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OS MONUMENTOS DA EXPANSÃO E DA COLONIZAÇÃO DOS PORTUGUESES NO MUNDO
.. :........... .... foram dilatando
A Fé, o Império ... ... .. ..... ..
Camões, Lusíadas, 1, 2.
Nêste ano em que Portugal celebra o IV centenário vicentino,
custar-me-ia os olhos da icara falar da expansão portuguesa no mundo,
e não me encostar ao roble lusitano é la e~ltação poética de fôrça e
riitmo de Gil Vicente, na época e estímulo nesta viagem evocati:va
pelo caminho português, aberto pelas oaravelas e pelos braç•os d:os
guerreiros.
Começa~

de navegar,
Ireis ao porto de Guiné ;
Perguntae-lhe cujo he,
Que o não pode negar,
Com ilhas mil
Deixae a terra do Brasil ;
Tende-vos à mão do sol,
E vereis homens d~ prol,
Gente esforçada e varonil.
Aos commercios perguntareis
D 'Arabia, Persia, a quem. se dérão,
Ou quando os homens tivérão
Este mundo que vereis.
E não fique
Perguntar e1, Moçambique

-4Quem he o Alferes da Fé,
E Rei do mar quem o he,
Ou s 'ha outrem a que se appli.que.
Ormuz, Quiloa, Mombaça ,
Sofala, Cochim, Melinde ,
Como em espelhos d'alinde,
Reluze quanta he sua graça.
E chegareis
A Gôa e perguntareis
Se he ainda subjugada
Por peita, rôgo, 01U espada !
Pergu.ntae à populosa,
Prospera e forte Malaca,
Se lhe leixarão nem s'tiaca
Pouca gente mas furiosa. ( 1)

Se espalhámos pelo mundo, em terra e no mar, o sangue generoso e nobre, também deixámos monumentos da nossa passagem. Perdemos muitas terras , porque no-las tiraram: sem o sentido empregado
por Camões , podemos hoje repetir, e façâmo-lo até com altivez inteligente, que os Portugueses novos mundos ao mundo mostraram.
Monumentos perdemos mui.tos, porque os deixámos perder. Se
na metrópole tantas sevícias e ruínas sofreram os monumentos atestadores da nossa história em todos os campos da actii.vidade nacional,
não é de estranhar que em terras de além-mar, em África, Brasi.s e
fndias, tantos e tantos monument·os oaíssem em ruínas por 1culpa do
abandôno e do desleixo dos homens, mais que pela acção inclemente
do tempo.
1 - Os padrões ·a firmavam a chegada dos Portugueses e a soberani.1a do Rei de Portugal. A princípio de madeira, foram depois, por
ordem de D. João li , feitos de pedra. Aqueles depressa se perdiam e
depressa se perderam. Os de pedra, que é dêles? Que é dos padr.õ es
de Diogo Cão no Zaire , no Cabo de Santa Maria, no Cabo Negro, no
Cabo da Serra ? Os do Cabo de Santa Maria e do Cabo Negro estão
na Sala nobre da benemérita Sociedade de Geografia, cuja activid.ade em benefício da grandeza e do nome de 'Portu.gal nãio foi ainda
integralmente reconhecida; a ela presto aqui a minha homenagem de
portu.g uês, que não anda no mundo só por vêr andar os outros.

-5tsses dois padrões estão guardados, e os outros? os de Diogo
Cão e os dos outros navegadores, que foram \costa abaixo de África
depois dêle ?
II - Os pelourinhos afirmavam ju~isd.ição portuguesa, justiça em
nome do Rei de Portugal.
Nunca nêste pensamento de.i:x;o de me comover diante das palavras de A(onso de Albuquerque, pétalas sêcas de rosas que se guardou, palavras pelo construtor de ,;m império proferidas, quando visitou pela primeira vez 'º pelourinho de Ormuz, a cidade de Ormuz
soberba, a que Albuquerque castigará o êrro,
.. . de Ormuz o Reino poderoso,
Duas vezes tomado, e subjugado.

Lusíadas, II, 49
palavras solenes por isso mesmo, acabara-se de.construír o pelourinho.
Porque sinto a grandeza do quadro e compreendo a grandeza do
Governador da fndia, repito-as mais uma vez, e ficam .bem aqui, nêste
lugar, nesta hora portuguesa, e nesta reünião : reconheçamos o alcanee
da voz do conquistador, que pensava erguer obra duradoura.

«Deos te salue pera sempre, e acrescente em verdade, vara de
real justiça d' El-Rey nosso Senhor, per Deos :querida e amada pera
punição dos maos e conseruação e guarda dos bons, que pouco

p~dem».

