haver
alojamentos disponíveis.
Querendo passar despercebida, a viajante
francesa deixou-se ficar junto a um mercado
sem procurar sítio para dormirem. Pouco depois veio uma mulher meter conversa, dizendo
ter um local bom para passarem a noite. Era
o alojamento perfeito: «A habitação em que
nos alugaram uma cela minúscula era um

Apenas tinha como
companhia o filho
adotivo,
dotivo, o monge
budista
Aphur Yongden

contudo, nunca tinha penetrado tão profundamente na intimidade das pessoas do povo
como durante a minha estada em Lhasa.
O casebre onde me abrigava era o centro de
uma espécie de albergue onde se encontravam
os mais estranhos espécimes da humanidade.
Uma dezena de clientes – aristocracia desta
plebe – só dormia debaixo de um teto; os
outros, apesar do gelo, dormiam ao ar livre, no
pátio. Todas as coisas eram feitas, ditas, e mesmo pensadas em público. Parecia-me viver
num romance cuja intriga teria por cenário os
bas-fonds sociais; mas que bas-fonds exóticos
e divertidos! Não tinham o aspeto lúgubre
dos do Ocidente. Toda a gente estava suja e
em farrapos; a comida era grosseira, sempre
precária e geralmente pouco abundante, mas
cada um gozava do grande céu azul luminoso,
do sol vivific
vivificante e resplandecente, e ondas de
alegria rebentavam
reben
na alma destes miseráveis
deserdados dos bens da terra. Nenhum deles
tinha qualquer
qualqu profissão, nem pensava em trabalhar, todos
todo viviam à maneira dos pássaros,
do que podia
podiam debicar cada dia, na cidade ou
ao longo da
das estradas.»
Durante os instantes da vida que passou
na estrada a viajar, Alexandra David-Néel
manteve-se sempre disponível para aprender
mais sobre as populações locais, os costumes e as gr
grandes e pequenas histórias que
ia conhecendo.
conhecen
Em 1968, um ano antes de
morrer, voltou
volt a renovar o passaporte. Tinha
viajar através da Rússia
100 anos e planeava
p
Iorque.
até Nova Io
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Quando chegou
a vez delas

Foram várias as mulheres a ganhar um lugar
na História à conta das suas expedições e descobertas.
Houve quem vivesse entre os pigmeus e quem viajasse
com um séquito de criados. E nem todas
regressaram das suas aventuras
por Rosa Ruela

Hester Stanhope

Mary Kingsley (1862-1900)

(1776-1839)

A eremita
da montanha

A morte de ambos os pais, com um
intervalo de seis semanas, marcaria
o fim da invisibilidade desta inglesa
que nos aparece séria e frágil nas
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fotografias. Mary Kingsley tinha crescido
a sonhar com países distantes que só
conhecia da biblioteca do pai, um médico e
conh
viajante apaixonado. Aos 30 anos, solteira
viaja
liberta de encargos familiares, decidiu
e lib
viajar «para morrer», numa altura em que
viaja
companhias de navegação com destino
as co
África ocidental não emitiam bilhetes
à Áf
de vvolta. A verdade é que queria terminar
estudos etnográficos que o pai deixara
os es
inacabados e fez um curso de enfermagem
inac
antes de partir.
ante
Mary viajava sozinha, quase sempre a pé
M
com os carregadores necessários
e apenas
ap
para levar equipamento fotográfico, livros
garrafas de formol para conservar peixes
e gar
insetos, sem nunca largar as longas
e ins
saias vitorianas que mais do que uma
vez a salvaram de se ferir gravemente,
como conta no divertido livro Travels in
com
West Africa. Financiava as expedições
Wes
negociando produtos com os nativos, e foi
nego
a sua convivência com os fang, uma tribo
de ccanibais no Gabão, que lhe valeu um
lugar entre os cientistas da época.
luga
Era de uma coragem extraordinária,
Er
também política – denunciou o racismo, o
tamb
trabalho dos missionários e o imperialismo
trab
britânico. Morreu aos 37 anos, de tifo, que
britâ
contraiu como enfermeira voluntária, a
cont
tratar boers feitos prisioneiros dos ingleses,
trata
do Sul.
na África
Á
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Sem medo dos canibais

Filha de um lorde excêntrico, apoiante
da Revolução Francesa e republicano,
Lady Hester Stanhope iria aprender os
bastidores da política junto de um tio,
William Pitt, primeiro-ministro do Reino
Unido. Foi só após a morte deste, tinha
ela 30 anos e era já considerada uma
solteirona, que decidiu sair do país e
conhecer o mundo, contratando um jovem
médico para a assistir durante as suas
viagens.
Seriam os escritos de Charles Lewis
Meryon a dar-nos conta da vida
desta mulher que sempre desafiou as
convenções. Foi ele quem relatou como
Hester acreditava numa profecia segundo
a qual seria reconhecida como rainha
dos judeus, como era o seu refúgio numa
montanha no Líbano (uma enorme
mansão que parecia um mosteiro onde se
instalou com uma corte de criados) e como
liderou a primeira escavação arqueológica
na Palestina.
Numa altura em que os estrangeiros
não podiam entrar em Palmira, de hábitos
islâmicos rigorosos, Meryon também viu
como a sua amiga transpôs triunfalmente
as portas da mítica cidade romana em
ruinas no meio do deserto sírio. Nascia,
assim, uma lenda.

Freya Stark (1893-1993)

A última viajante
Freya Stark desembarcou em Bagdade três anos depois do suicídio de Gertrude
Bell. Também ela era extravagante – a certa altura, passeava-se por Londres
com um lagarto azul do Iémen – e politicamente comprometida – durante a II
Guerra Mundial organizou uma rede de espionagem antinazi para evitar que
os árabes apoiassem o III Reich. Filha de um italiano e de uma inglesa, tinha,
ao contrário de Bell, origens humildes. Em jovem, sentia-se pouco atraente nas
roupas costuradas pela mãe; talvez por isso viesse a adorar a alta costura.
Como sonhava conhecer o Médio Oriente, começou a aprender árabe muito
nova, em San Remo, com um velho monge capuchinho que vivera trinta anos
em Beirute. Em 1927, depois de se ter candidatado, sem êxito, para governanta
das princesas na corte de Bagdade, conseguiu finalmente ir até ao Líbano. Dois
anos depois, mudou-se para a capital iraquiana e, sempre sozinha e com pouco
dinheiro, descobriu cidades perdidas no sul da Arábia seguindo a antiga rota
comercial do incenso.
Após a guerra, Freya regressou a Itália com a fama de intrépida exploradora.
Escreveu três dezenas de livros (Lawrence Durrell chamava-lhe «a poeta da
viagem»), sendo o mais fascinante O Vale dos Assassinos, em que conta a sua
aventura pelo deserto da Pérsia à procura dos castelos dessa seita ismaelita.
Morreu aos 100 anos e nunca deixou de andar pelo mundo, apesar de ter uma
saúde delicada.

