
Esta publicação parte de um conjunto de 
reflexões sobre a importância e a originalidade do 

vasto legado informativo de matriz portuguesa 
relativo à China, estendendo depois essa análise 

a outras imagens europeias do mundo chinês. 
Da autoria de especialistas provenientes de 

diferentes disciplinas, como a Geografia, a História, 
a Matemática, a História da Ciência e as Ciências 
da Informação e da Documentação, os estudos 

aqui reunidos incidem sobre um conjunto de 
agentes e fontes documentais dos séculos XVI e 
XVII responsáveis pela elaboração do saber que 

esteve na origem do moderno conhecimento sobre 
o universo geográfico, científico e cultural sínico. 

A par da análise de algumas das primeiras grandes 
sínteses geográficas e antropológicas sobre a 

China, estes textos debruçam-se sobre temas tão 
diversos como as representações cartográficas 

dos espaços marítimos chineses, a transmissão e a 
recepção do conhecimento científico ocidental na 

China, a narrativa de experiências de viagem nestas 
partes da Ásia oriental e a génese de alguns dos 
estereótipos mais divulgados sobre as diásporas 

chinesas enraizadas nos mares contíguos.
Este livro inclui também o catálogo completo 

da exposição bibliográfica, iconográfica e 
cartográfica Uma China Ilustrada: temas chineses 

na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, que 
esteve patente nas salas contíguas à Biblioteca 

do Palácio de Mafra em 2014, permitindo 
ampliar o seu âmbito ao século XVIII. Com isto, 

é coberta uma parte muito significativa do 
importante conjunto de experiências e saberes 

popularizados na Europa pela sinofilia da 
primeira metade de Setecentos, precisamente 
o momento que coincide com a circunstância 

feliz em que foi reunido o essencial do riquíssimo 
espólio iluminista da Biblioteca de Mafra.
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apresentação
Percepções europeias da china

Francisco Roque de Oliveira
Centro de Estudos Geográficos

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Universidade de Lisboa (CEG-IGOT-ULisboa)

Este livro integra os principais resultados de duas realizações empreendidas 
conjuntamente pelo Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e 
pela Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra para assinalar o 5.º centenário da 
chegada dos Portugueses à China, em 1513-1514: o Colóquio Leituras portuguesas 
da China dos séculos XVI e XVII – Livros, ideias e imagens na origem da moderna Sino-
logia, realizado no Palácio Nacional de Mafra a 7 de Fevereiro de 2014, e a expo-
sição Uma China Ilustrada: temas chineses na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, 
que esteve patente nas salas contíguas à Biblioteca do Palácio de Mafra entre essa 
data e 30 de Abril do mesmo ano. 

Tal como no caso do Colóquio que lhe esteve na génese, esta publicação parte 
de um conjunto de reflexões sobre a importância e a originalidade do vasto legado 
informativo de matriz portuguesa relativo à China, estendendo depois essa análise 
a outras imagens europeias do mundo chinês. Da autoria de especialistas prove-
nientes de diferentes disciplinas, como a Geografia, a História, a Matemática, a 
História da Ciência e as Ciências da Informação e da Documentação, os estudos 
aqui reunidos incidem sobre agentes e fontes documentais dos séculos XVI e XVII 
responsáveis pela elaboração do saber que esteve na origem do moderno conhe-
cimento sobre o universo geográfico, científico e cultural sínico. A par da análise de 
algumas das primeiras grandes sínteses geográficas e antropológicas sobre a 
China, estes textos debruçam-se sobre temas tão diversos como as representações 
cartográficas dos espaços marítimos chineses, a transmissão e a recepção do 
conhecimento científico ocidental na China, a narrativa de experiências de viagem 
nestas partes da Ásia Oriental e a génese de alguns dos estereótipos mais divul-
gados sobre as diásporas chinesas enraizadas nos mares contíguos. Por outro lado, 
a recuperação do catálogo completo da exposição bibliográfica, iconográfica e 
cartográfica acima referida, junto com o texto que a enquadrou, permitem ampliar 
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o âmbito deste livro ao século XVIII. Com isto, é também coberta uma parte muito 
significativa do importante conjunto de experiências e saberes popularizados na 
Europa pela sinofilia da primeira metade de Setecentos, precisamente o momento 
que coincide com a circunstância feliz em que foi reunido o essencial do riquíssimo 
espólio iluminista da Biblioteca de Mafra (ver Mungello, 2013: 135-141). 

Assinados, respectivamente, por Miguel Rodrigues Lourenço e Francisco Roque 
de Oliveira, os dois primeiros textos aqui presentes debruçam-se sobre aspectos 
complementares do longo e sinuoso processo de fixação dos espaços marítimos 
da China na cartografia de matriz portuguesa – e ocidental – elaborada a partir das 
primeiras décadas do século XVI. No primeiro caso, é oferecida uma leitura actuali-
zada sobre os principais mapas de base náutica nos quais foi sendo sedimentada, 
ao longo dessa centúria, a apresentação da longa extensão litorânea da China. É 
prestado particular cuidado à identificação dos contextos de produção e das expe-
riências de terreno que enquadraram as sucessivas representações, tal como é 
indagada a circulação noticiosa de protótipos e modelos cartográficos, dos quais 
por vezes apenas sobram vagos indícios. O segundo destes trabalhos realizados no 
âmbito da História da Cartografia organiza-se em torno de uma selecção de espé-
cimes cartográficos produzidos em escalas muito diversas, incluindo a escala 
regional e a escala urbana, permitindo vislumbrar tanto algumas das especifici-
dades da província chinesa de Guangdong, como as particularidades do urba-
nismo de Macau. Aborda ainda as implicações decorrentes da contaminação 
recíproca entre práticas cartográficas ocidentais e asiáticas – designadamente, 
chinesas –, naquele que será um dos aspectos menos evidentes, mas nem por isso 
menos significativos, da circulação dos mapas que fixaram as parcelas da China 
mais expostas aos contactos com os portugueses durante os século XVI e XVII, bem 
assim como dos esforços de apropriação territorial que sabemos universalmente 
subentendidos à própria acção de cartografar. 

Jorge Santos Alves traz-nos um inquérito sobre os informadores asiáticos que 
sustentaram boa parte dos conteúdos relativos à China incluídos na Suma Oriental 
de Tomé Pires, um dos primeiros e mais importantes tratados geográficos portu-
gueses sobre a Ásia, redigido em Malaca na primeira metade da década de 1510 
(ver Loureiro, 2000: 165-176; Oliveira, 2003: 408-414; Pinto, 2014: 13-22). Confron-
tando as duas versões conhecidas desta obra – os manuscritos ditos de Lisboa e 
Paris –, Jorge Alves desenvolve alguns dos mais recentes trabalhos dedicados ao 
tema, fixando a sua atenção em vários informantes asiáticos de Tomé Pires, com 
destaque para os grupos constituídos por homens de negócio luções (designação 
eventualmente sobreponível a bornéus), malaios e javaneses, para além de 
elementos da comunidade chinesa residente em Malaca. Esta indagação vai de par 
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com a interpretação da imagem da China meridional oferecida neste texto tanto à 
luz dos propósitos gerais que orientaram a escrita da Suma Oriental no contexto da 
política imperial portuguesa do reinado de D. Manuel I, como a partir daqueles que 
poderão ter sido os interesses e as estratégias pessoais e materiais dos principais 
informadores asiáticos do funcionário régio português. Obra fechada na véspera 
do primeiro desembarque oficial português na China, a Suma Oriental de Tomé 
Pires traz inscrita a marca dos múltiplos interesses asiáticos que acompanharam 
essa aproximação que Portugal planeava em direcção à China, oferecendo com 
isso variadas pistas para o entendimento das teias de negócio e de diplomacia que 
ampararam o caminho das suas armadas. 

A matéria-prima do estudo assinado por Rui Manuel Loureiro corresponde às 
viagens na China descritas por Giovanni Francesco Gemelli Careri no seu Giro del 
Mondo (6 vols., 1699-1700), obra que se crê ter servido de inspiração mais ou menos 
remota a Júlio Verne ao escrever a celebérrima Volta ao Mundo em 80 dias (ver 
Sunyer Martín, 1988; Pimentel, 2003: 66). Depois de passar em revista as complexas 
questões que se prendem com os propósitos, a logística e a própria verosimilhança 
das viagens através da Europa, Médio Oriente, Ásia e Novo Mundo reclamadas por 
Gemelli Careri, Loureiro mergulha na análise dos capítulos correspondentes à 
descrição de Macau e Cantão e ao itinerário que este aventureiro calabrês terá 
empreendido até Pequim (Beijing), via Nanchang e Nanquim, nos anos de 1695 e 
1696. É analisado em detalhe o modo como, à semelhança do que sucede em 
outras partes da mesma obra, nesta secção chinesa do Giro del Mondo as observa-
ções pessoais relativas aos incidentes da jornada são acrescentadas de um denso 
aparato informativo sobre a geografia e a história da China colhido num vasto 
conjunto de fontes escritas e de notícias orais provindas de informadores europeus 
e chineses. Aqui, o devido destaque é dado ao suplemento informativo que Gemelli 
Careri retirou de obras como a Nouvelle Relation de la Chine de Gabriel de Maga-
lhães – livro publicado em Paris em 1688 a partir do manuscrito «Doze excellencias 
da China», composto cerca de duas décadas antes por este missionário jesuíta 
português –, e o Portrait historique de l’Empereur de la Chine (1697), de Joachim 
Bouvet. Outro tanto sucede quando Rui Loureiro ensaia uma análise intertextual 
entre muitas das informações chinesas dadas no Giro del Mondo e o que fora escrito 
por autores jesuítas como Álvaro Semedo, Johann Adam Schall von Bell, Athana-
sius Kircher, Daniello Bartoli, Michał Boym, Martino Martini, Philippe Couplet ou 
Louis le Comte, por exemplo, dos quais parece ter provido o essencial desse caudal 
informativo. Este estudo inclui ainda algumas reflexões pertinentes sobre as 
gravuras figurando paisagens e diversos temas chineses que são intercaladas na 
obra de Gemelli Careri, os aspectos correlatos do registo dos respectivos originais 
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no terreno e – sobretudo – sobre o tópico da circulação de imagens da China nas 
obras impressas na Europa entre finais do século XVII e o início do século XIX (ver 
Perujo, 1983: LI-LVIl; Reed, 2007: 10-24). 

Uma frase escrita precisamente pelo jesuíta Gabriel de Magalhães servirá de 
mote a Paulo Jorge de Sousa Pinto para abordar o tema da percepção da imagem 
da diáspora chinesa na Ásia do Sueste nos séculos XVI e XVII. Como se explica neste 
estudo, se a identificação dos chineses ultramarinos como “judeus do oriente” 
apenas será teorizada em textos asiáticos no início do século XX a partir de um 
conjunto de escritos atribuídos ao rei Rama VI (Vajiravudh) da Tailândia, os princi-
pais contornos dessa imagem que chegou aos nossos dias já se encontram 
expressos nas páginas do Tratado das cousas da China de frei Gaspar da Cruz (1569- 
-1570), sendo depois sintetizados em diversas fontes europeias do século XVII que 
abordam o assunto específico dos mercadores chineses que intermediavam entre 
os portos do Sul da China e paragens sueste asiáticas como o Sião, Bornéu, Sunda 
e a Península Malaia, onde se haviam fixado como comunidades residentes. Sousa 
Pinto passa em revista a evolução dos ritmos de relacionamento entre europeus – 
portugueses, castelhanos e holandeses – e chineses ultramarinos ao longo do 
período considerado, condicionada pelas modificações da política externa chinesa 
e pela evolução dos modelos coloniais europeus na região, designadamente 
aqueles praticados em Manila e Batávia. Fazendo-o, reúne os indícios que con- 
correm para a afirmação de uma imagem progressivamente menos favorável dos 
chineses nessas áreas, a qual manipulou ocasional mas sintomaticamente a compa-
ração com os judeus da Europa. O estudo encerra como uma leitura sobre a imagem 
dos chineses construída nos textos holandeses a partir do início do século XVIII, 
quando a afirmação de uma economia de plantação em Java suscitou uma alte-
ração profunda no número e na tipologia dos migrantes chineses, trazendo consigo 
uma alteração radical no modelo de segregação espacial e, para o que mais importa 
aqui, na própria generalização de um juízo pejorativo sobre essas comunidades 
asiáticas.

A proposta de Luís Saraiva, visando a introdução na China dos Elementos de 
Euclides, preenche neste livro o tratamento da matéria associada ao papel instru-
mental reservado à ciência e à tecnologia europeias na missionação que Matteo 
Ricci e os jesuítas praticaram na China na transição do século XVI para o século 
XVII, concebidas como resposta ao interesse por um saber aplicável e socialmente 
útil reclamado pelas elites chinesas no final da dinastia Ming (Fontana, 2011: 
261-264; Iannaccone, 2013: 156). O exemplo escolhido, correspondente à 
tradução dos primeiros seis livros dos Elementos realizada em Pequim entre 1606 
e 1607 a partir da versão latina de Christophorus Clavius, publicada em 1574, 



constitui, simultaneamente, um reconhecido paradigma da transposição de 
conteúdos científicos da Europa para a China e do confronto que daí decorreu 
entre práticas científicas europeias e asiáticas. Esta última circunstância é desde 
logo patente na colaboração que o converso Xu Guangqi emprestou a Ricci para 
a tradução parcial da geometria euclidiana e na negociação que ambos empreen-
deram no sentido de acertarem um ponto de convergência entre as tradições 
matemáticas e culturais que representavam. Luís Saraiva começa por recuperar 
alguns dos mais importantes marcos das matemáticas gregas anteriores à época 
de Euclides, derivando daí para uma caracterização da estrutura geral desta obra 
e para uma exposição sobre a empresa científica e missionária de Ricci na China. 
São revistas em detalhe as dificuldades sentidas pelos leitores chineses na 
compreensão dos Elementos de Euclides e o modo como Ricci e Xu procuraram 
aplanar as divergências resultantes do facto da metodologia matemática envol-
vida constituir uma novidade no contexto do pensamento matemático chinês. O 
texto encerra com a exposição das primeiras edições da tradução dos Elementos 
por Ricci e Xu e com uma tentativa de avaliação do real impacto do projecto de 
divulgação da geometria euclidiana junto das elites chinesas idealizado por 
Matteo Ricci. Da sua leitura, retiramos novas pistas para entendermos o modo 
como parte significativa da operação intelectual realizada por missionários como 
Ricci deve começar por ser lida à luz das circunstâncias específicas do diálogo 
praticado pelos jesuítas com os diversos interlocutores encontrados na China (ver 
Martzloff, 1995: 311-322; Jami, 2004: 79-96; Hsia, 2010: 252-253; Fontana, 2011: 
85-104 e 255-270; Oliveira, 2011: 260).

Entre a aproximação mercantil, conflituosa e, depois, diplomática que os euro-
peus empreenderem em direcção à China a partir do exemplo português da 
primeira metade do século XVI e o eco duradouro da imagem muito idealizada do 
mundo chinês propagandeada pelas mais importantes obras assinadas por 
autores jesuítas nos séculos XVII e XVIII escoou o essencial do saber adjectivado 
de admiração que os Filósofos das Luzes fixaram em letra de forma até que a Revo-
lução Industrial e o imperialismo europeu do século seguinte invertessem a leitura 
dessa margem da Ásia longínqua. O texto e o catálogo propostos por Francisco 
Roque de Oliveira, Maria Teresa Amaral e Mafalda Nobre no final deste livro, recu-
perando o trabalho realizado aquando da montagem da exposição Uma China 
Ilustrada: temas chineses na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, ambicionam 
resumir esse vasto itinerário intelectual. O título traz uma homenagem mais do 
que explícita à influente China illustrata (1667) do jesuíta Athanasius Kircher, 
copioso repositório de escritos assinados por confrades seus residentes na China 
como Ricci, Schall, Johann Grueber, Heinrich Roth e Albert le Comte Dorville, de 
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ilustrações tomadas de empréstimo de obras como a Flora sinensis (1656) de 
Michał Boym e de elementos cartográficos actualizados no Novus atlas sinensis 
(1655) de Martino Martini (ver Reed, 2007: 14-18). Mas, acima de tudo, o epítome 
de Kircher que inspira a esta secção do nosso livro é o emblema barroco da apro-
priação pessoal de um universo intelectual que, por um momento, se quis alterna-
tivo ao modelo europeu. Como notava Kircher a propósito da natureza geográfica 
e da componente cartográfica do seu tratado, «se eu não tivesse desenhado esta 
carta – synopsis ou geographicum schema, usando as palavras que estão no original 
– que permite ao leitor encontrar tudo o que é digno de admiração neste Estado, 
eu não teria conseguido conhecer perfeitamente todos os aspectos memoráveis 
de cada cidade, montanha, rio, lago ou de qualquer outra coisa que quero parti-
lhar com a gente curiosa» (Quaini & Castelnovi, 2007: 117). Disperso pelas estantes 
da Biblioteca de Mafra, conseguimos ainda hoje reconstituir boa parte desse 
requintado mundo de papel que ofereceu a China aos europeus do século de 
Voltaire. 

***

Como todos os livros, este é também o resultado do generoso contributo dos 
seus autores. Agradeço a todos os Colegas que nele participam com os seus textos, 
tal como tinha agradecido as comunicações originais que estiveram na sua origem 
e foram apresentadas no Colóquio realizado no Palácio Nacional de Mafra num dia 
de Fevereiro de 2014 particularmente enevoado e frio. O excelente ambiente 
gerado nesse colóquio terá ajudado a que todos tivéssemos aceitado sem dema-
siado tumulto o intervalo que decorreu entre essa altura e o momento em que este 
livro vê o dia. 

Tanto para a realização do Colóquio e da Exposição de 2014, como para todos 
os passos que resultaram neste livro, foi indispensável a colaboração e o apoio do 
Palácio Nacional de Mafra, a quem agradeço na pessoa do seu Director, Dr. Mário 
Pereira dos Santos. Na Biblioteca do Palácio de Mafra, contámos sempre com o 
entusiasmo da Dr.ª Maria Teresa Amaral e da Dr.ª Mafalda Nobre e com a colabo-
ração de todos os funcionários que aí trabalham. À Dr.ª Irina Alexandra Lopes e ao 
Arquivo Histórico Municipal de Mafra um reconhecimento especial pela disponibi-
lidade e prontidão com que executaram a digitalização da generalidade das 
imagens integradas no catálogo. A João Rodrigues, o nosso penhorado agradeci-
mento pelo bom gosto com que concebeu a capa deste livro. 

Devemos a Isabel Margarida André, coordenadora do núcleo de investigação 
Dinâmicas e Políticas Regionais e Urbanas do Centro de Estudos Geográficos da 



Universidade de Lisboa, a possibilidade de termos empreendido esta proveitosa 
co-edição. A Isabel já não pôde ver este livro, mas ele pertence-lhe e fica aqui como 
lembrança singela de tudo o que nos deu durante os anos em que tivemos o privi-
légio de a ter como Colega e Amiga. A razão das Luzes que este livro anuncia foi 
também a sua. Tal como lhe era próximo e caro o tema das utopias que essa mesma 
razão insatisfeita em seu tempo projectou para onde julgou ser possível e cujo 
sentido essencial a Isabel nunca desistiu de descobrir nas pessoas, no mundo e nas 
cidades dos nossos dias. 
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Entre os estudos de cartografia histórica que se debruçaram sobre sectores da 
geografia asiática, talvez tenha sido o território identificado com a entidade polí-
tica chamada China a suscitar o maior interesse dos investigadores. No domínio 
específico dos seus litorais, o tema gozou da precoce atenção que lhe foi devotada 
por Albert Kammerer. Este autor destaca-se pela longa monografia que dedicou à 
matéria, onde a cartografia histórica portuguesa, na sua tipologia do portulano, 
surge como recurso central para assegurar uma identificação exacta entre a 
geografia da China e os conhecimentos dos navegadores portugueses.

Significativamente, o peso da investigação de fundo conduzida por Kammerer 
deverá ter cerceado o ânimo das gerações seguintes, pois o estudo dos litorais 
chineses cumprirá, especialmente na historiografia portuguesa, uma função meto-
dológica na comparação de espécies cartográficas destinadas a situar cronologica-
mente este ou aquele mapa. As cartas portuguesas sobre a Ásia Oriental alimentavam 
uma narrativa que as dissociava quer do seu contexto de produção, quer das expe- 
riências colectivas que as geraram. Mesmo numa inovadora leitura de conjunto 
como a de Lach, que convocou as cartas portuguesas manuscritas para uma reflexão 
acerca do conhecimento sobre a China na cultura europeia (onde esta tipologia de 
fontes detinha um peso mais residual), ultrapassando o âmbito marítimo estudado 
por Kammerer, o material cartográfico – «the evidence of maps» – bastava-se a si 
mesmo enquanto objecto de análise (Lach: 1994 [1965], 1: 2, 816-820). Será neces-
sário aguardar pelo final do século XX para que esta tipologia documental come-
çasse a ser verdadeiramente reconhecida no seu potencial para explicitar dinâmicas 
e estratégias de grupo sobre as quais o património escrito era lacunar (Loureiro, 2000; 
Barreto, 2006) ou enquanto elemento complementar, equiparado ao texto escrito 
para a formação e compreensão das imagens sobre a China (Oliveira: 2003).
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Este artigo pretende proporcionar uma leitura de conjunto sobre os litorais 
chineses conforme representados na cartografia portuguesa de base náutica 
durante o século XVI. Privilegiando embora um enfoque diacrónico que permita 
agrupar as diferentes execuções cartográficas sobre estes territórios em tipologias 
ou fases de representação, não procuramos, contudo, recuperar uma leitura que 
explique a diacronia através do aperfeiçoamento gradual dos conteúdos dos 
velhos mapas. Pelo contrário, a nossa proposta assenta na consciência de que – 
mais que o progresso – o acrescentamento de informação em cada carta náutica, 
seja sob a forma de traçados de costa, de toponímia ou de qualquer outra forma 
textual ou iconográfica, gera uma solução de conhecimento sincrónica na 
aparência, mas onde coexistem elementos incorporados em momentos diferentes 
e, por vezes, incompatíveis entre si. Contudo, porque a base da cartografia portu-
guesa antiga é, precisamente, náutica e não se destina à representação de unidades 
geopolíticas, a análise das execuções cartográficas faz menos sentido quando 
circunscrita a um sector geográfico e é mais rica quando compreendida a partir das 
dinâmicas humanas que geraram a informação relativa a essa mesma geografia. 
No limite, este desígnio significa correlacionar e incluir na análise outros sectores 
geográficos que num primeiro momento poderíamos considerar deixar de fora. 

Por este motivo, também, as espécies cartográficas consideradas para este 
estudo foram somente aquelas cujas reproduções indiciavam uma experiência 
efectiva de terreno. De fora ficam, portanto, as soluções de representação descon-
tinuadas na produção cartográfica portuguesa assim como as que evocavam a 
tradição ptolemaica (Cantino) ou a sua reinvenção posterior (Atlas Miller). Como tal, 
optámos por demarcar cronologicamente o nosso estudo entre as execuções de 
Diogo Ribeiro (1525-1530), cosmógrafo português da Casa de la Contratación de 
Sevilha mas que, para a China, recorre, sem lugar a dúvida e como procuraremos 
sublinhar, a protótipos cartográficos portugueses; e a última década do século XVI, 
quando registamos as mais tardias utilizações de um modelo de representação 
concebido ainda em meados da centúria. Durante o período em análise, os cartó-
grafos portugueses cobriram todo o litoral chinês desde o golfo de Tonquim até a 
bacia do mar Amarelo, uma amplitude que foi assegurada durante os primeiros 35 
anos de experiência portuguesa nos mares da China.

a primeira experiência portuguesa nos litorais da china e as primeiras 
propostas cartográficas (1525-c. 1545)

É num conjunto de planisférios produzidos em Sevilha entre c. 1519 e c. 1532/33 
que as costas da China surgem pela primeira vez na cartografia de base náutica dos 



reinos ibéricos. Limitando a sua representação a um sector entre a face ocidental 
da península de Leizhou (não debuxada como tal) e as costas do Fujian, os dife-
rentes cosmógrafos ao serviço dos Habsbugo, de Nuño García de Toreno a Giovanni 
Vespucci e de Diogo Ribeiro a Alonso de Chaves, tiveram certamente acesso a 
protótipos cartográficos portugueses1, pois é ao longo destas latitudes que se 
concentra o essencial da primeira experiência marítima portuguesa em litorais 
chineses. 

Com efeito, entre 1513 e 1522, primeiro em operações comerciais conjuntas 
com mercadores tamis e chineses, depois em armadas de pequena dimensão, os 
portugueses passam a demandar as ilhas localizadas na embocadura do rio das 
Pérolas (Zhu Jiang), mantendo uma presença sazonal até ao final das suas opera-
ções comerciais, momento em que regressam a Malaca. Será com a tentativa de se 
estabelecer relações formais com a China que a frequência portuguesa nesses lito-
rais ganhará maior durabilidade, pois as armadas enviadas por D. Manuel demorar-
se-ão por períodos superiores a um ano nestas paragens, possibilitando o 
reconhecimento mais cuidado dos litorais chineses (Loureiro, 2000: 215-216 e 243; 
Garcia, 2015: 189-192). Será, por exemplo, durante o cerca de ano e meio que a 
armada de Fernão Peres de Andrade permaneceu em Tamão e Cantão (1517-18) 
que se procuram ultrapassar os limites da província do Guangdong: em 1518, Jorge 
de Mascarenhas parte rumo ao Fujian, numa viagem em que terá alimentado a 
esperança de cruzar o mar com destino à ilha Formosa e aos Léquios/reino de 
Ryukyu (Loureiro, 2000: 232-233; Oliveira, 2003: 716 e 733). 

Em especial a partir de Diogo Ribeiro, cujos trabalhos já são posteriores à inter-
rupção do comércio luso-chinês a partir de Malaca em 1522, é justamente o delta 
do rio das Pérolas que ocupa uma posição de destaque na cartografia da Casa de la 
Contratación de Sevilha. Aí reside o acidente geográfico central das costas chinesas, 
estando assinalado por um curso fluvial demasiadamente pronunciado, uma multi-
plicidade de ilhas ao largo da sua embocadura e uma abundância de toponímia 

1 O primeiro dos quais foi o planisfério conhecido como «Kunstmann IV», destruído durante a 
Segunda Guerra Mundial, cujo autor é identificado com Jorge Reinel. O cartógrafo traçou uma costa 
chinesa de acidentes geográficos pouco marcantes – denotam-se cinco enseadas ou baías mais 
profundas, sendo uma delas o extremo de um curso fluvial –, escassamente assinalada com toponímia 
e dividida pelos hemisférios português e castelhano em extremos opostos do mapa, ao estilo da carto-
grafia da Casa de la Contratación. Confeccionado muito provavelmente em 1519 durante a sua estada 
em Sevilha ao serviço de Carlos I (Cortesão, 1960: I, 38), o exemplar revela um desconhecimento do 
golfo do Tonquim, reflectindo a experiência dos anos fundantes dos contactos directos com a China, a 
partir de 1513. O protagonismo geográfico foi conferido a uma enseada mais pronunciada, provavel-
mente a desembocadura do rio das Pérolas, onde se direccionaram as primeiras aproximações dos 
portugueses aos negócios da China.
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que contrasta com as restantes faixas costeiras da China debuxadas entre 1525  
e 1530 pelo mesmo cartógrafo (Cortesão & Mota, 1960: I, estampas 37-40; V: estam- 
pa 523).

Infelizmente, as reproduções destes planisférios nos Portugaliæ Monumenta 
Cartographica e em obras subsequentes não permitem uma legibilidade total, mas 
é possível constatar uma concentração da toponímia no complexo hidrográfico de 
Cantão que se prolonga em direcção à província vizinha do Fujian. É, sobretudo, 
uma toponímia de carácter náutico, assinalando baixos, entradas, enseadas, 
aguadas e a famosa «ilha da veniaga»2, o que sugere um contexto de recolha marí-
timo, marcado pelo registo de informação pertinente à prática da navegação.

A interrupção do traçado pela altura do «rio do sal» (Han Jiang3), antes ainda dos 
litorais fujianenses propriamente ditos, parece conferir à crítica historiográfica 
algum crédito na sua suspeita que Jorge de Mascarenhas teria ficado bastante 
aquém da «cidade do Chincheo» (Oliveira, 2003: 152 e 163). Terá sido, contudo, a 
protótipos com os resultados destas navegações, provavelmente disponíveis em 
Portugal após o regresso de Fernão Peres de Andrade em 1520, que Diogo Ribeiro 
passará a ter acesso pouco antes do seu primeiro planisfério conhecido (1525), 
fixando um modelo de representação que seria reproduzido ao longo de quase 
uma década na Casa de la Contratación4.

Não conhecemos exemplares portugueses sobreviventes para o período entre 
o início da década de 1520 e os meados dos anos 30. A carta inacabada que 
pertenceu, outrora, à colecção privada de Boies Penrose, e que Armando Cortesão 
datou de c. 1535, parece reportar-se, já, a uma fase posterior das representações 
cartográficas sobre a China. Com efeito, a «carta Penrose» prolonga a configuração 
costeira presente nas execuções de Diogo Ribeiro, acrescentando uma extensão de 
costa para além do «rio do sal», onde inscreve o topónimo «cabo do Chincheo». A 
costa termina numa formação peninsular que poderia ser qualquer uma das várias 
penínsulas que recortam os litorais do Fujian5. 

2 Trata-se da ilha de Lintin, local de ancoragem das embarcações que vinham ao comércio de 
Cantão e que a cronística portuguesa designa de «Tamão» (Kammerer, 1944: 199; Loureiro, 2000: 153; 
Barreto, 2006: 53).

3 Assim identificado por Charles Wheeler na mais recente edição crítica da Peregrinação (Alves, 
2010: III, 167, nota 4).

4 José Manuel Garcia sugere que o acesso de Diogo Ribeiro a protótipos cartográficos portugueses 
dos litorais da China pode ter ocorrido por ocasião da junta realizada em Badajoz em 1524 entre repre-
sentantes das Coroas de Portugal e de Castela para determinar a posse do arquipélago de Maluco 
(Garcia: 2015, 190).

5 Para Luís Filipe Barreto, o traçado interrompe-se por alturas da cidade de Zhangzhou ou de Quan-
zhou (2006: 75-76), com as quais a «cidade do Chincheo» das crónicas portuguesas tem sido 
alternadamente identificada, manifestando uma preferência por Zhangzhou, que identifica como 



A introdução deste sector terá vigência na cartografia portuguesa durante 
cerca de uma década (c. 1535-c. 1545). Pela crítica historiográfica sabemos que o 
regresso português aos litorais chineses após o fiasco de Martim Afonso de Melo 
Coutinho nas águas de Cantão em 1522 será feito por via de parceiros chineses do 
Fujian a partir de 1527/28 (Loureiro, 2000: 303 e 316-317; Barreto, 2006: 72). Barreto 
já notara a coincidência do retomar do comércio com consórcios do Fujian e a 
introdução das suas costas na cartografia portuguesa deste período (2006: 72). Ao 
mesmo tempo, contudo, não se verifica uma renovação da toponímia entre a 
embocadura do rio das Pérolas e o «cabo do Chincheo», ao contrário do que sucede 
entre o golfo do Tonquim – desenhado pela primeira vez enquanto tal, assim como 
a ilha de Ainão – e o rio das Pérolas, onde se multiplica. 

As modificações cartográficas nesta região encontram paralelo nas notícias 
fragmentárias que reportam um regresso aos litorais do Guangdong logo nos 
finais da década de 1520 e inícios dos anos 30 (Loureiro, 2000: 314-322). A 
frequência destas costas deverá ter conhecido uma maior regularidade do que as 
fontes manuscritas sugerem, ao ponto de se traduzir numa consolidação do 
conhecimento cartográfico ao longo do trajecto que conduz ao delta do rio das 
Pérolas.

As parcerias entre fujianenses e portugueses farão, contudo, deslocar os 
investimentos destes últimos progressivamente para Norte nos anos 40, ao longo 
dos litorais do Fujian até ao complexo hidrográfico do Yangtze, mencionado na 
Peregrinação como o «rio de Liampoo» (Loureiro, 2000: 324-329). Este aspecto é 
significativo à luz de uma carta de Manuel Godinho, escrita em Goa no ano de 
1533, onde reporta que os portugueses «têm descoberto toda a costa da China 
que dantes não se sabia mais que Cantão» (cit. Barreto, 2006: 70), sugerindo uma 
dispersão mais ampla que aquela que a cartografia revela. No entanto, as cartas 
que a análise de Armando Cortesão e de Avelino Teixeira da Mota tem situado 
entre os anos de 1535 e de 1545 não dão conta deste conhecimento. À ausência 
de uma renovação informativa nas costas do Fujian acresce uma cristalização da 
configuração inaugurada – ao que se admite – pela «carta Penrose». A introdução 
dos litorais fujianenses por volta de 1535 deverá ter correspondido a um 
momento inicial de avanço dos mercadores portugueses privados rumo a essas 
latitudes e que os cartógrafos coetâneos não terão logrado renovar até aos finais 
dos anos 40 (Figura 1).

«placa central do comércio com Ryukyu» (2006: 70). A mesma opinião segue James Chin, aventando 
que Jorge Mascarenhas se teria detido no «Chincheo, which could be part of today’s Zhangzhou» (2009: 
119). Francisco Roque de Oliveira sustenta, ao invés, a hipótese de Quanzhou, a cidade portuária de 
maior relevo do comércio externo chinês desde o período Tang e uma das três superintendências marí-
timas abertas pelos Ming em 1370 (2003: 105 e 496). Luís Filipe Thomaz também aventa a possibilidade 
de corresponder a Quanzhou, a partir de uma interpretação do cantonense (1994: 250).
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Figura 1. Pormenor das costas da China no planisfério anónimo de c. 1545  
(Biblioteca Nacional de Viena)

A demora numa ampliação significativa dos traçados costeiros da China é, por 
conseguinte, um primeiro dado a reter quanto à acumulação e à circulação do 
conhecimento geográfico obtido pelos mercadores privados portugueses entre o 
regresso aos litorais chineses e a entrada nos mercados japoneses.

a conexão japonesa e a cartografia dos litorais da china (c. 1550-c. 1560)

A cartografia da década de 50 reflecte o movimento dos portugueses rumo  
às latitudes mais setentrionais dos litorais sínicos: o avanço do traçado costeiro  



é impressionante, pois passa a incorporar, em pouco tempo, mas quase com  
uma década de atraso em relação aos acontecimentos, toda a costa desde o 
«cabo do Chincheo» até ao mar Amarelo. Significativo é que o prolongamento  
das costas da China se desenrole em paralelo, como aliás já tinha notado Luís 
Filipe Barreto, com a introdução de uma correnteza de ilhas que conduz aos 
«léquios» (reino de Ryukyu/Okinawa) e ao Japão (2006: 76). Com efeito, a entrada 
directa dos portugueses nos mercados do Sul do Japão, capitalizando a proi-
bição oficial de comércio decretada pela China Ming, expandiu as dinâmicas 
comerciais até então praticadas, o que teve consequências cartográficas a muito 
curto prazo.

Nos anos 30, os portugueses acompanham os seus parceiros comerciais na 
deslocação para os litorais mais setentrionais da China, o que conduz à frequência 
portuguesa das costas do Zhejiang, em especial na literariamente famosa Liampó: 
antes de ser celebrada na edição da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, é no 
Tratado das Cousas da China de frei Gaspar da Cruz, impresso em 1570, que o assen-
tamento informal ganha visibilidade (Cruz, 1570: cap. v e xxiii). Significativamente, 
é a partir desse ano que a cartografia manuscrita de Fernão Vaz Dourado ostenta 
em letras capitais no interior do Império do Meio o nome da cidade. Ora, a primeira 
vez que se regista a presença de Liampó (ou pelo menos as suas costas) nas espé-
cies cartográficas sobreviventes é, tal como a do Japão, no planisfério anónimo da 
Biblioteca Vallicelliana de Roma de c. 15506, ou o mais tardar7, em 1554, no planis-
fério de Lopo Homem (Figura 2) (Oliveira, 2003: 504; Barreto, 2006: 76). Conquanto 
derivado de Ningbo, intendência marítima do Zhejiang para o comércio com o 
Japão e a Coreia, o topónimo «Liampó» refere-se à ilha de Shuangyugang, onde os 
portugueses constituíram um assentamento informal para invernar e a partir de 
onde conduzir o seu trato na clandestinidade. Frequentada, a crer na cronologia da 
Peregrinação, desde 1534, Liampó terá conhecido um crescimento assinalável com 
o acesso português aos mercados japoneses em 1542/3, dada a sua proximidade 
com o arquipélago (Jin e Zhang, 1996: 90-101; Loureiro, 2000: 371-374; Oliveira, 
2003: 144; Barreto, 2006: 73).

6 É possível que a data do planisfério seja anterior, pois a representação do grupo das Visayas 
(arquipélago das Filipinas) segue a configuração usada nos anos 30 e 40, anterior à nova proposta de 
Sancho Gutiérrez (1551) que Lopo Homem incorporará, parcialmente, na cartografia portuguesa em 
1554. Também no planisfério de Gutiérrez se adivinha, por detrás do escudo que desenha sobre o 
Nordeste do continente asiático, a mesma configuração traçada por Lopo Homem em 1554 e repetida 
por Diogo Homem até 1568.