Deixou-no-las Gaspar Corrêa nas Lendas da fndia. (2)
Tenho notícia de alguns pelourinhos de Além-mar, dêsd~ a Madeira às terras do Oriente, de Ormuz a Malaca, e às do Ocidente, no
litoral do Brasil. De quási todos fiz menção já no vol. 1 do Ethos, revista do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografüa. (3)

MADEIRA

1 - Funchal: «hum rico pelourinho de jaspe», afirma Gaspar
Frutuoso nas Saud(ldes da Terra, História das Ilhas de Porto Santo,
Madeira, Desertas e Selvagens; demolição êste
outro que o substituísse, por deJcisão 1camarária de Novembro de 1835._ (4)
.

ou

-62 - Porta do Sol: obelisco piramidal, sôbr~ quatro ou cinco degraus de cantaria, demolido em 1835. (5)

3 - Pôrto Santo: afirma-o otoponímico de Largo do Pelorinho,
diante do edifício da Câmara Municipal. (6)

4 - Santa Cruz : cilíndrico, delongado por estrias helicoidais,
com remate icónico, desaparecido (7), mas verificado nas Estampas
'.Antigas da Madeira. (8).

INDIA
5 - Cananor: cilíndrico, liso, com remate piramidal; vej'ámo-lo
na gravura das Lendas da lndià, entre págs. 16 e 17, do Livro Ili. Em
território hoje inglês, ignoro em que estado de conservação esteja. Na
fetioria de Cananor, guardada pela fortaleza d~ D. Francisco de Almeida, o pelourinho simbolizava a justiça de El-Rei e os privilégios
concedidos à populaçã~.
6 - Cochim : Gaspar Corrêa descreve o suplicio de João Delgado « ao pé de huma manguira que soruia de picotan, à semelhança
do carvalho municipal de alguns concelhos metropolitanos, onde perdurava a rusticidade primitiiva e fundamental dos concelhos rurais.
Um missionário português, o rev. P. Monteiro de Aguiar, crê ter
identificado a mangueira-picota em uma que estava fora da «tranqueira de Albuquerque», depois dentro da fortaleza, na esplanada da
Catedral; ficava perto o tribunal português, onde o substituiiu o tribunal inglês. (9)
6- Coulão : pelourinho cilíndrico, liso, com remate cónico; velha feitor.ia portuguesa, Coulão está hoje em território inglês. Na vista
desta cidade que nos deu Gaspar Corrêa no Livro II das Lendas da
lndia, lá está o pelourinho bem v.isível. ( 10)

7 - Damão : quando a «Real Associação dos Arquitectos Civis
e Arqueólogos P.artu.g uesesn inquiriu elas câmaras municipais da metrópole e ultramar sôbre os monumentos das respectivas áreas, a de
Damão respondeu e enviou fotografias, na seguncla das quais estão
reproduzid9s o pdourinho, o palácio do govêrno e suas secretarias,
e a Sé. (11)

·- 7 8 - Diu : coluna cilíndrica, lisa, com remate cónico; fica junto
do bazar da hortaliça da Praça, segundo ;informação da Câmara de
Dio, em resposta ao inquérito de 1905, atrás citado. Na estampa das
Lendas da lndia divisamos o pelourinho, fóra do Baluarte de S. Tomé;
redondo, que está em frente do Baluarte do Mar, e junto da porta da
fortaleza para êsse lado. ( 12)
9 - Gôa Velha : oilíndr~co, liso, oom o remate formado por ~sfe
zóide achatado. Era curiosa e notável a organização administrativa
das Velhas Conquistas, onde predominavam os costumes locais, e
cada profissão formava corporação. Ainda os Bandos do Governador
garantiam em 1763 aos indígenas os seus direitos e costumes. ( 13)
10 -

Malaca : cilíndrico, liso, com remate cónico. Também as

Lendas da lndia reproduziram o monumento. Em território inglês, s§
nos resta recordá-lo com saudade e emoção. (14)
11 - Ormuz: cilíndrico, de gaiola, estilizada e decorada, de que
parece saír como remate uma corôa. Narra Gaspar Corrêa os castigo~
que Afonso de Albuquerque mandava aplicar na picota «à gente damnada do mao pecado de Sodoman : iam os réus à picota, onde, atados
nos colares, tinham por suplício o nariz atravessado por uma frecha;
passeavam por vergonha pela cidade, através da qual sofriam açoutes; voltavam à piicota, e daí os tiravam os parentes e os levavam
expulsos da cidade.
.
:este pelourinho parece não corresponder ao de Albuquerque,
descrito por António Bai,ã o na monografia de Afonso de Albuquerque : «com uma arca f.orrada de chumbo por cima, com suas pomas e
grimpa, com as armas delrei e nove deg~aos de pedrarian . ( 15)
' .