Gertrude Bell (1868-1926)

A ‘rainha do Iraque’
A espanhola Cristina Morató, autora
de vários livros sobre mulheres
exploradoras, considera Gertrude Bell
«a rainha do Iraque», mas também
há quem lhe chame «a Lawrence da
Arábia feminina». A comparação faz
sentido. Tal como T. E. Lawrence, esta
britânica apoiava a autodeterminação
árabe, tendo ajudado a traçar as
fronteiras do Iraque e a colocar o rei
Faisal no trono. À sua maneira ela era,
igualmente, uma excêntrica.
Filha de um magnata da
siderurgia, Gertrude foi a primeira
mulher a licenciar-se em História
Moderna, em Oxford, tendo
estudado topografia, astronomia e
cartografia já na mira de se tornar

uma exploradora. A primeira vez que
viajou até à Pérsia, acompanhando um
tio diplomata, foi, porém, apenas para
escapar ao tédio de Londres. Dali para a
frente, sentiu-se continuamente atraída
pelo deserto da Arábia, que atravessou
várias vezes, levando na bagagem
chapéus de plumas, copos de cristal e
talheres de prata.
Era uma mulher vaidosa, mas não
fútil. Publicou vários livros, era amiga
de Churchill e colaborou com os serviços
de informação britânicos no Cairo.
Parecia alegre, mas tinha depressões
profundas porque sempre sentiu que «não
encaixava». A dias de fazer 58 anos, numa
altura em que Faisal já pouco a consultava,
suicidou-se com comprimidos para dormir.
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Jane Digby (1807-1881)

A mulher do xeque

(1835-1869)

Encontrar a
morte no deserto
A morte de «Ali», no Sara, aos 33 anos, deu
azo a várias lendas. A aristocrata holandesa
levava uma vida tão extraordinária que
muitos acreditaram que, em vez de ter sido
assassinada por um tuaregue, se casara
com o chefe de uma tribo e estava a viver
longe da civilização. Um sabre nunca seria
capaz de a travar.
Alexine tinha apenas 22 anos quando
liderou a sua primeira expedição, com
uma corte de criados, fardados, que
carregaram o seu piano através do deserto
de Núbia, no Sudão. Com ela ia também
a mãe, uma mulher culta e inquieta, que
a entusiasmara a aprender diferentes
línguas, incluindo o árabe. Seriam as
primeiras mulheres ocidentais a chegar a
Gondokoro, a 1200 km de Cartum, uma
proeza que garantiram alugando um barco
a vapor.
Na procura da nascente do rio Nilo, o
objetivo de quase todos os exploradores da
altura, acabariam por morrer a maioria dos
serviçais e a própria mãe. Alexine pouco
havia de descobrir sobre o Nilo, mas faria
uma bela coleção botânica que enviou para
o herbário imperial da corte de Viena,
impressionando os especialistas pela
quantidade de novas espécies de plantas.
Ela, por sua vez, terá ficado chocada com
o tráfico de escravos, em Jebel Dinka,
pagando a liberdade de vários deles – uma
ironia quando se sabe que a fortuna do
seu pai, que comerciava cana-de-açúcar,
floresceu à custa da escravatura.
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Florence Baker (1841-1916)

De escrava a exploradora
Florence Barbara Maria von Sass tinha 17
anos, cabelos loiros e olhos claros, e estava
destinada ao harém de um paxá otomano
quando Samuel Baker a viu num leilão de
escravos. O escocês, viúvo, acompanhava
Dalip Singh, o último marajá do Império
Sikh, numa viagem de caça pela Europa
Central. Defensor do abolicionismo, comprou a sua liberdade para salvá-la de um
destino que considerava «pior do que a
morte».
A rapariga pertenceria a uma família
nobre húngara e perdera os pais e o irmão
aos 7 anos, às mãos de saqueadores romenos. Sobrevivera graças a uma criada que a
escondeu, acabando por ser capturada por
mercadores turcos. Samuel casaria com ela,
para escândalo da corte inglesa.
Por causa dela, a rainha Vitória nunca
quis encontrar-se com Samuel, apesar de
ele ser um dos grandes exploradores do séc.
XIX. Sem ela, ele nunca teria descoberto
o lago Alberto, uma das nascentes do Nilo
Branco e as cataratas Murchinson, no atual
Uganda. Foi logo na primeira expedição de
ambos, entre 1861 e 1865.

GETTY IMAGES

Alexine Tinne

Jane Elizabeth Digby, Lady Ellenborough pelo seu
primeiro casamento, é a justa sucessora de Hester
Stanhope. Aristocrata, excêntrica e escandalosa
como ela, conheceu bem Palmira, na Síria, onde
passou temporadas a pintar as ruínas. A arqueologia
interessava-a.
Nessa altura, a inglesa era já casada com o xeque
Abdul Medjuel el Mezrab, mais novo vinte anos, com
quem vivia metade do ano em Damasco e a outra
metade numa tenda de beduíno, no deserto. Para trás
tinham ficado dois divórcios (um deles com direito a aparecer na primeira página
do Times), seis filhos e numerosos amantes (reis incluídos).
Lady Jane cumpria, assim, alguns dos objetivos que traçara quando saíra da
Grécia em direção ao Oriente – sonhava seguir os passos de Stanhope, explorar
antigas cidades romanas e viver com os nómadas no deserto. A sua vida e a sua
beleza iriam inspirar vários escritores, como Honoré de Balzac, grande amigo,
que criou à sua imagem a personagem Lady Arabella Dudley, que surge em vários
romances de A Comédia Humana.