7 Infelizmente não existem reproduções de qualidade deste exemplar nos poucos estudos que lhe 
estão consagrados, motivo pelo qual permanece a dúvida.
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Figura 2. Pormenor da Ásia Oriental e do Sueste no planisfério de Lopo Homem de 1554  
(Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florença)

Nos finais dos anos 40, a informação cartográfica sobre a Ásia Oriental está em 
fluxo, pois a configuração das costas da China no planisfério da Biblioteca Valli-
celliana não tardará a conhecer uma ampliação que as ligará, nada menos que ao 
próprio arquipélago do Japão. Na década seguinte, com Lopo Homem, assiste-se à 
introdução da península de Shandong, que formará o recorte austral de uma ampla 
baía delimitada, a norte, por uma configuração peninsular onde o cartógrafo fixará 
o termo do continente asiático. Esta segunda península surge rematada por um 
agrupamento de várias ilhas a que Lopo Homem associou o topónimo «Japam» 
(Cortesão & Mota, 1960: I, estampa 27). É, também, no seu planisfério de 1554 e nos 
trabalhos dos seus tributários (Diogo Homem e André Homem) que «Os léquios» 
surgem como categoria referencial ordenadora dos mares do Pacífico Ocidental: as 
ilhas de Ryukyu, que desempenham o papel de intermediação entre o arquipélago 
nipónico e os litorais chineses desde o século XIV (Kerr, 2000 [1958]), passam, deste 
modo, a identificar não só a corrente de ilhas que conduz ao Japão, mas também 
uma imensidão de pequenas ilhas que cobrem todo o espaço marítimo entre os 



confins mais austrais do continente asiático e a fronteira dos descobrimentos da 
armada de Ruy López de Villalobos no Pacífico em 1542-43.

Por uma questão de similitude morfológica, estaríamos tentados a reconhecer, 
na segunda das penínsulas acima mencionadas, uma última novidade cartográfica: 
a presença de uma península da Coreia à qual estaria associada um arquipélago 
satélite designado de Japão. Contudo, o que podemos verificar é que, a partir de 
1560-61 (Cortesão & Mota, 1960: II, estampas 204 e 234-235), Bartolomeu Velho 
separa toda esta estrutura do continente, dando forma a um conjunto insular autó-
nomo: nada mais, nada menos que o próprio arquipélago do Japão8. É através das 
suas execuções que nos é possível compreender a proposta cartográfica de Lopo 
Homem e dos seus tributários: uma ilha de Honshu fundida ao continente, sepa-
rada da de Shikoku e de Kyushu, esta última pulverizada por sua vez em várias e 
mais pequenas ilhas9. A configuração longitudinal do arquipélago japonês 
conforme debuxada por Velho seria, desse modo, não mais que o reconhecimento 
da insularidade da «península nipónica» de Lopo Homem.

O formato da «península nipónica» importa à interpretação cartográfica sobre 
os litorais chineses, pois cria a ilusão, devido à semelhança da sua configuração, de 
estarmos perante uma representação do mar de Bo Hai e da baía da Coreia (Oliveira, 
2003: 835) e, por conseguinte, da introdução da península coreana já em meados de 
Quinhentos. Contudo, a circunstância de esta formação peninsular ter vindo a ser 
separada do continente asiático, mantendo-se a estrutura das ilhas circundantes ao 
seu redor, indicia fortemente uma acoplação do arquipélago nipónico à massa 
continental e não uma representação precoce da península da Coreia. Esta interpre-
tação é sugerida pelo destaque dado, na cartografia, à cadeia de ilhas (o arquipé-
lago Goto) que se estende de Kuyshu à península de Shandong, o que nos conduziria 
a pensar que a bacia hidrográfica a Norte corresponderia aos mares Amarelo e de Bo 

8 Um aspecto que passou despercebido a Alfredo Pinheiro Marques, que não correlaciona o apare-
cimento do modelo de Bartolomeu Velho com a anterior versão de Lopo Homem, referindo-se a uma 
«nova representação do Japão» marcada pela sua orientação Norte-Sul (Marques, 1996: 21). Pelo 
contrário, Armando Cortesão aventou a hipótese de o Japão de Lopo Homem substituir a península da 
Coreia (Cortesão, 1960: V, 173), ao passo que Francisco Roque de Oliveira identificou perfeitamente a 
formação peninsular com a representação do Japão (2003: 835).

9  Em 1911, Erik Wilhelm Dahlgren relacionou esta forma peninsular do Japão com o relato prepa-
rado por Jorge Álvares e destinado a Francisco Xavier (1547), bem como com a breve notícia de João de 
Barros na sua Década de 1552 (Dahlgren, 1977 [1911]: 24, nota 1). O erudito sueco notou que a ilha de 
Honshu («Meaquo», em Álvares; «Meácó», em Barros) surgia mencionada como «terra firme» (Loureiro, 
1990: 15) ou como grande província «que ajnda por sua grãdeza nã sabémos se é jlha se terra firme 
continua a outra costa da China» (Barros, 1988 [1552]: 337). Agradeço ao Professor António Vasconcelos 
de Saldanha a referência a esta interpretação de E. W. Dahlgren, bem como as suas apreciações críticas 
ao conjunto do texto.
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Hai. No entanto, a toponímia de origem japonesa inscrita sobre o que temos vindo 
a designar como «península nipónica» entre 1554 e 1558-1568, bem como a ulterior 
separação desta formação geográfica por Bartolomeu Velho em anos subsequentes 
sugere, ao invés, que a cartografia portuguesa terá procurado incorporar, a partir de 
protótipos relativos à geografia do Japão, o desenho de uma enorme baía e penín-
sula localizadas a Norte e a Nordeste de Liampó da qual haveria, sem dúvida, notícia 
entre os mercadores e homens de mar que frequentavam aqueles mares.

Contudo, a ausência de toponímia entre o Yangtze e o arquipélago Goto no 
planisfério de Lopo Homem e nos trabalhos cartográficos dos seus tributários10, 
deixando toda a península de Shandong desprovida de qualquer informação para 
além de um pontilhado de pequeníssimas ilhas ou baixos, faz crer que o mar 
Amarelo e o Bo Hai não atrairiam quer a atenção, quer os investimentos dos merca-
dores portugueses a operar nos litorais do Zhejiang, os quais, após a entrada nos 
mercados japoneses, parecem ter-se desviado preferencialmente para o arquipé-
lago nipónico (Loureiro, 2000: 373-374). De qualquer forma, a breve trecho os 
portugueses seriam desalojados das pequenas ilhas que frequentavam ao largo de 
Ningbo em 1548 por acção de Zhu Wan, funcionário imperial mandatado pela 
corte Ming para regular o tráfico marítimo e as acções dos mercadores privados 
(entre os quais os portugueses) (Loureiro, 2000: 424-425). 

O abandono do Zhejiang e a reorientação rumo aos litorais do Guangdong, um 
movimento que, de acordo com Carioti, implicou uma reorientação estratégica dos 
portugueses com as suas parcerias chinesas e japonesas (2002: 34-37) e que em 
breve viria a possibilitar um assentamento duradouro em Macau, terá um efeito 
visível na cartografia portuguesa a partir dos anos 60. O carácter recortado da costa 
chinesa entre o Guangdong e o Zhejiang, onde abundam as penínsulas, baías e 
pequenas ilhas ao seu largo tornam difícil uma identificação dos acidentes geográ-
ficos através da sua morfologia nos velhos mapas. A tendência dos cartógrafos 
portugueses é para uma padronização do traçado de baías e de penínsulas, enfati-
zando-se as formações costeiras de maior eco no contexto das actividades por- 
tuguesas na região: é o caso de Bartolomeu Velho para o Fujian e Zhejiang  
(c. 1560-1561), que acentua – continuando a prática de cartógrafos antecessores – 
a baía d’«o chimche» (sic), o «C: de sumbor» e, mais marginalmente, o «R. de liampo», 
mantendo um traçado incaracterístico para os restantes sectores costeiros; e de 
Fernão Vaz Dourado para o Zhejiang, onde a padronização de um recorte costeiro 

10 Só nas cartas da Ásia Oriental de c. 1565 e de 1568 da autoria de Diogo Homem é que registamos 
a presença de três topónimos ao longo da extensa baía (Cortesão & Mota, 1960: II, estampas 178 e 140A, 
respectivamente).



pontuado de baías pouco pronunciadas contrasta com a caracterização das 
imensas penínsulas do Fujian. Com efeito, embora o topónimo «Liampo» ganhe 
uma capitalidade que lhe conferirá um destaque assinalável no interior da China, a 
região perde expressão na cartografia dos anos 60 e 70 (neste período, projecta-se 
a desembocadura do Yangtze mais para Norte, perdendo Liampó a associação 
directa que Lopo Homem favorecera). Em Fernão Vaz Dourado, o acidente geográ-
fico de referência no Zhejiang é, conforme os trabalhos de Bartolomeu Velho já 
permitiam antecipar, o «Cumbor». Esta formação, que Albert Kammerer, León 
Bourdon e Luís de Albuquerque identificam com a ilha de Songmen (Kammerer, 
1944: 153; Bourdon e Albuquerque, 1977: 128, nota 27) é um ponto fundamental 
na navegação entre a China e o Japão, assinalando a conhecença que, na roteirís-
tica, indica o bom «caminho pera tomar Ojima e Meaxuma» (Bourdon e Albu-
querque, 1977: 128), ilhas do grupo Danjo, a Sudoeste do arquipélago Goto.

O destaque conferido ao «cabo de Sumbor» pelos cartógrafos portugueses,  
que não encontra paralelo na geografia dos litorais da China, dá conta de uma 
estratégia de comunicação que enfatiza, declaradamente, certas formações 
geográficas em detrimento de outras. De Lopo Homem a Fernão Vaz Dourado, 
constata-se uma opção consciente de realçar sectores específicos em meio ao 
carácter acidentado dos litorais chineses: a região de Zhangzhou/Quanzhou e de 
Liampó, num primeiro momento (1554-1568, modelo de Lopo Homem) que corres-
ponde ao avanço rumo ao Zhejiang (1533-1548); num segundo momento (c. 1560- 
-1590), de Zhangzhou/Quanzhou (sendo que Fernão Vaz Dourado melhora  
substancialmente o traçado do Fujian) e de Songmen/«Sumbor», o que corres-
ponde ao recuo para os litorais de Guangdong e à maturação das navegações 
rumo ao Japão, que passavam pelas costas fujianenses seguindo uma derrota 
entre o continente e a Formosa/Taiwan e os Léquios/Ryukyu. A renovação da topo-
nímia nos litorais do Fujian e do Guangdong, bem como uma forte concentração 
de toponímia ao redor de Kyushu, são exemplos patentes disto mesmo.

O que importa realçar é que a informação inscrita na cartografia deste período, 
sobretudo nos trabalhos de Lopo Homem e de Diogo Homem, se trata de um patri-
mónio colectivo suficientemente consolidado pela experiência de navegação da 
década de 1540: uma parte significativa desta toponímia está presente em roteiros 
de navegação entre a China e o Japão e vice-versa durante a primeira metade do 
século XVII. A experiência dos consórcios luso-asiáticos dos anos quarenta é, pois, 
fundamental e modelar para as práticas subsequentes de navegação dos portu-
gueses na Ásia Oriental. Mas, tal como na primeira fase, é um aumento exponencial 
de informação que se cristaliza, vindo a permanecer inalterada durante todo o 
século XVI. 
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a renovação desigual do conhecimento cartográfico e os litorais da 
china na segunda metade do século XVi (c. 1560-1590)

Aquela que podemos considerar como a última fase da representação dos lito-
rais da China na cartografia portuguesa durante o século XVI corresponde, de um 
ponto de vista meramente geográfico, a um retrocesso da área debuxada e mesmo 
da sua morfologia. O recuo a que assistiremos manifestar-se-á, de modo visível, nos 
traçados costeiros do Nordeste chinês e no complexo hidrográfico dos mares da 
China Oriental a partir dos anos 60.

Como vimos, com os trabalhos de Bartolomeu Velho (c. 1560-1561), do autor 
anónimo do atlas inserto no livro de marinharia que se convencionou chamar «de 
João de Lisboa» (c. 1560) e de Fernão Vaz Dourado (1568), ao Japão atribui-se um 
discurso cartográfico próprio devido à sua excisão da massa continental. Será esta 
partição que permite o aparecimento da península da Coreia enquanto tal, consa-
grada com o topónimo «COSTA DE CONRAI» (Cortesão & Mota, 1960: III, estampa 
250) (Figura 3).

Figura 3. Mapa da Península da Coreia e Japão de Fernão Vaz Dourado, 1568  
(Fundación Casa de Alba, Madrid)



A renovação cartográfica neste sector da Ásia Oriental cumpre-se, no entanto, 
no quadro das dinâmicas mercantis às quais os agentes portugueses ou luso-asiá-
ticos se associam e que, a partir dos anos 50, confluem de novo para os litorais do 
Guangdong enquanto espaço estratégico de articulação entre a China e o Japão. 
Com efeito, em 1547-1548, a pressão do funcionário encarregue de suprimir o 
comércio privado nos litorais do Zhejiang, Zhu Huan, arrasa os estabelecimentos 
de portugueses na região, deslocando os seus investimentos mais para Sul. O 
movimento afasta, por conseguinte, o teatro das operações portuguesas da bacia 
hidrográfica do mar Amarelo. O investimento nos negócios de Cantão, que a breve 
trecho possibilitará o assentamento em Macau, deverá ter conduzido de forma 
rápida e decisiva a um abandono da anterior aposta nos consórcios do Zhejiang, 
pois o recuo na área cartografada ocorre ainda durante a década de 1550. A penín-
sula de Shandong desaparece das execuções cartográficas ao mesmo tempo que o 
Japão se autonomiza do continente e se introduz a península coreana. Esta última 
– que mais parece emular, com a configuração pontiaguda, o protótipo da «penín-
sula nipónica» nas cartas da década anterior do que os contornos gerais da Coreia 
– passará a formar, com a desembocadura do rio Yangtze, as duas faces de uma 
baía fictícia11, produto da retracção portuguesa nos mares da China. Demasiado 
curta, sem qualquer sugestão do Bo Hai e privada de toponímia ao longo da sua 
vertente Norte, a nova baía atesta verdadeiramente como os interesses portu-
gueses na região se haviam deslocado e como o interesse pelo Nordeste chinês se 
tinha modificado. A presença de um único topónimo neste complexo hidrográfico 
– a «emseada de numqui», assinalando, sintomaticamente, o acesso fluvial à cidade 
imperial de Nanjing – e da ilha alongada de Chongming (desde Lázaro Luís, 1563) 
– que se localiza, ainda hoje, frente a Shanghai – indiciam, deste modo, que o 
banco de dados cartográfico sobre a China litoral se passara a especializar a partir 
dos anos 50, ao ponto de o conhecimento disponível às oficinas portuguesas de 
cartografia passar a ter na embocadura do rio Yangtze os seus limites setentrionais.

As alterações a que se assiste nesta fase ilustram bem a relação umbilical entre 
a composição cartográfica e a experiência marítima que, nos antigos mapas portu-
gueses, sustenta a dinâmica de renovação do conhecimento preparado para ser 
incorporado nestes suportes. Por um lado, o reajustamento estratégico dos portu-
gueses nos litorais da China que se verifica a partir de finais da década de 1540 
afastará os mercadores e homens de mar de uma maior frequência nos mares do 
Nordeste chinês, dificultando a renovação informativa sobre a região. Por outro 

11 Uma configuração geográfica que, nas palavras de Francisco Roque de Oliveira, «assimila o 
espaço correspondente ao Bo Hai e à baía da Coreia» (Oliveira, 2014: 46).
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lado, como vimos, o investimento na carreira do Japão conduzirá à autonomização 
do arquipélago nipónico no discurso cartográfico que se afirmará enquanto agru-
pamento insular de pleno direito: primeiro com a partição da «península nipónica» 
que surgira com Lopo Homem face ao continente asiático, formando o conjunto de 
ilhas que identificamos, pela primeira vez, nos trabalhos de Bartolomeu Velho  
(c. 1560-1561); posteriormente, durante as décadas de 1570 a 1590, o arquipélago 
obtém a configuração em Crescente divulgada, em primeiro lugar, pelas execuções 
de Fernão Vaz Dourado (1568-1580). E, tal como sucedera à sua função de interme-
diários comerciais entre a China e o Japão, os Léquios desaparecem como unidade 
holonímica georreferencial dos mares da Ásia Oriental, sobrevivendo somente na 
sua forma menos imponente de «lequio grande».

O abandono do Zhejiang enquanto espaço estratégico de actuação não 
impediu a consolidação das rotas que passavam por esses litorais, principalmente 
no acesso ao Japão, o que explica a renovação da toponímia na região, bem como 
o destaque conferido ao cabo chamado de «Sumbor», a que já aludimos. São estas 
derrotas, que cruzam as três províncias litorais do Sul da China, que justifica o 
aumento da toponímia durante o que identificamos como a terceira fase da repre-
sentação das costas chinesas na cartografia portuguesa.

À semelhança do que sucedera nos períodos anteriores, o atraso entre a expe- 
riência marítima documentalmente atestada e a sua incorporação na cartografia é 
significativo (Oliveira, 2003: 835). Entre o abandono de Liampó, o regresso ao 
Guangdong, a consolidação do eixo Guangdong-Japão (1548-1555/57) e os seus 
reflexos na cartografia portuguesa sobrevivente separam-nos cerca de meia 
década para as alterações às costas do Zhejiang (c. 1560-61) e mais de dez anos 
para a renovação dos litorais do Fujian (1570). A primeira menção a Macau – que se 
faz acompanhar da inclusão de nova toponímia junto à embocadura do rio das 
Pérolas – data, precisamente, deste ano, denotando a correlação entre a inter-
venção cartográfica sobre o Fujian e a renovação informativa sobre os litorais do 
Guangdong. 

O modelo das costas chinesas que Fernão Vaz Dourado fixará ao redor de 1570 
(talvez mesmo desde 156812) consiste, portanto, num produto do património 
náutico colectivo reunido pelos portugueses desde 1513, mas maturado entre 
1548 e 1557. A consolidação da função de entreposto mercantil de Macau entre 
Cantão e o Japão colocará um termo ao nomadismo português nas costas da China 

12 No atlas deste ano não se encontra uma carta relativa às costas da China, mas a configuração da 
península da Coreia é conforme à que encontramos nos seus trabalhos posteriores (Cortesão & Mota, 
1960: III, estampa 250).



e regularizará, fixará e institucionalizará a sua dinâmica mercantil durante oito 
décadas. Entre 1570 e 1590, a cristalização da informação cartográfica sobre a 
China deverá, antes de mais, dever-se à estabilização das actividades portuguesas 
nos seus litorais. 

considerações finais

Entre 1513 e 1548 (data simbólica que coincide com o desalojamento dos 
portugueses de Liampó), a frequência das costas chinesas pelos portugueses, em 
embarcações próprias ou associados a parceiros asiáticos, legará aos cartógrafos 
dos reinos ibéricos o essencial dos litorais que passarão a debuxar nas suas cartas. 
Em apenas três décadas e meia, os mercadores portugueses ou luso-asiáticos a 
operar a partir de Malaca e de Patane acumularam um património náutico que, no 
que respeita à China, se estenderá desde a península de Leizhou até à bacia do mar 
Amarelo (conquanto com fortes limitações de pormenor neste último sector). 

Com a excepção da sua última fase de representação durante o século XVI, 
(execuções de Fernão Vaz Dourado), a cartografia portuguesa privilegiou uma 
estratégia informativa que realçava áreas de experiência marítima intensa por 
parte dos mercadores, ao invés de proporcionar um traçado detalhado da profusão 
de baías e de penínsulas do fortemente recortado litoral chinês. Deste modo, cartó-
grafos como Bartolomeu Velho ou Lázaro Luís recorreram à enfatização gráfica de 
configurações costeiras (debuxando-as de forma mais pronunciada) para destacar 
espaços litorâneos que, de outra forma, passariam despercebidos no meio do 
encadeamento dos topónimos que preenchiam o traçado costeiro.

Conforme ao que já haviam detectado Francisco Roque de Oliveira e Luís Filipe 
Barreto, o atraso entre os acontecimentos e a integração de informação geográfica, 
toponímica e náutica na cartografia é um traço distintivo sobre a representação da 
China, atravessando todas as fases identificadas. As experiências de 1517-18 
surgem, o mais tardar, na cartografia da Casa de la Contratación de Sevilha de 1525 
em diante, sendo embora de esperar que já antes se encontrassem em exemplares 
portugueses: trata-se, afinal, dos resultados de uma viagem oficial bem-sucedida, 
cujo responsável regressa em pessoa ao reino; a frequência dos litorais do Fujian 
(iniciada ao redor de 1528) alimenta os primeiros exemplares cartográficos em 
meados da década de 30, mantendo-se, contudo, muito aquém dos limites seten-
trionais da província; e a introdução dos litorais do Zhejiang, a julgar pelos exem-
plares sobreviventes, não terá ocorrido antes do seu abandono pelos portugueses 
nos finais dos anos 40; a introdução da suposta baía da Coreia apenas nos anos 50, 
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quando os portugueses estavam em processo acelerado de fixação nos litorais do 
Guangdong.

O atraso, que se acentua à medida que aumenta o carácter privado das expe- 
riências de navegação, assume-se, deste modo, como uma questão estruturante 
na formação e divulgação do conhecimento sobre a China no século XVI. É possível 
que, após uma primeira experiência negativa em que foram ultrapassados por 
elementos afectos ao aparelho governativo do Estado da Índia e à nobreza, os inte-
resses privados dos mercadores de Malaca tenham reservado o património náutico 
e cartográfico dos mares da China a comunidades restritas de utilizadores, que 
apenas com a institucionalização da carreira da China e do Japão se viria, progres-
sivamente, a difundir.

Fosse como fosse, a partir de finais da década de 60, inícios da de 70, o conheci-
mento cartográfico sobre a China está formado e a configuração que Bartolomeu 
Velho inaugurara e que Fernão Vaz Dourado vai fixar, perdurará até o final da 
centúria. A proposta de conhecimento cristaliza-se, vindo a ser recuperada por 
cartógrafos posteriores como Bartolomeu Lasso nos anos 90. Será necessário 
aguardar por Manuel Godinho de Herédia para se assistir a alterações a um modelo, 
já então, datado de quatro décadas.
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cartografia portuguesa e luso-asiática  
da china dos séculos XVi e XVii:  
três mapas em três escalas*

Francisco Roque de Oliveira
Centro de Estudos Geográficos

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Universidade de Lisboa (CEG-IGOT-ULisboa)

introdução

Tal como sucedeu com muitos outros espaços do Mundo Antigo, foi em boa 
parte sustentada na cartografia portuguesa – ou de matriz portuguesa – que a 
Europa da Idade Moderna construiu uma representação da China que revogou as 
concepções ptolemaicas e outras heranças tão perenes como a de Marco Polo. Para 
o código simples do saber positivo, trata-se de um típico exemplo de construção 
do conhecimento geográfico, é certo que não exactamente linear, mas ainda assim 
com reflexos consistentes numa série muito extensa de mapas, por via dos quais 
ainda hoje podemos acompanhar o prolongado processo de cerca de um século 
durante o qual os litorais chineses acabaram delineados para a curiosidade dos 
Europeus. 

Escolhemos ilustrar esta aventura visual com dois mapas individuais e uma 
série relativamente homogénea de mapas e desenhos, propositadamente dife-
rentes quer quanto ao local e à data de produção, quer quanto à autoria e – sobre-
tudo – à escala ou à área representada. Seguindo a ordem cronológica de 
elaboração dos diversos originais, a nossa selecção compreende os seguintes 
documentos cartográficos: (1) a carta da Ásia oriental marítima pertencente a um 
dos últimos atlas universais compostos por Fernão Vaz Dourado (c. 1576), onde se 
destaca a marcação dos litorais da China entre a ilha de Hainão e a Coreia; (2) o 
mapa parcial da província chinesa de Guangdong que sustentou um mirífico 
projecto de conquista da China sugerido a partir de Macau, em 1646, pelo arbitrista 
Jorge Pinto de Azevedo; e, por último (3), alguns dos mapas chineses que, a partir 

* Este texto corresponde a uma versão integrada e revista de três estudos parciais: Oliveira, 2014a, 
2014b e 2014c. 
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do último quartel do século XVII, recriaram a planta da cidade de Macau preparada 
por Pedro Barreto de Resende em 1635.

Enquanto o mapa de Vaz Dourado terá sido desenhado em Goa, o mapa utili-
zado por Pinto de Azevedo para ilustrar a sua proposta de conquista da China 
deverá ter sido pintado em Macau e as pinturas que seleccionámos por reprodu-
zirem a planta de Macau originalmente desenhada em Goa por Resende foram 
elaboradas – ou pelo menos retocadas – em Macau, Cantão, Pequim (Beijing) ou 
em outras partes da China. Esta ampla geografia confirma a prodigiosa extensão 
das redes de recolha, de tratamento e de circulação da informação cartográfica do 
império português, tal como do burocratizado império dos Habsburgo que, entre 
1580 e 1640, alargou o âmbito de transmissão destes materiais e trouxe consigo 
uma razão cartográfica até certo ponto distinta da portuguesa. No caso dos dese-
nhos produzidos na China por mãos chinesas, demonstra-se, por acréscimo, que a 
circulação dos respectivos protótipos ocorreu independentemente da fronteira 
estabelecida entre o império Qing e a área de influência ibérica no Mar da China 
Meridional.

A maioria das espécies cartográficas e iconográficas seleccionadas testemu-
nham uma prática em que se encontram e fundem modos europeus e asiáticos de 
conceber e fixar o espaço. Isso tende a suceder por uma de duas razões. Em primeiro 
lugar, porque os cartógrafos se encontravam radicados entre duas culturas, mercê 
da sua condição luso-asiática – designadamente, luso-chinesa. Mas, na maioria dos 
casos, simplesmente porque quem desenha o mapa adaptou à sua própria cultura 
cartográfica um desenho produzido num contexto cultural diferente do seu: ou 
porque recorreu a um protótipo oriental e sobrepôs-lhe legendas e signos conven-
cionais próprios da arte ocidental de fazer mapas; ou porque executou o exercício 
inverso, naqueles casos em que se tratou de recriar na China desenhos saídos de 
uma matriz ocidental de representação. Aqui reside a principal originalidade dos 
documentos que vamos tratar.

a representação da china em Fernão Vaz Dourado

Fernão Vaz Dourado foi um dos mais importantes cartógrafos portugueses da 
segunda metade do século XVI, cujo trabalho se destaca pelo aprumo das repre-
sentações e por uma notável qualidade estética. Chegaram aos nossos dias seis 
atlas universais da sua autoria, totalizando quase uma centena de mapas, todos 
eles manuscritos e desenhados entre 1568 e 1580. Em contraste com os muitos 
ensinamentos geográficos e cosmográficos que se retiram deste extenso conjunto 



de obras, são escassas as informações sobre a sua vida. É comummente aceite que 
se tratava de um luso-indiano nascido em Goa por volta de 1520, neto de João 
Dourado, cavaleiro-mor da Casa do rei D. Manuel, e filho de Francisco Dourado, 
moço de câmara que embarcou para a Índia em 1513. Vaz Dourado foi ferido no 
decurso do segundo cerco que os guzerates impuseram a Diu, em 1545. Deverá 
depois ter navegado no golfo de Bengala em 1547, conforme uma referência que 
se colhe num dos roteiros do Livro de Marinharia de João de Lisboa (c. 1560), rela- 
tiva à ligação de Arracão para Bengala. É possível que tenha embarcado para o 
Reino em 1572, acompanhando o vice-rei cessante D. Luís de Ataíde, 3.º conde de 
Atouguia, e voltado à Índia em 1577, quando D. Luís partiu para tomar posse do 
cargo de vice-rei pela segunda vez. Nos seus trabalhos assinados em Goa em 1568, 
1571 e 1580, Vaz Dourado intitula-se «Fromteiro nestas partes da Imdia». Não 
existem elementos precisos a respeito da sua aprendizagem como cartógrafo, 
ainda que se admita que o fizesse junto de contemporâneos seus, como Diogo 
Botelho Pereira e Lázaro Luís, sendo que qualquer um deles também passou pelo 
Índico como navegador ou soldado. A semelhança que se detecta entre muitos dos 
traçados adoptados por Lázaro Luís e Vaz Dourado reforça a ideia da relativa proxi-
midade que terá existido entre os seus percursos profissionais (Cortesão & Mota, 
1987: III, 3-6; Albuquerque, 1992: 1-3; Garcia, 1997: 89-91; Guerreiro, 1998: 239-240; 
Garcia, 2004; Ventura, 2005: 3-4). 

À excepção do fragmento de uma carta com parte do Índico Ocidental, as 
restantes obras conhecidas de Fernão Vaz Dourado correspondem a atlas univer-
sais, traduzindo o gosto da época pela reunião num mesmo livro de um conjunto 
de mapas que oferecessem uma visão global da Terra, conforme o exemplo já 
esboçado por Francisco Rodrigues, mais de meio século antes (Cortesão, 1935: 19; 
Cortesão & Mota, 1987: III, 6-8; Garcia, 2004: 87). Por outro lado, um dos aspectos 
mais salientes dos seus desenhos diz respeito à representação das massas conti-
nentais e dos perfis costeiros da Ásia. Estes traçados partem da lição paulatina-
mente aprendida pela cartografia portuguesa do século XVI, de Pedro Reinel até 
aos mapas de Diogo Homem, mas adquirem na sua obra uma segurança que 
decorre de uma experiência mais demorada e precisa de todos os litorais situados 
entre o Índico e o Mar do Japão. Já vimos que o desenho das costas da China, em 
concreto, vinha sendo desenvolvido desde que Francisco Rodrigues, com base em 
fontes orientais, intercalara no atlas-roteiro que ostenta o seu nome um esboço 
cartográfico do golfo de Tonquim, assim como outro que representa o estuário do 
rio do Oeste e do rio das Pérolas. No planisfério de Diogo Ribeiro de 1529, dito 
«Carta Borgia», vemos desenhada a linha de costa chinesa até à altura do trópico, 
onde se encontra o delta formado por esses dois grandes rios, junto com a mais 
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antiga indicação conhecida de Cantão existente num exemplar cartográfico 
europeu. Em dois mapas atribuídos a Gaspar Viegas, de cerca de 1537, a costa da 
China surge marcada até ao «Cabo de Chĩcheo», topónimo que remete para as 
paragens da província de Fujian que os portugueses tinham visitado pela primeira 
vez o mais tardar em 1518-1519. Apesar da relativa escassez de mapas sobreviventes, 
detectamos novo avanço significativo no planisfério anónimo da Biblioteca Valli-
celliana de Roma, de 1548-1550: neste mapa, a representação destes litorais 
prolonga-se para norte de Chinchéu, inflectindo pouco depois para noroeste, de 
acordo com o desenho de um longo troço de costa sombreado, que oferece já uma 
ideia de conjunto relativamente fiel da China marítima. Num planisfério de 1554, 
Lopo Homem completa várias destas informações, assinalando o golfo de Nanquim 
e oferecendo a mais antiga indicação toponímica conhecida da efémera colónia 
portuguesa de Liampó (Ningbo, Zhejiang), desarticulada pelos chineses em 
meados da década de 1540. Enfim, quando já havia decorrido mais de uma década 
sobre a transferência para o Guangdong de boa parte do trato luso-chinês – 
processo que se concluirá com a formalização das escalas em Macau, entre 1554 e 
1557 –, Lázaro Luís concebe para o seu atlas de 1563 uma carta da Ásia Oriental que 
desvenda o perfil quase exacto dos litorais situados entre o golfo de Tonquim e o 
golfo de Hangzhou. No essencial, este perfil coincide com o protótipo que Fernão 
Vaz Dourado decalcou para desenhar todas as cartas da mesma área geográfica 
que compôs entre 1570 e 1580 (Broc, 1986: 52; Oliveira, 2003: 414-416, 430-431, 
492-504, 832-841).

Esta fidelidade a um padrão estável constitui outra das imagens de marca da 
cartografia de Fernão Vaz Dourado. Daí que a carta da Ásia marítima compreendida 
entre o cabo Comorim, o Japão e as Molucas, que escolhemos apresentar aqui, 
possa ser utilizada como exemplo da generalidade dos elementos que compilou 
para a figuração desta parcela do mundo (Figura 1). Corresponde à 12.ª carta de 
um atlas não assinado com 17 cartas e três fólios suplementares com elementos 
cosmográficos de interesse para a náutica. Apesar de anónimo, a autoria deste 
atlas está atribuída, sem contestação, a Vaz Dourado. Pensa-se que tenha sido 
elaborado em Lisboa por volta de 1576, desconhecendo-se a quem possa ter sido 
dedicado ou oferecido originalmente. Já no século XIX, pertenceu ao bibliófilo 
João Martens Ferrão de Castelo Branco, para depois integrar a biblioteca particular 
do rei D. Carlos. Passaria depois, na sequência da implantação da República, em 
1910, para a guarda da Biblioteca Nacional (Vasconcelos, 1904: 11-27; Cortesão, 
1935: 68-77; Cortesão & Mota, 1987: III, 29-32). 

Os espaços terrestres da Ásia continental, destituídos de qualquer informação 
toponímica ou topográfica, assim como o interior das ilhas de Samatra e Bornéu e 



as margens ocidentais do Pacífico, incluindo o Japão, são preenchidos, alternada-
mente, com pavilhões portugueses e castelhanos, e com escudos muçulmanos. 
Tanto na China como na península indochinesa, pintam-se pagodes com tectos 
de ouro, numa clara evocação de práticas budistas. A linha da costa chinesa 
estende-se entre a latitude da «Ilha de ainão» (Hainão) e a «emceada de numqi» 
(enseada de Nanquim) e expõe uma sequência de topónimos correspondentes a 
algumas das principais escalas das províncias de Guangdong, Fujian e Zhejiang, 
frequentadas pela navegação portuguesa e luso-asiática ao longo do século XVI 
(Dourado, 1992 [c. 1576]: 28-29). Destacam-se as dimensões exageradas e a  
forma ovóide do estuário de Cantão. Esta cidade, tal como Liampó, é assinalada 
com maiúsculas, faltando a legenda geral que identifica os «Reinos da China» em 
todas as cartas homólogas deste cartógrafo, quer anteriores, quer posteriores. 
Uma das indicações mais relevantes deste mapa corresponde a «macao», colocado 
sobre a margem esquerda do delta do rio do Oeste, tal como Vaz Dourado vinha 
fazendo pelo menos desde 1570, naquela que é a mais antiga das cartas de matriz 
europeia deste espaço em que sabemos ter surgido este topónimo (Quaini & 
Castelnovi, 2007: 91). 

Figura 1. Mapa da Ásia marítima de Fernão Vaz Dourado, [Goa ?], [c. 1576]
(Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa)
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O traçado da embocadura do Yangtze remata, a norte, o perfil litorâneo chinês, 
mais ou menos de acordo com a forma sinalizada por Lázaro Luís em 1563. É 
disposto «em cunha» aberta sobre uma imensa baía, que assimila o espaço 
correspondente ao Bo Hai e à baía da Coreia. A oriente da costa coreana, 
parcialmente sobreposta à cercadura do mapa, representa-se a parte meridional 
do arquipélago nipónico. Esta é desenhada em forma de crescente com as pontas 
viradas para sul, de acordo com um modelo que torna a ser comum a Lázaro Luís, 
mas que, neste caso, também já assomara no planisfério em projecção polar 
integrado no atlas universal do Livro de Marinharia de João de Lisboa. No Mar da 
China, à esquerda da rosa-dos-ventos e ao lado de uma longa correnteza de 
pequenas ilhas desmembrada dos restantes contornos do arquipélago filipino, 
está inscrita a seguinte legenda: «Costa de lucois ellaus pela quall pasou pero 
Fidalguo vimdo de borneo em huũ Jumquo de chis. Corendo com temporall ao llomgo 
dellas ffoi tomar A Ilha de llamao». O topónimo Lamau corresponde à ilha de 
Nan’ao, fronteira ao actual porto de Shantou, que era o terminus de parte das 
tradicionais linhas de navegação chinesas que demandavam a Insulíndia. Quanto 
à legenda em si, também ela repete o que se encontra no mapa de Lázaro Luís, 
fazendo eco da informação relativa a uma viagem de 1545 veiculada pelo Tratado 
dos Descobrimentos de António Galvão (Lisboa, 1563) (Oliveira, 2003: 481-482; 
Lourenço, 2010: 405). 

Do mesmo modo que o modelo do Japão de Lázaro Luís-Vaz Dourado influen-
ciará durante quase um século – até à publicação do Novus Atlas Sinensis de 
Martino Martini (Amesterdão, 1655) (Quaini & Castelnovi, 2007: 123-125; Caterino, 
2008: 87-89) – a cartografia europeia, também haverá que esperar várias décadas 
sobre a obra cartográfica de Vaz Dourado até ser divulgada uma representação 
consistente da China a norte do Yangtze, trecho como que deixado em suspenso 
na época em que este cartógrafo de Goa tentou fixar os contornos das costas 
chinesas. Tal veio a suceder nas margens de uma das cartas integradas no Thea-
trum Orbis Terrarum do impressor flamengo Abraham Ortelius de 1595. Trata-se do 
mapa «Iaponiae Insulae descriptio Ludoico Teisera auctore», composto, como o 
próprio título indica, a partir de um manuscrito do cartógrafo português Luís 
Teixeira (Nebenzahl, 2004: 122-125; Schilder & van Egmond, 2007: 1419). Um caso 
e outro ilustram o momento em que a lição aprendida pela cartografia portu-
guesa, fundada num saber empírico, tornado possível pela hegemonia conse-
guida nos mares da Ásia durante cerca de um século, transita para os ateliers 
cartográficos da Europa do norte, ajudando a preparar a segunda expansão euro-
peia. 



o delta do rio das Pérolas decalcado por Pinto de azevedo

A Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, guarda o único exemplar conhecido de um 
manuscrito intitulado Aduertencias de muita importância ha magestosa coroa del 
Rey Nosso Senhor Dom João 4º do nome, offerecidas e aprezentadas ao dito Senhor no 
seu Conselho do Estado da India, em mão do Senhor Vice Rey Dom Phelipe Mascare-
nhas, por Jorge Pinto d’Azeuedo, morador na China em Março de 1646. Neste texto 
dirigido ao rei de Portugal, por intermédio do vice-rei da Índia, o seu autor, depois 
de caracterizar a situação portuguesa no Oriente, propõe soluções para superar a 
crise em que esta vivia mergulhada, a mais emblemática das quais consistia na 
transferência da capital do Estado da Índia de Goa para Ceilão. Trata-se de um clás-
sico exemplo da chamada literatura de alvitres, género cultivado desde finais do 
século XVI e que floresceu nos meios ultramarinos neste tempo em que a presença 
lusa na Ásia se via ameaçada pelas concorrências inglesa e holandesa. Neste 
sentido, as Aduertencias a Dom João 4º podem ser colocadas a par de relatos mais 
conhecidos como a Reformação da Milícia e Governo do Estado da Índia Oriental 
(1599) do militar Francisco Rodrigues Silveira, as duas versões do Diálogo do 
soldado prático (c. 1573 e 1612) do cronista Diogo do Couto, ou os escritos reuni- 
dos sob o título Como remediar o Estado da Índia? (1625-1629) do mercador 
flamengo Jacques de Coutre (Rebelo, 1993: 209-214; Magalhães, 1998: 20). De 
Jorge Pinto de Azevedo pouco mais sabemos do que aquilo que o próprio nos 
refere neste seu texto: que seria um reinol chegado ao Oriente por volta de 1624, 
militar feito comerciante nos mares da Ásia, tendo viajado de Moçambique ao mar 
Vermelho, de Diu à costa da Pescaria, de Ceilão ao Coromandel, de Malaca ao Japão, 
passando por Manila e Macau, onde subscrevera a declaração do Senado de 31 de 
maio de 1642, que aclamava D. João IV como legítimo rei de Portugal (Lourido, 
1994: 243-244; Matos, 1996: 436-439). 