May French Sheldon
(1847-1936)

Muito mais do
que excêntrica

Delia Akeley (1875-1979)

Viver entre pigmeus
Dalia Akeley foi uma naturalista numa
altura em que os naturalistas matavam os
animais que queriam estudar e proteger.
Apoiava os direitos dos povos indígenas,
ao mesmo tempo que esbofeteava os seus
carregadores negros. E deixou-se aclamar
como «viajante solitária», embora nunca
tenha feito uma expedição sozinha – apenas era a única branca do grupo.
Escrito isto, devemos a esta
americana importantes – e pioneiros
– estudos antropológicos de várias
tribos primitivas. Aos 50 anos, depois
de ter acompanhado em diversas
viagens o seu segundo marido (Carl
Akeley, diretor do Museu de História
Natural de Nova Iorque, considerado
o pai da taxidermia moderna), Delia

iria, a pedido do Museu de Artes e
Ciências de Brooklyn, atravessar o
Quénia, o Uganda e o Congo Belga
para capturar exemplares da fauna
africana. Despachados os animais
para a América, decidiu procurar
um tribo que tivesse mantido pouco
contacto com os brancos e acabou a
viver durante meses com os mbuti, os
pigmeus mais pequenos de todos.
Cinco anos depois, voltaria ao rio
Ituri, no antigo Zaire, para filmar
e fotografar pigmeus. Para grande
tristeza sua, nunca encontrou os
seus amigos da expedição anterior, e
também nunca foi levada tão a sério
pela comunidade científica como
gostaria.

Foi em Londres, para onde se mudou
depois de se casar com um banqueiro
também americano, que May French
Sheldon conheceu o homem que
a levou a embrenhar-se na selva.
Tratava-se de Henry Morton Stanley,
o jornalista famoso pela viagem que
fez através da África à procura do
explorador britânico David Livingstone
(ler noutras páginas deste número).
As suas histórias cativaram-na tanto
que ela não descansou enquanto não se
pôs também a caminho.
As autoridades britânicas opuseram-se às suas expedições (acabou a fazer
três). Na Tanzânia, só o sultão de
Zanzibar a ajudou, arranjando-lhe
carregadores e guias para conseguir
sobreviver na selva. A americana
acabou por contactar com 35 tribos
diferentes, cujos hábitos descreve
no seu livro Sultan to Sultan: the
narrative of a woman’s adventures
among Masai and other tribes of East
Africa, publicado em 1892, que lhe
deu acesso direto à Royal
Geographic Society.
E atribuiu a si própria
a descoberta do Lago
Chala, na fronteira
com o Quénia.
Apesar de ter escrito
vários romances e livros
de contos, May ficou para
a história sobretudo como
exploradora. Morreu aos
89 anos, sem nunca
se livrar do rótulo
de americana
excêntrica.
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Scott e Amundsen
O glorioso derrotado
do Polo Sul

Quem recorda o vencedor Roald Amundsen? O mundo apaixonou-se
pela história do capitão Robert Scott e dos seus companheiros, que
morreram de frio e de fome no caminho do regresso
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A extremidade sul do planeta só seria alcançada por seres humanos em dezembro de
1911, primeiro por uma expedição norueguesa
e um mês depois por exploradores britânicos.
Mas a região do Polo Sul teria sido, porém,
visitada por Ui-te-rangiora, segundo a mitologia da ilha de Rarotonga. Este navegador mítico polinésio já teria navegado pela Antártida
vários séculos antes, trazendo relatos sobre
a paisagem e a fauna que batem certo com a
realidade. E que foram circulando na tradição
oral. Só que caso Ui-te-rangiora tenha existido
mesmo, não teve possibilidade técnica de deixar registo que prove uma eventual chegada
ao Polo Sul. Ou sequer uma passagem de
barco junto à costa da Antártida.
Quem esteve muito perto de conseguir atingir o Polo Sul foi o explorador polar irlandês
Ernest Shackleton, já em 1909. Mas decidiu
desistir e voltar para trás quando a equipa
estava a apenas a 180 quilómetros do objetivo.
«Schackleton não é celebrado pelo pioneirismo das suas descobertas, mas antes
pelo seu comportamento exemplar enquanto
chefe: era capaz de motivar e preocupava-se genuinamente com a segurança dos seus
homens», escreve Peter Laufmann no livro

A bordo do antigo
baleeiro Terra Nova,
viajavam com Robert
Scott 12 cientistas
e um fotógrafo

Scott e Amundsen – A Corrida ao Polo Sul.
A sua mulher relatou o seguinte: «A única
explicação que me deu a propósito de não ter
alcançado o Polo Sul foi dizer que um burro
vivo é melhor do que um leão morto.»
Shackleton acabou por morrer no início de
outra viagem à Antártida, 12 anos depois desse
dia de 1909 em que ficou a 180 quilómetros
do objetivo.

Scott e as fotos de Ponting
Em 1910, duas expedições seguiram até à
Antártida com o objetivo principal de chegar
ao Polo Sul. E também com várias tarefas
científicas a desempenhar, sobretudo no caso
da expedição britânica que viajava a bordo do
navio Terra Nova. O antigo baleeiro transportava 12 cientistas, incluindo três geólogos,
dois biólogos e um meteorologista. Além dos
cientistas e da restante tripulação, havia um
fotógrafo e realizador famoso no grupo liderado pelo capitão da marinha real Robert
Falcon Scott. Chamava-se Herbert Ponting e
trouxe da Antártida fotografias e filmes que
ficaram para a história, incluindo o que viria
a ser o filme O Grande Silêncio Branco, que
documenta a expedição de Scott.
O capitão Scott já era famoso antes de partir
para esta viagem e já tinha estado antes na
Antártida, mas as fotografias e os filmes poderão ajudar a perceber o facto de os britânicos
e o mundo em geral se terem apaixonado pela
história dos derrotados desta corrida. São
ainda hoje imagens inesquecíveis e Ponting
foi o primeiro fotógrafo profissional a viajar
até à Antártida, tendo por isso o privilégio de
poder mostrar em primeira mão paisagens
que quase nunca ninguém vira.
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á alguém tinha conquistado o Polo
Sul nas páginas de um livro. Aconteceu 43 anos antes de uma bandeira
norueguesa ter sido cravada e fotografada naquela superfície gelada.
O livro chama-se Vinte Mil Léguas
Submarinas e terá contribuído para os sonhos de várias gerações de leitores:
« – A 21 de março de 1868 alcancei eu, o
capitão Nemo, o Polo Sul, a noventa graus
de latitude, e assim tomo posse desta parte
da esfera terrestre.
– Em nome de quem, capitão?
– Em nome de mim próprio, meu senhor!
E, pronunciadas estas palavras, desfraldou
o capitão Nemo uma bandeira preta com um
N dourado.»
A bordo do monstro submarino Nautilus, os
leitores portugueses e de todo o mundo começaram a chegar ao Polo Sul através deste livro
de 1869, do escritor francês Jules Verne – ou
Júlio Verne, em muitas edições portuguesas.
Fora da ficção, no início do século XX já
quase todo o planeta tinha sido percorrido
e cartografado. O Polo Sul e o Polo Norte
eram duas das exceções e garantiam a glória
e a fama dos exploradores que lá chegassem,
louros que poderiam partilhar com os seus
países de origem, com os organizadores e com
os financiadores das expedições.
Além de coragem, conhecimento científico, sorte e tempo, era necessário um investimento importante para enviar barcos
com grandes tripulações e equipamento
durante meses ou anos para o outro lado do
mundo. Parte da energia dos exploradores
era gasta ainda na Europa ou na América,
a angariar patrocínios.

por João Pacheco

Expedição
O geólogo Thomas Taylor
e o meterologista Charles
Wright à entrada de uma
gruta de gelo,
com o barco Terra Nova
ao fundo, janeiro de 1911

VISÃO H I S T Ó R I A

71

EXPLORADORES // SÉC. XIX-XX

1901-1904
Dirige a Expedição
Antártica Nacional
Britânica, a bordo
do Discovery,
que explora a
Antártida embora
sem alcançar
o Polo Sul; no
regresso, é
acolhido como um
herói nacional

1910-1912
Lidera a expedição
científica
embarcada no
Terra Nova,
movido pelo
objetivo de atingir
o Polo Sul, o que
consegue para
constatar de
Roald Amundsen
tinha chegado
antes. Todos
os membros
da expedição
morrem no
regresso, ainda na
Antártida, devido
ao frio e à fome.
Os corpos são
posteriormente
resgatados
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Além das imagens de Ponting e da morte
trágica de Scott e mais quatro companheiros
de expedição, o diário manuscrito encontrado
junto ao cadáver congelado de Scott estava
muito bem escrito. E foi editado em livro logo
em 1913, com uma nota biográfica introdutória escrita por James Matthew Barrie, o
autor do sucesso de vendas Peter Pan, que
era amigo de Scott.
Logo que a notícia da morte de Scott chegou
ao Reino Unido, as manifestações populares de luto foram comparáveis ao que viria a
acontecer décadas mais tarde, quando morreu
num acidente rodoviário a princesa Diana de
Gales, a Lady Di.

Ovos de pinguim
Para o grupo liderado por Scott, havia muitas
medições e recolhas geológicas e de fauna a
serem feitas durante a permanência na Antártida. Uma das tarefas científicas mais famosas
foi a recolha de ovos de pinguim-imperador,
que implicou cinco semanas de caminhada
através de um frio tão violento que se racharam os dentes dos três exploradores enviados
para esta missão, sempre a pé desde a base
da expedição até ao Cabo Crozier, onde se
localizava a colónia de pinguins onde tinham
de recolher os ovos. «Às vezes era difícil não
uivar», contou Apsley Cherry-Garrard no livro
A Pior Viagem do Mundo. O objetivo científico
era possibilitar o estudo dos embriões dos
pinguins, dentro dos ovos, para averiguar
eventuais ligações evolutivas entre os dinossauros e as aves.
Entre as muitas experiências previstas, até
a própria logística da expedição servia como
campo de estudo. Scott tencionava experimentar meios de locomoção complementares,
desde a base montada junto à costa até ao
Polo Sul. Ignorava assim os conselhos pedidos e recebidos na Noruega de um veterano
norueguês das explorações polares, que recomendara a aposta em cães e esquis. Para azar
de Scott, falharam os trenós puxados por cães,
os esquis, os trenós motorizados e os póneis siberianos, tendo os exploradores de fazer quase
todo o percurso a pé, sempre a puxar trenós
enormes com equipamento, mantimentos e
material científico recolhido pelo caminho.
Caso tivessem conseguido voltar ao ponto
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Robert
Falcon Scott

de partida, teriam sofrido um frio extremo
e tempestades recorrentes ao longo de 2842
quilómetros, percorridos no máximo durante
os 180 dias de duração do verão antártico,
para poderem ter alguma luz solar.
Mas morreram de fome e de frio enquanto tentavam regressar à base, já conscientes
da derrota e sempre a carregar as amostras
recolhidas pelo caminho, por exemplo de rochas e fósseis. Muito do planeamento falhara,
incluindo o tipo de vestuário, os meios de locomoção e a alimentação, que era insuficiente
para o esforço físico de puxar tanto peso sobre
o gelo e a neve.

Roald
Amundsen
1997-1899
Hiberna para lá
do Círculo Polar
Ártico, integrado
numa expedição
belga

1903
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Carne de cão fresca
Quem chegou em primeiro lugar ao Polo
Sul foi o explorador polar norueguês Roald
Amundsen, que percorreu com cães e quatro
membros da expedição 2620 quilómetros
pela Antártida, contando com o percurso de
ida e de regresso à base norueguesa, montada
junto à costa, a centenas de quilómetros da
base britânica.
Na noite de 15 de dezembro de 1911, o feito
foi comemorado ao jantar com um pequeno
pedaço de carne de foca para cada um. Os
cientistas tinham sido dispensados à última
hora pelo líder da expedição norueguesa, não
chegando a embarcar rumo à Antártida.
Apesar do sucesso no Polo Sul, Amundsen
sonhava era com o Polo Norte desde pequeno, como escreveria depois do seu triunfo
antártico: «Não posso dizer, embora saiba
que teria um efeito bem mais grandioso, que
estava ali diante do objetivo da minha vida.
Afirmá-lo assim seria um pouco exagerado.
Prefiro ser sincero e declarar desde logo que
decerto nunca antes deverá alguém ter estado em tamanha contradição em relação ao
objetivo da sua vida como eu, nesta altura.
Desde miúdo que sempre tive uma paixão pela
região em redor do Polo Norte, que diabo, pelo
próprio Polo Norte, e eis que me encontrava
no Polo Sul! Será possível imaginar algo mais
contraditório?»
Tinham sido necessários vários sacrifícios para possibilitar a chegada ao Polo Sul.
E agora ainda faltaria regressar à base junto
da costa. Pelo caminho, foi preciso ir abatendo
a tiro vários dos 97 cães vindos da Noruega,

Chefia, no Canadá,
a primeira
expedição naval
a percorrer a
Passagem de
Noroeste, entre os
oceanos Atlântico
e Pacífico