O último terço do memorial de Jorge Pinto de Azevedo é preenchido com 
uma Aduertencia ceparada sobre Macao, centrada na promoção das vantagens do 
comércio com a China e das suas potencialidades para a viabilização económica 
do Estado Português da Índia (Matos, 1996: 513-545). Para concretizar este desi-
derato, Azevedo tanto evoca a necessidade do pleno aproveitamento diplo- 
mático do ascendente que Macau conseguira adquirir sobre os acossados Mings 
do Sul – numa altura em que Pequim já caíra às mãos dos manchus e a oliga- 
rquia macaense se preparava para enviar um contingente armado em auxílio do 
pretendente Zhu Youlang (Yongli) – como defende uma ambiciosa acção militar 
portuguesa que resulte no controlo da cidade de Cantão, da província de 
Guangdong e da própria China (Matos, 1996: 451-459; Flores, 2000: 255-256; 
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Alves, 2007: 72-73, 89-91). Ainda que sustentado num optimismo expansionista 
por demais ilusório, trata-se de um projecto de conquista que tem claros pontos 
de contacto com toda uma série de propostas semelhantes para o domínio da 
China e de outras áreas da Ásia oriental delineadas entre o final da década de 
1560 e os primeiros anos de 1600, primeiro nas Filipinas, mas depois também em 
Malaca, em Macau e na Península Ibérica, indistintamente por autoridades mili-
tares, civis e religiosas, espanholas e portuguesas (Ollé, 2002: 73-84 e 155 segs.; 
Oliveira, 2003: 207-225).

Para facilitar a leitura do seu plano de conquista, Jorge de Azevedo intercala 
um belo desenho aguarelado do Guangdong, que representa o litoral compreen-
dido entre Hainão e Lantau, e o território continental entre Macau e Cantão, por 
onde corre o delta dos rios do Oeste e das Pérolas (Figura 2). O mapa não está 
assinado, assim como em nenhuma passagem da Aduertencia sobre Macao 
Azevedo reconhece ser o autor desta peça cartográfica. Com toda a evidência, 
corresponde a uma adaptação de um mapa chinês mais amplo. É muito provável 
que o protótipo utilizado correspondesse a uma carta geral da província, a qual 
teria Cantão no centro do desenho, como era norma na cartografia oficial chinesa 
a esta escala (Smith, 1996: 5-6). A influência dos modelos próprios da cartografia 
tradicional chinesa é desde logo visível na dupla muralha quadrangular de 
Cantão, que aparece parcialmente representada no canto superior direito. O 
mesmo acontece com a figuração da cidade de Anção (Xiangshan), também em 
forma de quadrado, que surge perto do centro do mapa, no extremo noroeste da 
ilha do mesmo nome. Curiosamente, quer num caso quer no outro, a geometria 
própria da representação urbana chinesa é atenuada pela sobreposição de dese-
nhos padronizados de casas ou edifícios de fachadas brancas, portas e janelas 
negras, e telhados vermelhos – de resto, em tudo semelhantes àqueles que ilus-
tram os diversos povoados da região. Tal como também sucede com a marcação 
das áreas agricultadas e de alguns pormenores de vegetação, cujo traço é portu-
guês ou europeu, estamos em presença do mesmo tipo de solução cartográfica 
hibrida que encontrámos em três dos esboços da Ásia oriental, do sueste e do sul 
do referido Livro de Francisco Rodrigues, onde surgem representadas cidades em 
forma de rectângulo, de quadrado ou de duplo quadrado, uma das quais deverá 
ser Cantão. 

O mapa anexado por Jorge Pinto de Azevedo à sua proposta para ocupação da 
periferia continental de Macau foi preparado com uma extensa série de cartuchos 
rectangulares para a inscrição de legendas explicativas, parte dos quais deixados 
em branco, enquanto em vários outros o texto extravasou o espaço previsto, indi-
ciando uma composição apressada. À parte as simples indicações toponímicas, a 



generalidade destas legendas corresponde a um levantamento das potenciali-
dades estratégicas dos sítios, a indicações sobre navegabilidade fluvial, acessos 
aos territórios interiores e a distâncias entre pontos, assim como sobre os contin-
gentes e o armamento necessário para desencadear as operações militares desti-
nadas à conquista dos «rios e mar da pintura» (Lourido, 1994: 244-248, 250-252; 
Barreto, 1997: [45]; Oliveira & Jin, 2006: 146-147; Oliveira, 2006). A grande maioria 
das cerca de 60 legendas incluídas ou previstas – salvaguardando o que pudesse 
existir no fragmento mutilado do objecto, entre Anção e Cantão – está concen-
trada na margem inferior do desenho, nas ilhas, estreitos, rios e demais áreas adja-
centes à península de Macau. Uma grande legenda colocada ao largo da sua costa 
marítima, sob um grupo de nove pequenas ilhas na desembocadura do rio das 
Pérolas, resume o propósito do mapa: «quem for senhor destes Rios, o sera de todas 
estas Ilhas, com muy pouco poder no mar e pequenas embarcações de remo». A 
cartografia da península de Macau é preenchida com um número muito reduzido 
de elementos arquitectónicos, todos eles desenhados segundo os mesmos 
cânones portugueses de representação que também são empregues para assi-

Figura 2. O delta dos rios do Oeste e das Pérolas, com Cantão (Guangzhou) e Macau,  
por Jorge Pinto de Azevedo (?), [c. 1646]

(Biblioteca da Ajuda, Lisboa)
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nalar as construções nas áreas chinesas. Enquadrados pelos principais acidentes 
topográficos da península, reconhecem-se facilmente as Portas do Cerco, a 
Muralha do Campo, e cinco pontos elevados, quase todos eles providos de peças 
de artilharia, que deverão corresponder às fortalezas ou fortes de São Paulo, São 
Francisco, Guia (com a sua capela), Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora 
da Penha de França (com a respectiva ermida) e São Tiago da Barra. No espaço 
intramuros, estão ainda desenhados cinco edifícios principais, cujos perfis e distri-
buição sugerem a possibilidade de serem as igrejas de Santo António, São Paulo, 
Misericórdia, Sé e São Lourenço.

usos chineses da planta de Macau de Barreto de resende

Uma planta da cidade de Macau integra todas as versões conhecidas do célebre 
Livro das plantas de todas as fortalezas, cidades e povoaçoens do Estado da India 
Oriental que o cronista e guarda-mor da Torre do Tombo da Índia, António Bocarro, 
assinou em 1635 (Cortesão & Mota, 1987: V, 64-65; Matos, 2002: 221-224; Dias, 
2005: 10-12) (Figura 3). É sabido que Bocarro foi apenas o autor dos textos desse 
Livro, tendo-o ilustrado com mais de meia centena de vistas e plantas desenhadas 
ou compiladas por Pedro Barreto de Resende, funcionário da Matrícula Geral de 
Goa e secretário do vice-rei D. Miguel de Noronha, 4.º conde de Linhares (Boxer, 
1942: 21-22). O Livro de Bocarro foi realizado por encargo do rei Filipe III de Portugal, 
e surgiu na mesma altura em que o ministério do conde-duque de Olivares impul-
sionou a preparação de uma série de obras cartográficas de claro perfil estratégico 
e militar sobre as possessões ibéricas na Europa, no Atlântico, em África, nas 
Américas e na Ásia. Atendendo ao valor da informação contida nestas obras, a sua 
publicação estava proibida por lei e, por norma, a respectiva circulação manteve-se 
confinada ao círculo mais restrito da governação. Barreto de Resende ampliou o 
número de representações de cidades situadas entre o cabo da Boa Esperança e a 
China na obra intitulada Livro do Estado da India Oriental (c. 1636). A última versão 
conhecida deste códice está datada de 1646, mas as 70 plantas de cidades e forta-
lezas do Oriente que o arquitecto régio João Nunes Tinoco inseriu num atlas 
manuscrito de 1663, hoje à guarda da Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, continuam a 
reproduzir a generalidade dos desenhos que Resende preparou em Goa nos 
últimos anos do domínio filipino sobre Portugal, incluindo a planta de Macau que 
aqui analisaremos (Cortesão & Mota, 1986: V, 59-63; Oliveira, 2006; Oliveira, 2009, 
27-28). 



Figura 3. Planta de Macau de Pedro Barreto de Resende, incluída no Livro das plantas de todas 
as fortalezas, cidades e povoaçoens do Estado da India Oriental de António Bocarro, 1635 

(Biblioteca Pública de Évora)

Este conjunto coerente de obras dá continuidade a uma tradição de iconogra- 
fia urbana do Estado da Índia bem mais antiga, conforme se verifica pelo conjunto  
de plantas e desenhos panorâmicos reunidos entre 1550 e 1563 pelo cronista 
Gaspar Correia a pedido do governador e cartógrafo D. João de Castro, em nome do 
rei D. João III. A reestruturação das malhas urbanas em várias cidades portuguesas 
do Oriente e a introdução de novos sistemas de fortificações, impulsionados pelo 
confronto entre os portugueses e diversos poderes asiáticos e rivais europeus, que 
acontece a partir de finais do século XVI (turcos, persas, mogóis, holandeses, ingleses 
ou franceses), determinaram sucessivas actualizações dos compêndios cartográ-
ficos existentes. São disso exemplo os dois atlas com cartas de povoações ou forta-
lezas do Oriente preparados pelo cartógrafo luso-malaio Manuel Godinho de Erédia 
entre 1610 e c. 1620. Tal como Erédia aproveitou desenhos anteriores disponíveis na 
Índia, também Resende e Bocarro reproduziram várias vistas e plantas integradas 
nos atlas de Erédia. Esta prática constitui a regra neste género de colecções icono-
gráficas, condicionando uma razoável permanência das tipologias, ao mesmo 
tempo que suscita múltiplas interrogações sobre a autoria dos protótipos utilizados. 
O caso de Macau é paradigmático disto mesmo. De facto, apesar de não se conhecer 
nenhuma imagem mais antiga da cidade idêntica à de Resende, também é verdade 
que esta apresenta múltiplos pormenores coincidentes com o esboço da península 
macaense do Livro de plataforma das fortalezas da India (c. 1615-1622?), que veio a 
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ser integrado num atlas-miscelânea com desenhos atribuídos a Godinho de Erédia 
e cujo paradeiro se desconhece (Oliveira, 2006; Oliveira, 2009: 24-26; Oliveira & 
Biedermann, no prelo; Garcia, 2007: 405-416). 

A planta de Macau originalmente desenhada por Pedro Barreto de Resende em 
1635 partilha a generalidade das características iconográficas que concedem 
unidade ao extenso conjunto das representações reunidas por António Bocarro e 
pelo próprio Barreto de Resende nas obras que compilaram (Santos & Mendiratta, 
2011). À semelhança da Descrição da Cidade do Nome de Deus da China, que Bocarro 
redigiu e incluiu no seu Livro original, esta planta sublinha a preocupação com o 
aparato militar que sustenta a defesa da cidade e cuja construção, iniciada na 
sequência dos ataques holandeses de 1601-1622, seria concluída em 1638. Nesta 
vista «à voo de pássaro», a península macaense surge retratada a partir da China e 
do Porto Interior, tendo o istmo e as Portas do Cerco (muradas em 1573) no canto 
inferior esquerdo. De mesmo modo que é destituído de rigor geométrico, o desenho 
não tem escala nem orientação. Mas apesar da sua linguagem algo naïf, que tantas 
afinidades mantém com as vistas panorâmicas de povoações de Portugal insertas 
no Livro das fortalezas de Duarte de Armas (1509), o traço de Resende permite a 
leitura de uma cidade de casas modestas de planta rectangular, adaptadas à morfo-
logia do terreno e agrupadas em núcleos. Estes reproduzem, grosso modo, os princi-
pais eixos de crescimento vindos do séc. XVI: Porto, Santo António-Patane, Monte-Sé, 
São Lourenço-Praia do Manduco e a serpenteante Rua Central (Rua Direita), que 
organiza todo o conjunto e se prolonga em direcção à Penha (Brito, 1991: 85-87; 
Baracho, 1998: 163-171; Tostões, 2010: 480, 486). A sua malha desalinhada de ruas 
repete o padrão da generalidade das povoações litorais fundadas pelos Portu-
gueses, organizadas entre um centro de negócios e trocas portuárias e um interior 
de vocação residencial, se bem que aqui com a particularidade de Macau ser enqua-
drada por uma dupla fachada costeira, o que constitui um caso único no urbanismo 
colonial português (Calado, Mendes & Toussaint, 1985: 37-43; Fernandes, 1999: 
211-212; Flores, 2000: 238-241; Dias, 2005: 37-44). Bocarro informa que a cidade 
propriamente dita tinha meia légua de comprimento e 350 passos na parte mais 
larga. Cruzando várias fontes da mesma época, estima-se que a habitassem mais de 
um milhar de portugueses e mestiços, pelo menos 5000 escravos e entre 10 000 e 
20 000 chineses (Boxer, 1942: 27-29; Souza, 1991: 49-54; Dias, 2005: 18-19, 89). 

Para além do quadrilátero da fortaleza de São Paulo do Monte, que preenche o 
centro do desenho, e do forte de São Tiago da Barra, à entrada do Porto Interior, 
destaca-se a Muralha do Campo que divide a península a meio – da fortaleza de 
São Francisco, na extremidade norte da baía da Praia Grande, ao Porto Interior, 
passando pela fortaleza de São Paulo. Sobressaem também o forte de Nossa 



Senhora da Guia, situado fora dos limites da cidade primitiva, no ponto mais 
elevado de Macau, assim como a igreja de São Paulo, com a sua escadaria monu-
mental. Os baluartes de Nossa Senhora do Bom Parto e da Penha completam a 
protecção da Praia Grande, enquanto a Ilha Verde, que os jesuítas ocupavam desde 
1603, está desenhada no interior do canal (Graça, 1984: 23-24, 41-97, 123-127; Dias, 
2005: 85-90, 95-125). O território intramuros ainda apresenta largos espaços vazios, 
o que nos é confirmado pela cartografia holandesa contemporânea e permitirá o 
progressivo adensamento da malha urbana no decorrer dos três séculos seguintes. 
Os grandes terreiros existentes são adjacentes às igrejas e aos restantes edifícios 
principais. As casas são representadas de forma estereotipada, que inclusive não 
distingue a parte edificada aquém da muralha das casas da aldeia chinesa de 
Mong-Ha (Wangxia), situada na margem norte, que já existia antes da fixação dos 
portugueses e mantinha nesta altura o seu modo de vida rural. A natureza dema-
siado esquemática do desenho também não permite vislumbrar com clareza de 
que modo a «cidade cristã» se justapunha às zonas de presença maioritariamente 
chinesa. Esta última estava sobretudo fixada a norte da Praia Pequena, tendo-se 
estendido ao longo do Porto Interior. Outro núcleo de população chinesa fixava-se 
a sul, na Barra, onde a planta permite vislumbrar a silhueta do que parece ser o 
templo chinês de A-Má (Oliveira, 2006; Oliveira, 2009: 26). 

Esta planta será amplamente reproduzida na cartografia europeia, curiosa-
mente ainda antes de se iniciar a circulação do modelo de Barreto de Resende por 
via do Livro das Plantas de Bocarro. Reproduzida inicialmente pelos impressores 
Hans-Theodor e Hans-Israel de Bry, no 8.º volume da edição alemã das suas Petits 
Voyages (Frankfurt-am-Main, 1606), reencontramo-la a servir de modelo a múlti-
plas gravuras holandesas, alemãs, inglesas, venezianas ou francesas do século XVIII. 
Por norma, estas representações oferecem uma leitura simplificada do desenho 
original português, muitas vezes acrescido de elementos topográficos ou arquitec-
tónicos muito fantasiosos, os quais incluem formas típicas das cidades do norte da 
Europa, tal como os próprios De Bry já haviam feito na gravura de Macau que publi-
caram (Oliveira & Jin, 2006: 149-154; Oliveira, 2006; Oliveira, 2008: 36-39). 

Paralelamente, está comprovado que a mesma planta circulou na China, onde 
serviu propósitos diferentes daqueles que haviam gerado o original português, 
tendo mesmo sido adaptada de acordo com os cânones próprios da prática carto-
gráfica chinesa. Alguns dos primeiros casos conhecidos correspondem às duas 
pinturas de Macau recentemente identificadas no Arquivo Histórico Nacional N.º 1 
da China, em Pequim, que incluem legendas em manchu sobrepostas a cada um 
dos desenhos originais. À parte este pormenor, é nítido que as imagens em causa 
constituem simples variações sobre o modelo de Barreto de Resende, com traços 
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pictóricos de inspiração exclusivamente ocidental, atestando a sua origem portu-
guesa ou macaense. Apesar de serem diferentes entre si, estas duas imagens 
também partilham alguns aspectos comuns que as distinguem do modelo portu-
guês de referência, o que demonstra a estreita interdependência existente entre 
elas. Seguindo a ordem com que têm sido reproduzidas, a primeira corresponde a 
um desenho que os catálogos sugerem datado de c. 1679-1682, enquanto sobre a 
segunda apenas se indica que terá sido elaborada nos primeiros tempos da dinas- 
tia Qing.

A datação aproximada que recua a c. 1679 remete-nos para o tempo da missão 
diplomática que o cidadão de Macau Bento Pereira Sarmento de Faria conduziu a 
Pequim, em nome dos interesses da sua cidade, em 1678, na circunstância em que 
esta era afectada pela proibição ao comércio imposta aos seus mercadores e pela 
crescente pressão dos interesses holandeses na região, tudo isto num contexto mais 
geral de prolongada instabilidade no sul da China que decorria da transição dinás-
tica Ming-Qing (Alves, 1999: 44-47; Flores, 2001: 83-87; Alves, 2007: 93-103). Está 
documentado que a delegação conduzida por Faria levava como presente uma 
pintura representando Macau, a qual tinha sido executada por um pintor macaense 
pelo preço de dois pardaus1. Sucede também que a segunda destas imagens está 
pintada sobre uma tela envernizada de dimensões consideráveis (101x185 cm). 
Como Bento de Faria partiu para Pequim no início de 1678, devemos considerar a 
possibilidade da mais antiga destas peças ter sido executada por volta dessa data, 
podendo ser a mesma que Faria levou consigo para a Corte do imperador Kangxi. 

Olhando o panorama do casario que a primeira destas imagens oferece, de um 
imaculado branco mediterrânico, detecta-se que tal representação está mais 
próxima do desenho original de Barreto de Resende do que de qualquer uma das 
posteriores simplificações do respectivo modelo que conhecemos (Figura 4). As 
principais diferenças face ao modelo de Resende traduzem-se no acrescento de 
alguns troços amuralhados e na supressão de outros, numa maior precisão do risco 
da maioria das fortalezas e peças de artilharia, nas bandeiras com a cruz de Cristo 
levantadas dentro dessas fortalezas e na aparente ausência da silhueta de qual-
quer navio – dizemos aparente porque alguma ou algumas das nove grandes 
legendas em manchu que, manifestamente, foram acrescentadas ao desenho 
poderá ter ocultado o bosquejo de uma ou mais embarcações. Estas nove legendas 
assinalam as sete baterias e fortalezas principais, as Portas do Cerco e o templo de 
A-Má. Com excepção daquelas que se reportam a estes dois últimos sítios, a infor-

1 Pardau: pequena moeda, de ouro ou prata, corrente na Índia e generalizada a outras partes da 
Ásia a partir daí.



mação nelas contida respeita apenas a matéria militar, designadamente ao número 
e à qualidade das peças de artilharia (Oliveira, 2006: n. 20).

Temos notícia de que o imperador Daoguang recorreu à cartografia ocidental 
de Macau, por interposto Zaobanchu (Direcção de Obras do Neiwufu, ou Adminis-
tração da Casa Civil do Imperador), quando teve de decidir sobre o destino da 
colónia portuguesa no contexto marcado pelo enfrentamento entre as teses do 
lobby anti-cantonense (acolhidas na intenção imperial de arrasar todo o sistema 
defensivo de Macau) e as pretensões do alto funcionalismo civil e militar de Cantão 
(o qual, a propósito da matéria crucial do tráfego do ópio, em 1835 apelou em unís-
sono e veio a conseguir impedir a concretização dessa mesma intenção) (Saldanha 
& Jin, 2000: 21-22 e 70). A partir da letra do despacho em causa (recebido no 17º dia 
da 12ª lua do 14º ano do reinado de Daoguang, i.e. 3 de Abril de 1835), já foi suge-
rida a hipótese do imperador ter então manuseado este mapa legendado em 
manchu (Saldanha & Jin, 2000: 24, n. 42; 71). Em qualquer caso, devemos notar que 
a ordem imperial que esteve na origem do memorial ao trono dos “advogados” 
cantonenses de Macau – dada no 25º dia da 10ª lua do 14º ano do reinado de 
Daoguang (25 de Novembro de 1834) – apresenta uma contabilidade das peças de 
artilharia distribuídas pelas fortalezas da cidade bastante diferente daquela que 
temos neste mapa, pelo que preferimos ser mais cautelosos e não forçarmos tal 
associação (Saldanha & Jin, 2000: 58-59).

Figura 4. Vista de Macau a partir do modelo de Pedro Barreto de Resende, [Macau?], [c. 1678?] 
(Arquivo Histórico Nacional nº 1 de Pequim)
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A segunda das referidas pinturas de Macau alonga em relação à anterior a 
representação do conjunto do território sem que, no entanto, desse prolonga-
mento longitudinal resulte qualquer ganho informativo substancial. A este propó-
sito, a ideia que fica é a de que se tratou apenas de ajustar a imagem que ia ser 
copiada à forma e às dimensões da tela disponível. Esta pintura não traz as extensas 
legendas informativas que assinalámos terem sido acrescentadas à gravura prece-
dente. Em compensação, mostra maior densidade dos edifícios implantados intra-
muros, apresenta algum casario tanto nos terrenos situados entre a fortaleza do 
Monte e as Portas do Cerco como na Ilha Verde, para além de multiplicar o número 
de cais que bordejam o Porto Interior. De qualquer modo, pelo menos em porme-
nores como as fortificações, as peças de artilharia nelas dispostas, ou a geografia 
das ilhas que rodeiam Macau, confirma-se que existe um vínculo directo entre esta 
imagem e a anterior gravura pertencente aos arquivos chineses: em nenhuma das 
outras várias versões do desenho de Resende que já conhecíamos foram dese-
nhados assim esses mesmos pormenores.

A atestar a popularidade do modelo genérico de Barreto de Resende, existem 
as duas vistas de Macau reproduzidas, já no século XVIII, nas tampas de duas arcas 
de madeira lacada de negro e ouro. Trata-se de trabalhos chineses de encomenda 
portuguesa quase idênticos. Integram, respectivamente, a colecção do Museu 
Nacional de Arte Antiga, em Lisboa (Inv. n.º 2016), e a colecção particular do coman-
dante Alpoim Calvão, em Cascais. No centro da moldura superior do primeiro 
destes exemplares pode ler-se: «MACAO ANNO DE 1746». Apesar do modelo tomado 
ser ainda o de Resende, nestes trabalhos desaparece boa parte da muralha, já 
aparece representada a fachada de pedra da igreja de S. Paulo (concluída por volta 
de 1637), e a vegetação é desenhada de acordo com um gosto oriental.

Importa referir aqui o mapa de Macau que faz parte da Guangdong Tongzhi 
(Monografia Geral da Província de Cantão), de 1731. De facto, também este objecto 
cartográfico de elaboração chinesa apresenta impressionantes semelhanças com o 
desenho de Macau difundido por Barreto de Resende. Mais: a sua influência na 
cartografia chinesa posterior foi de tal ordem que o mesmíssimo traçado de 1731 
(onde é patente um claro hibridismo sino-português ou sino-europeu) voltará a ser 
escolhido para representar o espaço macaense num compêndio geográfico e 
histórico tão tardio como a Aomen Jilüe (Breve Monografia de Macau) de Yin Guan-
gren e Zhang Rulin (1.ª ed. 1751) (Oliveira & Jin, 2006: 143, fig. 9; Jin, 2009: X-XIV) 
(Figura 5). O mesmo acontecerá na edição actualizada da Guangdong Tongzhi 
publicada em 1822 e devida ao erudito, bibliófilo e à data vice-rei dos Dois Guangs 
Ruan Yuan. Neste último caso, acrescentou-se a representação de Qianshan (Casa 
Branca), a pequena cidade onde residia um dos mandarins que detinha jurisdição 



no território de Macau. Tal surge de acordo com a forma convencional das cartas 
chinesas, quer dizer, como uma fortaleza circular, com as entradas assinaladas por 
grandes pórticos e o interior preenchido por legendas e um conjunto mínimo de 
edifícios, mas de proporções propositadamente exageradas. Como resultado de 
tudo isto, duas tradições cartográficas distintas, e aparentemente inconciliáveis, 
fundiram-se uma vez mais num mesmo mapa. 

Figura 5. Gravura de Macau incluída na obra Aomen Jilue (Breve Monografia de Macau)  
de Yin Guangren e Zhang Rulin, 1751

No capítulo da cartografia chinesa manuscrita, há também que deixar aqui uma 
nota sobre um mapa do início do século XIX que representa o sul da ilha de Xian-
gshan, de novo segundo uma perspectiva tomada de oeste. Além de Macau, também 
abrange o perímetro de Qianshan, este desenhado outra vez de acordo com os 
padrões de figuração chineses (Oliveira & Jin, 2006: 144-145, fig. 10) (Figura 6). Este 
mapa foi concebido para ser anexado a um memorial ao Trono apresentado pelo 
vice-rei de Cantão, Wu Xiongguang, em 1808 (Saldanha & Jin, 2000: 29-32). No sector 
ocupado pelos portugueses, revela-se pouco mais ou menos o mesmo perfil urbano 
saído das mãos de Barreto de Resende, excepto no pormenor dos muros e fortifica-
ções (que aqui não figuram, salvo as Portas do Cerco). Muitas das principais formas 
de relevo das áreas que circundam a península evocam as que encontrámos nas duas 
imagens de Macau guardadas em Pequim que incorporam legendas em manchu. 
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Uma legenda escrita sobre o Canal da Taipa instrui sobre a presença de navios 
ingleses na zona. Outras legendas noticiam que «os soldados e bárbaros do Oceano 
do Oeste» (por Portugal) foram substituídos em algumas fortalezas pelos «soldados 
bárbaros ingleses», ajudando a situar o contexto em que a carta foi desenhada: 
depois de cerca de seis anos durante os quais a presença de navios britânicos nas 
proximidades de Macau foi constante, em Setembro de 1808 uma força expedicio-
nária comandada pelo almirante Drury, comandante-chefe das Forças Navais Britâ-
nicas nos mares da Ásia, desembarcou no território, ocupou as fortalezas da Guia e 
do Bom Parto, tendo reembarcado no final desse ano, pressionada pelos cerca de 
80.000 homens que o exército chinês entretanto fizera avançar até às portas da 
cidade (Guimarães, 2000: 77-108). Em qualquer caso, o que, acima de tudo, torna a 
impressionar nesta imagem urbana de Macau é a semelhança que ela oferece em 
relação ao longínquo arquétipo de Resende2. 

Figura 6. Mapa do Sul da ilha de Xiangshan, incluído num memorial ao Trono apresentado 
pelo vice-rei de Cantão, Wu Xiongguang, 1808 (Arquivo Histórico Nacional nº 1 de Pequim)

2 Estamos gratos ao Dr. Jin Guo Ping por ter trazido ao nosso conhecimento este mapa, assim como 
pela tradução das respectivas legendas.



síntese

Duas ideias principais decorrem da apresentação dos casos seleccionados. A 
primeira interpela-nos a respeito das influências recíprocas que, apesar de tudo, 
culturas cartográficas maduras e essencialmente auto-suficientes como a portu-
guesa e a chinesa conseguiram realizar entre si. O segundo aspecto prende-se com 
a universalidade dos usos pragmáticos da cartografia.

Quanto ao primeiro aspecto mencionado, pouco haverá a acrescentar à 
eloquência dos exemplos propriamente ditos. Nos casos associados aos nomes de 
Pedro Barreto de Resende e Jorge Pinto de Azevedo detectámos importantes sinais 
de intercâmbio entre distintas tradições na arte de fazer mapas. Esta circunstância 
é tanto mais notável sabendo nós das diferenças que existem entre a preocupação 
com a precisão espacial das representações que é timbre da cartografia europeia 
da Idade Moderna e, por outro lado, os códigos próprios da cartografia tradicional 
chinesa, simultaneamente menos preocupados com o rigor geométrico das repre-
sentações e mais permeáveis aos princípios estéticos da pintura e da poesia. Ora, 
não apenas encontrámos situações em que os mapas portugueses decalcam traços 
e outros dados procedentes de fontes cartográficas da Ásia oriental e até da Ásia 
do sueste, como o mecanismo de transmissão se inverte em absoluto naquele 
casos em que se sobrepõem num mesmo mapa chinês os dois modelos de repre-
sentação: o chinês propriamente dito e o português/ocidental. Chegados aqui, o 
desafio será agora avaliar com maior rigor quais as condições que propiciaram esta 
plástica, designadamente perceber se ela foi excepcional ou, ao invés, se foi mais 
comum do que à partida podemos supor que tenha sido.

A este respeito, o que a pequena amostra de mapas que tratámos parece 
indicar é que existe uma correspondência estreita entre estes exercícios de carto-
grafia híbrida e circunstâncias de particular urgência na obtenção de mapas sobre 
as áreas cobertas pelas representações (Cf. Gruzinski, 1987: 49-50). Assim, o 
recurso a protótipos e a padrões de representação próprios de um universo 
cultural diferente não esteve circunscrito a um período específico, designada-
mente à fase inicial da presença portuguesa na Ásia, quando sabemos que essa 
prática foi manifesta, desde logo no caso das representações parcelares da China 
marítima compendiadas no início do século XVI por Francisco Rodrigues no Livro 
que leva o seu nome (c. 1513), operando uma síntese magistral de fontes presumi-
velmente malaio-sino-javanesas que permitiram fixar o primeiro retrato oci- 
dental moderno de parte dos litorais chineses (Oliveira, 2008: 447; Oliveira, 2016: 
191-192, 195-196). Ao invés, a importação e uso explícito de tais protótipos reapa-
rece-nos ao longo do período analisado, funcionando como um expediente 
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natural sempre que as circunstâncias – portuguesas, macaenses ou chinesas – o 
reclamam. 

Merece também ser sublinhado o seguinte facto: enquanto do lado português 
o uso de formas cartográficas não ocidentais parece ter transitado de cartógrafos 
profissionais para cartógrafos amadores, desprovidos das mais elementares 
técnicas de representação – o mesmo Francisco Rodrigues, no início do século XVI, 
contrastando com Pinto de Azevedo, bem entrado o século seguinte –, do lado 
chinês o exercício simétrico não só tende a surgir muito mais tarde, como acabou 
por ser executado indistintamente por agentes das administrações provincial e 
central. A este propósito, deve sublinhar-se que quer as autoridades cantonenses, 
quer a Corte de Pequim acabaram a dada altura por recorrer à cartografia europeia 
do território de Macau de modo a visualizarem os problemas específicos dessa 
fronteira do império. Perfeita ironia da História: um mapa de uma cidade como 
Macau acabou por servir todas as partes virtualmente interessadas no seu controle, 
ibéricos e chineses, entre outros. 

Uma nota apenas a propósito da dita universalidade da prática cartográfica. Há 
todo um mar de diferenças entre o requintado trabalho de Vaz Dourado, o realismo 
ingénuo da planta de Macau de Barreto de Resende copiada por artesãos e grava-
dores chineses, e, finalmente, o esboço do Guangdong que Pinto de Azevedo 
utilizou para convencer o rei de Portugal e o vice-rei da Índia da bondade da sua 
aventura militar na China. Porém, por sobre todas as diferenças e contrastes que 
estas cartas geográficas e desenhos exibem, os mesmos relembram-nos que o 
sentido instrumental do mapa, objecto de apropriação de territórios por exce-
lência, é o nervo comum a todo o exercício cartográfico, europeu ou outro (Bren-
decke, 2012: 123-146). Como dizia Dom Quixote (II, 6), «los cortesanos, sin salir de sus 
aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el mundo mirando un 
mapa, sin costarles blanca, ni padecer calor ni frío, hambre ni sed». No nosso caso, o 
mundo era a China – ou uma parcela mais ou menos ínfima dela. Estes mapas e 
desenhos comprovam que podia ser descortinada com igual sossego pelos corte-
sãos de Lisboa, de Goa, de Madrid ou de Pequim.
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em torno da Suma Oriental – algumas questões

Para além de uma ou outra justa evocação1, a Suma Oriental de Tomé Pires não 
tem conseguido sair da prateleira das fontes documentais na maioria dos trabalhos 
académicos mais recentes. Sejam eles estudos sobre a presença portuguesa na 
Ásia no século XVI, sejam eles estudos sobre a história da Ásia no período pré-colo-
nial. Muito raramente, o livro de Pires tem merecido a atenção de estudos especia-
lizados na análise da sua ordem discursiva e das suas matrizes caracterizadoras de 
sociedades, instituições, ou agentes políticos, económicos, culturais ou religiosos 
asiáticos de inícios do século XVI. As poucas excepções confirmam esta tendência 
(Luís, 2010; Pinto, 2014), que nem mesmo o calendário comemorativo da história 
da presença portuguesa na Ásia logrou contrariar. 

Várias poderiam ser as pistas de análise possíveis para a Suma Oriental, mas 
decerto uma das mais desafiantes (e das mais complexas) pode ser a procura dos 
informadores que Tomé Pires ouviu falar, de que ouviu falar, que leu ou que ouviu ler 
para escrever o seu livro. Tudo entre 1511, ano da sua chegada à Ásia, e 1515, em que 
completou a Suma Oriental, e antes da partida para a China como primeiro embai-
xador de um estado europeu à dinastia Ming, em 1516. Foram decerto três anos de 
grande intensidade na inventariação, recolha, leitura, modelação e revisão de infor-
mação a juntar ao presencialmente visto, que depois transpôs para a redacção.

Dentre as múltiplas possibilidades de análise, o caso dos informadores sobre a 
China e os chineses é um dos mais fascinantes. Uma primeira e interessante aproxi-

1 É o caso, por exemplo, da colecção Suma Oriental, do Instituto Internacional de Macau, que já 
publicou 11 títulos. Um caso curioso é o do romance histórico sobre Tomé Pires da autoria da brasileira 
Norma Ramos (2011).
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mação a esta problemática já foi feita há alguns anos (Loureiro, 2000: 168-176). No 
entanto, a escassez de fontes documentais coevas e a secura dos seus dados, 
tornavam este trabalho particularmente árduo. Sobretudo quando se procura “o” 
ou “os” informador(es) por detrás da informação. Ora, neste caso, entre informador 
e informação está um pesado e espesso reposteiro de silêncios e omissões que 
esconde o agente informador atrás de um grupo social, económico, religioso, 
étnico ou “nacional”. É preciso empurrar o reposteiro para arriscar a identificação do 
personagem informador de Tomé Pires e, idealmente, conseguir a reconstrução de 
um percurso de vida, curto que seja.  

Correr o risco de procurar nomes de informadores e, sendo possível, dos seus 
percursos biográficos, é um exercício útil sobretudo para a História da Ásia marítima 
na transição do século XV para o século XVI. Mas a identificação dos informadores 
de Pires permite também ter acesso aos “filtros” informativos colocados por Tomé 
Pires nas ordens discursivas da Suma Oriental sobre a China. Saber quem informou, 
quais as suas ligações à China e aos chineses, quais os seus interesses pessoais ou 
de grupo, permite questionar a imagem da China projectada por Pires e se ela terá 
sido ou não intencionalmente manipulada e deturpada. O que remete para a outra 
questão: Tomé Pires estava em condições de ler/ouvir e interpretar criticamente os 
dados dos seus informadores sobre a China? Para ajudar à resposta a esta pergunta, 
importa lembrar que no período em que a Suma Oriental foi composta apenas um 
português (Jorge Álvares, 1513) tinha tido experiência vivencial da China e, ainda 
assim, apenas das costas da província de Guangdong e da cidade de Cantão/Guan-
gzhou. 

Num outro plano, coloca-se o problema da tradução das informações “chinesas” 
fornecidas a Tomé Pires que, como sabemos, permaneceu estacionado em Malaca 
durante a redacção do seu livro (além de uma ou outra viagem a Java). Em que 
língua ou línguas lhe foram dadas as informações sobre a China? Quem as traduziu 
e como traduziu? Se, como veremos abaixo, a maioria dos seus informadores foram 
asiáticos, talvez isso queira dizer que a primeira (e geograficamente mais próxima) 
descrição da China feita por um português no século XVI foi afinal filtrada e 
mediada através de olhos asiáticos e das suas categorias descritivas2. 