1911
Lidera a primeira
expedição a
chegar ao Polo
Sul, que atinge em
14 de dezembro

1918
Explora, a norte
da Sibéria, a
Passagem do
Nordeste

1928
O hidroavião
em que viaja
desaparece
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No Polo Norte

para alimentar como previsto os homens e os
restantes cães. «A ementa de um explorador
polar daquela época era tudo menos opulenta:
havia bolachas, leite em pó, chocolate e, de
vez em quando, carne de foca ou carne de cão
fresca», escreve Peter Laufmann.
A falta de preparação e de planeamento da expedição de Scott contrastou com a
minúcia posta por Amundsen em todos os
pormenores. Ajudados por cães que puxavam
trenós, montados em esquis, vestidos com
equipamentos de neve como os usados pelos
esquimós inuítes, os noruegueses arriscaram
a vida mas diminuíram dentro do possível os
riscos de falharem o objetivo.
A cabana de madeira usada como base junto à costa para a expedição até ao Polo Sul
74 V I S Ã O H I S T Ó R I A

veio desmontada dentro do navio norueguês.
E durante os meses de espera pelo momento
certo para partir rumo ao objetivo, o tempo
foi sendo aproveitado para voltar a testar e a
aperfeiçoar o equipamento. Por exemplo, os
sapatos foram alterados. E os trenós foram
aplainados até chegarem a um peso ideal.
No caminho até à Antártida, Amundsen tinha optado pelo secretismo e pela dissimulação, anunciando a todos que partia para o
Polo Norte. Até o proprietário do navio, o rei
norueguês e outros financiadores estavam
convencidos de que o objetivo da viagem era
chegar ao Polo Norte. Mas Amundsen tinha
perdido por momentos o interesse em alcançar o extremo norte do planeta, porque em
1909 foi anunciado por dois exploradores
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C
Considerou-se
durante a maior parte do século
XX que os primeiros seres humanos a atingirem
X
o Polo Norte tinham sido os membros da
expedição capitaneada pelo comandante da
e
Marinha norte-americana Robert Peary, em
M
6 de abril de 1909. Porém, o seu compatriota –
e psiquiatra – Frederick Cook nunca se cansou
de
d reivindicar a primazia, sustentando, ainda
que
q sem provas, ter chegado ao ponto mais
setentrional
da Terra um ano antes, em 21 de
s
abril
de 1908. Estalou então uma polémica e
a
o caso chegou a ser votado no âmbito de uma
comissão do Congresso dos EUA, cabendo aí a
«vitória» a Peary.
Mas também a «conquista» do Polo Norte
por Peary não deixou de ser posta em
causa, quer por falta de provas quer por
cálculos e registos atabalhoados, ainda que
possivelmente não fraudulentos.
O que se pode afirmar de certeza absoluta
é que uma expedição atingiu o Polo
Norte em 1968, chefiada pelo (também
americano) aventureiro e vendedor de seguros Ralph Palisted – esta utilizando já,
naturalmente, veículos terrestres motorizados.
No capítulo das curiosidades, registe-se que o Polo Norte é consideravelmente
mais quente do que o Polo Sul, visto localizar-se numa calote rodeada de mar.
No inverno, a temperatura média é ali de 34 graus centígrados abaixo de zero e
no verão ronda os 0 graus. A camada de gelo é relativamente fina, rondando em
média os três metros de espessura, mas atualmente está a adelgaçar-se devido
ao aquecimento global. L.A.M.
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Quem chegou primeiro
ao extremo oposto?

H. G. PONTING/GETTY

Sem cães ou
póneis Os trenós
com mantimentos,
equipamento e material
científico tiveram de
ser puxados pelos
exploradores. Em baixo,
à esquerda, o geólogo
Raymond Priestley
fazendo uma medição,
com o Monte Erebus ao
fundo; e, à direita, três
membros da expedição
sentados à volta de um
fogareiro de campismo,
fevereiro de 1911
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Corrida na Antártida
OCEANO
GLACIAL
ANTÁRTICO

Glaciar
Axel Heiberg
E

Plataforma
de gelo Ross

Scott, Wilson
e Bowers Oates

Polo Sul
Evans

N

S

Amundsen 14 dez 1911
Scott 17 jan 1912

Ilha de Ross
Glaciar
Beardmore

Locais da morte dos membros
da expedição britânica, no regresso

rivais norte-americanos que tinham conseguido chegar ao Polo Norte. Entretanto, há
muitas dúvidas de que o feito dos dois norte-americanos tivesse mesmo acontecido. Mas
para Amundsen não havia grande interesse
na eventual fama de ter sido o segundo ou
o terceiro a alcançar o Polo Norte. Agora, o
que interessava era a conquista do Polo Sul.
A restante equipa da expedição norueguesa
só foi informada por Roald Amundsen da
mudança de planos quando o navio chegou à
ilha da Madeira, para reabastecimento. Apesar da surpresa, todos quiseram continuar a
bordo, agora rumo ao Polo Sul.
No Funchal estava à espera o irmão do líder
da expedição, que tratara já da logística do
reabastecimento. E que ficou de enviar um
telegrama a Scott assinado por Amundsen, a
anunciar a mudança de planos. Mas o telegrama só deveria ser enviado da Noruega.
Já na Antártida, as duas expedições
encontraram-se na Baía das Baleias, estabelecendo depois as respetivas bases em
dois diferentes pontos da costa.

Uma tenda com cartas
Quando a equipa britânica liderada pelo capitão Robert Falcon Scott chegou ao Polo
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Expedição
Robert Scott
Partida: 1 nov 1911
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Roald Amundsen
Partida: 19 out 1911
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Estojo de farmácia de
Amundsen está em Lisboa
O Museu da Farmácia, em Lisboa, tem uma
seção sobre «Grandes viagens de exploração:
África e Antártida», da qual faz parte o estojo
de medicamentos que pertenceu à expedição
norueguesa liderada por Roald Amundsen.
A mala chegou mesmo ao Polo Sul em primeiro
lugar e voltou para contar a história.
Este estojo de viagem norueguês tem apenas
15 centímetros de largura, porque tudo o que o
grupo de Amundsen transportou até ao Polo Sul
estava pensado para ocupar o mínimo de espaço
possível e para pesar pouco, poupando esforços
a homens e a cães. Por fora, faz lembrar uma
cigarreira revestida de couro. Lá dentro, há, por
exemplo, ligaduras, uma caixa de agulhas de
cirurgião vazia, pinças e tesouras. Além de 13
frascos de vidro com produtos farmacêuticos
que na época eram usados em contexto
terapêutico, mas que em muitos casos
não passariam agora num controlo de
aeroporto, como cocaína, adrenalina, ópio,
cânfora ou aspirina.
Ao lado deste objeto da expedição de Amundsen
está o estojo farmacêutico de emergência de Ernest Shackleton, o explorador
que desistiu a 180 quilómetros do Polo Sul. O destaque museológico é maior: é
que por mais que Amundsen tenha sido o líder da primeira expedição a alcançar
o Polo Sul, a história de Shackleton tem mais romantismo e já encantou várias
gerações.
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Viagem sem regresso Cinco membros da equipa que chegou ao Polo Sul (da esq. para a dta): Laurence Oates, H.R. Bowers, Robert Scott,
Edward Wilson e Edgar Evans. Em cima, Robert Scott em outubro de 1911. Ninguém sobreviveria

Sul, encontrou à sua espera uma bandeira
norueguesa e uma tenda com cartas de Roald
Amundsen para o capitão Scott e para o rei
norueguês, ali deixadas para o caso de a expedição vencedora não conseguir regressar à
base para relatar o feito.
Agora não havia dúvidas, a corrida ao Polo
Sul tinha sido ganha pela equipa norueguesa,
com muito tempo de avanço. Restava à expedição do capitão Scott a glória menor de ter
alcançado o Polo Sul em segundo lugar, o que
conseguiu fazer 34 dias depois.
Quando o navio norueguês Fram chegou à
Nova Zelândia, a notícia foi partilhada com
o mundo por telégrafo e andou pelas primeiras páginas dos jornais até ter sido eclipsada
por outro acontecimento que interessou mais
os leitores: em abril de 1912, o paquete Titanic afundou-se depois de chocar com um
icebergue durante a viagem inaugural entre
Southampton e Nova Iorque, provocando a
morte de mais de 1500 pessoas.
O norueguês Roald Amundsen viria a escrever um livro a relatar a aventura. E seria
a estrela de palestras dadas em vários continentes. Mas, apesar de ter vencido a corrida
ao Polo Sul, não chegaria nunca a alcançar a
fama que envolveu o capitão Scott e os quatro

homens que o acompanharam até ao objetivo.
E que morreram de frio e de fome ao tentar
regressar. Em tempos de paz, o Império Britânico projetou-se na figura heroica de Scott,
um capitão da Marinha que morrera por se ter
exposto a condições naturais extremas, sem
a melhor preparação logística mas com uma
boa máquina de divulgação a acompanhá-lo
em vida e também depois da morte.
Em Portugal, a revista Ilustração Portuguesa viria a reservar destaque apenas para
a expedição que chegou em segundo lugar ao
extremo sul do planeta. A história foi contada
em três páginas na edição de 24 de fevereiro de
1913, quando o mundo ficou a conhecer o final
da história da expedição de Scott ao Polo Sul.
A equipa que foi procurar os cinco explora-

Quando a equipa de Scott
chegou ao Polo Sul,
encontrou à sua espera
uma bandeira norueguesa e
uma tenda com cartas
de Amundsen

dores britânicos encontrou a tenda com três
cadáveres. Os outros dois exploradores morreram fora da tenda. E um deles, Lawrence
Oates, ficaria imortalizado num quadro de
John Charles Dollman, que viria a ser muito
reproduzido. O título é A Very Gallant Gentleman (Um Cavalheiro Muito Honrado) e refere-se à forma como Oates morreu. Segundo
Scott escreveu no diário, às tantas Oates já
estava muito fragilizado e sabia que não poderia sair dali vivo. Mas não queria ser um
fardo para a equipa e decidiu então sair da
tenda e caminhar para longe, dizendo estas
palavras que ficariam célebres: «Vou só até
lá fora, pode ser que me demore bastante.»
Na tenda dos exploradores britânicos foi
também encontrado o diário de Scott, além
de cartas dirigidas a diferentes destinatários.
E uma mensagem final do capitão ao público,
reproduzida integralmente ou em parte nas
páginas de jornais e revistas de todo o mundo.
Incluindo na Ilustração Portuguesa, onde, entre
outras imagens, podemos ver Scott de braço
dado com a mulher, que olha para ele sorridente: «Não lamento esta viagem que demonstra
que os ingleses sabem afrontar corajosamente
a morte.» Nascera um mito. E desta vez não
saíra da imaginação de Júlio Verne.
VISÃO H I S T Ó R I A
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Neil Armstrong

A ‘Águia’ pousou na Lua
Neil Armstrong foi o primeiro homem a pôr o pé – neste caso,
o esquerdo – na superfície lunar. O comandante
mandante da Apollo 11
mostrou ter muito sangue-frio na alunagem
gem do módulo 'Eagle'

N

a madrugada de 20 de julho de
1969, passada em frente aos aparelhos de televisão a preto e branco,
grande parte do mundo assistiu em
direto, depois de uma longa espera,
à abertura da escotilha do módulo
lunar Eagle e à saída de Neil Armstrong, o
comandante da missão Apollo 11, para iniciar
o primeiro passeio do homem pela Lua.
A aventura começara cerca de um ano
antes, quando os norte-americanos Neil Armstrong, Edwin «Buzz» Aldrin e Michael
Collins, todos nascidos em 1930, tinham sido
selecionados pela NASA, a agência espacial
dos EUA, para participarem na primeira
missão tripulada ao satélite natural da Terra,
entre 16 e 24 de julho de 1969.
Armstrong, o mais distante e discreto dos
três, era o único civil, mas tinha experiência
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por Clara Teixeira
militar como piloto
to na Guerra da Coreia.
«Buzz» (como era
a tratado pela irmã mais
nova) Aldrin era um antigo coronel-piloto
da Força Aérea, e Michael Collins era filho
de um general e tinha sido militar
na Força Aérea. Pintor
intor amador,
foi ele o autor do logótipo da
Apollo 11 – uma águia sobrevoando a Lua
a com
a nas
um ramo de oliveira
garras.
Só aos dois primeieiros foi dada a possiibilidade de passearr
pela superfície
lunar. A Michael
Collins, o piloto da
nave-mãe Columbia, não foi permi-

Como a
tecnologia do
Espaço mudou
as nossas vidas

Passeio lunar Transportada pelos dois
astronautas, a bandeira dos EUA foi
«esticada» com um arame para manter-se aberta num ambiente sem vento

tido pisar a Lua. Por isso, ficou conhecido
como «o homem mais solitário da História».
Mais tarde, nas memórias que publicou em
1974, confessou que o seu maior medo fora
a ideia de ter de deixar Armstrong e Aldrin
para trás, caso algo corresse mal e tivesse de
regressar sozinho à Terra.