Quem podem ter sido então os principais informadores de Pires sobre a 
China? Trata-se de homens de negócios (e pilotos?) ligados ao comércio entre  
a Ásia do Sueste e os mercados chineses do sul, em especial na província de 
Guangdong. 

2 A outra descrição portuguesa da China contemporânea da de Tomé Pires é a de Duarte Barbosa, 
que escrevia a partir do Malabar, no sul da Índia. 



A Suma Oriental menciona explicitamente gente de Luzón (oriunda das Fili-
pinas ou de Bornéu?)3, malaios e javaneses. A estes juntar-se-iam, como defende 
Loureiro (2000: 170), membros da comunidade chinesa ultramarina estabelecida 
em Malaca e eventualmente o português Jorge Álvares. Fixemo-nos nas referên-
cias da Suma Oriental. Luções, malaios e javaneses contribuíram com informações 
relativas a duas ordens discursivas da Suma Oriental, muito também em função dos 
objectivos e do público-alvo de Tomé Pires e do seu livro: o comércio e a conquista. 
Ao longo da sua sucinta informação sobre a China, Pires construiu uma imagem 
pronta a ser consumida na Corte de D. Manuel, feita à medida dos projectos impe-
riais portugueses. Tomé Pires é um “aprisionador de saber [sobre a Ásia] na mira da 
estratégia imperial portuguesa” (Barreto, 1983: 168). A sua imagem da China está 
pronta, de resto como a da generalidade das outras partes da Ásia marítima, para 
tornar a Suma Oriental um instrumento de promoção da figura de Afonso de Albu-
querque junto de D. Manuel e da Corte. Albuquerque que fora o estratega e coman-
dante da conquista de Malaca, sem prévia encomenda ou autorização do rei 
português. Pires não esconde o seu alinhamento pessoal com Albuquerque, 
quando escreve que “o gramde poder de vosa alteza qa traz eixercitado & guer-
reado pollo muy manifiquo E Jngemte cavaleiro afonsso dalboquerque seu capitam 
geeraall, anjmosso astuçioso providemte na guerra E no all vmano prudemtysimo 
que comtinoadamente com tamto trabalho ora na Jndia alta ora na arabia & no 
meio nom çesa guerreamdo o nome de mafamede” (Pires, 1978: 130).

Tomé Pires é um fascinado pela Ásia marítima que vê chegar a Malaca. Uma Ásia 
feita de portos a rebentar de vida comercial, apinhados de navios mercantes, das 
mais desvairadas gentes, línguas e costumes. Acabado de chegar à Índia, em finais 
de 1511, Pires segue quase de imediato para Malaca. Uma Malaca que já não era 
aquela que lhe descrevem os seus informadores, asiáticos e portugueses. Uma 
Malaca que Pires “reconstrói” meticulosamente, juntando peças que não encaixam 

3 É ainda controversa a realidade geográfica a que correspondia a designação “Luções” das fontes 
portuguesas do século XVI, de resto as primeiras a referirem sistematicamente as suas actividades 
comerciais em Malaca e noutros portos da Ásia do Sueste. Thomaz (1994: 522, nota 9) argumenta que 
por “Luções” se entendia, na época, o Arquipélago das Filipinas (excepto Mindanao) e não apenas a sua 
ilha mais setentrional de Luzón. Quanto às gentes (os “luções”), Thomaz defende ainda que as mesmas 
fontes se referiam indistintamente a gente islamizada de Luzón e de Bornéu, cujas raízes étnicas perten-
ciam porventura à tribo dos Dusun. Alguns autores, como Roderich Ptak somam a esta proposta uma 
componente chinesa, resultado da diáspora de chineses ultramarinos na Ásia do Sueste ao longo do 
século XV (Ptak, 1998: 177-179). O ponto da dificuldade em distinguir mercadores de Luzón dos de 
Bornéu, aparece explicitamente em mais de uma fonte portuguesa do século XVI, embora na Suma 
Oriental se aponte para a sua origem filipina (Pires, 1978: 376-377). O que parece também certo é a 
proximidade política entre Bornéu e Luzón, consagrada através de casamentos entre as duas casas reais.  
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sob o domínio dos portugueses, como já não deviam encaixar nos últimos tempos 
dos sultões. Que é provável que nunca tivessem encaixado realmente. Mas que 
Pires sentia que era preciso fazer renascer no seu livro. Para sua valorização pessoal 
e curricular, para serviço do rei de Portugal e para louvor de Afonso de Albu-
querque. O mesmo terá sucedido em relação à China na sua Suma Oriental.

os informadores luções

Na Suma Oriental o essencial da informação “chinesa” respeita à cidade de 
Cantão/Guangzhou e às costas da província de Guangdong, como bem notaram 
Loureiro (2000) e Pinto (2014). Na versão do manuscrito de Lisboa da Suma Oriental 
(que parece ter sido um primeiro debuxo da obra) escreve-se que as informações 
sobre a China provêm de informadores do “Levante” (isto é do Médio Oriente medi-
terrânico) (Pires, 1996: 145). Todavia – e como vimos já –, o manuscrito de Paris 
indica, numa única passagem, que o grosso do noticiário chinês terá sido fornecido 
a Tomé Pires por homens de negócios luções, que conheciam pessoalmente 
Cantão/Guangzhou (Pires, 1978: 361-362). Estes luções eram muito activos no 
comércio de especiarias (dominantemente pimenta) entre os portos do estreito de 
Malaca e a China, o que Tomé Pires atesta, garantindo que “muitas vezes foram lá”. 
Estes luções pertenciam a uma classe média do mundo de negócios de Malaca 
desde os anos finais do sultanato malaio. Operavam frequentemente em parceria 
com mercadores chineses (v.g. a rica e muito conhecida família Xu, de Huizhou, no 
Guangdong). Dentre estes luções, três se destacavam e todos eles parecem ter 
feito uma serena transição das suas vidas e investimentos dos tempos do sultanato 
malaio para o domínio dos portugueses, no pós-1511. Eram eles Arya Rana Adiraja, 
seu filho e herdeiro Tun Muhammad, e Surya Adiraja. Detenhamo-nos em breves 
percursos biográficos destes três personagens, salientando as suas ligações comer-
ciais e familiares à China e aos seus mercados.

1. arya rana adiraja4

Originário de Luzón, muçulmano, Arya Rana Adiraja deve ter-se estabelecido 
em Malaca nos primeiros anos do século XVI, ainda no tempo dos sultões, tendo 

4 O detalhe do aparato documental que suporta esta resenha biográfica de Arya Rana Adirja pode 
ver-se em Alves, 2003: 228-230. Aqui mantivemos apenas as referências documentais indispensáveis à 
compreensão do texto ou que tenham relação directa com Tomé Pires e o seu livro. Alguns dados sobre 
Arya Rana Adiraja e a pequena colónia de mercadores de Luzón estabelecidos em Malaca nesta época 
foram já apresentados por Luís Filipe Thomaz (1994: 522-524; 2000: 76-77).



fama de ter sido uma espécie de pioneiro da comunidade de Luzón na cidade. 
Logo após a conquista da Malaca pelos portugueses, em 1511, foi escolhido por 
Afonso de Albuquerque para o cargo de temenggung (“Ministro da Justiça e da 
Polícia”), que exerceu até à morte, em finais de 1513. Muito activo no comércio com 
a China, boicotou a primeira viagem portuguesa à China em 1512, onde deveria 
levar pelo menos 300 bares de pimenta, segundo parece com receio de que os 
portugueses prejudicassem os seus negócios. Esta atitude valeu-lhe muitas críticas 
de alguns oficiais portugueses de Malaca, entre eles do próprio Tomé Pires. De 
resto, nesta situação, parecia estar igualmente receoso da concorrência dos merca-
dores tâmules estabelecidos em Malaca, alguns deles também muito interessados 
no comércio de pimenta na China. Não espanta, por isso, a sua reacção às tenta-
tivas de ingerência de portugueses e tâmules no comércio com a China, pois 
sabemos também que Arya Rana Adiraja, à semelhança do seu sogro, também 
lução, e de outros membros da comunidade de Luzón (como Surya Adiraja) em 
Malaca, investiam forte no mercado chinês. Há indícios seguros de que o temeng-
gung tinha sociedade com o mercador chinês ultramarino Xu Lada, num junco que 
veio comerciar a Malaca em 1513. Arya Rana Adiraja acabou até por comprar um 
junco a Xu, que enviou carregado de pimenta à China logo no ano seguinte. A 
participação no comércio de longa distância fazia-o estender os seus investimentos 
a Sunda, onde enviou um junco comprar pimenta em 1513, bem como ao Sião e ao 
Bornéu, tendo um junco seu entre a frota de três que daquela ilha vieram a Malaca 
em 1513. 

No comércio marítimo de mais curta distância, na zona do estreito de Malaca, 
Arya Rana Adiraja mandava (em 1512) barcos seus a comprar pimenta e manti-
mentos (arroz) a Pasai e a Pidie, no norte da ilha de Samatra. Como faziam muitos 
mercadores da praça de Malaca, também Arya Rana Adiraja se dedicava ao provei-
toso negócio dos mantimentos e, não apenas em Samatra, como já vimos, mas 
também em Pegu, que era um dos maiores produtores e exportadores de arroz e 
outros víveres na Ásia do Sueste. Tinha igualmente bons contactos em Pahang, 
porto onde existia provavelmente uma comunidade de Luzón, de que trouxe 
alguns membros a residir em Malaca, no ano de 1513. Todos com capitais e navios 
envolvidos no comércio de pimenta e outras especiarias sueste-asiáticas para a 
China.

Arya Rana Adiraja morreu em Malaca, em Dezembro 1513. Os seus negócios 
continuaram sob a liderança de sua mulher, também de Luzón, Tun Doyam, e de 
seus filhos, entre eles Tun Muhammad, de que falamos a seguir.
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2. Tun Muhammad
Mercador lução, talvez o filho mais velho de Arya Rana Adiraja, de quem herdou 

a dignidade de temenggung em finais de 1513. Tal como o pai, Tun Muhammad 
tinha interesses no comércio da China e mantinha mesmo um junco chinês que 
dele herdara. Colaborou ardorosamente com os portugueses na defesa da cidade 
contra o antigo sultão malaio, em mais de uma ocasião. Foi, de resto, num junco 
seu vindo de Luzón, que o rei (sultão?) daquela ilha despachou para Malaca parte 
de um presente para o rei de Portugal, em 1514. Ainda estava na cidade em 1517 e 
mantinha dois juncos em sociedade com sua mãe, Tun Doyam. 

3. surya adiraja
Mercador lução estabelecido em Malaca ainda no tempo do sultanato, mesmo 

sabendo-se que a presença de negociantes de Luzón em Malaca era de data relati-
vamente recente. Talvez seja importante notar que nas primeiras décadas do 
século XVI era dado o nome de “Ilhas de Çuria Raja” a umas ilhotas na boca do 
estreito de Malaca, junto a Bintan. Pode isto querer dizer que Surya Adiraja e outros 
mercadores de Luzón fizessem daquelas ilhas ancoradouro antes do seu estabele-
cimento definitivo em Malaca. Ou então que Surya Adiraja de alguma forma as 
senhoreava. 

Como quer que fosse, Surya Adiraja depressa se terá tornado um dos favoritos 
do sultão de Malaca Mahmud Syah (1488-1511), pois foi um dos executores da 
sentença de morte do bendahara (“Primeiro-Ministro”) Tun Mutahir em 15105. 
Parece ter passado incólume à conquista da cidade pelos portugueses em 1511, 
aparentemente até engrossando os seus negócios.

Surya Adiraja dividia os seus negócios e investimentos por dois principais 
mercados. Por um lado, a China, para onde despachava anualmente um junco. 
Assim aconteceu em 1516, quando enviou um junco à China carregado de pimenta 
de Pasai, onde tinha sociedade, por exemplo, o florentino Giovanni da Empoli. De 
novo em 1517, mandou um junco à China, desta feita acompanhando a frota de 
Fernão Peres de Andrade, na qual seguiu Tomé Pires como embaixador do rei de 
Portugal. Por outro lado, o Guzerate, de que há tão-só notícia de que para lá despa-
chou um junco seu em 1520, a comprar panaria de algodão. 

Bom conhecedor dos mecanismos de funcionamento do trato marítimo nos 
sultanatos malaios, Surya Adiraja não assistia impassível ao declínio do movimento 
portuário de Malaca durante os primeiros anos de ocupação portuguesa e, em 

5 Sobre este personagem e os eventos políticos deste período da história do sultanato de Malaca, 
veja-se Alves, 2003: 84-95; 317-322.



especial, nos anos da capitania de Jorge de Brito (1515-1517), tendo sido muito 
interventivo nas críticas ao despotismo daquele capitão português. Sabe-se que 
em 1517 tinha dois juncos na praça de Malaca. Ainda se mantinha em Malaca em 
1527, mas planeava transferir-se para outro porto da região, descontente com os 
abusos dos oficiais portugueses e com o emagrecimento do volume de negócios 
da cidade.

informadores malaios e javaneses

Relativamente às informações estratégicas sobre a defesa costeira do Império 
Chinês, melhor dito, das costas da província de Guangdong, fica claro que Tomé 
Pires as recolheu junto de malaios e javaneses residentes ou de visita a Malaca. As 
palavras-chave da Suma Oriental para esta ordem discursiva poderiam ser fraqueza 
e medo. O tom geral das informações de Tomé Pires é altamente depreciativo. Os 
seus informadores malaios e javaneses eram muito provavelmente membros da 
nobreza guerreira, expertos no manejo das armas (sobretudo o temível kris) e 
conhecidos na Ásia do Sueste – e mesmo no Mar da China – pela sua bravura quase 
suicidária em combate (Pires, 1978: 364; Pires, 1996: 145). É certo, contudo, que a 
perícia e a bravura militar de malaios e javaneses eram muitas vezes empoladas 
pelos próprios e fazia parte da sua cultura e até da sua literatura clássica. Pires 
projecta, sem qualquer vislumbre de crítica, este excesso de autoestima de malaios 
e javaneses, destacando que os chineses (autoridades e população em geral) 
tinham verdadeiro pavor da sua ferocidade em combate. Do mesmo modo, 
também o poder naval malaio e javanês aterrorizava os chineses. Pires garantia que 
em situação de combate naval, os juncos chineses tremiam perante os juncos 
malaios e javaneses, a ponto de afirmar que estes se batiam sem qualquer problema 
numa desproporção de 1 para 20. Conclusão de Tomé Pires: se a desproporção de 
forças era desta ordem de grandeza, e mesmo assim favorável aos juncos malaios e 
javaneses face aos juncos chineses, então mais o seria no caso dos navios portu-
gueses. Pires arrisca mesmo um cálculo: uma nau portuguesa de 400 toneis seria 
suficiente para provocar a debandada da população de Cantão/Guangzhou, 
deixando-a à mercê da conquista pelos portugueses. Entusiasmado, Pires avança 
que, com 10 naus, Afonso de Albuquerque subjugaria facilmente todo o litoral 
chinês (Pires, 1978: 364).

Podemos perguntar se esta não é uma visão demasiado “malaia e javanesa” do 
poder militar, em especial da defesa costeira da China Ming e se tinha adesão à 
realidade. Talvez fosse um exercício de sobranceria por parte dos informadores de 
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Pires, que, como a maioria da nobreza tradicional malaia e javanesa, desprezava 
profundamente todos os agentes do comércio e da finança, sobretudo os estran-
geiros (e, portanto, também os chineses) que viviam ou visitavam os portos da 
região. E que os considerava incapazes de lutar ou sequer de se defender. Talvez 
fosse um hábil estratagema destes mesmos malaios e javaneses para ludibriar os 
portugueses quanto ao poderio militar-naval chinês e da sua defesa costeira e 
assim os levar ao desastre e afastar a sua competição comercial nos riquíssimos 
mercados chineses. 

Qualquer que seja a resposta certa, a verdade é que a inteligence portuguesa 
sobre a defesa costeira chinesa chocava (propositadamente ou não) frontalmen- 
te com a realidade. E, todavia, sobreviveu até à década de 1520. Foi esta China  
a “preto e branco” que ajudou ao desastre da expedição de Simão de Andrade  
em 1519/1520. Foi a mesma China a “preto e branco” que ajuda a explicar boa 
parte da conflitualidade e a estrondosa derrota naval nas águas do Guangdong 
da armada de Martim Afonso de Melo, em 1522. Não se estranha por isso o 
lamento deste capitão português, acusando os seus informadores (portugueses  
e asiáticos) de julgarem “os chjns pollos almizcares que pesavã e nã pollos 
pellouros de ferro coado que lhe vjam fazer he confessavã que tinhã mujto gran- 
de poder por mar pera tratar he crjam que serja peqeno pera se defender” (Carta 
de Martim Afonso de Melo ao rei de Portugal, Goa, 25 de Outubro de 1523, in 
Smith, 1972: 10). 

ideias finais

No final, estamos perante uma China descrita pela pena de um português, mas 
ao que parece filtrada, moldada e mediada pelos olhares, experiências e interesses 
de vários agentes e comunidades asiáticas. Assim sendo, este pequeno estudo 
pode fechar com as seguintes ideias finais: 

Possibilidade de identificar os informadores (asiáticos) da Suma Oriental e 
alguns dos seus percursos biográficos.

•   A  identificação  desses  informadores  permite  reconstituir  as  ordens  discur-
sivas e de descrição da realidade chinesa alinhadas por Tomé Pires.

•   As principais ordens discursivas de Tomé Pires sobre a China são o comércio e 
a defesa costeira.

•   Luções, malaios e javaneses são explicitamente os principais informadores da 
Suma Oriental sobre a China. 



•   As estratégias e interesses (materiais e pessoais) dos informadores asiáticos 
de Pires pesam (e deturpam propositadamente?) na informação e no seu 
valor estratégico para os interesses oficiais portugueses na Ásia do Sueste e 
no Mar da China.
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a china no Giro del Mondo de Gemelli careri  
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o Giro del Mondo de Gemelli careri

Entre Setembro de 1699 e Fevereiro 1700, no curto espaço de cinco meses,  
o impressor italiano Giuseppe Roselli, estabelecido em Nápoles, publicou uma  
obra em seis compactos volumes in-octavo intitulada Giro del Mondo (ou “Viagem  
à volta do mundo”1), que totalizava mais de 2500 páginas de texto e várias dezenas 
de ilustrações2. De um ponto de vista meramente tipográfico, tratava-se de um 
empreendimento notável em si, explicado pelo fato de Roselli ser seguramente um 
profissional experiente. Com efeito, a sua oficina tipográfica manteve-se bastante 
activa na última década do século XVII e primeiras décadas do século XVIII3, e 
estaria certamente à altura da tarefa de imprimir uma média de cerca de 20 páginas 
por dia.

O autor do Giro del Mondo era Giovanni Francesco Gemmeli Careri, um advo-
gado italiano com quarenta e tantos anos, que tinha acabado de completar uma 
viagem à volta do mundo, tendo desembarcado em Nápoles no início de Dezembro 
1698. A fim de iniciar o processo de impressão do seu trabalho menos de dois 
meses mais tarde, uma vez que o pedido de autorização para publicar o primeiro 
volume é datado de Janeiro de 1699, o autor certamente já teria trabalhado no seu 

1 Todas as traduções do Giro del Mondo são da minha autoria.
2 Em todas as referências ao Giro del Mondo uso a primeira edição napolitana, agora facilmente 

acessível on-line: Careri, 1699-1700. A obra existe na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, cota 2-52-
1-21/26 (registo os meus agradecimentos a Teresa Amaral, da BPNM, por esta informação). Origem da 
figura 1: <http://lcivelekoglu.blogspot.pt/2015_07_01_archive.html>. As restantes figuras que ilustram 
o presente texto são do domínio público, colhidas em Wikimedia Commons, em <https://archive.org> 
ou em <http://purl.pt>.

3 Para uma avaliação das produções de Roselli, ver Stone, 1997.
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manuscrito durante a última parte das suas peregrinações. Tendo em conta a 
lentidão dos meios de transporte terrestres e marítimos da época, parece bastante 
lógico concluir que Gemelli Careri teria chegado a Nápoles com uma colecção 
organizada de escritos, quase pronta para publicação. Este facto em si é significa-
tivo, pois implica que o advogado napolitano, antes de seu regresso à Itália, teria já 
uma noção clara do que quereria fazer com o seu longo e detalhado manuscrito, 
redigido durante a jornada em volta do mundo4. Talvez seja importante realçar que 
Gemelli Careri já tinha alguma experiência em matéria de escrita e impressão. Com 
efeito, anos antes, depois de viajar pela Europa durante cerca de dois anos, ele 
tinha publicado nas oficinas de Giacomo Raillard, também em Nápoles, um volume 
de cartas descrevendo as suas deambulações, dirigidas a Amato Danio, um colega 
advogado, que era um bibliófilo e um classicista de renome. O livro foi aparente-
mente impresso em Nápoles em 1693, como Viaggio per Europa (ou “Viagem 
através da Europa”), mas teve apenas uma circulação modesta. Só anos mais tarde, 
depois de Gemelli Careri se ter tornado famoso através da publicação do Giro del 
Mondo, é que o volume das suas viagens pela Europa seria repetidamente reim-
presso e amplamente lido5. 

Gemelli Careri nasceu no sul da Itália em 1651, no que parece ter sido uma 
família relativamente modesta, e mais tarde mudou-se para Nápoles, onde estudou 
Direito Canónico e Civil com os jesuítas6. Tornou-se um funcionário público menor 
nas estruturas judiciais do reino de Nápoles, que estava então sob domínio espa-
nhol7. Quando tinha 35 anos, e por razões que não são claras, mas que parecem 
estar relacionados com uma forte curiosidade de ver mundo, Gemelli Careri viajou 

4 Não é impossível que antes de partir para a sua jornada à volta do mundo Gemelli Careri tivesse 
lido a segunda edição da obra de Pedro Cubero Sebastian, Peregrinación del mundo, impressa em 
Nápoles em 1582, da qual teria tomado a ideia de escrever o seu próprio relato (ver Sánchez García, 
2010).

5 Não consegui ainda localizar uma cópia da primeira edição de 1693, assumindo que a mesma 
existiu efectivamente. Assim, utilizo a segunda edição do relato das viagens europeias de Gemelli 
Careri: Careri, 1701; deve destacar-se que se trata de um relato muito pouco estudado. Sobre as 
viagens europeias nesta época, ver Carey, 2009. Amato Danio é um personagem assaz interessante em 
contexto sínico, pois além de várias obras de direito, e provavelmente como resultado das suas 
conversas com Gemelli Careri, publicou um tratado polémico sobre os ritos chineses, Riflessioni sopra 
un trattato, che hà per titolo ‘Conformità delle Cerimonie Cinesi coll’Idolatria Greca e Romana’ (Palermo: 
Agostino Epiro, 1701); o alvo deste tratado era a obra publicada anonimamente do teólogo francês 
Noël Alexandre, Conformité des cerémonies chinoises avec l’idolatrie grecque et romaine (Colónia: Heri-
tiers de Corneille d’Egmond, 1700). Sobre Danio, ver Cassani, 1986.

6 Para uma detalhada biografia de Gemelli Careri, ver Amuso, 2000; e também Perujo, 1983.
7 Sobre o reino de Nápoles neste período, ver Astarita, 2013; relativamente a assuntos culturais 

napolitanos na mesma época, ver Amuso, 2000, e Sánchez García, 2007.



pela Europa, visitando lugares como Veneza, Paris, Londres, Amsterdão, Colónia e 
Viena. A forma como conseguiu financiar as suas viagens permanece envolta em 
mistério, mas suas andanças por todo o continente europeu, como já foi referido, 
são descritas no Viaggio per Europa, volume no qual as actividades, eventos e 
pontos de interesse culturais são devidamente destacados, num claro testemunho 
da atitude cultivada do seu autor em termos de arte de viajar8. 

Encontrando-se em Viena em 1686, Gemelli Careri decidiu viajar para Buda, 
onde se alistou como soldado no exército de Leopoldo I, imperador do Sacro 
Império Romano, que, juntamente com os seus aliados europeus tentava então 
conquistar a cidade húngara das mãos dos otomanos9. Depois do sucesso da 
campanha, o advogado italiano regressou a Nápoles; mas, incapaz de garantir um 
cargo no serviço público, voltou para a Hungria, onde continuou a participar nas 
guerras dos Habsburgo contra os otomanos. Gemelli Careri mais tarde publicou 
um segundo volume sobre esse período da sua vida, impresso apenas em 1704, em 
Nápoles, nas oficinas de Roselli, sob o mesmo título, Viaggio per Europa, mas com 
um subtítulo específico: Relazione di due Campagne, fatte dell’Autore in Ungherie. 
Mais uma vez, o trabalho tomou a forma de um conjunto de cartas endereçadas a 
amigos e conhecidos, que descreviam o envolvimento do autor nas campanhas 
húngaras. Não é improvável que esta obra tivesse sido escrita antes de Gemelli 
Careri partir para o seu périplo à volta do mundo, mas só foi publicada mais tarde, 
após o seu regresso a Nápoles, quando se tornou um escritor conhecido e acla-
mado10. Após dois anos de andanças e aventuras europeias, Gemelli Careri viajou 
até Madrid, onde em 1689 lhe foi concedido um cargo na burocracia judicial napo-
litana.

Mas quatro anos mais tarde, novamente desempregado, o advogado italiano 
decidiu retomar suas viagens, e em Junho de 1693 embarcava em Nápoles, numa 
viagem que, eventualmente, teria a duração de cinco anos e cinco meses e o levaria  
a dar a volta ao mundo. Os seis volumes do Giro del Mondo, publicado após o seu 
regresso a Nápoles, são dedicados às diferentes partes da sua longa jornada, e atra- 
vés dos respectivos conteúdos é possível refazer os passos de Gemelli Careri de  
uma forma muito detalhada11. O volume 1 é dedicado às «cose più ragguardevoli 
vedute nella Turchia» (ou “coisas mais notáveis vistas na Turquia”), descrevendo as 

8 Para um interessante estudo sobre a ‘cultura de curiosidade’ na época, ver Stagl, 1995.
9 Sobre o conflito entre Habsburgo e otomanos na Hungria, ver Wheatcroft, 2009.
10 Usei a primeira edição do relato das campanhas húngaras, uma obra também muito pouco 

estudada: Careri, 1704. Alguma bibliografia menciona uma edição desta obra em 1689, mas não 
consegui localizar qualquer exemplar. Sobre a Relazione di due Campagne, ver Nonis, 1982.

11 Para detalhes sobre as viagens de Gemelli Careri, ver Amuso, 2000.
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viagens do italiano de Nápoles a Malta, depois para o Cairo e Constantinopla, onde 
chegou em Janeiro de 1694. Depois de um período passado na capital otomana,  
o viajante passou então a Trebizonda e a Yerevan12. O segundo volume contém a 
secção «nella Persia», e encontramos Gemelli Careri em Tabriz e Isfahan, onde 
chegou em 1694, e onde participou da cerimónia de entronização do Shah Sultan 
Husayn. Seguiu depois para Bandar Kung, uma cidade portuária da parte meri-
dional do Golfo Pérsico13. 

O volume seguinte descreve as viagens de Gemelli Careri «nell'Indostan», desde 
a chegada ao porto de Damão, então controlado pelos portugueses, em Janeiro de 
1695 até à partida de Goa, território também controlado pelos portugueses, vários 
meses depois. Entretanto, o advogado italiano conseguiu visitar o acampamento 
de Galgala, onde se encontrou com o poderoso imperador mogor Aurangzeb, em 
Março de 169514. O volume 4, que integra a secção mais extensa da obra, é dedi-
cado às viagens do autor «nella Cina». De Goa, Gemelli Careri tomou passagem 
num navio português até Macau, onde chegou em Agosto de 1695. Em seguida, 
viajou para Pequim, onde teria participado com os jesuítas da missão chinesa 
numa audiência com o imperador Kangxi, em Novembro do mesmo ano. Poucos 
meses mais tarde, o viajante italiano estava de volta a Macau, onde embarcou num 
navio com destino a Manila15. Esta secção do Giro del Mondo será analisada mais 
adiante. O volume seguinte narra a estada do italiano «nell'Isole Filippine», onde 
aportou em Maio de 1696, sendo igualmente dedicado à viagem através do 
Oceano Pacífico, realizada a bordo dum galeão espanhol. Acapulco, na costa 
ocidental do México, foi alcançada em Janeiro de 169716. O sexto e último volume 
engloba as secções da jornada de Gemelli Careri «nella Nuova Spagna», isto é, 
através do México, a sua visita a Cuba, a travessia do Atlântico, a chegada a Cádiz, 
no sul da Espanha, em Março de 1698, e o trecho final da viagem até Nápoles, onde 
o viajante-escritor finalmente desembarcou em Dezembro 169817. 

Ainda em vida do autor, o Giro del Mondo conheceu um enorme sucesso edito-
rial, com várias edições publicadas em Itália e numerosas traduções impressas um 

12 Sobre a imagem da Turquia no Giro del Mondo, ver uma primeira abordagem em Formica, 2012.
13 Para a parte iraniana das viagens de Gemelli Careri, para além de Amuso, 2000, não existe um 

estudo detalhado; ver uma abordagem genérica em Matthee, 2009.
14 Encontram-se referências à parte indiana do Giro del Mondo em Lach & Van Kley, 1993, vol. 3, tm. 3.
15 Estudos detalhados sobre aspectos da parte chinesa do Giro del Mondo podem ver-se em Vargas, 

1955, Tamburello, 1996, e Fatica, 1998 (agradeço a ajuda de Jorge Flores na obtenção de uma cópia 
deste estudo); mais recentemente, ver também Colla, 2010.

16 Estudos recentes sobre a secção relativa às Filipinas e ao Pacífico em Bernabéu Albert, 2012; 
García Redondo, 2012; e também Loureiro, 2014.

17 Esta é a secção do Giro del Mondo mais bem estudada; ver Perujo, 1983.



pouco por toda a Europa, e nomeadamente em Paris e Londres (ver Tabela 1). 
Algumas das edições italianas incluíam os dois volumes do Viaggio per Europa, já 
mencionado, e também um terceiro volume intitulado Aggiunta á viaggi di Europa, 
publicado originalmente em Nápoles em 1711, nas oficinas de Felice Mosca, no 
qual o autor relatava, entre outros assuntos, as suas viagens a Espanha em 1708.

Tabela 1 – Edições europeias do Giro del Mondo em vida do autor

1699-1700 Nápoles Italiano 6 volumes

1700 Veneza Italiano 6 volumes18

1704 Londres Tradução inglesa 1 volume19

1708 Nápoles Italiano 7 volumes20

1719 Veneza Italiano 9 volumes21

1719 Paris Tradução francesa 6 volumes22

1721 Nápoles Italiano 9 volumes23

1721 Paris Tradução francesa 6 volumes
18 19 20 21 22 23

Giovanni Francesco Gemelli Careri transformou-se numa importante celebri-
dade literária e num especialista em assuntos ultramarinos, sendo regularmente 
convidado para falar em encontros culturais napolitanos sobre suas extensas pere-
grinações, ao mesmo tempo que continuava a trabalhar em edições corrigidas do 
seu Giro del Mondo. Contudo, vários factos contribuíram para levantar suspeitas em 
certos círculos sobre a autenticidade das suas experiências, mesmo antes da sua 
morte em Nápoles em 1725. Em primeiro lugar, e ao contrário da maioria dos 
outros viajantes coevos, Gemelli Careri tinha viajado durante tanto tempo e para 
tão exóticos destinos sem uma missão ou propósito claro, fosse de natureza diplo-
mática, científica, religiosa ou comercial. Depois, tanto quanto era possível saber, o 

18 Parece tratar-se de uma reimpressão da primeira edição.  
19 “A Voyage around the World by Dr. John Francis Gemelli Careri”, em A Collection of Voyages and 

Travels, ed. John Churchill, vol. IV, Londres: Awnsham & John Churchill, 1704.
20 Além dos 6 volumes do Giro del Mondo, esta edição, também publicada por Giuseppe Roselli, 

incluía a ‘segunda edição’ da Viaggi per Europa (significará isto que a ‘primeira edição’ foi a de 1701?). As 
portadas dos volumes do Giro del Mondo, nesta edição, incluíam o aviso «In questa seconda Edizione di 
molto accresciutto e ricorretto, e di nuove figure adornato»; Careri, 1708, vol. 4. Uma vez que esta edição 
foi preparada pelo próprio Gemelli Careri, deverá ser tida em conta em qualquer estudo mais detalhado 
da sua obra.

21 Uma edição em 9 volumes, impressa por Sebastiano Coletti, que incluía os 6 volumes do Giro del 
Mondo e 3 volumes das viagens europeias.

22 Voyage autour du Monde, trad. L. M. N. [Eustache Le Noble], 6 volumes, Paris: Ganeau, 1719.
23 Esta edição de 9 volumes foi impressa por Domenico Antonio Parrino.
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advogado italiano, durante suas viagens, não tinha beneficiado de qualquer tipo 
de patrocínio por parte de autoridades europeias, civis ou eclesiásticas. Em terceiro 
lugar, não possuía fontes conhecidas de rendimentos: como poderia ele ter viajado 
por todo o mundo durante mais de cinco anos, sem uma remuneração regular de 
algum tipo? Onde encontraria ele os recursos monetários para continuar? De 
seguida, e de acordo com o testemunho do próprio Gemelli Careri, tinha desfru-
tado em todos os lugares visitados da hospitalidade e tolerância de todas as auto-
ridades, desde poderosos governantes, como os imperadores mogor e chinês, até 
altos funcionários europeus, como o vice-rei português em Goa ou o governador 
das Filipinas em Manila. Como era possível, ou mesmo imaginável, uma tal coisa? 
Por último, foi desde logo detectado que muitas das páginas do Giro del Mondo, 
aquelas que não relatavam experiências vividas pelo autor, podiam ser relacio-
nadas com obras anteriormente publicadas. Ou seja, o peregrino italiano tinha 
usado no seu diário de viagens uma vasta gama de fontes contemporâneas, a 
maioria das quais podiam ser facilmente identificadas em qualquer biblioteca bem 
abastecida24.

Avaliações modernas do Giro del Mondo, no entanto, têm contribuído para 
responder a algumas destas questões e para restabelecer a credibilidade de 
Gemelli Careri como um viajante autêntico e um relator de viagens de confiança. 
Não parece haver dúvida de que o advogado italiano, na verdade, viajou à volta do 
mundo, pois fontes coevas independentes situam-no em Pequim, em Manila ou no 
México, em momentos e circunstâncias similares aos que figuram no Giro del 
Mondo25. E no relato das suas experiências ele avança com informações sobre as 
viagens e a vida nos territórios otomanos, na Pérsia safávida, nas cidades costeiras 
da Índia, na China, nas Filipinas, a bordo do galeão de Manila, e na Nova Espanha, 
que seriam impossíveis de adquirir a partir de fontes de segunda mão. Além disso, 
Gemelli Careri frequentemente menciona indivíduos cuja existência e presença no 
lugar onde ele os encontrou é confirmada por outras fontes. O facto de que em 
qualquer lugar do mundo ele tenha sido capaz de se misturar com os mais altos 
escalões da sociedade parece ser uma indicação das suas particulares habilidades 
sociais e também da surpresa que seu estatuto de viajante independente e culti-
vado teria causado em todos os europeus que com ele tiveram de lidar.

24 O primeiro estudo sério sobre as fontes de Gemelli Careri deve-se a Magnaghi, 1900, que identi-
ficou numerosos relatos usados pelo autor do Giro del Mondo (agradeço a ajuda de Angelo Cattaneo na 
obtenção de uma cópia do estudo de Magnaghi). Para um sumário destas questões, com referências 
bibliográficas, ver o valioso estudo de Vargas, 1955.

25 Ver Amuso, 2000.



Na realidade, Gemelli Careri parece não ter tido qualquer outra agenda, senão 
manter-se em movimento à volta do mundo, para regressar a Nápoles, seu ponto 
de partida inicial26. Nesse meio tempo, limitou-se a viajar e a apreciar as vistas, 
como um turista moderno, por assim dizer, sem qualquer outro propósito além de 
coleccionar experiências e encontros. Quanto ao aspecto logístico das viagens do 
advogado italiano, é o próprio Gemelli Careri que revela o seu segredo em edições 
posteriores do Giro del Mondo. Assim, cada volume da edição de Nápoles de 1708, 
também publicado por Giuseppi Roselli, abre com um capítulo sobre os produtos 
mais importantes que devem ser comprados e vendidos em cada região especí-
fica27. De acordo com estas instruções, o viajante bem informado faria melhor em 
se dedicar ao comércio, a fim de assim poder sustentar as suas deambulações, 
buscando sempre informações sobre mercadorias valiosas e portáteis que se 
pudessem comprar num determinado destino e vender no seguinte, com algum 
lucro, e assim sucessivamente.

Outra observação crítica relevante que tem sido avançada envolve o ritmo da 
composição e publicação do Giro del Mondo após o regresso do autor a Nápoles, 
em 1698, que foi, como afirmado anteriormente, bastante intensivo. Assim, foi 
alegado que Gemmeli Careri teria trabalhado em colaboração com um dos seus 
amigos mais próximos, o erudito napolitano Matteo Egizio, em cuja residência se 
alojou durante vários meses após o regresso a Nápoles e que subscreveu uma nota 
aos leitores («A chi vuol leggere») no segundo volume da obra. Egizio, aparente-
mente, possuía uma grande biblioteca, e foi um escritor diligente, perfeitamente 
capaz de ajudar o seu amigo no processo de redacção do Giro del Mondo, especial-
mente no caso das (muitas) transcrições e traduções de outras obras28. Porém, 
numa carta dirigida ao humanista alemão Christian Goetz em 1700, e publicada 
anos depois nos Opuscoli Volgari, e Latini do próprio Egizio, este afirmava que só 
havia contribuído com correcções gramaticais menores para o texto final do 
trabalho de Gemelli Careri29, o que deveria ser prova suficiente para resolver a 
questão da autoria do Giro del Mondo. A contribuição de Egizio, além de uma 
revisão literária dos textos definitivos dos seis volumes, foi talvez disponibilizar ao 
seu amigo os mais actualizados relatos de temas ultramarinos publicados na 
Europa, sobretudo durante a ausência do advogado italiano.