Sinal de partida
A aventura dos exploradores do espaço começou na quarta-feira, 16 de julho de 1969, às
9h32m (14h32m, hora de Lisboa). O foguetão
Saturno V partiu da plataforma de lançamento
39-A, situada em Cabo Canaveral (na altura
chamado Cabo Kennedy), na costa leste da
Florida. Os três astronautas e o material da
missão Apollo 11 seguiam acomodados no
«nariz» do foguetão de cerca de 3500 toneladas. Acoplada, estava a cápsula com o módulo
de comando Columbia, o módulo de serviço
para fornecimento de energia elétrica, oxigénio e água durante a viagem, e o módulo
de exploração lunar Eagle, que transportaria
Armstrong e Aldrin até à superfície da Lua.
Nos meses anteriores à partida, todos os
equipamentos tinham sido exaustivamente
testados através dos mais sofisticados com-

putadores fabricados até à altura. Um potente simulador, com cerca de nove metros
de altura e 40 toneladas de peso, foi usado
para treinar a tripulação e ensiná-la agir em
caso de falha dos sofisticados equipamentos
eletrónicos que iriam auxiliá-los na missão.
Incursões numa câmara de vácuo, instalada
no centro espacial de Houston, no Texas, e
mergulhos inesperados num avião a jato,
para experienciar a ausência de peso, fizeram
também parte do treino intensivo.
No dia da partida, cerca de 400 técnicos
acompanharam a contagem decrescente dentro da sala de lançamento da NASA, num
penoso silêncio que só se transformou num
grito de vitória após a descolagem. Cá fora,
estima-se que um milhão de pessoas tenham
assistido à largada, num ambiente de grande
entusiasmo mas também de uma certa incredulidade. Frente aos televisores, muitos mais
– cerca de 500 milhões – seguiram o momento
em direto, sem tirar os olhos dos ecrãs.
Vestidos com pesados fatos de astronauta,
os três tripulantes seguiam a bordo sentados
em poltronas, aproveitando as pausas para
entrar em direto para as televisões e tentar explicar aos incrédulos humanos como
corria a vida a bordo. Num dos melhores
momentos, «Buzz» Aldrin conseguiu, a
muito custo, barrar uma fatia de pão que
teve de apanhar do ar devido à ausência de
gravidade dentro da cabine.

As necessidades dos astronautas
levaram ao desenvolvimento de
novos materiais e equipamentos
sofisticados, que rapidamente
saltaram do programa espacial
para o dia-a-dia. Inspirado
nos capacetes dos
tripulantes,
fabricados
através de um
processo de
moldagem de
borracha soprada, um engenheiro da
NASA criou os ténis Nike Air, com
os quais a estrela do basquetebol
Michael Jordan nos brindou com uns
magníficos saltos no ar. Tal como o
modelo Apollo, da Adidas, o
segredo está nas moléculas
de ar das solas que
absorvem o impacto no
solo, principalmente
debaixo do calcanhar
e dos dedos dos pés.
Também os fatos
dos astronautas,
confecionados com
um polímero (PBI),
serviram de base
para o vestuário à
prova de fogo, usado no
combate a incêndios, na
indústria petroquímica,
na indústria automóvel e na
aeronáutica.
A partir da comida liofilizada dos
astronautas, uma empresa americana
desenvolveu as práticas comidas
em pó, vendidas em pacote, às
quais basta juntar água. E, com o
objetivo de purificar e reciclar a água
consumida nas missões espaciais, a
NASA criou também,
nos anos 60, novos
equipamentos
que deram origem
aos aparelhos
portáteis de diálise,
não dependentes do
fornecimento contínuo
de água.
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A grande corrida
Durante décadas, os EUA e a URSS transferiram a Guerra Fria para a corrida espacial

1957

A URSS lança em
outubro o Sputnik 1,
o primeiro satélite
artificial. Um mês depois,
a cadela Laika é o
primeiro ser vivo a entrar
em órbita, mas morreria
de calor horas depois

1959

1961

Arranca o programa
de voos tripulados
da NASA, batizado
como Mercury. A
sonda soviética
Luna 2 torna-se o
primeiro veículo não
tripulado a atingir a
superfície da Lua

Iuri Gagarine é o
primeiro ser humano a
orbitar à volta da Terra.
Trinta e três dias depois,
Alan Shepard torna-se
o primeiro americano a
viajar no espaço, mas
não consegue fazer
uma órbita completa

Tudo a postos para a alunagem
Na sexta-feira, 19, Armstrong e Aldrin deslocaram-se, durante hora e meia, alguns metros
dentro da cápsula até alcançarem o módulo
lunar Eagle, protagonizando um momento
televisivo muito ao estilo de 2001, Odisseia no
Espaço, o filme de Stanley Kubrick estreado no
ano anterior. Só a meio do dia de sábado, 20,
é que os astronautas chegaram a «território»
inexplorado, entrando na órbita lunar quando
«voavam» a cerca de 15 quilómetros de altitude.
Armstrong e Aldrin transferiram-se para o
Eagle, enquanto Collins se mantinha aos comandos da nave-mãe. Ao soltar-se, o módulo
foi guiado até à outra face da Lua.
«Que tal vai isso?» A pergunta de Collins
recebeu de Armstrong a seguinte resposta:
«O Eagle [Águia] tem asas.»
Depois de ter completado a sua 13ª órbita
lunar, o módulo começou a descer, muito lentamente, na direção da superfície cinzento-acastanhada da Lua, com os dois astronautas posicionados de cabeça para baixo, como previsto.
Quando se encontrava a oito quilómetros de
distância do local escolhido para a alunagem
– o Mare Tranquilitatis (Mar da Tranquilidade) –, o veículo iniciou a manobra para se
endireitar, à velocidade estonteante de seis metros por segundo. Os dois tripulantes, quando
olharam à volta, aperceberam-se, com um certo
pânico, de que o sítio onde deveriam pousar
estava coberto de pedras capazes de danificar
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1962

John Glenn
completa o
primeiro voo
tripulado dos EUA,
descrevendo três
órbitas em volta da
Terra

1963

A soviética
Valentina
Tereshkova é a
primeira mulher
a viajar no
Espaço

Iuri Gagarine

O primeiro a ver a Terra lá de cima
A corrida ao Espaço, no período
mais tenso da Guerra Fria entre as
superpotências EUA e URSS, começou
em outubro de 1957, quando os soviéticos
deram o tiro de partida lançando o
Sputnik 1, o primeiro satélite artificial
a orbitar em volta da Terra. Um mês
depois, o Sputnik 2 transportou a bordo
um passageiro vivo – a cadela Laika, que
acabaria por morrer, provavelmente de
calor, horas depois da descolagem.
O cosmonauta Iuri Gagarine (1934-1968), de 27 anos, seria o primeiro ser
humano a orbitar à volta da Terra. A 12
de abril de 1961, a bordo do Vostok 1,
pôde observar o nosso planeta a partir
do Espaço durante uma viagem que
durou 108 minutos. No regresso, foi
recebido como um herói nacional, mas o
voo não terá sido pacífico. Na viagem de
volta, o cosmonauta teve de lidar com
problemas no retrofoguetão, que deveria
abrandar à entrada na atmosfera. Além
disso, o módulo de instrumentos só se
desprendeu da cápsula de aterragem
dez minutos depois do tempo previsto,
fazendo a nave rodopiar. Gagarine acabou
por se ejetar de paraquedas a 7 mil
metros de altitude, aterrando num campo
agrícola na região do Volga. Morreria sete
anos depois, durante um voo de treino
que se despenhou perto de Moscovo.