26 Na China, quando questionado sobre os motives que o levavam a viajar, Gemelli Careri respondeu 
«che per sola mia curiosità viaggiava»; Careri, 1699-1700: IV, 29. 

27 A respeito da China, ver Careri, 1708: IV, 1-4, capítulo intitulado «Si ragiona delle mercatanzia 
proprie per la Cina».

28 Sobre Matteo Egnazio e a sua rede de contactos, ver Ussia, 1977.
29 Egizio, 1751: 192-193. 
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as aventuras chinesas de Gemelli careri

Como já foi referido, o volume 4 do Giro del Mondo (cat. 8) é dedicado à descrição 
da visita de Gemelli Careri à China, que ocorreu entre Agosto de 1695, momento 
em que desembarcou em Macau, e Abril do ano seguinte, quando, depois de viajar 
até Pequim, embarcou novamente no enclave chinês controlado pelos portu-
gueses, com destino a Manila. A estrutura da secção chinesa do relato de viagens 
do advogado italiano é semelhante à dos volumes que descrevem outras partes da 
sua viagem à volta do mundo.

O texto é normalmente organizado em dois componentes diferentes. Primeiro, 
surgem as anotações regulares do autor sobre as suas experiências de viagem: a 
rota seguida e os meios de transporte, a paisagem geográfica e os obstáculos 
físicos, as interacções com outras pessoas, as observações sobre os eventos e 
circunstâncias da vida em viagem. Esta é a parte mais pessoal e original do Giro del 
Mondo, baseada num diário escrito durante a jornada, o qual aparece nas anota-
ções do dia-a-dia e é mencionado repetidamente30. Em segundo lugar, encontram-
se no Giro del Mondo numerosas digressões históricas sobre a China e descrições 
geográficas das regiões chinesas visitadas, bem como notas diversas sobre as 
práticas sociais, políticas, militares, culturais e religiosas dos povos que nelas 
habitam. Algumas destas descrições são baseadas em observações de primeira 
mão, outras resultam de relatos orais de vários informadores locais que Gemelli 
Careri encontrou durante as suas viagens, outras ainda são extraídas de trabalhos 
previamente publicados, e outros ainda podem ter sido inspiradas por manuscritos 
ou desenhos que de alguma forma chegaram à sua posse. O advogado italiano tem 
sido repetidamente acusado de plágio31. Mas trata-se de um ponto de vista assaz 
anacrónico, tendo em vista, por um lado, que as páginas, e especialmente as 
margens, do Giro del Mondo estão repletas de referências intertextuais explícitas e 
implícitas a uma grande variedade de títulos lidos, usados ou citados pelo autor, e, 
por outro lado, que as práticas intelectuais da época na Europa incluíam o uso e 
abuso de fontes escritas em qualquer trabalho de tal natureza, âmbito e dimen-
sões, nem sempre com explícito reconhecimento32. 

O volume do Giro del Mondo dedicado a China está dividido em quatro livros, 

30 Por exemplo, durante a estada em Manila, Gemelli Careri menciona o «Diario, cominciato in 
Europa», observando que havia naquela cidade um dia de diferença em relação à Europa (Careri, 1699- 
-1700: 5, 20).

31 Para uma posição deste tipo, ver Magnaghi, 1900. 
32 Sobre o tópico do plagiarismo, ver Randall, 2001.



abrindo com uma descrição da «Città di Macao» (liv. 1, cap. 1) e concluindo com o 
«Ritorno dell’Autore a Macao» (liv. 4, cap. 7). Entre esses dois capítulos, Gemelli 
Careri narra detalhadamente a sua viagem por terra e rio até Pequim, oferecendo 
informações baseadas na sua própria experiência. O itinerário do viajante italiano, 
que segue uma rota bem conhecida que passava por Cantão e Nanquim, foi cuida-
dosamente reconstruído pela moderna historiografia, e parece inteiramente vero-
símil. Esta é talvez a mais valiosa, e infelizmente a mais subestimada, parte da obra 
de Gemelli Careri sobre a China. Porque, como um forasteiro europeu, e não- 
-missionário, e como um observador atento do que se passava à sua volta, o via- 
jante inclui detalhes sobre a vida na China, e sobre os circunstancialismos diários 
da viagem através do império chinês, que não se encontram em outros relatos 
coevos33. Os topónimos chineses do Gemelli Careri são por vezes difíceis de 
interpretar, porque ele transcrevia palavras chinesas que lhe eram explicadas numa 
mistura de português, espanhol, francês e italiano; mas a maioria deles fazem 
sentido e são identificáveis com etapas do caminho entre Macau e a capital impe-
rial chinesa34. 

O único problema real no itinerário do italiano é o modo extremamente fácil, 
quase rotineiro, como conseguiu viajar de Macau para Cantão, e daí para Pequim, 
sem que as autoridades chinesas levantassem quaisquer obstáculos. O próprio 
Gemelli Careri oferece uma pista para este feito invulgar, quando relata que um 
boato se disseminou entre os europeus em Macau, de que o italiano seria na 
verdade um enviado secreto do Papa Inocêncio XII, que vinha recolher informa-
ções sobre as disputas territoriais, jurisdicionais e rituais que então grassavam na 
China, e também na Europa, entre as diferentes congregações de missionários 
católicos35. Esta explicação, tem sido alegado, seria suficiente para explicar todo o 
apoio prestado às suas viagens por missionários europeus de várias denomina-
ções36. Seja como for, uma carta, aparentemente subscrita por Dominique Parrenin, 
um jesuíta francês que chegou a Pequim em 1698 ou 1699, testemunha a presença 
de Gemelli Careri naquela cidade alguns anos antes37. E se o advogado italiano 
pode ser colocado por uma testemunha jesuíta de absoluta confiança na capital 

33 Para uma reconstituição cuidadosa do caminho de Gemelli Careri, ver Amuso, 2000.
34 Ver as identificações apresentadas em Fatica, 1998. Para outra análise das transcrições de pala-

vras chinesas apresentadas no Giro del Mondo, ver Lanciotti, 2008. 
35 Ver a passagem relevante em Careri, 1699-1700: IV, 28: «inviato da S. Sãtità per prẽder informa-

zion segreta». Sobre as disputas missionárias na China nesta época, ver Bontinck, 1962.
36 Para um desenvolvimento deste argumento, que parece plausível, ver Vargas, 1955.
37 Ver Vargas, 1955, que publica a carta. Sobre Parrenin, um personagem interessante mas pouco 

estudado, ver Pang & Stary, 2001, onde são citadas as referências essenciais.
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imperial da China na década de 1690, o problema da verossimilhança do quarto 
volume do Giro del Mondo fica automaticamente resolvido. Gemelli Careri, de facto, 
viajou pela China, durante um período de quase oito meses, na companhia de um 
serviçal e de um guia chineses.

A estada do viajante italiano em Pequim, que teve lugar entre 6 e 22 de Novem- 
bro de 1695, levanta outro problema significativo, já que ele afirma ter entrado no 
Palácio Imperial, na companhia de Filippo Grimaldi, o padre jesuíta italiano que  
era então o presidente do Tribunal das Matemáticas, no dia em que o novo calen-
dário era apresentado ao imperador Kangxi38. Tratava-se de evento extremamente 
solene no contexto do ritual da corte chinesa, e embora não fosse completamente 
impossível que Gemelli Careri tivesse entrado na Cidade Proibida, teria sido um 
evento muito incomum e altamente improvável. Parece que o advogado italiano, 
neste caso, apenas tomou a descrição do imperador chinês e das cerimónias da sua 
corte de outro autor, introduzindo-se a si mesmo no relato. O seu texto, com efeito, 
sem qualquer indicação explícita, foi retirado da descrição incluída no Portrait 
historique de l’Empereur de la Chine, obra publicada em Paris em 1697 por Joachim 
Bouvet39. Uma nota sobre a data de publicação deste trabalho impõe-se, pois  
deduz-se da mesma que o viajante italiano só poderia ter lido o livro após o seu 
regresso a Nápoles; a não ser que tivesse tido acesso a algum tipo de versão  
manuscrita do retrato do imperador chinês esboçado pelo jesuíta francês, talvez 
em Goa, onde Bouvet parece ter vivido entre 1694 e 1696, enquanto viajava para a 
Europa40.

O Giro del Mondo, além de relatar as muitas ocorrências da viagem através da 
China, desde Macau até Pequim e volta, inclui um valioso conjunto de materiais 
sobre o mundo chinês: a organização administrativa do império; a topografia das 
principais cidades, e nomeadamente de Nanquim e Pequim; a classe dos manda-
rins, o funcionalismo público e os órgãos de governo; a natureza e as características 
da língua chinesa; o imperador Kangxi e sua corte; a população chinesa, com 
números, distribuição e divisões; o mundo natural, com as plantas e as frutas mais 
comuns; as realizações materiais e as produções económicas dos chineses; a 
história da China, incluindo o período de transição Ming-Qing; e assim sucessiva-

38 Ver a descrição da Cidade Proibida em Careri, 1699-1700: IV, 112-126. Para uma análise das alega-
ções de Gemelli Careri, ver Vargas, 1955, que acredita na plausibilidade da audiência do advogado 
italiano com o imperador Kangxi. Sobre Grimaldi, uma figura histórica assaz interessante, ver Masini, 
2000. E sobre Kangxi, ver uma abordagem muito original em Spence, 1988. Acerca da importância e do 
contexto científico do calendário na China, ver Jami, 2012.

39 Acerca de Bouvet, ver Collani, 1985; e também Mungello, 1989.
40 Ver Dehergne, 1973



mente. Uma descrição altamente elaborada China em finais do século XVII emerge 
das páginas escritas pelo viajante italiano. Uma descrição erudita e muito entusiás-
tica que, para além de ser baseada em observações em primeira mão, também faz 
amplo uso de outras fontes, tais como notícias orais fornecidas por informadores 
chineses ou europeus, e relatórios escritos coligidos de uma grande variedade de 
livros publicados na Europa41. Por isso mesmo, as acusações de plágio que circu-
laram nos círculos literários europeus durante o século XVIII.

Mas Gemelli Careri, ao transcrever ou adaptar outras descrições da China, 
seguia as práticas contemporâneas. De facto, nas páginas do volume 4 do Giro del 
Mondo são explicitamente mencionados nada menos de 22 autores diferentes, 
com pelo menos 60 referências bibliográficas (ver Tabela 2), além de outros textos 
que foram copiados, utilizados e/ou adaptados sem um menção específica ao 
facto. Um dos conselhos aos outros viajantes que Gemelli Careri inclui em edições 
posteriores do seu livro referia que, antes de visitar um determinado país ou região, 
se deveria procurar ler tudo o que havia sido publicado sobre o assunto em tipo-
grafias europeias: «non farà fuor di proposito aver letto tutte le Relazioni, che si 
sono pubblicate de paesi, che si voglion camminare, como altresí le loro Istorie»42. 
O viajante erudito tiraria imensos proveitos destas leituras. E isto foi provavelmente 
o que o próprio Gemelli Careri fez, antes de partir para a sua jornada em volta do 
mundo, reunindo um alargado conjunto de publicações, que ou levou consigo nas 
suas viagens, ou transcreveu parcialmente para cadernos pessoais43.

A fonte básica utilizada pelo viajante italiano no seu volume sobre a China foi o 
relato de Gabriel de Magalhães, Nouvelle Relation de la Chine. A obra foi publicada 
em Paris em 1688, numa tradução francesa anotada por Claude Bernou, preparada 
a partir do manuscrito original «Doze excellencias da China», composto por volta 
de 1668 pelo autor, depois de quase três décadas de residência na China44. Gemelli 
Careri cita e usa repetidamente o trabalho do jesuíta português no Giro del Mondo45. 
Alguns exemplos podem ser citados, como: uma referência sobre a população 
chinesa, «parlo con le medesime parole del P. Gabriel Magallans»; a respeito da 
Cidade Proibida, «rimeto a lui il curioso lettore»; acerca do conteúdo do tesouro 

41 Para um sumário detalhado do conteúdo do volume 4 do Giro del Mondo, ver Amuso, 2000. E 
para uma comparação com outros relatos sobre a China, ver Lach & Van Kley, 1993: III, IV.

42 Este conselho só se encontra numa edição mais tardia: Careri, 1708: VI, 288-289.
43 Para os conselhos do viajante italiano, ver Careri, 1708: VI, 283-292: «Conclusione dell’Opera, con 

alcuni utili avvertimenti per chi viaggia».
44 Sobre Magalhães e o seu relato, ver Pih, 1979; e Mungello, 1989.
45 Ver as menções explícitas à Nouvelle Relation de Magalhães em Careri, 1699-1700: IV, 75, 117, 124, 

126, 149, 170, 177, 207, 223, 224, 283, 289, 356, 441, 443, 444, 445 e 493.
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imperial chinês, segundo o «citato Padre Magaillans»; e assim por diante.46 Normal-
mente, o trabalho de Magalhães é citado nas notas marginais, com referências 
específicas a capítulos e páginas: «Novelle Relat. della Chine cap. 17. Pag. 278»; 
«Relat. du Pe. Magaillans c. 18»; «P. Magaill. Nouvell. Relat. de la Chin. c. 16. Pag. 
265»47.

Mas há outros casos em que o advogado italiano copia secções inteiras da 
Nouvelle Relation sem o devido reconhecimento, como nos longos capítulos da 
primeira parte do volume 4 do Giro del mondo sobre «De’ caratteri de’ Cinesi: del 
loro ingegno, ed abilità nelle arti liberali; e de’ loro più principali libri», e «Della 
grande industria, e navigazione de’ Cinese», que se lêem como traduções tomada 
quase palavra por palavra de várias secções do relato de Gabriel de Magalhães48. A 
Nouvelle Relation, evidentemente, configurava um testemunho extremamente 
valioso sobre o povo chinês e sobre a história da China, escrito por um experiente 
e erudito padre jesuíta, que falava chinês, e não é de estranhar que o viajante 
italiano se voltasse para as suas páginas para relatar alguns aspectos do mundo 
chinês que estava descrevendo.

A biblioteca de Gemelli Careri, claro, era bastante mais vasta, incluindo muitos 
outros títulos que são regularmente citados e/ou transcritos nas páginas do Giro 
del Mondo (ver Tabela 2). A maioria dessas obras tinha sido escrita por missionários 
jesuítas, muitos deles com algum tipo de experiência asiática ou chinesa. Alguns 
exemplos podem ser avançados. Quando viajava através de Nanquim e ao 
descrever os limites da cidade, o advogado italiano alude às «Memories sur l’etat 
present de la Chine» de Louis le Comte, uma referência quase exacta às Nouveaux 
mémoires sur l'état présent de la Chine, publicadas em Paris em 1696 pelo jesuíta 
francês49. Ao discutir a história mais antiga da China, Gemelli Careri observa: «rimeto 
il curioso Lettore alle Cronache della Monarchia Cinese, che diffusamente tratta il P. 
Filippo Couplet»; tratava-se de uma referência directa à Tabula Chronologica Monar-
chiae Sinicae, publicada pelo jesuíta flamengo Philippe Couplet em Paris em 168650. 
Ao mencionar as regiões fronteiriças da China, surge uma referência a «il Padre 
Andrada dentro la relazione del Tibet»; o viajante italiano estava-se a referir a 
António de Andrade, o explorador português do Tibete, cujo Novo descobrimento 

46 Careri, 1699-1700: IV, respectivamente 117, 224 e 445. 
47 Careri, 1699-1700: IV, respectivamente 117, 124 e 441. Entretanto, deve notar-se que algumas das 

referências de Gemelli Careri a capítulos e páginas não estão correctas. 
48 Comparar Careri, 1699-1700: IV, 282-318, com secções de Magalhães, 1688: 84-154.
49 Careri, 1699-1700: IV, 75. Sobre le Comte, ver Mungello, 1989. De novo, uma nota sobre a data 

desta edição, que só poderia ter sido consultada depois do regresso de Gemelli Careri a Nápoles.
50 Careri, 1699-1700: IV, 207. A respeito de Couplet, ver Heyndrickx, 1990.



do Gram Cathayo ou reinos do Tibet fora publicado em Lisboa em 162651. Em seguida, 
enquanto identificava alguns locais no interior da China, Gemelli Careri observa 
que «Nè Xãm hãi è Isola, come il P. Martino la pose nel suo Atlante, e carta»; estava 
a referir-se ao Novus Atlas Sinensis do jesuíta italiano Martino Martini, publicado em 
Amsterdão em 165552. Noutra ocasião, ao tratar da população da China, o Giro del 
Mondo regista a frase «se vogliamo prestar fede al Padre Daniello Bartoli», uma 
alusão à Dell’Historia della Compagnia di Giesu – La Cina, publicada em Roma em 
1663, e um dos volumes de uma obra mais vasta do jesuíta italiano53. Finalmente, a 
respeito das origens dos manchus, encontra-se uma referência a «P. Adam nelle let. 
Stãp. a Viéna nel 1665»; tratava-se de uma citação da Historica Narratio, de Initio et 
Progressu Missionis Societatis Jesu apud Chinenses, editada pelo italiano Giovanni 
Foresi com base em cartas enviadas de Pequim pelo missionário alemão Johann 
Adam Schall von Bell e publicada em Viena em 166554. 

Nas últimas décadas do século XVII, a Companhia de Jesus, sem dúvida, hege- 
monizava na Europa a aquisição e difusão de informação especializada sobre 
assuntos chineses55. Mas os autores não-jesuítas também aparecem citados no 
quarto volume do Giro del Mondo, a respeito de diversos aspectos do mundo 
chinês, uma prova clara dos ilimitados recursos de Gemelli Careri quando se tratava 
de localizar bibliografia relevante. Alguns exemplos bastarão. O engenheiro e 
matemático francês Alain Manesson-Mannet, que escreveu uma Description de 
l’Univers em cinco volumes, publicada em Paris em 1683, é citado e usado na secção 
sobre as religiões e crenças chinesas56. O geógrafo alemão Philip Clüver, autor de 
uma popular Introductionis in Universam Geographicum, originalmente publicada 
em Leiden em 1624, mas com muitas edições posteriores, é referido a propósito da 
Coreia: «Il Reame di Corea non è un’Isola presso alla Cina, como el Cluverio di 
crede»57. O erudito holandês Isaac Vossius e o seu Variarum Observationum Liber, 
publicado em Londres em 1685, são mencionados a respeito da discussão dos 

51 Careri, 1699-1700: IV, 212. Para Andrade e assuas viagens, ver Didier, 2002.
52 Careri, 1699-1700: IV, 216. Sobre Martini e as suas obras, ver Longo, 2010.
53 Careri, 1699-1700 : IV, 226. Sobre Bartoli, ver Renaldo, 1979.
54 Careri, 1699-1700: IV, 402. A respeito de Adam Schall, ver os estudos reunidos em Malek, 1998.
55 Sobre os jesuítas e o conhecimento europeu da China, para além de outras referências já citadas, 

ver Brockey, 2007.
56 Careri, 1699-1700: IV, 153 e 155. Sobre Manesson-Mallet, um interessante e pouco estudado 

escritor que passou um período da sua vida em Portugal, ver Orgeix, 2008. A obra deste autor é citada 
em outras secções do Giro del Mondo, dada a sua enorme abrangência geográfica.

57 Careri, 1699-1700: IV, 216. Acerca de Clüver ou Cluverius, uma figura muito pouco estudada, 
ver Bietenholz, 1994. Deve notar-se, contudo, que o mapa da Ásia de Clüver apresenta a Coreia como 
uma península.
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números exactos da população chinesa que surge no Giro del Mondo58. Ao descrever 
Pequim, Gemelli Careri em duas ocasiões menciona o relato da embaixada holan-
desa que em 1655-1657 tinha visitado a capital imperial chinesa, não escondendo 
a sua opinião crítica: «l’Autor della Relazione avea scritte più mensogne, che 
parole»; estava a referir-se a uma tradução francesa do relato holandês original de 
Johan Nieuhof, Ambassade des Hollandois a la Chine, que tinha sido publicada em 
Paris em 1666 pelo bibliotecário real francês Melchisédech Thévenot, no terceiro 
dos quatro volumes da sua compilação Relations de divers voyages curieux59. Uma 
vez mais, parece evidente que Gemelli Careri tinha feito o seu trabalho de casa.

Em algumas secções do volume 4 do Giro del Mondo, onde se encontram discus-
sões sobre temas controversos ou historicamente relevantes, a densidade das refe-
rências bibliográficas é significativamente maior. Dois exemplos serão suficientes 
para destacar esta característica da obra de Gemelli Careri. Quando surgem refe-
rências à célebre Estela Nestoriana, que foi encontrada em 1625 na província 
chinesa de Shaanxi, e posteriormente divulgada na Europa por escritores jesuítas, 
são citados nada menos do que quatro autores60. Em primeiro lugar, é citada a 
China Illustrata do jesuíta alemão Athanasius Kircher, publicada em Amsterdão em 
166761. Depois, é referido Martino Martini e o seu já citado Novus Atlas Sinensis. Em 
seguida, há uma anotação sobre o jesuíta português Álvaro Semedo, cujo relato 
sobre a China fora publicado em Madrid em 1642 em uma versão em espanhola 
(Imperio de la China) e em Roma no ano seguinte em uma tradução italiana (Rela-
tione della Grande Monarchia della Cina)62. E finalmente, surge uma referência a  
«P. Michael Boimus Polonus», que está certamente relacionada com uma carta do 
jesuíta polaco Michał Boym que foi publicada na obra Monumenti Sinici, do orien-
talista alemão Andreas Müller, impressa em Berlim em 167263. Todos os quatro 
autores eram jesuítas e todos eles estavam bem familiarizados com a história da 
Estela Nestoriana; Álvaro Semedo tinha mesmo sido um dos primeiros europeus a 
analisá-lo de perto.

58 Careri, 1699-1700: IV 4, 117 e 127. Sobre o interesse de Vossius pela China, ver Weststeijn, 2012.
59 Careri, 1699-1700: IV, 499, 523 e 524 (citação em 524). A respeito da colecção de Thévenot, cujas 

reedições subsequentes têm uma cronologia algo complicada, ver Dew, 2006. E sobre o relato da 
embaixada holandesa, ver Ulrichs, 2003.

60 Ver Careri, 1699-1700: IV, 175-176. A história da Estela Nestoriana é convenientemente abordada 
em Keevak, 2008.

61 Kircher nunca visitou a China, mas escreveu prolixamente sobre muitas regiões asiáticas; para 
referências essenciais, ver Hsia, 2004. 

62 A propósito de Semedo, ver Mungello, 1989.
63 Sobre Müller, ver o estudo clássico de Lach, 1940, e mais recentemente Pang, 2009; sobre Boym, 

ver Szczesniak, 1955.



O segundo exemplo pode ser encontrado no capítulo do Giro del Mondo sobre 
a «Origine de’ Tartari Orientali», que, além de informações sobre a origem dos 
manchus, inclui um bem informado relato dos mais relevantes acontecimentos 
políticos e militares da transição Ming-Qing64. Quatro obras coevas são explicita-
mente citadas em notas marginais65. A primeira referência alude a «P. Adam nelle 
let. Stãp. a Viéna nel 1665», isto é, a já mencionada Historica Narratio, que se baseava 
em cartas de Adam Schall originárias da China. A segunda referência diz respeito a 
«P. Couplet. nella sua Cronologia della Cina», ou seja, a acima citada Tabula Chrono-
logica Monarchiae Sinicae. A terceira referência, «P. Martino nell’Istoria della Guerra 
de’ Tartari nel prologo del sua Atlãte», reporta-se na verdade a dois títulos dife-
rentes de Martino Martini: por um lado, o seu relato da conquista manchu De bello 
tartarico historia, originalmente publicado em Antuérpia em 1654, e posterior-
mente reeditado e traduzido em outras cidades europeias, nomeadamente com 
uma tradução italiana de um tal Climaco Latini publicada em Milão no mesmo ano, 
com o título Breue historia delle guerre seguite in questi vltimi anni tra tartari e cinesi; 
por outro lado, ao Novus Atlas Sinensis, anteriormente identificado. O quarto autor 
convocado é «P. Rougem. de hist. nov. Tartaro Sin.», isto é, a Historia Tartaro-Sinica 
do jesuíta francês François de Rougemont, publicada em Lovaina em 167366. Mais 
uma vez, todos os quatro autores eram jesuítas, e todos estavam bem familiari-
zados com as circunstâncias da transição Ming-Qing, de que tinham sido testemu-
nhas presenciais em diferentes períodos67. 

Um último ponto relativo às fontes de Gemelli Careri merece menção. Todos os 
seis volumes do Giro del Mondo incluem ilustrações produzidas a partir de gravuras 
de Andrea Magliar, que esteve activo em Nápoles nos finais do século XVII. A 
primeira edição do volume sobre a China apresenta seis ilustrações diferentes, que 
em edições subsequentes foram aumentadas. A primeira ilustração descreve a 
célebre Torre de Porcelana de Nanquim, e poder-se-ia especular que o viajante 
italiano, para além de ser um escritor consumado, também teria qualidades artís-
ticas68. Mas tal não é o caso na presente instância, uma vez que a mesma imagem 

64 Careri, 1699-1700: IV, 402-429. A respeito deste turbulento período da história chinesa e a respec-
tiva imagem nas fontes europeias, ver Van Kley, 1973.

65 As citações encontram-se em Careri, 1699-1700: IV, 402, 407 e 422.
66 Careri, 1699-1700: IV, 422. A primeira edição do relato de Rougemont tinha sido publicada em 

português no ano anterior, com o título Relaçam do estado político e espiritual do Imperio da China pello 
annos de 1659 atè o de 1666, numa tradução do jesuíta Sebastião de Magalhães (Lisboa: João da Costa, 
1672). Sobre Rougemont, ver Golvers, 1999.

67 Ver pormenores sobre as suas carreiras em Dehergne, 1973.
68 A ilustração da Torre aparece em Careri, 1699-1700: IV, entre 88-89.
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tinha aparecido antes em outras obras impressas que foram usados por Gemelli 
Careri, e nomeadamente no relato anteriormente mencionado de Johan Nieuhof, 
Ambassade des Hollandois a la Chine. Depois, aparecem duas ilustrações de plantas 
chinesas, numa delas o «Naici o Licie» e o «Lungans», noutra a «Erba Te o Ceà» e o 
«Seÿzu»69. Mais uma vez, o advogado italiano estava a utilizar desenhos alheios, e 
neste caso parece ter recorrido à Flora Sinensis, uma história natural da China 
preparada por Michał Boym e publicada em Viena em 1656. O jesuíta polaco tinha 
sido citado antes no Giro del Mondo, mas não em relação a esta obra, que Gemelli 
Careri decerto conheceria bem70. 

Três outras grandes ilustrações são incluídas no Giro del Mondo, representando 
três procissões diferentes: uma em Pequim, apresentando o imperador e o seu 
séquito, em desfile pelas ruas da capital imperial; outra com o elaborado desenho 
de um funeral na província de Guangdong; e uma última apresentando o cortejo 
formal de um mandarim na cidade de Cantão71. Não é perfeitamente claro se 
Gemelli Careri foi o autor dos esboços usados mais tarde em Nápoles para produzir 
estas gravuras, mas elas são extremamente detalhadas, sendo sem dúvida base-
adas no trabalho de uma testemunha presencial72. Entretanto, pode sublinhar-se 
que o processo de circulação de imagens entre a China e a Europa era bastante 
semelhante ao dos relatórios escritos, uma vez que eram desenhadas no local, 
eventualmente publicadas, e depois repetidamente copiadas e reproduzida em 
diferentes obras de diferentes autores, independentemente da sua origem ou 
autoria73.

69 As ilustrações de plantas aparecem em Careri, 1699-1700: IV, entre 392-392 e 394-395. 
70 A respeito da Flora Sinensis, ver Walravens, 2011.
71 As ilustrações aparecem em Careri, 1699-1700: IV, respectivamente entre 150-151, 382-383 e 

500-501.
72 Outras obras publicadas na Europa tinham incluído desenhos de cenas chinesas, nas quais 

Gemelli Careri poderia ter procurado inspiração para as suas próprias ilustrações. Por exemplo, um 
cortejo funerário chinês tinha aparecido antes na obra de Olfert Dapper, Gedenkwaerdig bedryf der 
Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, publicada em Amsterdão em 1670, onde eram descritas as 
actividades dos holandeses na parte meridional da China entre 1666 e 1668; mas a gravura é bastante 
diferente da que aparece no Giro del Mondo (ver Reed & Demattè, 2011). 

73 A respeito da circulação na Europa de livros e gravuras sobre a China, ver Reed & Demattè, 2007; 
e também Wittock, 2009.



Tabela 2 – Autores e títulos europeus citados no Giro del Mondo74
75 76

autores Títulos
referências no vol. 4 

do Giro del Mondo

cotas da Biblio-
teca do Palácio 

Nacional de Mafra

Alain Manesson-
Mallet

Description de l’Univers, 5 vols. 
(Paris, 1683)

153, 155 2-52-7-10/14

António de 
Andrade

Novo descobrimento do Gram 
Cathayo ou reinos do Tibet 
(Lisboa, 1626)

212

Álvaro Semedo
Relatione della Grande 
Monarchia della Cina (Roma, 
1643)

176

Athanasius 
Kircher

China Illustrata (Amsterdão, 
1667)

84, 153, 175
1-32-4-10 (edição 
de 1670)

Daniello Bartoli
Dell’Historia della Compagnia 
di Giesu, La Cina (Roma, 1663) 

76, 226, 227, 289, 291, 
431

1-43-7-12/14

Filippo Ferrari75

Epitome Geographicum (Pavia, 
1605); Lexicon Geographicum, 
ed. Michel-Antoine Baudrand 
(Paris, 1670)

4

François 
Rougemont

Historia Tartaro-Sinica Nova 
(Lovaina, 1673)

422

Gabriel de 
Magalhães

Nouvelle relation de la Chine, 
ed. Claude Bernou (Paris, 
1688)

75, 117, 124, 126, 149, 
170, 177, 207, 223, 
224, 283, 289, 356, 
441, 443, 444, 445, 493

Isaac Vossius
Variarum Observationum Liber 
(Londres, 1685)

117, 217

Joachim Bouvet
Portrait historique de 
l’Empereur de la Chine (Paris, 
1697)

431

Johann Adam 
Schall von Bell 

Historica Narratio, ed. 
Giovanni Foresi (Viena, 1665)

402, 422

João José de 
Santa Teresa76

Istoria delle Guerre del Regno 
del Brasile, 2 vols. (Roma, 1698)

518 1-33-11-18

74 Tendo em conta que este texto resulta de uma comunicação originalmente apresentada na 
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra (BPNM), considera-se oportuno incluir referências aos exem-
plares existentes nesta riquíssima livraria. Registo os meus agradecimentos a Teresa Amaral, da BPNM, 
pelas informações gentilmente fornecidas. 

75 Não é claro qual a edição da obra de Ferrari que é citada por Gemelli Careri.
76 Gemelli Careri cita este autor português como «P. Gio: Gioseppe di S. Teresa», a respeito das riquezas 

do porto de Macau; mas tendo em atenção a data da publicação desta obra sobre a história do Brasil, a 
referência foi certamente acrescentada na fase final da composição do Giro del Mondo, já em Nápoles.
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autores Títulos
referências no vol. 4 

do Giro del Mondo

cotas da Biblio-
teca do Palácio 

Nacional de Mafra

Louis le Comte 
Nouveau mémoire sur l'état 
présent de la Chine (Paris, 
1696)

75, 88, 166

Martino Martini

Breue historia delle guerre 
seguite in questi vltimi anni tra 
tartari e cinesi (Milão, 1654)

402

Novus Atlas Sinensis 
(Amsterdão, 1655)

176, 216, 218, 228
2-42-14-14 (edição 
espanhola de 1659)

Melchisédech 
Thévenot

Ambassade des Hollandois a la 
Chine (Paris, 1666)

88-89 (ilustração), 
499, 523, 524

1-32-12-5

Michał Boym

In Andreas Müller, Monumenti 
Sinici (Berlim, 1672)

176

Flora Sinensis (Viena, 1656)
392-392 (ilustração), 
394-395 (ilustração)

1-32-15-5

Michel Antoine 
Baudrand (cf. 
Filippo Ferrari)77

Geographia ordine litterarum 
disposita, 2 vols. (Paris, 
1681-1682) 

212 1-32-4-8/9

Philipp Clüver
Introductionis in Universam 
Geographicum (Leiden, 1624)

216 2-52-7-22/23

Philippe 
Couplet

Tabula Chronologica 
Monarchiae Sinicae (Paris, 
1686)

145, 163, 207, 226, 
228, 402, 407, 445

[Prospero Intorcetta, Chétien 
Herdtrich, François de 
Rougemont, Philip Couplet] 
Confucius Sinarum 
philosophus, sive Scientia 
sinensis latine exposita (Paris, 
1687) 

1-19-4-12

77

observações finais

De uma forma genérica, o viajante italiano Giovanni Francesco Gemelli Careri, 
através das páginas de seu Giro del Mondo, aparece como um informador extrema-
mente bem documentado sobre o mundo chinês. A análise do quarto volume do 

77 Michel Antoine Baudard – uma figura pouco estudada – é mencionado, não sendo claro se 
Gemelli Careri se refere à obra do geógrafo francês ou à edição por ele preparada do compêndio de 
Filippo Ferrari acima citado.



seu relato mostra, por um lado, que efectivamente terá realizado a viagem de 
Macau para Pequim e volta na última década do século XVII. Era um observador 
atento e um noticiarista diligente, que produziu um valioso guia de viagem, num 
sentido muito moderno da expressão, um guia onde o leitor atento poderia encon-
trar não só informações práticas sobre as experiências quotidianas de uma viagem 
através da China, mas também sólidos materiais sobre a história, a geografia e as 
práticas civilizacionais daquele império asiático. Gemelli Careri baseou-se nas suas 
próprias experiências de viagem, é claro, mas também nas de outros europeus que 
conheceu durante as suas jornadas, os quais lhe forneceram notícias orais e escritas 
que complementavam as suas próprias observações. Abundam nas páginas do 
Giro del Mondo referências a outros europeus – normalmente membros de alguma 
congregação católica – encontrados nas cidades chinesas, que de alguma forma 
contribuíram para a bagagem de informações sobre o mundo chinês de Gemelli 
Careri.

Por outro lado, o advogado italiano parece ter tido acesso a uma ampla varie-
dade de fontes escritas, recentemente impressas, sobre a China, obtidas em 
Nápoles, antes da sua jornada ter início em 1693, ou no decurso da sua viagem de 
cinco anos, num dos muitos enclaves europeus que teve oportunidade de visitar, 
ou então outra vez em Nápoles, depois do regresso a casa em 1698. De qualquer 
modo, parece claro que Gemelli Careri possuía ou teve acesso a uma importante 
biblioteca, cujos livros foram intensamente utilizados na composição do manus-
crito do Giro del Mondo. Teria ele levado consigo esses livros, para ler ou consultar 
durante a viagem? Talvez apenas alguns deles, como o relato sobre a China de 
Gabriel de Magalhães, a que recorreu frequentemente. Outros livros teriam sido 
consultados em casa ou em alguma biblioteca napolitana, dando origem a 
prolixas anotações, para utilização posterior. Uma noção importante a ter em 
mente é que talvez Gemelli Careri não tivesse examinado pessoalmente todos os 
títulos ele menciona no quarto volume do Giro del Mondo. Reproduzir referências 
bibliográficas em segunda mão, como se se tratassem de leituras próprias, era 
uma prática muito frequente na época, e uma análise mais detalhada da lista de 
anotações marginais do viajante italiano certamente confirmará este procedi-
mento.

Os livros não eram totalmente neutros; pelo contrário, expressavam diferentes 
pontos de vista, mesmo quando se tratava de um tema tão exótico para os leitores 
europeus. E a China, nas últimas décadas do século XVII, tinha sido transformada 
num campo de batalha ideológico para as ordens missionárias católicas, que discu-
tiam não só a verdadeira natureza de certos ritos sociais, culturais e religiosos dos 
chineses, mas também os fundamentos e os aspectos mais práticos das estratégias 
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missionárias78. A Companhia de Jesus, sendo extremamente activa na produção e 
publicação de relatos sobre a China, tinha uma maior visibilidade no panorama 
europeu livresco. Além disso, os jesuítas tinham sido os primeiros a estabelecer 
missões na China, nas últimas décadas do século XVI, e agora as suas residências 
espalhavam-se por todo o território chinês79. Consequentemente, o relato de 
viagens de Gemelli Careri reflecte a predominância da presença jesuíta na China, e 
também a riqueza da produção literária dos jesuítas em termos de assuntos 
chineses. Muitos dos capítulos do quarto volume do Giro del Mondo podem ser 
lidos exactamente como um relato jesuíta. Contudo, o advogado italiano geral-
mente complementa as suas fontes com comentários próprios e com valiosas 
anotações resultantes da sua própria experiência. A sua obra, assim, surge como 
uma simbiose extremamente interessante de um conhecimento experiencial da 
China e de um relato de base jesuíta das ‘coisas da China’.

Publicado pela primeira vez em 1699-1700, o Giro del Mondo apresentava um 
retrato assaz original e elaborado da China, capaz de competir com outros relatos 
coevos disponíveis no mercado livreiro europeu. Daí o seu enorme sucesso edito-
rial na primeira metade do século XVIII. Ao mesmo tempo, era o produto de uma 
metodologia de escrita muito inovadora, pois Gemelli Careri viajava com o objec-
tivo específico de recolher informações sobre o mundo à sua volta, informações 
essas que eram depois confrontadas e complementadas com os mais actuali-
zados materiais disponíveis sob forma impressa acerca dos lugares geográficos 
que haviam sido visitados pelo autor-viajante. E aparentemente Gemelli Careri 
não visava qualquer outro propósito com os seus empreendimentos literários, a 
não ser a aquisição de fama literária como escritor de viagens, eventualmente 
com os benefícios sociais que poderiam ser associados a essa posição. Nenhuma 
agenda política ou religiosa parece emergir do Giro del Mondo, ao contrário de 
tantas outras publicações sobre a China que então inundavam o mercado livreiro 
na Europa80.

As características da secção chinesa do Giro del Mondo, como seria de esperar, 
podem ser extrapolados para os outros cinco volumes. Gemelli Careri utilizou o 
mesmo procedimento para as outras regiões do mundo descritas no seu monu-
mental relato de viagem, ou seja, a Turquia, a Pérsia, a Índia, as Filipinas e a Nova 
Espanha. E, curiosamente, este extraordinário relato de viagens, repleto de 
impressões de experiências vivenciais que se associam intimamente a impor-

78 A respeito da chamada Questão dos Ritos, ver Bontinck, 1962.
79 Sobre o primeiro tópico, ver Milla, 2007; sobre o Segundo, ver Brockey, 2007.
80 Para uma abordagem genérica dos escritos de viagem deste período, ver Pimentel, 2003. 



tantes doses de intertextualidade, e escrito a partir de uma perspectiva inova-
dora, tem sido bastante negligenciado pela moderna historiografia. Mas, como o 
leitor atento facilmente concluirá, o quarto volume do Giro del Mondo aparece 
como uma excelente fonte para o estudo de temas como o mundo chinês seis-
centista, as missões católicas na China, a escrita de viagem europeia, as práticas 
de intertextualidade, as redes literárias na Europa e nos espaços ultramarinos, e 
assim por diante.
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introdução

Em 1660, no final de uma carta escrita em Pequim ao seu superior, o jesuíta 
Gabriel de Magalhães enaltecia o trabalho missionário da Companhia de Jesus in 
hoc prava nationis (“nesta nação perversa”) (Pih, 1979: 366). Mais do que uma 
mera observação pejorativa acerca da China e dos seus habitantes, a expressão 
denotava um juízo muito concreto e definido, por estar habitualmente reservada 
para designar os judeus (Gil, 2011: 419). A frase contrasta com o tom invariavel-
mente elogioso com que os jesuítas – entre eles o próprio Magalhães – descre-
viam a opulência e abundância do reino da China, a grandeza das suas cidades ou 
a complexidade da sua ordem social e política (Magalhães, 1997). De facto, até ao 
século XVIII – na verdade, até à Revolução Industrial –, a Europa viveu fascinada 
pela magnificência das civilizações asiáticas, e da China em particular, com a sua 
ordem social, a complexidade das suas instituições ou o seu sistema judicial, ao 
mesmo tempo que alimentava o imaginário europeu de um repositório inesgo-
tável de riquezas e produtos de luxo (Markley, 2006).

A imagem que os europeus tinham da China e dos seus habitantes era, 
contudo, marcada por uma grande ambivalência. Se os jesuítas, que conheciam a 
língua e tinham contacto com os letrados e a elite ilustrada da corte, tendiam a 
pintar um quadro ideal de qualidades e virtudes, como a disciplina, a cortesia, a 
humildade e a gentileza, já os viajantes, mercadores ou funcionários europeus, 
que contactavam com as realidades concretas do pequeno funcionalismo das 
cidades costeiras e do mundo dos negócios, realçavam geralmente a cobiça, a 
prática do suborno, a ganância e a desonestidade (Lach & Van Kley, 1993: 1568, 
1621).
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A referência de Magalhães à “nação perversa” e a alusão indireta aos judeus 
estavam portanto integradas num quadro de traços habitualmente imputados aos 
chineses, onde se destacava um desmesurado e insaciável apego às riquezas mate-
riais. Como o mesmo autor exprime num outro escrito, “são os chinas tão baixos e 
tão desejosos de prata e de riquezas que em nenhuma cousa reparam por as haver. 
Há chinas que por dinheiro que lhe dão levam de boa vontade os açoutes que os 
condenados merecem” (Pih, 1979: 245). Não era uma ideia nova. Pelo contrário, 
logo na primeira relação que no século XVI deu a conhecer a China à Europa, frei 
Gaspar da Cruz menciona o apetite pela prata e deixa bem clara a sua perceção 
sobre o caráter dos mercadores chineses, dizendo que são “comummente falsos e 
mentirosos e trabalham quanto podem por fazerem ruindade nas fazendas com 
que enganem os compradores” (Cruz: 1989: 196).

Contudo, estas características negativas eram imputadas, em especial, aos 
chineses que viviam fora da China, sobretudo nos portos do Sueste Asiático, onde 
há muito assumiam um importante papel como agentes comerciais e intermediá-
rios mercantis e estavam organizados em poderosas redes que aceleravam o ritmo 
das trocas com o mundo chinês e o Extremo Oriente. Era precisamente esta reali-
dade concreta que se prestava a uma comparação mais nítida com os judeus, não 
apenas pelo paralelo com o poderio financeiro e a dominância nos circuitos comer-
ciais que aqueles gozavam na Europa, mas também pelo facto de se tratar de 
comunidades estrangeiras que possuíam fortes traços identitários e distintivos das 
populações e culturas autóctones. Os chineses ultramarinos como os “judeus do 
oriente” é a expressão sintética de um conjunto de perceções europeias obtidas a 
partir do século XVII, mas que só no século XX, e ironicamente através de um autor 
asiático, conheceram uma teorização completa.

os Judeus do Oriente

Em 1914, foi publicado na imprensa tailandesa um conjunto de artigos dedi-
cados aos chineses, às suas características enquanto comunidade e ao papel que 
então desempenhavam naquele país. São ali descritos como um povo essencial-
mente xenófobo e ganancioso e comparado a uma praga de insetos que devora 
colheitas e parte após deixar os campos vazios e sem um grão de cereal. Não fora o 
primeiro artigo a sair na imprensa a escalpelizar a comunidade chinesa e a culpá-la 
pelo clima de grave turbulência social que então se vivia no país. Esta não era 
recente e enquadrava-se num longo historial de relacionamento difícil – e cujos 
efeitos perduram até aos nossos dias (Callahan, 2003) –, mas a publicação dos 



textos estava diretamente relacionado com o agravamento fiscal que causara 
motins e revoltas por parte da comunidade chinesa e com um contexto diplomá-
tico difícil entre a tradicional monarquia tailandesa e a nova república fundada por 
Sun Yat-sen (Chansiri, 2008: 54-59).

As crónicas, que viriam posteriormente a conhecer publicação autónoma 
(tradução parcial inglesa em Landon, 1941: 34-43), estavam assinadas por um 
pseudónimo, “Asavabahu” (uma aproximação, em língua tailandesa, de Pégaso). 
Um dos motivos do grande impacto que estes textos causaram foi o facto de este 
nome ser um dos pseudónimos habituais do monarca em funções, Vajiravudh ou 
Rama VI (r. 1910-1925), a quem se atribui portanto, e com toda a probabilidade, a 
autoria. A principal razão, contudo, prende-se com a própria natureza das crónicas. 
Não se tratava de um mero libelo antichinês, mas de um comparação teoricamente 
fundamentada entre o papel dos judeus na Europa e dos chineses na Ásia, que são 
apelidados de “judeus do Oriente”.

Os pontos de contacto entre judeus e chineses, segundo os textos, são funda-
mentalmente três: a) ambos os povos apenas possuem “lealdade racial”, ou seja, 
onde quer que vivam não estabelecem qualquer vínculo de lealdade ou fidelidade 
aos poderes ou às sociedades que os acolhem; b) são povos essencialmente xenó-
fobos que se consideram superiores a todos os outros, que apelidam de “bárbaros”; 
c) são totalmente dedicados ao ofício de fazer dinheiro e não conhecem qualquer 
outro interesse. A estes três traços onde judeus e chineses coincidem, o autor 
acrescenta um quarto, que agrava comparativamente a posição e as ações destes 
últimos: os judeus, por não terem pátria, acabam, apesar de tudo, por aplicar o seu 
dinheiro nos países onde vivem; os chineses, pelo contrário, mais não fazem do 
que sugar as riquezas das terras anfitriãs e canalizá-las para a China.

Apesar de se tratar de um manifesto centrado na situação particular da Tailândia 
e no contexto específico da presença chinesa neste reino, a comparação com os 
judeus é uma perspetiva de origem claramente europeia e resulta da educação 
britânica que o autor recebeu durante a sua juventude. A forma como Vajiravudh 
introduz o tema denota um curioso posicionamento “europeu” perante um 
problema “asiático”: afirma que os países anglo-saxónicos (Inglaterra e EUA) decla- 
ram-se ausentes de qualquer antissemitismo, mas nos territórios sob a sua juris-
dição – entenda-se aqui o Império Britânico e as Filipinas, então sob administração 
americana – existe um fenómeno idêntico, consubstanciado na expressão “perigo 
amarelo”, ou seja, o temor ocidental de um ataque das “raças amarelas”. Sob este 
prisma, a Tailândia sofre, portanto, duplamente: em primeiro lugar, os tailandeses 
são injustamente arrumados pelo Ocidente na categoria de “amarelos”, tomada 
como designação genérica para “asiáticos” quando na realidade deveria ser aplicada 
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apenas aos chineses; como afirma, “os Thai nem sequer se assemelham aos chineses 
como os europeus o são aos judeus”. Mais importante, porém, é que os tailandeses 
têm tanto a temer dos chineses como as “raças brancas” (Landon, 1941: 34). O mani-
festo é, portanto, uma espécie de esclarecimento explicativo das razões porque os 
tailandeses não só não são “amarelos” como partilham solidariamente com os euro-
peus um receio fundamentado dos perigos que os verdadeiros “amarelos” – isto é, 
os chineses – constituem para o país. A utilização do paralelo com os judeus é, assim, 
um recurso teórico para melhor explicar estes alegados perigos.

Devido ao profundo efeito causado por estes escritos na Tailândia, o termo 
“judeus do oriente” conheceu alguma divulgação e a sua origem é-lhes vulgar-
mente atribuída nos dias de hoje. Porém, trata-se de uma noção muito anterior, 
que remonta aos anos finais do século XVI e que decorreu do contacto – e dos 
juízos pejorativos consequentes – dos viajantes europeus na Ásia com o poder 
económico das comunidades chinesas nas cidades portuárias sueste-asiáticas, e 
que se prolongou pelos séculos posteriores, já em pleno período “colonial”.

os chineses ultramarinos no sueste asiático

A migração chinesa para os países do “Sul” é um fenómeno secular que resulta 
da proximidade entre o Império do Meio e a Ásia do Sueste. Hoje, a questão das 
minorias de origem chinesa extravasa largamente esta região e enquadra-se na 
problemática geral das diásporas. Como ocorre com outras comunidades, existem 
múltiplos problemas a merecer a atenção de sociólogos, demógrafos e antropó-
logos, entre questões de integração e discriminação, identidade e assimilação ou 
as ligações com a “terra-mãe”. Há igualmente que considerar o facto de serem 
frequentemente tomados por “povos sem história”, por não terem deixado um 
legado literário ou tradição histórica relevantes e por serem olhados como estran-
geiros quer nas sociedades anfitriãs quer pela própria China (Blussé, 1988: 49-50).

A designação atual mais comum para os chineses que vivem fora da China é a 
de huaqiao, mas este termo deixa de fora a dimensão histórica das múltiplas formas 
de acomodação e adaptação, nomeadamente os fenómenos de mestiçagem no 
contexto das sociedades de acolhimento que permitiram a criação de estratos dife-
renciados de “chineses” com raízes locais. No caso das sociedades coloniais do 
Sueste Asiático, estas comunidades mestiças de chineses emergiram de forma 
estável e duradoura após vários momentos-chave: em Malaca após a conquista 
holandesa em 1641, em Manila depois da expulsão de 1686 e em Batávia após o 
massacre de 1740 (Skinner, 2001: 54).



A intermediação entre as regiões costeiras do sul da China e o “Mediterrâneo” 
sueste asiático foi predominantemente assegurada por redes mercantis originárias 
do Fujian e do Guangdong desde, pelo menos, a dinastia Song. O relacionamento 
da China com as regiões vizinhas sofreu, contudo, modificações substantivas ao 
longo da História. A conceção chinesa do mundo, na qual a China ocupa um lugar 
central e define os termos do relacionamento com as culturas e sociedades envol-
ventes, ora agregando-as – pela via militar ou pela adoção de estratégias de 
submissão tributária – ora isolando-se, foi um fator historicamente determinante 
na sua relação com o nanyang ou “mares do sul”.

Em termos gerais, o período Ming (1368-1644) correspondeu a um encerra-
mento das fronteiras marítimas da China, designado habitualmente por haijin. Esta 
política de isolacionismo que, na prática, proibia o comércio privado – quer chinês, 
quer estrangeiro – e submetia todas as trocas ao sistema rígido do chamado 
“sistema tributário”, foi um desafio importante para as comunidades mercantis das 
regiões costeiras, uma vez que quebrava o laço que ligava a terra-mãe aos grupos 
que periódica e regularmente se ausentavam para o exterior (Wang, 1998). Desta 
forma, o caráter marcadamente temporário da presença de comunidades chinesas 
nas cidades portuárias malaias ou nos portos da Península Indochinesa foi, em 
muitos casos, transformado em fixação permanente, porque a política oficial 
chinesa proibia o seu regresso. A longo prazo, esta alteração viria a facilitar a 
formação de comunidades residentes nas sociedades de acolhimento.

As redes comerciais chinesas conseguiram, pelo menos em parte, reorganizar 
as suas estruturas e adaptar-se às normas do haijin, aproveitando as suas brechas e 
os períodos de maior relaxamento das suas regras e tomando partido da permea-
bilidade do aparelho burocrático das regiões costeiras da China aos estímulos da 
realidade económica. É que, ao mesmo tempo que a corte em Pequim impunha o 
encerramento dos portos e das regiões costeiras, crescia a procura de produtos de 
origem sueste-asiática junto das elites chinesas e a Ásia do Sueste vivia um boom 
económico, de que resultou um aumento das atividade das rotas comerciais que 
ligavam os portos do sul da China aos do Sião, Sunda, Bornéu ou da Península 
Malaia (Wang, 1990: 402-408; Reid, 1996: 37-41).

Foi neste quadro de divórcio crescente entre uma política oficial que impunha 
fortes restrições ao comércio externo e uma realidade que estimulava a intensifi-
cação das trocas, que os europeus chegaram à Ásia, primeiro os portugueses, 
posteriormente os castelhanos e, já na viragem para o século XVII, os holandeses. 
Cada um lidou à sua maneira com esta realidade. Como o haijin impunha severas 
restrições à entrada de estrangeiros em solo chinês, as redes de chineses ultrama-
rinos viram, portanto, reforçado o seu papel intermediário, tanto mais que a 
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presença europeia constituía um desafio e um estímulo às suas atividades no Mar 
da China Meridional e no Sueste Asiático (Wang, 1981: 2).

Os ritmos do relacionamento entre europeus e chineses no Sueste Asiático 
foram marcados tanto pelas alterações da própria política externa chinesa como 
pela evolução dos modelos “coloniais” europeus na região. Assim, é inequívoca a 
associação da viabilidade de Manila e da formação de um império asiático espa-
nhol ao impulso causado pelo levantamento parcial do haijin em 1567, que levou 
ao florescimento das atividades dos chineses ultramarinos na região. O mesmo 
podia ser dito acerca da fundação de Batávia pela VOC holandesa, em 1619, e do 
papel fundamental aqui desempenhado pelos chineses, em detrimento de outras 
cidades portuárias onde a sua presença fora anteriormente importante, como 
Banten. Mesmo após o fim das restrições impostas aos navios europeus nos portos 
do sul da China, em 1685, a desvantagem destes face às redes mercantis chinesas 
solidamente instaladas nas estruturas comerciais era flagrante, pelo que a sua 
função como intermediários permaneceu um vetor vital para os próprios circuitos 
europeus (Reid, 1999: 149-153).

A perceção europeia acerca das comunidades chinesas no Sueste Asiático 
oscilou entre uma imagem favorável inicial, sobretudo portuguesa, e uma clara 
desconfiança crescente e crispação posterior. Estas resultaram de juízos de valor 
sobre as características individuais ou coletivas, da noção de perigo e de ameaça 
ou de situações de revolta e conflito aberto, nomeadamente em Manila e em 
Batávia. A utilização da imagem comparativa com os judeus da Europa – curiosa-
mente utilizado por autores norte-europeus e não por portugueses ou espanhóis 
– foi um recurso que, embora utilizado de forma esporádica, não deixa de ser signi-
ficativo e revelador de um certo tipo de olhar ocidental sobre uma realidade asiá-
tica específica. 

contrastes ibéricos

Os primeiros europeus a contactar as comunidades chinesas na Ásia do Sueste 
foram naturalmente os portugueses, antes ainda da tomada de Malaca. Foi no 
contexto da primeira viagem a esta cidade, em 1509, que formularam as primeiras 
impressões acerca dos chineses que ali encontraram: descrição física, hábitos, 
alimentação e vestuário, mas também o facto de se tratar de gente que vivia nas 
suas embarcações com as respetivas famílias (Loureiro, 2000: 123-126). No rescaldo 
da conquista da cidade, e graças ao apoio tácito que prestou aos portugueses, a 
comunidade chinesa estabeleceu com estes uma relação amistosa e várias parce-



rias comerciais, fornecendo igualmente aos recém-chegados todo um conjunto de 
informações sobre o Extremo Oriente e a própria China.

O fracasso da primeira embaixada portuguesa ao Império do Meio ficou a 
dever-se, em boa parte, ao desajustamento da estratégia diplomática, causado por 
uma série de equívocos e pelo desconhecimento do protocolo oficial e das normas 
do “sistema tributário” chinês. Isto resultou, inequivocamente, do facto de as reali-
dades marítimas, portuárias e comerciais a que os portugueses estavam habitu-
ados – em sintonia com as vivências dos chineses ultramarinos de Malaca –, 
diferirem substancialmente do mundo da burocracia imperial e da estrita etiqueta 
oficial da China Ming (Pinto: 2014: 20-22).

As impressões portuguesas sobre os chineses ultramarinos no Sueste Asiático 
– ao contrário com o que aconteceria mais tarde com espanhóis e holandeses – são 
breves e esparsas, por dois motivos principais. O primeiro é que, apesar do fracasso 
dos contactos oficiais e das dificuldades sentidas nas primeiras décadas do século 
XVI, os portugueses conseguiram criar nichos de presença informal nas costas do 
Zhejiang e do Fujian, integrando-se nas florescentes redes de contrabando ali exis-
tentes (Chin, 2009: 130-135). Esta presença informal veio posteriormente a permitir 
a fixação em Macau, que perduraria durante séculos e que foi, durante muito 
tempo, o único entreposto europeu nas costas chinesas. Assim, os portugueses 
conseguiram aceder diretamente à China sem necessidade de recorrer ao papel 
intermediário das comunidades chinesas no Sueste Asiático.

Em segundo lugar, e mais importante, a presença oficial portuguesa na região  
foi limitada e efémera – só perdurou em Timor, e numa época tardia –, pelo que 
nunca existiu verdadeiramente um “polo colonial” português nos séculos XVI e XVII 
que constituísse um centro agregador da presença chinesa nessa época, ao 
contrário do que ocorreu em Batávia ou em Manila. A dimensão da presença de 
“chinchéus” (chineses do Fujian) no “período português” de Malaca nunca foi signi-
ficativa, por vários motivos, desde as arbitrariedades cometidas pelos capitães 
portugueses até à reorganização das estruturas mercantis chinesas que secundari-
zaram Malaca em favor de outras cidades portuárias (Pinto, 2013: 96-100). Nas 
Molucas, a presença chinesa durante a época de domínio português foi ainda mais 
reduzida (Lobato, 2001).

A perceção dos portugueses acerca das redes mercantis chinesas na região 
carece, assim, de profundidade e de detalhe. Em situação diametralmente oposta 
estava Manila, tomada pelos castelhanos em 1571. Estes – e ao contrário dos portu-
gueses – viram frustradas as suas tentativas para obter um entreposto comercial 
nas costas da China, pelo que todo o comércio era feito com a intermediação dos 
chineses que se estabeleceram na cidade, em número crescente e a um ritmo 
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exponencial. Não se tratava apenas de trocas de dimensão regional, mas de uma 
importantíssima linha de comércio transcontinental que ligava Manila a Acapulco 
e que permitia abastecer a China da prata sul-americana em troca das sedas e dos 
tecidos de algodão chineses.

Manila tornou-se, desta forma, um polo aglutinador de chineses ultramarinos, 
cuja relevância rapidamente excedeu o papel de simples intermediário nos negó-
cios com a China (Pinto, 2012). Designados localmente por sangleys – termo apli-
cado indiscriminadamente, tanto aos que sazonalmente frequentavam o porto 
como àqueles que formavam comunidades residentes e que, a longo prazo, se 
mestiçaram pelas ligações a mulheres filipinas – os chineses de Manila eram dotados 
de uma capacidade ímpar de organização e de adaptação às condições e aos desa-
fios colocados pelos espanhóis (Figura 1). Tornaram-se, portanto, a verdadeira força 
motriz de Manila, fornecendo o grosso da mão-de-obra do porto, garantindo o 
abastecimento da cidade em mantimentos e todo o tipo de ofícios urbanos e, inevi-
tavelmente, dominando o comércio a retalho. A sua presença está, portanto, abun-
dantemente documentada nas fontes espanholas sobre as Filipinas (Gil, 2011).

Figura 1. Sangleys de Manila, c. 1590 (Indiana University, Boxer Codex)



Manila era simultaneamente um centro de conquista espiritual e material, 
levada a cabo por missionários e encomenderos, segundo o modelo decalcado do 
Novo Mundo. Existia, portanto, toda uma dimensão imperial – e que chegou a ser 
projetada para a China (Ollé, 2002) – acoplada à feição estritamente mercantil da 
cidade. As autoridades coloniais exerciam um apertado controle social, político e 
fiscal da atividade dos sangleys, acantonando a comunidade em bairros específicos 
no exterior da cidadela fortificada e aplicando-lhes taxas alfandegárias e de capi-
tação de valor muito superior ao exigido aos filipinos. Paralelamente, as ordens 
religiosas pressionavam no sentido da conversão ao cristianismo, privilegiando os 
conversos em detrimento dos que se mantinham “gentios”. Estava em construção 
um modelo tipicamente colonial, entre uma elite espanhola privilegiada e a 
restante pirâmide social formada por filipinos conversos, sangleys e diversos 
estratos mestiços.

As primeiras impressões registadas pelos espanhóis acerca da comunidade 
chinesa de Manila foram obtidas aquando da conquista da cidade, em 1571, e eram 
idênticas às dos portugueses em Malaca, seis décadas antes: breves referências à 
cor da pele (branca), ao vestuário, à sua humildade e à atividade comercial que 
desempenhavam, como menciona a relação anónima da conquista de Luzón, de 
1572 (Rodríguez-Rodríguez, 1978: 96).

Tudo mudou com a afluência maciça de chineses à cidade, nos anos imediatos. 
O seu número crescente tornou-se uma ameaça para os espanhóis, não apenas 
porque o seu acantonamento num gueto – no bairro chamado de parián – tornava 
real o risco de sublevação, mas também porque a cidade dependia realmente dos 
abastecimentos e de todo o tipo de serviços providenciados pelos sangleys. Em 
1603, após o primeiro de vários massacres que deixou Manila – temporariamente 
– vazia de chineses, os espanhóis constataram que “não havia que comer, nem uns 
sapatos para calçar, nem por preços muito excessivos” (Morga, 1997: 222). Decor-
rente da enorme desconfiança e tensão, a documentação espanhola está pejada 
de juízos negativos sobre os chineses, a quem eram imputados todos os defeitos e 
perigos, tanto por parte dos governadores como dos eclesiásticos: ganância, desle-
aldade, cobardia, crueldade, propensão para a sodomia, luxúria, vício do jogo, 
insensibilidade, superstição e consumo excessivo de aguardente de arroz são os 
exemplos mais comuns (Gil, 2011: 407-428). Tanto quanto as fontes deixam 
perceber, apenas um governador (Santiago de Vera, 1584-1590) favoreceu e 
protegeu os chineses do clima de segregação generalizada. Os seus motivos não 
são claros, mas há um pormenor que pode ajudar a explicá-los: era de origem 
cristã-nova e conheceria, portanto, na pele as agruras da discriminação (Gil, 2011: 
402).
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O massacre de 1603 foi apenas o primeiro de um longo rol de episódios, entre 
ataques indiscriminados, revoltas e decretos de expulsão, que marcou a história 
dos sangleys de Manila, como os que ocorreram em 1639, 1662, 1686 e 1764, por 
razões diferentes. Comum a todos eles, a mesma causa: uma profunda descon-
fiança de espanhóis e filipinos a grupos e comunidades que, embora muito 
distintos entre si (entre sangleys verdadeiramente “chineses” sem ligações à terra e 
comunidades residentes, cristãos e gentios ou mestiços de grande amplitude 
social) eram fundamentalmente olhados como uma única comunidade estran-
geira, desleal, economicamente poderosa e fechada; precisamente os mesmos 
traços tradicionalmente imputados aos judeus na história europeia. Já no ocaso do 
período colonial, alguns nomes das elites filipinas sentiram a necessidade de 
proceder a reformas profundas no governo e na sociedade, de forma a corrigir 
velhos modelos e velhas práticas. Numa obra onde são expostas várias propostas 
de modernização, o governador civil de Manila afirma que estas teriam que contar 
com a colaboração das poderosas comunidades de chineses ali estabelecidas, 
“apropriadamente chamados de judeus da Oceânia” (Azcarraga y Palmero, 1872: 
97).

olhares norte-europeus

As primeiras alusões aos judeus para caracterizar os chineses ultramarinos 
provêm das fontes holandesas e inglesas e dizem respeito ao sultanato de Banten 
(Figura 2). Logo na primeira viagem holandesa à Ásia, um dos relatos (o “Verhael 
vande Reyse byde Hollandtsche schepen ghedaen naer Oost-Indien”, de 1597) 
afirma que os chineses “são quase idênticos aos judeus na nossa terra”, por se dedi-
carem ao comércio e por fazerem-se sempre acompanhar de uma balança (Rouffaer, 
II, 1925: 26). Em 1602, Edmund Scott tecia comentários semelhantes, embora 
destacasse a impressionante capacidade de trabalho dos chineses da terra, que 
não possuíam orgulho nem recusavam nenhum trabalho, ao contrário dos java-
neses. Porém, e ao descrever as peripécias por que passara o estabelecimento da 
feitoria inglesa naquele sultanato, constatou que os orgulhosos javaneses eram os 
senhores da terra, mas os chineses, “que vivem agachados como judeus, roubam-
lhes as riquezas e remetem-nas para a China” (Purchas, 1905: 443). Por fim, em 
1611, François Pyrard de Laval descreve as casas que os chineses ali construíam e 
onde ficavam alojados até enriquecerem; para o conseguirem, não hesitavam em 
fazer qualquer trabalho vil ou desonesto, “e são semelhantes aos judeus, no que 
toca ao seu modo de fazer comércio” (Laval, 1998: 676-677).



Figura 2. Chineses de Banten, 1597 (Rouffaer, I, 1925: grav. 19)

Não é improvável que o principal veículo de difusão do paralelo os entre 
chineses de Java e os judeus da Europa tenha sido Isaac Commelin, o compilador 
de relatos de viagens holandesas que, na sua obra mais importante, afirma clara-
mente que “os chineses são considerados grandes usurários em Java, como os 
judeus em Portugal e noutras partes da Europa” (Commelin, 1646: 75).

Banten era efetivamente um dos centros mais importantes de concentração 
das comunidades ultramarinas chinesas, até à fixação holandesa em Batávia, em 
1619. O acesso à pimenta de Sunda, de que a China era a principal consumidora, 
tornava este sultanato a principal fonte de abastecimento da especiaria. O levanta-
mento parcial do haijin em 1567 – e que inclusivamente afastara de vez os chineses 
de Malaca e esvaziara a linha de comércio explorada pelos portugueses – fora um 
fator poderoso para o fortalecimento e prosperidade destes grupos e redes.

Batávia foi a capital da companhia de comércio holandesa na Ásia (VOC), mas o 
seu sucesso tudo devia aos chineses; não apenas na forma como estes passaram a 
servir de intermediários privilegiados nos circuitos comerciais da Companhia e de 
funcionar diretamente ao serviço da administração holandesa como funcionários 
coloniais e cobradores de impostos, mas na própria fundação da cidade, literal-
mente erguida do zero com mão-de-obra recrutada no Fujian por agentes chineses 
(Blussé, 1988: 52). Melhor adaptados à abordagem puramente mercantil da VOC do 
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que aos preceitos ideológicos e à pressão proselitista espanhola, a vivência dos 
chineses na Batávia do século XVII foi, de um modo geral, menos tensa do que em 
Manila. Os holandeses também promoveram a separação de jurisdições, de bairros 
e de representantes de cada grupo étnico, mas sem o tom marcadamente discrimi-
natório de Manila (Reid, 1993: 316-317). Como descreve o viajante Nicholas de 
Graaf, “fazem aqui [Batávia] grandes negócios e contribuem muito para a prosperi-
dade da cidade” e, para além de guardarem as suas leis e disporem de um represen-
tante que defendia os seus interesses, estavam representados na vereação 
municipal (De Graaf, 1709: 286-290) (Figuras 3 e 4). 

Figura 3. Chineses no mercado de Batávia, c. 1656  
(pormenor de «O Castelo de Batávia», de Andries Beekman, Rijksmuseum, Amsterdam)

O quadro descrito por Nicholas de Graaf na primeira década do século XVIII 
veio, contudo, a sofrer alterações a curto prazo. A VOC estava, por esta altura, a 
estender a sua influência política sobre Java e a promover a exploração direta dos 
recursos económicos da ilha, mediante a produção local de cana-de-açúcar. Para o 
efeito, era necessária mão-de-obra. Esta, como se esperava, não podia ser recru-
tada junto de malaios e javaneses – que, tal como os luções ou os pampangos das 
Filipinas, os europeus consideravam ociosos e inadequados para o trabalho agrí-
cola – mas sim mediante a imigração chinesa. Estava, portanto, em marcha a 
formação de uma “economia de plantação” de tipo colonial que veio alterar subs-



tancialmente o teor e a dimensão da presença chinesa em Batávia: já não se tratava 
apenas de elites mercantis tradicionais e de grupos ligados à própria administração 
holandesa, mas de um volume formado maioritariamente por mão-de-obra 
imigrada, barata e flutuante.

Figura 4. Chineses de Batávia, 1681, segundo Jörg Franz Müller  
(St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1311)

A crise estalou em 1740, com a baixa da produção e o excesso de massa laboral 
que daí adveio. Para obviar à escalada da tensão social, os diretores da VOC deci-
diram-se pela transferência compulsiva da mão-de-obra excedente para as planta-
ções do Sri Lanka. Houve agitação e revoltas nos bairros chineses, a que as 
autoridades coloniais holandesas responderam com uma repressão implacável e 
sistemática, um verdadeiro pogrom que, tal como na Manila espanhola, foi a 
resposta à enorme animosidade acumulada contra os chineses. Eis porque o 
massacre e as perseguições contaram com a ativa participação dos javaneses e a 
razão por que as sequelas perduraram por vários anos, em toda a ilha (Ricklefs, 
1983) (Figura 5).
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Figura 5. Massacre dos chineses em Batávia, 1740 («Tableau de la Partie de Batavia, ou s'est fait 
proprement le terrible Massacre des Chinois, le 9 Octob. 1740», de Jacobus van der Schley).

O massacre de 1740 teve um profundo impacto nas relações entre as várias 
comunidades de Batávia e a própria presença chinesa em Java, nomeadamente na 
segregação espacial e na criação de bairros chineses, à semelhança do que ocor-
rera noutras paragens, mas há autores que defendem ter-se tratado apenas de um 
trágico episódio que não causou qualquer rutura (Blussé, 1988: 95-96). Seja como 
for, a perceção holandesa alterou-se. Quando, em 1771, o capitão Johan Stavorinus 
registou no seu diário as impressões que colheu na capital da VOC, a sua opinião 
acerca das comunidades chinesas é sintomática: “tal como os judeus na Europa, 
são muito astutos no comércio, tanto nos grandes negócios como na transação 
mais insignificante. São de tal maneira sedentos de dinheiro, que um chinês atra-
vessaria três vezes a cidade de uma ponta a outra, se isso lhe permitisse ganhar um 
cêntimo” (Stavorinus, 1798: 268).

Por fim, há que considerar o facto de que as perceções europeias e os juízos 
pejorativos acerca dos traços das comunidades chinesas ultramarinas não se esgo-
tavam nas capitais coloniais – isto é, Manila ou Batávia – onde a sua presença era 
mais visível e importante. Também em centros de dimensão e importância secun-
dária, estava presente uma imagem negativa, sempre associada à ganância e à 



forma como os chineses dominavam o comércio a retalho. Exemplo significativo é 
a opinião do francês Jacques Arago quando, em visita a Kupang em 1818, então 
sede da presença holandesa em Timor e o centro urbano mais importante da ilha, 
informa que “os chineses estabelecidos em Kupang são as únicas pessoas que se 
dedicam ao negócio. São os judeus de Timor, e assemelham-se aos judeus de 
Gibraltar, aos judeus de França, aos de todo o mundo (…). Há ali 300 chineses, e 
entre eles haverá um homem honesto” (Arago, 1822: 293-294).

conclusão

O tema da existência minorias chinesas ou de origem chinesa nos atuais países 
da Ásia do Sueste permanece uma questão atual, no contexto da formação das 
identidades nacionais que se seguiram à independência. A política do Filipino First 
iniciada na presidência de Carlos Garcia (1957-61), o favorecimento oficial dos 
malaios na Federação da Malásia (bumiputera), as perseguições aos chineses ocor-
ridas na Indonésia pós-Sukarno ou no Camboja dos Khmers Vermelhos são episó-
dios recentes da tensão e discriminação nos novos estados sueste-asiáticos em 
relação aos chineses. A “diáspora chinesa” é hoje um campo importante nos estudos 
históricos e sociológicos da Ásia do Sueste, e o debate sobre o que significa ser-se 
“indonésio” ou “filipino” e, de igual modo, “ser-se chinês” fora da China mantém 
plena atualidade, não só na Ásia mas nos novos países de acolhimento, na Europa 
ou no continente americano (Tong, 2010).

O paralelo entre a história dos judeus na Europa e dos chineses na Ásia do 
Sueste não desapareceu, embora esteja naturalmente desprovido da carga pejora-
tiva e eurocêntrica que marcou as menções dos séculos passados e, em particular, 
os célebres textos de Rama VI publicados em 1914. Ganhou, porém, uma nova acui-
dade no contexto da historiografia pós-colonial, sendo objeto, inclusive, do inte-
resse de especialistas de ambos os campos, em abordagens comparativas (Chirot e 
Reid, 1997). No caso particular das Filipinas, a analogia entre judeus e chineses 
permitiu não apenas fazer comparações entre o estatuto das comunidades judaicas 
nas cidades da Espanha Medieval e o das chinesas na Manila colonial (Diaz-
Trechuelo, 1966: 192-193), como contextualizar historicamente a delicada questão 
da integração da minoria chinesa no forjar das Filipinas pós-independência (Felix, 
1966: 5). Permanece, além disso, uma referência importante na abordagem da 
questão da discriminação anti-chinesa, nomeadamente nos media, com paralelos 
aos pogrom antijudaicos da Europa, como ocorreu, entre outros exemplos, no final 
do regime de Suharto, na Indonésia (Vines, 1998).
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introdução: marcos da Matemática Grega anteriores a euclides

Podemos dizer que a Matemática Grega tem os seus começos na Escola da Jónia, 
na Ásia Menor, que tem em Tales de Mileto (624 a.C.-547 a.C.) a sua figura maior. Pela 
primeira vez há uma separação entre a teoria e a prática, há a consciência da possi-
bilidade de formulação de um raciocínio demonstrativo baseado em princípios 
gerais e que é válido para todo um conjunto de casos e não só para a situação parti-
cular que está a ser estudada. A sua demonstração de que ângulos opostos num 
sistema de 2 rectas concorrentes são iguais é elucidativa: em vez de uma demons-
tração por deslocamento, que provaria a igualdade daqueles dois ângulos indivi- 
dualizados, utilizam-se afirmações gerais consideradas verdadeiras para uma 
infinidade de casos: “todos os ângulos rasos são iguais”, e “se de duas quantidades 
iguais subtrairmos quantidades iguais, obtemos ainda quantidades iguais”. Deste 
modo consideramos os 2 ângulos rasos que se intersectam e que contêm os dois 
ângulos em questão. A esses ângulos rasos, que são iguais, subtraímos o ângulo que 
têm em comum: resulta daí que os dois ângulos opostos dados são iguais. E este 
raciocínio é válido para todo o par de ângulos que sejam opostos num sistema de 2 
rectas concorrentes, e não só para o do esquema que se tenha desenhado.