Depois de o Presidente dos EUA, John
Fitzgerald Kennedy, declarar que estava
«farto de cortar a meta em segundo
lugar na corrida espacial com a URSS»,
e de prometer colocar um homem na
Lua antes do final da década (de 60),
foram criados os programas Gemini
e Apollo. Em fevereiro de 1962, John
Glenn completou o primeiro voo tripulado
dos EUA, dentro do Mercury-Atlas-6,
descrevendo três órbitas em volta da
Terra. Mas seria o programa Apollo, com
11 missões tripuladas e um musculado
orçamento de 20 mil milhões de dólares,
a colocar os EUA na liderança da corrida
espacial, que culminou com a chegada do
homem à Lua.

No espaço A viagem do cosmonauta teve
uma duração de 108 minutos

1965

1968
Primeiro voo
tripulado do
programa
Apollo, com o
lançamento da
Apollo 7

Alexei Leonov
sai da Voskhod
2 para um
inédito passeio
de 12 minutos,
flutuando no
espaço

1969
A Apollo 11
coloca o primeiro
homem na
Lua. Até 1972,
seis missões
colocariam 12
astronautas
americanos na
Lua

Regresso à Terra Os astronautas foram resgatados por mergulhadores em pleno oceano
Pacífico, ao largo do Havai

as quatro «pernas» do módulo, inviabilizando
o regresso – e o dos astronautas – à nave-mãe.
Dotado de enorme sangue-frio – mas,
soube-se depois, registando 156 batimentos cardíacos por minuto – , o comandante
Neil Armstrong agarrou-se aos comandos
manuais e, com a ajuda do computador de
bordo, encontrou um lugar mais seguro
para a alunagem, a cerca de meia dúzia de
quilómetros. Finalmente, às 16h17m39s da
costa leste dos EUA (21h17m39s em Portugal
continental), o módulo lunar pousou na Lua.
«Houston, aqui Base da Tranquilidade, o
Eagle aterrou», disse um já mais calmo Armstrong. «Vocês fizeram com que aqui uma

série de rapazes tenham ficado azuis. Mas
agora estamos outra vez a respirar. Obrigado,
muito obrigado», respondeu-lhe o centro
espacial da NASA.
Seis horas e meia após a alunagem, aplicadas na verificação dos instrumentos e num
período de descanso, Neil Armstrong deu o
«pequeno passo» que lhe permitiu figurar
na História como o primeiro homem a pôr o
pé – neste caso, o esquerdo – noutro planeta
que não a Terra. Dentro do seu pesado fato de
astronauta, desceu a escada do Eagle, puxou
um fio para abrir a «janela» onde se encontrava a câmara de TV e pousou a bota esquerda
no chão, marcando no terreno o desenho da

sola de borracha. Só depois se virou para a
câmara e soltou a frase com que brindou a
humanidade: «Este é um passo pequeno para
um homem, mas um salto gigantesco para a
humanidade.»

Passeio na Lua
Passados uns 20 minutos, «Buzz» Aldrin
juntou-se ao comandante Armstrong para o
passeio conjunto na Lua, com a duração de
duas horas e 21 minutos, durante o qual cravaram no solo a enorme bandeira dos EUA,
«armada» com um arame fino que lhe permitiu manter-se aberta numa atmosfera sem
vento. Uma das missões dos astronautas foi a
montagem de equipamento científico em solo
lunar e a recolha de amostras de rochas. Dentro
da nave-mãe, descrevendo órbitas ao satélite
natural da Terra durante mais de 21 horas,
ficara o «solitário» Michael Collins. Através do
rádio, dirigiu-se aos companheiros de aventuras, dizendo-lhes: «Vão com calma, rapazes.»
Em Portugal, a chegada dos primeiros seres
humanos a outro planeta foi seguida por cerca
de 2 milhões de pessoas, que não quiseram
perder pitada da transmissão da RTP comentada pelo jornalista e pivô José Mensurado,
durante 18 longas horas de emissão.
O regresso à Terra aconteceu perto do Havai, no oceano Pacífico, onde os esperava o
porta-aviões Hornet com o presidente Richard
Nixon a bordo. Uma hora depois de cair no
mar, sustentada por três paraquedas, a escotilha da Columbia foi aberta por mergulhadores
e os tripulantes obrigados a vestir fatos de
proteção biológica. Seguiu-se uma quarentena
de 18 dias em Houston, até haver a certeza de
que não seriam portadores de doenças.
Durante oito dias, três horas, 18 minutos
e 35 segundos, Armstrong, Aldrin e Collins
venceram por duas vezes (à ida e à vinda)
uma distância de 380 mil quilómetros para
estacionarem durante 21 horas e 38 minutos
no satélite natural da Terra. Outras missões
lunares se seguiram à Apollo 11. Mas o feitiço
da Lua já não fascina, como no século XX,
os novos exploradores. Hoje, o desafio de
americanos, europeus, chineses e russos consiste na preparação de uma missão tripulada
a Marte. O planeta vermelho é a próxima
aventura do Homem.
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O explorador perdido

Figura inspiradora da personagem de Indiana Jones, o
inglês Percy Fawcett embrenhou-se pelos sertões brasileiros
do Mato Grosso à procura das ruínas de uma «cidade
perdida» erigida por uma antiquíssima civilização e, a
partir de maio de 1925, nunca mais foi visto — apesar de
várias expedições o terem procurado durante décadas
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Percy Fawcett Entre 1906 e 1925 levou a cabo oito expedições ao interior
da América do Sul. Teria tido conhecimento da cidade de «Z» através
do relato escrito de um velho bandeirante português.
Com ele, desapareceram o filho mais velho e um amigo deste
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