Outros momentos importantes vieram a acontecer no desenvolvimento da 
Matemática Grega: a Escola Pitagórica, no século VI a.C., desenvolve uma teoria dos 
números e tenta estudar as suas propriedades e relações sob variadas perspectivas 
(números poligonais, números perfeitos, deficientes e abundantes, teoria dos 
pares e dos ímpares, etc.), pois reconhece no conceito de número um elemento 
chave para toda a Matemática. Nessas suas pesquisas, vai dar-se conta da exis-
tência de quantidades incomensuráveis, isto é, quantidades para as quais não se 
consegue encontrar uma unidade comum da qual sejam múltiplos: é o caso da 
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diagonal de um quadrado em relação aos lados. Os Pitagóricos demonstraram, 
usando a teoria dos números que desenvolveram, que se supuserem a hipotenusa 
e o lado de um quadrado múltiplos da mesma quantidade, chegamos necessaria-
mente a um absurdo, ou seja, não se pode supor que essas grandezas são comen-
suráveis. Uma das conclusões tiradas deste resultado foi que a Geometria exprime 
mais quantidades que a Aritmética, e por isso a partir daí houve uma inflexão na 
Matemática Grega, desenvolvendo-se muito a Geometria, enquanto a Aritmética 
estagnou. Para resolver os problemas aritméticos passou a utilizar-se a Álgebra 
Geométrica, ou seja, os problemas aritméticos eram interpretados geometrica-
mente e resolvidos dentro da Geometria.

Outro problema insuperável para os gregos é o da continuidade, e em parti-
cular a decomposição de uma quantidade dada numa infinidade de quantidades 
mais pequenas. Zenão de Eleia no século V a.C. formulou uns paradoxos do movi-
mento que hoje são célebres (paradoxo de Aquiles e a Tartaruga, paradoxo da 
flecha), e que derivam da inadequação da aplicação das regras operatórias do 
domínio do finito ao campo do infinito (infinitamente pequeno ou infinitamente 
grande).

A Escola Platónica, além de Platão (429 a.C.-347 a.C.), incluía matemáticos como 
Menechme (século IV a.C.), um dos primeiros a estudar as secções cónicas, e o seu 
irmão Dinostrato (que propôs um método para a quadratura do círculo utilizando 
a quadratriz). Platão não era um matemático, mas a sua crença na sua importância 
para a compreensão do universo estimulou o progresso dos matemáticos. 

Eudóxio de Cnido (c. 408 a.C.-c. 355 a.C.), um dos matemáticos da Academia de 
Platão, formulou uma teoria das proporções geométricas que englobava as pro- 
porções de grandezas não comensuráveis. Ao generalizar a noção de proporção 
para qualquer tipo de grandezas, Eudóxio adoptava uma perspectiva inteiramente 
nova, podemos mesmo dizer revolucionária, em que as grandezas eram definidas 
pelas relações que tinham entre si e não pelo que intrinsecamente eram. 

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) foi aluno da Academia de Platão, e depois seu 
colega. Escreveu sobre uma multiplicidade de temas. Não tem um livro propria-
mente sobre matemática, mas aborda a matemática em muitos dos seus escritos. 
Não tendo contribuído para o desenvolvimento desta ciência, as suas reflexões 
sobre a matemática e as suas relações com o mundo físico foram muito influentes. 
Em particular pronunciou-se sobre os seus princípios básicos, como as definições, 
os axiomas e os postulados. Por outro lado foi Aristóteles quem sintetizou e forma-
lizou as regras do raciocínio numa disciplina independente. A lei da não contra-
dição e a lei do terceiro excluído estão na base dos métodos de demonstração 
matemática.



Cerca de 300 a.C. dá-se a fundação do Museu de Alexandria, e o centro da mate-
mática grega passa de Atenas para esta última cidade. É nela que Euclides vai 
desenvolver a sua actividade.

os Elementos de euclides

Pouco se sabe de Euclides, não se conhece nem o local do seu nascimento, nem 
as datas do seu nascimento e da sua morte. Pensa-se que terá estudado na Escola 
Platónica de Atenas e que terá ensinado e trabalhado no Museu de Alexandria e na 
sua Biblioteca. Cinco das obras de Euclides chegaram até nós quase completas. 
Contudo a sua reputação deve-se principalmente aos seus Elementos. Excluíndo a 
Bíblia, nenhuma outra obra teve tanta divulgação, edição e análise. Desde a sua 
primeira impressão em 1482, já se fizeram mais de 1000 edições. Infelizmente não 
se conhece nenhuma cópia dos Elementos que date do tempo do autor. Até ao fim 
do século XVIII as suas edições baseavam-se na revisão feita pelo comentador 
grego Theon de Alexandria (século IV d.C.). Mas pensa-se que o que aparece nessa 
revisão não difere essencialmente do texto original. Em 1808, Napoleão Bonaparte 
ordenou que se transferissem para Paris manuscritos das bibliotecas italianas. Na 
Biblioteca do Vaticano foi encontrado uma cópia do século X de uma edição dos 
Elementos que é anterior à de Theon. Foi da comparação desta versão com vários 
outros manuscritos que o investigador dinamarquês Johan Ludvig Heiberg 
compilou em 1880 uma versão dos Elementos tão perto do original quanto era 
então possível. Thomas Heath traduziu esse texto para inglês e publicou-o em 
1908. 

a estrutura da obra

Esta obra é constituída por um conjunto de 13 livros (capítulos) em que se 
pretende dar uma visão global do que de mais importante se fez na Matemática 
Grega até à época de Euclides, embora se deva dizer que foram excluídos desen-
volvimentos que não foi possível abordar com parâmetros de rigor pré-definidos: 
só se podiam incluir demonstrações de proposições em que apenas se utilizava a 
régua não graduada e o compasso. Possivelmente Euclides consideraria que cons-
truções utilizando outros meios que não os referidos já não seriam construções 
básicas mas corresponderiam a uma matemática “avançada”. Esta obra não é um 
todo global, antes é a junção de muitas contribuições feitas até à época de Euclides. 
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Ou seja, Euclides não é um inovador, mas antes um reorganizador, em bases sólidas, 
do muito que se tinha feito antes dele, dando muitas vezes demonstrações mais 
rigorosas, e por vezes mais simples, do que apenas estava feito de modo menos 
preciso. Os Elementos diferem portanto dos trabalhos que o precederam pela expo-
sição sistemática, com as proposições a serem demonstradas a partir de um 
conjunto base de axiomas, definições e postulados aceites a priori. 

As definições (são 23 no Livro I) não afirmam a existência ou não existência do 
quer que seja, sendo apenas “descrições que se querem compreensíveis”. Por 
exemplo: ponto é “aquilo que não tem partes”; linha é “extensão sem largura”1. 

Os axiomas e postulados são vistos por Euclides segundo a perspectiva de Aris-
tóteles: postulados são premissas não demonstradas, mas aceites como verda-
deiras, e específicas da Geometria; axiomas ou noções comuns são afirmações 
consideradas como verdadeiras, não precisando de demonstração, e que se 
aplicam de uma forma geral e não só à Geometria. 

Os 5 postulados do Livro I definem o carácter do espaço e da geometria em 
questão, e garantem a existência de rectas e de circunferências. Esses postulados 
são:

1. Traçar uma linha recta de qualquer ponto para qualquer ponto (na geome-
tria grega linha recta é entendida como segmento de recta);

2. Produzir uma linha recta continuamente em linha recta (isto é, podemos 
sempre prolongar um segmento de recta); 

3. Traçar uma circunferência com qualquer centro e raio (“distance”, na tradução 
de Heath);

4. Todos os ângulos rectos são iguais entre si; 

5. Postulado das duas rectas cortadas por uma secante: se uma recta intersecta 
outras duas, e os ângulos interiores do mesmo lado são mais pequenos que 
dois ângulos rectos, prolongando essas rectas desse lado indefinidamente, 
as rectas intersectam-se nesse lado. 

Os primeiros 3 postulados são afirmações de existência para as rectas e 
circunferências. Euclides pressupõe, embora não o afirme explicitamente, a unici-
dade da recta no postulado 1, bem como a unicidade do prolongamento no 
postulado 2.

1 Para um debate sobre este conceito, e sobre as restantes noções base, ver Heath, 1956: I, 117-124 
e 155-234.



A igualdade de todos os ângulos rectos afirmada no postulado 4 vai contribuir 
para implicar que as figuras geométricas não se alteram por deslocamento, isto é, 
por combinação de operações de translação e de rotação.

O postulado 5 não é óbvio, e Euclides aplicou aqui o conceito de Aristóteles de 
postulado: a validade desse postulado é atestada não pelo seu carácter de veraci-
dade, mas sim pela validade das consequências que se tiram a partir dele: são 
adequadas à realidade que descreve, logo conclui que se pode aceitar como verda-
deiro. De notar ainda a formulação utilizada para este postulado, que evita a mais 
conhecida “por um ponto exterior a uma recta só é possível tirar uma paralela”. 
Euclides tem a consciência que qualquer afirmação sobre o infinito é duvidosa face 
ao conhecimento do ser humano. Por isso escolhe uma formulação equivalente, 
mas que não utiliza a noção de infinito;

Com estes postulados, o espaço fica caracterizado como sendo homogéneo e 
infinito.

Quanto aos axiomas, temos os seguintes:

1. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si;

2. Quantidades iguais adicionadas a quantidades iguais dão todos iguais;

3. Quantidades iguais subtraídas a quantidades iguais dão restos iguais;

4. Coisas que coincidem são iguais;

5. O todo é maior que a parte.

O axioma 4, que está na base das demonstrações por sobreposição, tem um 
carácter geométrico, e como tal deveria estar incluído no grupo dos postulados. 
Euclides não estava muito certo da correcção das demonstrações por sobrepo-
sição, e, de facto, sempre que pôde fazê-lo utilizou outras demonstrações, mesmo 
que fossem mais complicadas (um exemplo de demonstração por sobreposição 
está na proposição 26 do livro I, relativa à igualdade de triângulos que têm 2 
ângulos iguais e um lado). 

Podemos de forma geral dizer que a estrutura da obra é a seguinte:

Livros I a IV: Geometria plana, das figuras rectilíneas e circunferências;

Livro V: A teoria das proporções de Eudóxio;

Livro VI: Aplicação da teoria das proporções às grandezas rectilíneas e à geome-
tria plana;

Livros VII a IX: Tratado da teoria dos números, aplicando a teoria das proporções 
a este caso específico;
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Livro X: Classificação das quantidades irracionais;

Livro XI: Equivalentes tridimensionais de muitos dos resultados bidimensionais 
dos livros I a VI (geometria a três dimensões);

Livro XII: Utilização do método de exaustão para o cálculo de áreas e de volumes;

Livro XIII: Construção dos cinco poliedros regulares (cubo, tetraedro, octaedro, 
dodecaedro e icosaedro) e sua inscrição na esfera.

a inovação do Livro V

A descoberta que, dadas duas grandezas geométricas da mesma natureza, 
pode não existir nenhuma grandeza da mesma espécie da qual ambas sejam 
múltiplos, causou enorme perplexidade e consternação. Era uma indicação que a 
álgebra dos números não conseguia descrever tantas quantidades quanto a 
geometria – no fundo, era a constatação da diferença entre grandezas discretas e 
grandezas contínuas. Uma das consequências desta descoberta foi, como se disse, 
o grande desenvolvimento da geometria. Inclusivamente, como também se referiu 
atrás, veio a ser desenvolvida aquilo a que se chama a álgebra geométrica, isto é, a 
demonstração de resultados algébricos por meios geométricos. 

A definição que se dava de igualdade de razões, supondo-as comensuráveis, 
era a seguinte: a:b=c:d, com a e b da mesma natureza, e c e d grandezas da mesma 
natureza, mas não necessariamente a de a e b, significava que existiam unidades u 
da mesma natureza de a e b, e v, da mesma natureza de c e d, e números m e n tais 
que a=mu, b=nu, c=mv, d=nv, ou seja, a relação entre a e b é a mesma que existe 
entre c e d. É uma definição baseada no que cada uma das grandezas é.

A grande inovação de Eudóxio – e neste sentido pode dizer-se que é uma 
concepção moderna – é que as grandezas passam a ser caracterizadas não por aquilo 
que são mas sim pelo modo como se relacionam com as outras. Vejamos como é  
a definição de Eudóxio (em linguagem moderna): as razões a:b e c:d são proporcio- 
nais, e escrevemos a:b=c:d se (e só se) sempre que um múltiplo de a seja maior  
que um múltiplo de b, isto é, sempre que ma>nb, então também teremos mc>nd. 
Igualmente se ma=nb, teremos mc=nd, e se ma<nb, então obteremos mc<nd.

Esta definição generaliza a de proporcionalidade de razões de grandezas 
comensuráveis, isto é, estas razões também são comensuráveis no sentido defi-
nido por Eudóxio. Deste modo rodeia-se a questão de não haver uma unidade da 
qual a e b sejam múltiplos; isso deixa de ser relevante, as relações e as operações 
entre grandezas da mesma natureza deixam de necessitar dessa condição.



Antes da invenção do Cálculo, as noções de razão e de proporção eram as 
únicas opções para se procurar uma análise matemática (e quantitativa) da natu-
reza, e o livro V dava todo um conjunto de regras para operar com razões e com 
proporções. Daí se compreende o enorme número de comentários e de tratados 
sobre este livro. 

as primeiras traduções de qualidade dos Elementos

Em 1572 Federigo Commandino (1509-1575) publica a sua tradução latina dos 
Elementos. Commandino foi uma das mais importantes figuras matemáticas da 
época, traduzindo para latim a maioria das obras então conhecidas dos principais 
matemáticos gregos (Arquimedes, Apolónio e Aristarco, entre outros). Em cada 
tradução juntou extensos comentários matemáticos, clarificando aspectos dessas 
obras. Em 1574 surge a tradução de Christophorus Clavius (1538-1612). 

Estas traduções surgem num período importante no que diz respeito à recepção 
europeia da obra de Euclides, pois no século XVI uma grande parte da produção 
matemática grega passou a estar disponível, e houve um movimento que visou 
clarificar os textos gregos, eliminando não só todos os acréscimos adicionados 
posteriormente aos textos originais, mas também os erros de transcrição e de 
interpretação. As traduções de Commandino e de Clavius são consensualmente 
consideradas as primeiras traduções latinas de qualidade da obra de Euclides. 

As traduções foram feitas com intenções diferentes: enquanto Commandino 
procurou restaurar o texto original, Clavius procurou adaptá-lo para uma utilização 
mais prática. Esta intenção prática é clara na discussão das construções utilizadas 
nos Elementos.

Estas construções são um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento 
da matemática neste período. Há uma conjugação entre a necessidade de resolver 
problemas práticos e o querer continuar onde os gregos pararam, tentando 
resolver problemas que ainda estavam em aberto.

Neste contexto, a questão da aceitabilidade de outras construções que não as 
feitas apenas com a régua não graduada e o compasso era crucial para a matemá-
tica desse tempo. Discutia-se o uso de instrumentos nessas construções, e a inter-
venção do movimento.

A importância das construções e dos instrumentos matemáticos era grande 
desde a prática dos astrónomos e cartógrafos à dos arquitectos. Vemos que na 
edição de Clavius há uma grande preocupação com aspectos práticos das 
construções geométricas. Após as demonstrações euclidianas, numa secção que 
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denomina Praxis, inclui um grande número de demonstrações alternativas, 
incluindo notas relativas ao lado material da sua realização. 

Uma das curvas utilizadas na resolução de problemas é a quadratriz, empregue 
pelos matemáticos Hipias de Elis (c. 460 a.C.- c. 400 a.C.) e Dinostrato (c. 390 a.C.- 
-320 a.C.) para realizar, respectivamente, a trissecção do ângulo (por isso também 
se chama a esta curva a trissectriz) e a quadratura do círculo. A curva resulta da 
composição de dois movimentos uniformes: considerando o quadrado ABCD 
(Figura 1), um dos movimentos é do segmento AB que se desloca paralelamente a 
si próprio até coincidir com o segmento DC; o outro é um movimento circular 
uniforme ao longo do quarto de circunferência de centro em D, em que o raio DA 
descreve um quarto de circunferência até coincidir com DC. Os dois movimentos 
estão conjugados: quando AB se sobrepõe a DC também DA se sobrepõe a DC. Os 
pontos da curva obtêm-se em cada instante pela intersecção do raio da circunfe-
rência de centro em D com o segmento que se desloca paralelamente a AB. Na 
figura 1, vemos que o ponto P é obtido por intersecção de A´B´ (do movimento de 
AB paralelamente até DC) com DA´´ (do movimento circular de DA com centro em 
D). Analogamente temos V que se obtém pela intersecção de TR com DV e W que é 
a intersecção de US com CW. Na sua 2ª edição dos Elementos (1589) Clavius discute 
esta curva e apresenta argumentos para que esta construção se possa considerar 
legítima.

Figura 1. 

Podemos ver noutras modificações feitas por Clavius este movimento para 
tornar os Elementos uma obra acessível a um público mais vasto. Clavius modifica 
alguns postulados de Euclides, passando alguns deles para axiomas (Figura 2).



Postulados em euclides Postulados em clavius
1 Traçar uma linha de um ponto arbi-

trário para outro
1 Traçar uma linha de um ponto arbitrário 

para outro
2 Produzir uma linha recta continua-

mente em linha recta
2 Produzir uma linha recta continuamente 

em linha recta
3 Traçar um círculo com qualquer cen- 

tro e raio
3 Traçar um círculo com qualquer centro e 

raio
4 Dada uma grandeza, construir outra 

grandeza, quer maior quer mais peque- 
na do que a dada

4 Todos os ângulos rectos são iguais
5 Postulado das duas rectas cortadas 

por uma secante

Figura 2.

Deste modo os postulados referem sempre algo que se pode fazer. Na tradução 
que depois será feita na China, todos são formulados usando a palavra “qiuzuo”, 
que significa literalmente “é requerido fazer”. Usado como nome significa postu-
lado. Os postulados passam a ser a base das construções. O quarto postulado 
acrescentado por Clavius é justificado porque “é muito frequentemente usado no 
progresso da geometria”. Por um lado, ele exclui os infinitamente grandes e os infi-
nitamente pequenos do domínio da geometria; por outro lado, serve para se 
marcar a diferença entre número e grandeza: esta é infinitamente divisível, 
enquanto que não há nenhum número mais pequeno que a unidade. 

Na teoria das proporções Clavius introduz a noção de “denominação”, em chinês 
“mingshu”, literalmente “número atribuído”. Deste modo tenta uma ligação entre a 
teoria que se encontra em Euclides, com uma separação rígida entre número e 
grandeza, e uma aproximação numérica, mais conveniente nas aplicações práticas. 
Consequentemente as razões de grandezas passam a ser representadas por 
números inteiros ou fraccionários, o que permite fazer o produto das razões a partir 
do produto dos seus representantes numéricos.

Note-se que este conceito é introduzido para aplicações práticas; a razão não é 
concebida como um número, nem se procura uma nova teoria global, pois Clavius 
não aborda na edição de 1574 o caso das razões de quantidades incomensuráveis.

os começos da ciência ocidental na china

A Companhia de Jesus pensava que, devido à forte centralização da sociedade 
chinesa, se conseguisse converter ao cristianismo os mais altos dignatários – e 
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entre eles o Imperador – seria depois possível levar a cabo a evangelização da 
China2. Para isso adoptou uma estratégia: impor-se-ia aos olhos da Corte chinesa 
através da ciência, e em primeiro lugar através da Astronomia, sabido que era 
extremamente importante a predição dos fenómenos astronómicos na vida 
chinesa. Da sua excelência científica, da sua superioridade, se deduziria, a seu 
tempo, a superioridade da religião católica. Daí que a Companhia de Jesus enviasse 
para a China através da sua Assistência Portuguesa os melhores jesuítas formados 
em Astronomia e Matemática (na sua esmagadora maioria não portugueses), que 
completavam os seus estudos na Aula da Esfera, em Lisboa, nos meses em que 
esperavam uma nau que os levasse ao Oriente, e durante a travessia marítima para 
a Índia e a China. E adoptou uma táctica flexível: os jesuítas procurariam apenas 
impor-se pela ciência junto da população culta, só haveria lugar a evangelização 
quando a conjectura fosse julgada favorável.

O Ocidente era apresentado na China pelos jesuítas como um todo homo-
géneo, sem diferenças, com uma cultura unificada, em que o cristianismo aparecia 
não só como factor unificante desse todo mas também como a razão da sua supe-
rioridade. É esta ilusão que é destruída aquando da chegada em 1688 dos cinco 
missionários franceses às ordens do rei de França, pois aí foram evidenciadas as 
diferenças e rivalidades existentes dentro da própria Companhia.

A ciência ocidental entrou na China essencialmente por três vias:

1. Através de traduções de obras matemáticas e astronómicas feitas pelos jesuí- 
tas e pelos seus colaboradores chineses. Isto deu-se principalmente no 
período 1629-1635, em que foi criada uma repartição oficial para a tradução 
de obras astronómicas, dirigida por Xu Guangqi (1562-1633), um letrado 
chinês que era igualmente um especialista agrícola, e que com os jesuítas 
Matteo Ricci e Sabatino de Ursis traduziu vária obras ocidentais para chinês;

2. Pela introdução de instrumentos científicos e da tecnologia para os fazer;

3. Pela utilização de astrónomos jesuítas como “peritos estrangeiros”. Temos 
aqui a salientar o caso de Johann Adam Schall von Bell (1592-1666), que foi 
nomeado director do Tribunal de Astronomia após o fim da dinastia Ming, 
em 1644. 

2 De notar que a estratégia científica não era a única utilizada pela missão da China; também havia 
evangelização “tradicional” utilizando meios exclusivamente religiosos, sobretudo fora da capital impe-
rial. Deste modo estava latente um potencial conflitual entre os dois métodos de abordagem, que se 
extremou com a chegada dos matemáticos franceses à China. Agradeço este complemento a Rui 
Magone.



Clavius foi muito influente até 1688. Não só os seus livros tinham sido tradu-
zidos, como também uma parte significativa dos missionários tinham sido trei-
nados na sua escola, o Collegio Romano, criado em 1551, e onde Clavius foi professor 
na maior parte do período 1563-1578. Inicialmente criado para dar uma educação 
religiosa aos pobres, rapidamente se tornou o melhor colégio de educação jesuíta. 
A posição da Matemática no ensino jesuíta foi desde o início um ponto de debate 
dentro da Companhia. Foi a acção de Clavius que lhe permitiu ganhar alguma 
importância no seu plano de ensino.

Só a partir de 1688, com a referida chegada à China dos cinco missionários 
franceses, às ordens do rei de França – que desrespeitaram o acordo que havia de 
todo o missionário destinado à China ter de seguir enquadrado pela Assistência 
Portuguesa – é que uma nova relação com a prática científica chegou à Corte 
Chinesa.

No início do século XVIII foi proibida a divulgação religiosa, o que fez diminuir a 
tradução de obras científicas. Após 1723 pode dizer-se que cessou a introdução da 
ciência ocidental na China.

 

Matteo ricci na china

Matteo Ricci (1552-1610) entrou na Companhia de Jesus em 1571, para o 
Collegio Romano. Para além de Teologia e Filosofia, estudou Matemática, Cosmo-
logia e Astronomia sob a orientação de Clavius. Aí estudou igualmente os Elementos 
de Euclides, na versão de Clavius. Só era costume estudar os seis primeiros livros, 
mas é provável que Ricci tivesse estudado mais devido à acção de Clavius. Estudou 
igualmente algumas obras de Arquimedes, outras de Apolónio, alguma mecânica 
tradicional, alguma álgebra (obras de Michael Stifel ou de Peter Apian), aritmética, 
trigonometria, prática do astrolábio, música, e Geografia. Contudo não há qualquer 
indicação que Ricci tenha feito trabalho matemático criativo. Como observa Peter 
Engelfreit (1996: 66) nas duas cartas que sobreviveram até nós da sua correspon-
dência com Clavius, só superficialmente menciona assuntos matemáticos. 

Ricci chegou a Portugal em Março de 1578, e em Setembro desembarcou em 
Goa. Em 1582 é designado para ir para a China, via Macau. Em Macau estudou a 
língua e costumes chineses, fazendo dele um dos primeiros literatos ocidentais a 
conhecer a língua e a escrita chinesas. 

O percurso de Ricci na China é paradigmático do que se pretendia que os 
missionários da Companhia de Jesus aí fizessem, impondo-se pelos seus conheci-
mentos da cultura e língua chinesas e pelos seus conhecimentos científicos ociden-
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tais, produzindo obras que podem ser utilizadas pelos chineses e oferecendo 
instrumentos científicos que provocam a curiosidade pela cultura dos estrangeiros, 
com a mensagem implícita que o elevado nível científico é devido à religião, a qual 
é apresentada como um todo homogéneo sem fracturas. Com o tempo, vai 
ganhando um conjunto de colaboradores chineses, a maioria dos quais entretanto 
convertida ao cristianismo e que continuou o seu trabalho científico. 

Matteo Ricci vai para a China na companhia de outro jesuíta, Michele Ruggieri 
(1543-1607), também como ele conhecedor da língua e cultura chinesas. Um dos 
seus objectivos era conseguirem uma missão jesuíta permanente na China, o que 
acabam por ver concretizado no ano seguinte, em Zhaoqing. Aqui completam um 
dicionário Português-Chinês, o primeiro a ser escrito em relação a uma língua 
europeia. 

De 1583 a 1589 Ricci está em Zhaoqing (Ruggieri parte para a Europa em 1588). 
Faz o seu mapa-mundi em 1584, impresso em chinês a pedido das autoridades 
locais. A sua exposição na recepção da missão chamou a atenção da existência da 
Europa e proporcionou a apresentação de alguns conhecimentos astronómicos 
elementares. Ganhou também toda uma reputação na feitura de relógios de sol e 
de esferas. Em 1589 o novo governador expulsa os jesuítas da sua residência e Ricci 
é obrigado a sair de Zhaoqing. De 1589 a 1595 estabelece-se em Shaoxing. Correu 
então o boato que era um mestre de alquimia, e que era capaz de transformar o 
mercúrio em prata com uma erva vinda de um país estrangeiro, algo que também 
se associava aos missionários. Contactado por Qu Taisu (1549-1612), um funcio-
nário e matemático atraído por esse rumor, Ricci ensinou-lhe Aritmética, Astro-
nomia (a partir do comentário de Clavius ao Tratado da Esfera, de Sacrobosco) e o 
primeiro livro dos Elementos de Euclides. Ensinou-lhe ainda como fazer relógios de 
Sol e a técnica da agrimensura. Qu Taisu traduziu para chinês o primeiro livro dos 
Elementos. Não chegou até nós essa tradução. Escreveu igualmente um texto sobre 
Geometria que apresentou a uma academia (shuyuan), enaltecendo os conheci-
mentos de Ricci. Atribui-se-lhe a facilidade que foi dada à Companhia de Jesus de 
abrir uma residência em Nanjing. 

Wang Honghui (1542-1601?), ministro do Ministério dos Ritos de Nanjing e 
responsável pela secção de Astronomia, visita Ricci para lhe falar na necessidade de 
corrigir o calendário. Ricci percebeu que a possibilidade de fazer a reforma do 
calendário na China daria imenso prestígio à Companhia de Jesus e colocá-la-ia 
numa posição muito favorável para poder avançar com a doutrinação religiosa. 
Contudo, apesar dos seus esforços, ela não foi feita no seu tempo de vida. Só em 
1629 um édito imperial colocou formalmente os jesuítas como encarregados da 
reforma do calendário (Udias, 1994: 466). 



Após uma curta estadia em Nanjing em 1595, Ricci vai estabelecer-se em 
Nanchang, aí ficando no período 1595-1601. Aqui Alessandro Valignano (1539- 
-1606) nomeia-o visitador da Companhia das missões no Oriente, superior de 
todos os jesuítas e de todas as actividades jesuítas da Missão da China. Desempe-
nhará este cargo até morrer. Enquanto em Nanchang, volta a ter uma curta estada 
em Nanjing em 1599-1600. Nesta localidade chama a atenção pelo seu conheci-
mento de Astronomia e do método que exibe de treino da memória. Faz várias 
ofertas a pessoas colocadas em lugares importantes: salientamos um relógio de sol 
ao governador da província e uma cópia do seu mapa do mundo a um príncipe de 
Nanchang.

Durante o ano que permaneceu em Nanjing terá ficado traçado o seu futuro 
como tradutor de obras matemáticas. A sua reputação como perito em Matemá-
tica (isto é, Astronomia) foi aumentando, e em consequência foi ganhando alunos, 
o primeiro dos quais, em Nanjing, foi Zhang Yangmo, filho de um alto funcionário 
que Ricci tinha conhecido em Nanjing. Wang Kentang (nascido em 1553, falecido 
depois de1612), médico, autor de numerosos tratados médicos, membro da 
Academia Hanlin, escreve a Ricci, pedindo para ser seu aluno, mas preferencial-
mente quer que as aulas sejam em Beijing. Escreveu o Liuke zhengzhi zhunsheng 
(“Níveis de diagnóstico e tratamento dos seis ramos da medicina”) em 1602, que se 
tornou o livro médico mais utilizado na China no século XVII. Foi figura maior na 
redescoberta na China da lógica budista, e simultaneamente manifestou interesse 
nos processos utilizados na Matemática ocidental. Ricci ensinou-lhe o primeiro 
livro dos Elementos utilizando a tradução de Qu Taisu. Comentou depois Ricci que 
como resultado desta aprendizagem, Wang não mais quis saber de raciocínios que 
não fossem euclidianos. Pode ser que seja mais a expressão de um desejo de Ricci 
que a realidade observável, mas isto é significativo do modo como Ricci acreditava 
que a aprendizagem de Euclides podia levar a uma nova maneira de pensar. Wang 
escreveu o Yugang zhai bichen, onde menciona Ricci várias vezes, referindo a sua 
demonstração do mecanismo dos eclipses. 

Enquanto estava em Nanjing, Ricci visitou o Observatório Imperial Qintianjian. 
Com o que presenciou ficou certo da larga superioridade da Astronomia ocidental 
em relação à Astronomia chinesa.

A partir de 1601, e até à sua morte em 1610, Ricci está em Beijing. É convidado 
para consultor da Corte do Imperador Wanli, o primeiro ocidental a ser convidado 
para a Cidade Proibida. Esta honra foi o reconhecimento das suas capacidades 
científicas, principalmente a sua capacidade de previsão dos eclipses lunares.  
Li Zhizao (1565-1630), autor de uma descrição geográfica da China, incluindo 
mapas de 15 províncias, conheceu Ricci em 1601. Com ele aprendeu Astronomia e 
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a construção de instrumentos. Ricci testemunha que Li escreve sobre a construção 
de astrolábios e de relógios de sol num estilo tão claro e elegante quanto se fazia 
então na Europa. Em 1606 Li é enviado para Shandong para supervisionar a cons-
trução de sistemas hidráulicos (abertura de poços, de canais, construção de 
represas). Em 1608 começa a estudar Euclides. Com Ricci começa a traduzir a Arith-
metica Pratica de Clavius (há igualmente a hipótese de a terem começado a traduzir 
no período 1601-1603). O resultado final só surge após a morte de Ricci: a primeira 
parte é publicada em 1613 (os primeiros 16 capítulos), a segunda possivelmente 
em 1614 (contendo o resto da obra e mais uns aditamentos, entre os quais a Geome-
tria Pratica de Clavius); finalmente, uma terceira parte existe apenas em manuscrito. 
Este seu trabalho é mais que uma tradução: é uma comparação entre os métodos 
chineses e ocidentais de cálculo e escrita de números e fracções. Em 1613, Li escreve 
um memorial para o Imperador em que louva a Astronomia ocidental, resumindo 
em 13 pontos o que ela trazia de novo em relação ao que existia na China. Muito 
mais tarde, em 1628, com o jesuíta Francisco Furtado (1587-1653), traduz obra de 
Aristóteles para chinês, o Huanyou quan, baseado na tradução portuguesa da obra 
De Caelo. Postumamente, em 1639, é publicada a tradução que fez em 1627 do 
curso de lógica ensinado na Universidade de Coimbra, o Mingli tan.

a tradução dos primeiros seis livros dos Elementos de euclides

Ricci entendia a tradução e divulgação dos Elementos de Euclides como um 
objectivo prioritário da Companhia de Jesus no Oriente, como uma condição 
prévia necessária para o êxito de uma posterior divulgação do cristianismo na 
China. Percebeu que a lógica subjacente à Geometria Euclidiana era uma base 
necessária para haver um entendimento na China das propostas religiosas dos 
jesuítas, uma condição sem a qual essa missão não poderia ter êxito. A escolha da 
tradução a utilizar só podia ser a de Clavius, com um carácter mais facilmente 
compreensível e mais virada para as realizações práticas.

Ricci não volta a mencionar a tradução do Livro I por Qu Taisu, feita havia mais 
de dez anos. Talvez o facto de Qu viver no sul da China fosse um factor impeditivo 
de retomarem essa colaboração. O seu colaborador vai ser Xu Guangqi3. Ricci 

3 Xu Guangqi, convertido ao catolicismo em 1603, Li Zhizao (1565-1620), convertido em 1610, e 
Yang Tingyun (1557-1628), convertido em 1611, são considerados “os três pilares do catolicismo chinês" 
devido aos esforços que conjuntamente desenvolveram para tornar Hangzhou e Shanghai o centro da 
actividade missionária na China no fim da dinastia Ming.



atribui a Xu a sugestão de se traduzirem os livros ocidentais de ciências naturais. 
Explicita assim o processo que levou à tradução chinesa dos Elementos (Paulo é o 
nome ocidental de Xu):

Il dottor Paulo […] piglió conseglio col P. Matteo di tradurre qualche nostro 
livro di scientie naturali, per mostrari ai letterari di questo regno com quanta 
diligencia i nostri investigano le cose, e com quanto begli fondamenti le 
affermano e provano; da dove verrebbono a intendere che nelle cose della 
nostra Santa Religione non si erano leggiermente mossi a seguirle. E parlando 
di varii libri, si risolvero per adesso il miglior di tutti sarebbe tradurre i libri 
degli Elementi di Euclide, perciochè la matemática era nella Cina stimata, e in 
essa tutti dicono senza fundamento; e noi volendo insegnare qualche cosa a 
parte e scientificamente, senza questo libro non si poteva far niente, special-
mente per esser la demonstrationi di questo libro molte chiare (d’Elia, 1942- 
-49: II, 356; transcr. in Engelfriet, 1996: 90).

A tradução, começada em 1606, foi acabada em 1607 (Ricci traduzia para chinês 
em voz alta e Xu escrevia o texto4), e foi publicada com o nome Jihe yuanben, que 
podemos traduzir por Elementos de Quantidade. 

Quando terminaram a tradução dos seis livros, Xu propôs a Ricci traduzirem o 
resto da obra, mas Ricci respondeu que queria ocupar-se de temas mais próprios 
da cristandade, e ao mesmo tempo achou que era melhor esperar pela reacção à 
publicação dos primeiros seis livros para ver se havia interesse para a publicação do 
resto da obra.

Havia algumas dificuldades estruturais na divulgação dos Jihe Yaunben, pois a 
metodologia matemática envolvida era uma novidade no contexto do pensa-
mento matemático chinês, o que aponta para não ter havido uma grande divul-
gação e aceitação dos Elementos. Tais dificuldades estruturais podem ser 
sintetizadas do seguinte modo: 

1. Demonstrações rigorosas: A demonstração era conhecida na China, mas aí 
uma prova tinha o sentido de esclarecimento, de mostrar que uma opinião 
era correcta, não havia demonstrações formalizadas e sujeitas a regras.

2. Utilização de diagramas combinados com símbolos, estes últimos indicando 
a que partes do diagrama o texto se refere. Na altura em que a tradução do 
texto de Euclides foi publicada, existia um único texto matemático chinês 
que empregava diagramas.

4 De notar que o chinês ditado pelo Ricci era coloquial e informal enquanto Li utilizava a retórica da 
língua clássica chinesa. Agradeço esta observação a Rui Magone.
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3. As construções geométricas. Na matemática tradicional chinesa assumiam- 
-se a existência das figuras. A sua construção a partir de um número limitado 
de elementos básicos era específica da matemática grega. 

Nota final: as edições dos Jihe Yuanben

A referência nos primeiros seis livros a teoremas dos livros não traduzidos pode 
querer indicar que Ricci fazia de facto tenção de traduzir os restantes livros. Mas pode 
igualmente dar-se o caso das referências terem sido adicionadas posteriormente. 

A primeira edição, de 1607, deve ter sido pequena. Os exemplares impressos 
devem ter sido principalmente usados como oferta a pessoas cultas que se davam 
com os jesuítas. As chapas da edição permaneceram na residência dos jesuítas em 
Beijing, pelo que quem quisesse podia fazer a sua própria cópia. Nenhuma cópia 
da primeira edição chegou aos nossos dias. 

Houve uma segunda edição em 1611. Nela Xu Guangqi nota que já em 1608 
havia uma versão corrigida da obra. Não foi publicada; só três anos mais tarde, após 
a morte de Ricci é que, com as correcções e adições feitas por Ricci numa cópia 
encontrada entre os seus haveres, finalmente saiu a segunda edição, preparada por 
Xu com os jesuítas Diego de Pantoja (1571-1618) e Sabatino de Ursis (1575-1620). 
Esta foi englobada na obra de 1629 Tianxue chuhan (“Primeira colecção de escritos 
sobre os estudos celestes”), uma compilação de obras dos jesuítas na China sobre 
Astronomia e tecnologia publicada por Li Zhizao, como se referiu atrás, um dos 
colaboradores de Ricci.

Xu Guangqi continuou a trabalhar na obra, segundo o testemunho de um dos 
seus netos, Xu Ermo (1610-1669). Este em 1665 chegou a escrever uma inscrição 
para colocar no fim da 3.ª edição, que conteria emendas feitas após 1611. Afirmava 
ainda que a tradução tinha sido enviada para o Ocidente, onde tinha sido verificada 
e autorizada a ser publicada. Contudo a publicação acabou por não se concretizar.

É quase impossível dizer qual foi a divulgação desta obra. Os jesuítas ofereciam 
cópias desta obra e de outras traduções como presentes. Num inventário da resi-
dência dos jesuítas em Nanjing, feito durante o movimento anti-cristão de 1616/17 
estão mencionadas 12 cópias do Jihe Yuanben. Outras indicações sobre a divul-
gação da obra poder-se-iam obter se se fizesse um levantamento das referências 
feitas a ela por aqueles que a leram5.

5 Um artigo de 1986 publicado em chinês faz este levantamento entre 1607 e o começo do século 
XX: Mei, Wang & Liu (1986).



Uma última nota: Ferdinand Verbiest (1623-1688) refere que o imperador 
Kangxi queria que se fizesse uma tradução manchu dos Elementos. Se a tradução 
foi feita, só o poderia ter sido após 1675, pois antes Verbiest, Presidente do Tribunal 
das matemáticas e Director do Observatório Astronómico, amigo íntimo, conse-
lheiro e professor de Kangxi de assuntos matemáticos, não dominava o manchu. 
Mas não temos provas que esta tradução tenha sido feita. Se o projecto foi come-
çado, provavelmente não foi concluído.

Podemos pois dizer, num balanço final, que o projecto que Ricci tinha ideali-
zado não foi conseguido, pois a divulgação da Geometria Euclidiana foi muito 
reduzida, tendo a obra sido considerada de difícil leitura pelos motivos atrás apon-
tados. Contudo conseguiu mobilizar estudiosos como Xu Guangqi e Li Zhizao 
(ambos já com interesses científicos antes de entrarem em contacto com os jesu-
ítas) no projecto das traduções. Embora sem a escala pretendida por Ricci, a partir 
daí não deixou de haver referências à Geometria Euclidiana. De algum modo, eles 
prepararam o segundo surto de traduções de obras ocidentais na China que ocor-
reram após as Guerras do Ópio (1839-1860), cerca de 250 anos após a tradução dos 
Elementos de Ricci e Xu Guangqi.

sobre a bibliografia

Este artigo é um texto de síntese e que pretende dar os elementos mais 
marcantes relativos a este tema. No que diz respeito à Matemática Grega em geral, 
temos como boas fontes Kline (1972: I) e Katz (1993). Para estudos mais aprofun-
dados da Matemática Grega, ver Heath (1981), e no que diz respeito aos Elementos 
de Euclides, Heath (1956). Para novas interpretações e abordagens destes temas 
ver Netz (2003). Sobre matemática chinesa, ver Martzloff (1988), e sobre a intro-
dução da Geometria Euclidiana na China, temos Engelfreit (1996), que foi a refe-
rência fundamental que estruturou este artigo. Sobre a Companhia de Jesus na 
China, ver Pfister (1976), Dehergne (1973), Spence (1985), Standaert (2000), Stan-
daert (2008), Hsia (2008) e Brockey, (2008). Para informação sobre o Collegio 
Romano ver Baldini (2003). Sobre a Assistência Portuguesa da Companhia de Jesus, 
ver Baldini (2000, 2004 e 2008). 
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Uma China Ilustrada: temas chineses na  
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.  
introdução e catálogo da exposição 

Francisco Roque de Oliveira 
Centro de Estudos Geográficos

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Universidade de Lisboa (CEG-IGOT-ULisboa)

Maria Teresa Amaral
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra

Mafalda Nobre
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra

A exposição Uma China Ilustrada: temas chineses na Biblioteca do Palácio 
Nacional de Mafra esteve patente na sala anexa à Biblioteca de Mafra entre Janeiro 
e Abril de 2014, tendo a sua inauguração coincidido com a realização do Colóquio 
Leituras Portuguesas da China dos séculos XVI e XVII: livros, ideias e imagens na origem 
da moderna Sinologia. A exposição reuniu cerca de quarenta obras dedicadas à 
China que se encontram dispersas por diversos núcleos temáticos desta magnífica 
biblioteca histórica, organizadas de acordo com um princípio cronológico-temá-
tico. Traduzindo a época da constituição do acervo bibliográfico reunido na Casa 
da Livraria de Mafra, a maioria dos títulos apresentados – e que aqui reproduzimos 
executando uma selecção de imagens tão abrangente quanto possível – corres-
ponde a obras impressas ao longo do século XVIII. Trata-se de uma circunstância 
particularmente relevante para quem se interessa pelo estudo da interacção 
cultural entre o Oriente e o Ocidente, uma vez que este período coincidiu com um 
crescente interesse da Europa pela China e com a consequente multiplicação de 
edições de livros, de imagens e de mapas relativos a esta parte da Ásia oriental. 

Um conjunto de obras de tipografia portuguesa, publicadas na primeira metade 
do século XVII, foram seleccionadas para ilustrar o vasto corpus informativo relativo 
à China produzido e divulgado pelos agentes e pelas redes de longa distância esta-
belecidas pelos Portugueses ainda antes da constituição do entreposto perma-
nente de Macau, na segunda metade da década de 1550. Este núcleo inicial, 
representado por crónicas como a Asia de João de Barros [cat. 2] ou a Asia Portu-
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guesa de Manuel de Faria e Sousa [cat. 35], foi continuado por uma ampla amostra 
de livros de autores jesuítas e de outros missionários católicos dos séculos XVII e 
XVIII. Trata-se de um conjunto muito coerente de textos, centrados no tratamento 
de assuntos religiosos e filosóficos, e reveladores do importante diálogo cultural 
que estes actores então promoveram na China. Os respectivos conteúdos tiveram 
um profundo impacto na época, tendo contribuído para cimentar uma visão 
profundamente idealizada da realidade chinesa que viria a estar na base da sino-
filia praticada por alguns dos mais destacados nomes do século das Luzes, como 
Voltaire, Leibniz ou Quesnay. 

Destacam-se aqui as traduções latinas dos Clássicos chineses realizadas por 
Prospero Intorcetta [cat. 21], a primeira edição da obra de Confúcio promovida por 
Philippe Couplet [cat. 9] e a ampla reflexão humanística e científica exposta nas 
obras de Athanasius Kircher [cat. 22, 23]. A este conjunto devemos juntar os ambi-
ciosos trabalhos geográficos e cartográficos correspondentes aos Atlas de Martino 
Martini [cat. 26] e de Jean-Baptiste Du Halde [cat. 18], que executaram as mais 
completas sínteses de fontes europeias e chinesas do seu tempo, oferecendo aos 
leitores um retrato muito nítido da extensão da China e das suas fronteiras, assim 
como da topografia, das cidades, dos monumentos e de várias práticas quotidianas 
das suas gentes. O mesmo deve ser dito a propósito da gramática de língua 
mandarim impressa pelo orientalista Étienne Fourmont em 1742 [cat. 15], resul-
tado de cerca de quarenta anos de investigações iniciadas pelo letrado chinês 
Arcadio Huang e que foi o primeiro título impresso em Paris com caracteres 
chineses. Por sua vez, o estabelecimento da astronomia europeia na China, 
marcado pela influência que os jesuítas Adam Schall von Bell e Ferdinand Verbiest 
conseguiram exercer junto dos imperadores Shunzhi e Kangxi, é ilustrado pela 
célebre vista em perspectiva do terraço do Observatório Imperial de Pequim 
(Beijing), originalmente divulgada por Verbiest em 1674 [cat. 19]. As suas esferas 
armilares, o globo, o azimute, o quadrante e o sextante tanto testemunham a adap-
tação que Verbiest realizou da obra Astronomiae Instauratae Mechanica do astró-
nomo dinamarquês Tycho Brahe, como a perícia técnica e artística dos artesãos 
chineses que colaboraram na fabricação destes instrumentos. 

A célebre “Querela dos Ritos Chineses”, atiçada após a chegada das Ordens 
mendicantes à China, no princípio da década de 1630, e que questionou a acomo-
dação do Cristianismo à cultura clássica chinesa prevalecente entre os missionários 
da Companhia de Jesus desde o tempo de Matteo Ricci, é assinalada por dois 
textos deste período: os influentes Tratados Historicos, Politicos, Ethicos y Religiosos 
de la Monarchia de China de Domingo Fernández Navarrete [cat. 14], o arqui- 
-inimigo da estratégia sincrética praticada pelos jesuítas no Império chinês; e uma 



carta endereçada ao padre José Monteiro, vice-provincial da China, pelo cardeal 
Carlo Tommaso Maillard de Tournon, Patriarca de Antioquia e legado apostólico 
enviado à China em 1703 [cat. 36]. Tournon fora incumbido pelo papa Clemente XI 
da missão de minar tanto a actividade dos jesuítas, como o monopólio de padroado 
concedido ao rei de Portugal nas dioceses chinesas. D. João V reagirá, nomeando 
seu “enviado extraordinário” a Pequim o matemático jesuíta João Francisco Cardoso, 
naquela que foi uma das respostas mais visíveis à crise dos Ritos. 

Se é verdade que esta violenta polémica religiosa e política veio a comprometer 
inexoravelmente a acção dos missionários da Companhia de Jesus no terreno, nem 
por isso a Europa deixou de receber um constante influxo de notícias e imagens da 
China, designadamente trazidas pela mão de mercadores ou de embaixadas e 
destinadas a promover as actividades náuticas e os sucessos mercantis dos seus 
patronos holandeses, franceses ou ingleses. São disso exemplo as paisagens 
urbanas, o desenho de monumentos ou a cena que regista um banquete com o 
imperador oferecidas por Olfert Dapper no seu relato das expedições do almirante 
Balthasar Bort à costa sul da China, em 1663 e 1664, e da missão comercial de Pieter 
van Hoorn a Pequim, de 1666-1668 [cat. 10]. Em muitos casos, tratam-se de ilustra-
ções sucessivamente reproduzidas e adaptadas em diversos livros de viagem da 
época, por intermédio das quais se reforçaram as relações de complementaridade 
existentes entre os textos, as imagens e os mapas. 

De acordo com este mesmo registo de obras desprovidas de uma agenda 
missionária, cabe ainda destacar a publicação de tratados expressamente vocacio-
nados para a descrição dos recursos naturais chineses que eram alvo de crescente 
consumo na Europa, como a seda, as pérolas, o chá ou a laca, dos quais seleccio-
námos os exemplos oferecidos por Filippo Buonanni [cat. 6] e Philippe Sylvestre 
Dufour [cat. 29]. O mesmo espírito encarregar-se-á de apresentar a síntese escrita 
ou visual destas e de outras matérias específicas da realidade material, histórica, 
política, cultural e científica do mundo chinês aos leitores dos múltiplos tomos do 
Recueil de Planches de l’Encyclopédie par ordre de matières [cat. 31] ou da Encyclo-
pedie Méthodique de Charles-Joseph Panckoucke [cat. 12, 13], dois dos mais directos 
herdeiros da nova organização do saber trazida pela Encyclopédie de Diderot e 
d’Alembert. Foi por esta via erudita, e quase sempre profusamente ilustrada, que a 
Europa aprendeu a fixar o seu moderno conhecimento sobre a China. 
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Figura 1. Manuel de Faria e Sousa (1590-1649), Asia Portuguesa…  
Lisboa: En la Officina de Bernardo da Costa, 1674, Tomo 2. [cat. 35]



Figura 2. Jacques Nicolas Bellin (1703-1772), Plan de la Ville et du Port de Macao.  
In Antoine-François Prévost d’Exiles (1697-1763), Histoire generale des voyages…  

Paris: Chez Didot, libraire, 1748, vol. 15, p. 272 [cat. 19] 
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Figura 3. Imperii Sine-Tartarici Supremus Monarcha (Supremo monarca do Império  
Sino-Tartárico; gravura do imperador Shunzhi, r. 1644-1661). In Athanasius Kircher (1602-1680), 

La Chine d’Athanase Kirchere… Amesterdão: Ches Jean Jansson à Waesberge, & les Heritiers 
d`Elizée Weyerstraet, 1670, depois da p. 152 [cat. 23]
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Figura 5. Álvaro Semedo (1585-1658), Imperio de la China i cvltvra evangelica en el...  
Madrid: Impresso por Iuan Sanchez: A costa de Pedro Coello Mercader de libros, 1642 [cat. 33]
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Figura 7. Modus scribendi (Método de escrita). In Athanasius Kircher (1602-1680),  
China Monumentis… Amesterdão: Apud Jacobum à Meurs, 1667, p. 233 [cat. 22]



Figura 8. Prospero Intorcetta (1625-1696), Sinarum scientia politico-moralis... Paris: [s.n.], 1672 
[cat. 34]
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Figura 9. Étienne Fourmont (pseud. Ismaël Ben-Abraham) (1683-1745), Linguae sinarum 
mandarinicae hieroglyphicae grammatica… Paris: Chez Hippolyte-Louis Guerin, 1742 [cat. 15]



Figura 10. Cléfs Chinoises. In Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), Clément Plomteux 
(17..-179?) (eds.), Recueil de planches de l'encyclopédie par ordre de matières... Paris; Liège: Chez 

Panckoucke, libraire: Chez Plomteaux, Imprimeur des États, 1783, vol. 1, pl. 25 [cat. 15]
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Figura 11. Missionarius Soc. Iesu in Regno Sinico (Missionário da Companhia de Jesus no Reino 
da China). In Filippo Buonanni (ou Bonanni) (1638-1725), Catalogo degli ordini religiosi della 

chiesa militante… Roma: Nella Stamperia di Giorgio Placho Intagliatore, e Gettatore di caratteri 
à S. Marco, 1712, pl. LI [cat. 5]



Figura 12. Cum Fu Çu sive Confucius (Kong fu zi ou Confúcio). In Propero Intorcetta (1626-1696), 
Christian Herdtricht (1625-1684), François de Rougemont (1624-1670) e Philippe Couplet (1622-
-1693), Confucius sinarum philosophus… Paris: Apud Danielem Horthemels, 1687, p. 116 [cat. 9]
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Figura 28. Complimens de condoleances faites à l’image du mort et la cadavre d’un grand seigneur 
en Chine. In Jonhann Albrecht von Mandelslo (1616-1644); Adam Olearius (1599-1671), Voyages 
celebres & remarcables faits de Perse aux Indes Orientales… Amesterdão: Chez Michel Charles Le 

Ce'Ne, 1727, vol. 2, colns. 601-602 [cat. 25]
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Figura 29. Phillipe Silvestre Dufour (1622-1687); Jacob Spon (1647-1685); Jean-Jacques  
Manget (1652-1742); Antonio Colmenero de Ledesma; Bartolomeo Marradon, Novi tractatus  
de potu caphe de chinensium the, et de chocolata…, Genebra: Apud Cramer & Perachon, 1699,  

p. 94 [cat. 29]



Figura 30. Filippo Buonanni (1638-1725), Trattato sopra la vernice detta communemente 
cinese… Roma: per Giorgio Placho Intagliatore, Gettatore di Caratteri, presso S. Marco, [1720?] 

[cat. 6]
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catálogo da exposição

1.
BaNier, antoine, 1673-1741

Histoire generale des ceremonies moeurs, et coutumes religieuses de tous les 
peuples du monde : [Tom. V] / Avec des explications historiques & curieuses par 
Mr. L' Abbé Banier & par Mr. L' Abbé le Mascrier ; figures dessinees de la main de 
Bernard Picard . – A Paris : Chez Rollin et Fils, 1741. – [43] grav., [1] grav. desdobr., 
453, [2] p. : il. ; 40 cm. – No rosto «Avec approbation et privilege du Roy». – 
Coleção composta por 7 volumes. – "Prohibª toda a obra por Decrº 28 de Julho 
1738, de 13 de Abril de 1739, e de 10 de Maio de 1757"
BPNM 1-47-5-5 

2. 
Barros, João de, 1496-1570

Decada primeira da Asia de Ioao de Barros : dos feitos qve os portugveses 
fezerao no Descobrimento & conquista dos mares & terras do Oriente. – Lisboa: 
Impressa per Iorge Rodriguez : A acusta de Antonio Gonçalvez, mercador de 
livros, 1628. – 4 vol. ([4], 208 ; [3], 231 ; [7], 262 f. ; [30], 711 p.) ; 2º (30 cm). – No 
4º volume na folha de rosto "...illvstrada com notas e taboas geographicas por 
Ioao Baptista Lavanha". – No rosto «Com as licenças necessárias». – Erros de 
paginação nos 4 volumes. – No 2º volume, na última página, existem anotações 
manuscritas mas estão riscadas. – No 3º volume, no colofão, a zona da data 
encontra-se rasurada
BPNM 1-33-11-5/8

3.
BoNNe, rigobert, 1727-1794

Atlas encyclopédique : contenant la géographie ancienne, et quelques cartes 
sur la géographie du moyen age, la geographie moderne et les cartes relatives 
a la géographie physique / par M. Bonne ; et par M. Desmarest. – Paris : Hôtel de 
Thou, 1788. – 110, [2] p., map.78-140. ; 2º (30 cm). – Coleção composta por 2 
volumes
BPNM 1-17-5-2



4.
BoYM, Michał Piotr, jesuíta, 1612-1659

Briefve relation de la Chine, et de la notable conversion des personnes royales 
de cet estat / faicte par le tres R. P. Michel Boym de la Compagnie de Iesvs ; 
Melchisedec Thevenot. – [S.l. : s.n., 1696?]. – 30 p., [5] f. ; 2º (37 cm). – Esta obra é 
constituída por 2 volumes divididos em quatro partes cada uma delas consti-
tuída por várias peças nem todas completas. O rosto comum aos 2 volumes é 
«Relations de divers voyages curieux qui n'ont point este publie'es et qu'on a 
traduit ou tiré des Originaux des Voyageurs François, Espagnols, Allemands, 
Portugais, Anglois données au public par les soins de feu M. Melchisedec 
Thevenot»
BPNM 1-32-12-5 (27º)

5.
BuoNaNNi, Filippo, jesuíta, 1638-1725

Catalogo degli ordini religiosi della chiesa militante espressi con imagini, e spie-
gati con una breve narrazione : parte prima Ordinum religiosorum in Ecclesia 
Militanti catalogus eorumque indumenta in Iconibus / Dal P. Filippo Bonanni. – 
Roma : Nella Stamperia di Giorgio Placho Intagliatore, e Gettatore di caratteri à 
S. Marco, 1712. – 295 p. : il. ; 4º (24 cm). – No rosto «Con licenza de Superiori». – 
Obra oferecida "alla Santita di N. S. Clemente XI". – Coleção composta por 3 
volumes
BPNM 2-65-5-1

6.
BuoNaNNi, Filippo, 1638-1725

Trattato sopra la vernice detta communemente cinese in risposta data all'illmo 
Sig. Abbate Sebastiano Gualteri... / dal P. Filippo Bonanni della Compagnìa di 
Gesù. – Roma : per Giorgio Placho Intagliatore, Gettatore di Caratteri, presso  
S. Marco, [1720?]. – 16 p., [4] grav., 142 p. ; 8º (18 cm). – No rosto «Con licenza de 
Superiori». – Obra "presentato in stampa All'Illustriss., ed Eccellentis. Sig. 
Marchese de Abrantes Stato Ambasciatore in Roma della Maesta di Giovanni V 
Re di Portogallo"
BPNM 2-41-2-4
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7.
caMões, Luís de, 1524-1580

Obras : Principe dos poetas portugueses / de Lvis de Camoes ; com os argu-
mentos do Lecenceado José Franco Barreto. – Lisboa : Por Antonio Crasbeeck d' 
Mello, 1669. – 376, 78, 368, 207, 108 p. ; 8º (20 cm). – Obra oferecida “a D. Fran-
cisco de Sovsa”
FM-355

8.
careri, Gio. Francesco Gemelli, 1651-1725

Giro Del Mondo : Parte Quarta Contenente le cose píu ragguardevoli vedute 
Nella Cina / D. Gio. Franscesco Gemelli Careri. – In Napoli : Nella Stamperia di 
Giuseppe Roselli , 1700. – [14], 525, [11] p., [3] grav. desdobr., [1] grav. : il. ; 12º (17 
cm). – No rosto «Con licenza de Superiori»
BPNM 2-52-1-24

9.
coNFucius siNaruM PHiLosoPHus

Confucius sinarum philosophus : sive scientia sinensis latine exposita / studio & 
opera Prosperi Intorcetta [et al]. – Parisiis : Apud Danielem Horthemels, 1687. – 
CXXIII, 159 p. : il ; 2º (36 cm). – Na mesma encadernação mais 2 obras
BPNM 1-19-4-12 (1º)

10.
DaPPer, olfert, 1639-1689

Gedenkwaerdig Bedryf Der Nerderlandsche Oost-Indische Maetschappye, op 
de Kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina Behelzende Het Tweede Gezan-
dschap aen den Onder-koning Singlamong en Veldheer Taising Lipoui Door Jan 
van Kampen en Konstantyn Nobel... / Beschreven door Dr. O. Dapper. – 
Amsterdam : By Jacob Van Meurs, 1670. – [4] p., [25] grav., [1] map., [5] grav. 
desdobr., 504, [6] p. : il. ; 2º (33 cm). – Na mesma encadernação a obra 
"Beschryving des Keizerryks van taising of Sina...". – Erro de paginação
BPNM 1-32-11-10 (1º)



11.
Deus, Jacinto de, 1612-1681

Vergel de plantas, e flores da Provincia da Madre de Deos dos Capuchos Refor-
mados / composto pelo P. M. Fr. Iacinto de Deos.... – Lisboa : Na Officina de 
Migvel Deslandes, Impressor de Sua Magestade, 1690. – [10], 379 p. ; 2º (30 cm). 
– No rosto «Com todas as licenças necessarias». – Obra "offerecido, & dedicado 
ao Excelentissimo Senhor D. Fr. Diogo Hernandes de Angvlo y Sandoval...pelo P. 
Fr. Amaro de Santo Antonio, Ministro Provincial..."
BPNM 1-44-12-5

12.
eNcYcLoPÉDie MÉTHoDiQue

Encyclopédie méthodique : géographie moderne : tome premier. – A Paris ; 
Liège : Chez Panckoucke, libraire : Chez Plomteaux, Imprimeur des États, 1782. 
– 776 p. ; 4º (27 cm). – Coleção composta por 3 volumes. – No rosto «Avec 
Approbation et Privilège du Roy»
BPNM 1-17-5-6

13.
eNcYcLoPÉDie MÉTHoDiQue

Encyclopédie méthodique : musique : tome premier ; publiée par MM. Framery 
et Guinguené. – A Paris : Chez Panckoucke, libraire, 1791. – xij, 392 p. ; 4º (27 cm). 
– Só existe este tomo
BPNM 1-17-4-14

14.
FerNaNDeZ NaVareTTe, Domingo, 1618-1689

Tratados historicos politicos, ethicos, y religiosos de la monarchia de China : 
descripcion breve de aqvel imperio, y exemplos raros de emperadores, y magis-
trados del. con narracion difvsa de varios svcessos, y cosas singvlares de otros 
reynos, y diferentes navegaciones / Por el P. Maestro Dr. Domingo Fernandez 
Navarrete, cathedratico de prima del Colegio, y Vniuersidad de S. Thomàs de 
Manila, missionario apostolico de la gran China, prelado de los de su mission, y 
Procurador General en la Corte de Madrid de la Prouincia del Santo Rosario de 
Filipinas, Orden de Predicadores . – En Madrid: En la Imprenta Real : Por Iuan 
Garcia Infançon : A costa de Florian Anisson, Mercader de Libros, 1676. – [18], 
518, [26] p. ; 2º (30 cm) . – No rosto «Con Privilegio»
BPNM 1-35-10-12
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15.
FourMoNT, etienne, pseud., 1683-1745

Linguae sinarum mandarinicae hieroglyphicae grammatica duplex, latinè, & 
cum characteribus sinensium : item sinicorum regiae bibliothecae librorum 
catalogus... / Author Stephanus Fourmont.... – Lutetiae Parisiorum : Chez 
Hippolyte – Louis Guerin : Chez Rollin Fils : Chez Joseph Bullot, 1742. – [12], XL, 
IV p., [2] f. desdobr., 516 p. ; 2º (34 cm). – No rosto «Cum Approbatione et Privi-
lege Regis»
BPNM 1-11-9-10

16.
GÓis, Damião de, 1502-1574

Chronica do serenissimo Senhor Rei D. Manoel / escrita por Damiao de Goes. – 
Novamente dada a luz. – Lisboa : Na officina de Miguel Manescal da Costa, 
impressor do Santo Officio, 1749. – [6], 609 p. ; 2º (32 cm). – No rosto «Com todas 
as licenças necessarias», «è offerecida ao illustrissimo senhor D. Rodrigo Antonio 
de Noronha, e Menezes... e «uende-se no Largo da Conceiçao Velha, nas casas 
dos religiosos do Carmo, livros curiosos». – Erro de paginação. – No rosto do 1º 
vol. «Com todas las licencias necessárias». – O 1º volume contém a marca de 
posse manuscrita “De D. An.to Joze [?]”. – No rosto do 2º volume “Dedicala su hijo 
el capitan Pedro de Faria, y Sousa al princepe N. S. D. Pedro Regente y Gober-
nador destos reynos de Portugal &c”
BPNM 1-33-7-19

17.
Guerreiro, Fernão, jesuíta, 1550?-1617

Relaçam annal das covsas qve fezeram os padres da Companhia de IESVS nas 
partes da India Oriental, & em alguas outras da conquista deste reyno no anno 
de 606 & 607 & do processo da conuersao, & Christandade daquellas partes : 
tirada das cartas dos mesmos padres que de la vierao / pelo padre Fernao Guer-
reiro da Companhia de IESV.... – Lisboa : Impresso cõ licença por Pedro Cras-
beeck, 1609. – [1], 204 f. ; 8º (20 cm). – Obra dividida em quatro partes: 1ª da 
Província do Japão e China; 2ª Província do sul; 3ª Província do norte e 4ª Guiné 
e Brasil. – Erro de paginação
BPNM 2-67-6-21



18.
HaLDe, Jean-Baptiste du, Jesuíta, 1674-1743

Description geographique historique chronologique politique et physique de  
l'empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise : enrichie des cartes generales et 
particulieres de ces pays... / Par le P. J. B. du Halde de la Compagnie de Jesus. – A 
Paris : Chez P. G. Le Mercier, 1735. – 4 vol. (LII, [4], 592 p., [5] map. desdobr., [20] 
map. ; IV, 725 p., [10] grav. ; IV, 564, [4] p., [5] grav. ; II, 520 p., [18] map., [8] map. 
desdobr.) ; 2º (45 cm). – No rosto «Avec Approbration et Privilége du Roy»
BPNM 1-32-3-1/4

19.
HisToire GeNeraLe Des VoYaGes

Histoire generale des voyages ou nouvelle collection de toutes relations de 
voyages par mer et par terre, qui ont été les publiées jusqu' a present dans les 
differentes langues de toutes les nations connues : contenant ce qu'il y a de plus 
remarquables, de plus utile, et de mieux avere' dans les pays ou les voyageurs 
ont penetré... : tome cinquième . – A Paris : Chez Didot, libraire, 1748. – X, 608 p., 
[3] map. desdobr., [3] map., [38] grav. ; 4º (27 cm). – No rosto «Avec Approbation 
et Privilege du Roi». – Coleção composta por 14 volumes 
BPNM 2-52-8-7

20.
HisToire GeNeraLe Des VoYaGes

Histoire generale des voyages ou nouvelle collection de toutes relations de 
voyages par mer et par terre, qui ont été les publiées jusqu' a present dans les 
differentes langues de toutes les nations connues : contenant ce qu'il y a de plus 
remarquables, de plus utile, et de mieux avere' dans les pays ou les voyageurs ont 
penetré... : tome sixième / [Antoine François Prevost]. – A Paris : Chez Didot, 
libraire, 1748. – X, 608 p., [3] map. desdobr., [3] map., [38] grav. ; 4º (27 cm). – No 
rosto «Avec Approbation et Privilege du Roi». – Coleção composta por 14 volumes
BPNM 2-52-8-8

21.
iNTorceTTa, Prospero, 1626-1696

R. P. Intorcetta societatis Jesu Missionarii sinensis testimonium de cultu  
sinensi datum anno 1668. – Parisiis : Apud Nicolaum Pepie, 1700. – 318, [2] p. ; 
8º (19 cm). – No rosto «Cum Privilegio Regis»
BPNM 2-71-4-6
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22.
KircHer, athanasio, Jesuíta, 1602-1680

China monumentis qua sacris quà profanis, nec non variis naturae & artis spec-
taculis. / Athanasii Kircheri e Doc. Jesu. – Amstelodami : Apud Jacobum à meurs, 
1667. – [12] p., [2] map. desdobr., [3] grav. desdobr., [23] grav., 237, [11] p. : il. ; 2º 
(32 cm). – Contém uma gravura com o retrato do autor. – Erro de paginação
BPNM 1-36-8-8

23.
KircHer, athanasio, Jesuíta, 1602-1680

La Chine d`Athanase Kirchere de la Compagnie de Jesus, illustrée de plusieurs 
monuments tants sacrés que profanes, et de quantité de recherchés de la 
nature & de L`art. A quoy on à adjousté de nouveau les questions curieuses que 
le Serenissime Grand Duc de Toscane a fait depuis peu au P. Jean Grubere 
touchant ce grand empire traduit par F. S. Dalquié . – A Amsterdam : Ches Jean 
Jansson à Waesberge, & les Heritiers d`Elizée Weyerstraet , 1670. – [12], 367, [14] 
p., [21] grav. : il. ; 2º (39 cm). – No rosto "Avec un dictionnaire chinois & francois, 
le quel est tres-rare, & qui n`a pas encores paru au jour". – Erro de paginação
BPNM 1-32-4-10

24.
La GaLerie aGreaBLe Du MoNDe

La Galerie Agreable du Monde... : Cette Partie comprend le Tome Premier de 
Chine & Grande Tartarie . – Leide : Par Pierre Vander Aa, Marchand Libraire, 
[1690?]. – 14 p., [39] grav., [1] grav. desdobr., [1] map., [1] map. desdobr., [1] 
planta : toda il. ; 2º (38 cm). – Apresenta gravuras de todo o mundo conhecido 
na época. – Esta coleção é composta por 33 volumes em 66 tomos
BPNM 1-32-6-6 (2º)

25.
MaNDeLsLo, Jonhann albrecht von, 1616-1644

Voyages celebres & remarcables faits de Perse aux Indes Orientales : contenant 
une description nouvelle & très-curieuse de l'Indostan, de l'Empire du Grand-
Mogol, des Iles & Presqu'îles de l'Orient, des Royaumes de Siam, du Japon, de la 
Chine du Congo... / par le Sr. Jean-Albert de Mandelslo ; Mis en ordre & publiez…
par le Sr. Adam Olearius ; traduits de l'original par le Sr. A. de de Wicquefort. – 
Nouvelle Edition revûe & corrigée exactement, augmentée considerablement, 
tant dans le corps de l' ovrage, que dans les Marginales, & surpassant en bonté 



& en beauté les précedentes editions. – Amsterdam : Chez Michel Charles Le 
Ce'Ne, 1727. – 2 vol. ([24], 440 colns., [5] map. desdobr., [1] planta desdobr., [8] 
grav., [4] map. ; colns.445-808, [872] p., [7] map. desdobr.) : il. ; 2º (36 cm). – Existe 
outro exemplar do segundo tomo com a cota 1-32-12-14. – Este segundo exem-
plar tem menores dimensões. – Os dois tomos estão juntos na mesma encader-
nação
BPNM 1-32-12-2
BPNM 1-32-12-4

26.
MarTiNio, Martino, Jesuíta, 1614-1661

Atlas nuevo de la Extrema Asia, o descripcion geographica del Imperio de los 
Chinas / por el R. P. Martino Martinio, de la Compañia de Iesu. – A Amsterdam : 
En costa y en casa de Jvan Blaev, 1659. – [2], 211, [20] p., [17] map. ; In. fol. (57 
cm). – Na mesma encadernação as obras "Historia de la guerra de los tartares" e 
"Addiciones sobre el reyno de catay..." 
BPNM 2-42-14-14 (1º)

27.
MeZZaBarBa, carlo ambrogio, Patriarca de Alexandria, 1685-1741

Anecdotes sur l'Etat de la religion dans la Chine : tome V premiere partie / conte-
nant les suites de la legation de M. de Mezzabarba, Patriarche d'Alexandrie, a 
Rome. – Paris : Aux Depens de la Societe, 1735. – 436 p. ; 12º (17 cm)
BPNM 2-65-1-24

28.
MuriLLo VeLarDe, Pedro, Padre Jesuíta, 1696-1753

Geographia historica tomo VII de Persia, del Mogol de la India, y sus Reynos, de 
la China, de la Grande Tartaria y del Japon / la escrivia P. Pedro Murillo Velarde 
de la Compañia de Jesus. – En Madrid : En la Imprenta de Manuel de Moya, 
1752. – [2], 260 p. ; 8º (20 cm). – No rosto «Con Privilegio, y las Licencias necessa-
rias». – Coleção composta por 10 volumes
BPNM 2-52-5-17
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29.
NoVi TracTaTus De PoTu caPHe De cHiNesuM

Novi tractatus de potu caphe de chinensium the, et de chocolata a D. M. Notis 
illustrati . – Genevae : Apud Cramer & Perachon, 1699. – [4] p., [3] grav., 188 p. ; 
12º (16 cm). – Erro de paginação
BPNM 2-41-2-21

30.
PorTe, Joseph de la, 1718-1779

O viajante universal ou noticia do mundo antigo e moderno : tomo VI / por Mr. 
de Laporte. – Segunda Ediçao. – Lisboa : Na Typografia Rollandiana, 1801. – 348, 
[4] p. ; 12º (15 cm). – Traduzida em Hespanhol, correcto o original, e illustrado 
com notas, e agora vertida em portuguez. – No rosto «Com licença da Meza do 
Desembargo do Paço». – Coleção composta por 51 volumes
BPNM 2-53-1-7

31.
recueiL De PLaNcHes De L’eNcYcLoPÉDie Par orDre De MaTiÈres

Recueil de planches de l'encyclopédie par ordre de matières : tome premier. – A 
Paris ; Liège : Chez Panckoucke, libraire : Chez Plomteaux, Imprimeur des États, 
1783. – [5] p., [230] grav. ; 2º (30 cm). – No rosto «Avec Approbation, et Privilege 
du Roi». – Coleção composta por 8 volumes
BPNM 1-17-4-1

32.
rouGeMoNT, François de, Padre Jesuíta, 1624-1676

Relaçam do estado politico e espiritval do Imperio da China, pellos annos de 
1659 atè o de 1666 / escrita em latim pello P. Francisco Rogemont da Copanhia 
de Iesus... ; tradvzida por hum Religioso da mesma Companhia de Iesus. – Lisboa 
: Na Officina de Ioam da Costa, 1672. – [6], 229 p. ; 4º (21 cm). – Coleção Biblio-
teca Volante. – No rosto "Com todas as licenças necessarias". – Erro de pagi-
nação. – Na mesma encadernação mais 2 obras 
BPNM 2-55-8-6 (1º)



33.
seMeDo, Álvaro, jesuíta, 1585-1658

Imperio de la China i cvltvra evangelica en el, por los religiosos de la Compañia 
de IESVS / composto por el Padre Alvaro Semmedo... ; publicado por Manoel de 
Faria i Sousa.... – Segvnda impression. – Madrid : Impresso por Iuan Sanchez : A 
costa de Pedro Coello Mercader de libros, 1642. – [14], 360, [6] p. ; 4º (21 cm). – 
Obra "ofrecido a D. Marcelino de Faria i Guzman, del consejo de su Magestad, i 
su Alc alde de Corte de la Real Audiencia de Sevilla, i Visitador general de las 
minas de España". – Erro de paginação
BPNM 2-67-6-15

34.
siNaruM scieNTia PoLiTico-MoraLis

Sinarum scientia politico-moralis, sive scientiae sinicae liber.... – Paris : [s.n.], 
1672. – 24 p. ; 2º (37 cm). – Esta obra é constituída por 2 volumes divididos em 
quatro partes, cada uma delas constituída por várias peças nem todas 
completas. O rosto comum aos 2 volumes é «Relations de divers voyages 
curieux qui n'ont point este publie'es Et qu'on a traduit ou tiré des Originaux 
des Voyageurs François, Espagnols, Allemands, Portugais, Anglois données au 
public par les soins de feu M. Melchisedec Thevenot»
BPNM 1-32-12-6 (9º)

35.
sousa, Manuel de Faria e, 1590-1649

Asia Portuguesa / de Manvel de Faria Y Sovsa. – Lisboa : En la Officina de 
Bernardo da Costa : En la Officina de Antonio Craesbeeck, 1674-1703. – 2 vol. 
([74], 396 ; [8], 968 p., [4] grav. desdobr., [2] plantas desdobr.) : il. ; 2º (30 cm). – A 
data do 1º volume é posterior à data do 2º volume
BPNM 1-33-11-12/13

36.
TourNoN, carlo Tommaso Maillard de, Cardeal, 1668-1710

Anecdotes sur l'Etat de la religion dans la Chine : tome second / contenant 
diverses pieces de M. le Cardinal de Tournon, ecrites & envoyees a Rome par lui-
meme. – Paris : Aux Depens de la Societe, 1734. – ix, 432 p. ; 12º (17 cm). – Erro 
de paginação
BPNM 2-65-1-2
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37.
VoYaGe Des aMBassaDeurs De La coMPaGNie HoLLaNDoise Des iNDes 
orieNTaLes, eNuoYÉs L'aN 1656 eN La cHiNe, Vers L'eMPereur Des TarTares, 
Qui eN esT MaiNTeNaNT Le MaisTre, TraDuiT D'uN MaNuscriT HoLaNDois

Voyage des ambassadeurs de la compagnie hollandoise des indes orientales, 
enuoyés l'an 1656 en la chine, vers l'empereur des tartares, qui en est mainte-
nant le maistre, traduit d'un manuscrit holandois . – [S.l. : s.n., 1696?]. – p.31-68, 
[5] grav. desdobr. : il. ; 2º (37 cm). – Esta obra é constituída por 2 volumes divi-
didos em quatro partes cada uma delas constituída por várias peças nem todas 
completas. O rosto comum aos 2 volumes é «Relations de divers voyages 
curieux qui n'ont point este publie'es Et qu'on a traduit ou tiré des Originaux 
des Voyageurs François, Espagnols, Allemands, Portugais, Anglois données au 
public par les soins de feu M. Melchisedec Thevenot». – Gravuras reproduzindo 
cenas da vida chinesa, nomeadamente trajes e habitações
BPNM 1-32-12-6 (1º)
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