BRASIL
1 - Fortaleza (Ceará) : há notícia da transferênt:ia do pelourinho, após autorização do Procurador da Co-rôa, de acôrdo com informação do Governador da Capitanía do Ceará, em 1818. (16)
2 - Recife : notícia do «pelourinho pequenon ou provisório, erguido na noite de 14 para 15 de Fevereiro de 171 O, quando os habi~
tantes tiveram conhecimento de que o Rei permitiu que se criasse eni

-8Vila o Recife; da plataforma foi proclamada a !Criação da vila. No
dia 3 de Março estava levantado o «pelourinho granden, o que destinava a ficar ·definitivo. ~ste foi destruído pelos Pernambucanos a 9
de Novembro seguinte; reconstruíram-no os habitantes de Recife ,
ciosos das regalias da sua vil.a, em 1& de Novembro de 1711. A Câ~
mara Municipal mandou-o derrubar em 1832. (17)
3 - Rio de Janeiro : em 1 de Março de 1565, o Capitão-mór Estácio de Sá estabelece arraial à entrada da baía de Guanabara, cel'ca-o
de estacaria; há casas de palha; é o núcleo primitivo da cidade de
S . Sebastião ; Estácio de Sá dá-lhe administração rudimentar. Com
pelourinho ? Em 1567, Mem de Sá, governador geral, mudou a Cidade
para mais amplo sítio, defensável, a uma légua de diistância, no morro
do Castelo; aumentou a população, estabeleceu-se aí o oolég.io da
Companhia de Jesus. Daí provém a icidade de Rio de Janeiro. Gabriel
Viana afirma a existência do pelourinho, dêsde a fundação da cidade.
Luiz Edmundo dá o pelourinho no sécul,o XVIII no lug:ar onde foi
oonstru.ído o Palácio de Bobadda, passado depois para o Largo da
Sé, e fiinalmente para 'º Largo do Capim. (18)

4- Santo André do Campo (S. Vicente): Tomé de Sousa ordenou que João Ramalho fortificasse a aldeia de Santo Andr~ da Borda
do Campo, criada por aquele Governador Geral do Brasil no Campo
de Piratininga. Foram cumpridas as ordens e a vila teve também
pelourinho. ( 19)

5 - Santo Antão, hoje Vitória (Pernambuco) : escolha do l~al
para a criação do pelourinho, em frente da Matriz, solenemente proclamado pelo desembargador e corregedor da oomarca, Clemente Ferreira França, a 28de Maio de 1812, conforme a respecttiva act.a, publicada em o Diário de Pernambuco, de 23 de Setembro de 1901. (20)
6 - Sant'Os : notícia de dois pelourinhos, um levantado por Braz
Cubas, lugar-tenente do Governador Martim Afonso de Sousa; caíndo,
foi substituído por outro em 1697 (2 1) . O pintor brasileiro Benedicto
Calixto ordenou um :painel onde ,f igura IB raz Cubas de pé na pl,a taforma do pelourinho por êle erguido ; dêsse lugar proeminente e simbólico, o representante do Governador proclama a fundação de San-

-9t os; está o quadro no salão da Bôlsa do Café, em Santos. Reproduziu-o
.a História da Colonização Portuguesa do Brasil. (22)

7 - S. Paulo: notícia de, por ordem de Mem de Sá, Governador
-Geral, o pelourinho passar de Santo André do Campo, em 1560, para
junto do colégio de S. Paulo, fundado pelos Jesuitas dentro do campo
..de Piratininga; com o pelourinho foi também. para o mesmo lugar
João Ramalho, transferido assim de Santo André para a povoação de
.S. Paulo, erecta em v.ila autónoma tom exercício municipal. (23)
8- S. Vicente: primeira vila na costa meridional do Brasil, teve
jgreja, tronoo e pelourinho, com foral de 20 de Janeiro de 1535. Séde
da Capitanía do mesmo nome. O ancoradouro foi açoreado; tão desabrigado era dos temporais marinhos, que lhe destruíram em 1542 as
-casas da Câmara e o pelourinho, além de outros edifícios como a Ma;triz. (24)
Todos êstes padrões de justiça de Portugai têm a !importância de
.afirmar que os Portugueses não só chegaram ali aos lugares onde estão
-0u onde foram assinalados êsses monumentos, mas conquistaram,
-0rganizaram os territórios. Provam privilégios municipais, completam
-notícias de fundações de vilas (Recife, Santo André do Campo), mostram como a transferência (Santo André para S. Paulo), a •p erda de
-regalias municipais (Aecife) e a reaquisição de regalias perdidas (Re-.cife) andavam ligadas à existência do pelourinho.
III - As fortalezas afirmavam soberania de Portugal e guarda·vam postos militares, comeociais e políticos nas _costas marítimas.
Dêsde Marrocos a Malaca e a Macau, dêsde os Açôres e Madeira ao
:Brasil, os Portugueses construíam fortalezas e castelos de segurança
militar, para defenderem o seu império em terra e no mar. Nos luga-res de comércio, de penetração, ou de guarda, e atalaia lá surgiam
.as fortalezas. E à sombra da garantia armada, que elas espalhavam
-em redor, Portugal assegurava caminho de civilização, abria políticas
<le alianças, defendia rotas não trilhadas por homens do Ocidente,
-chamava a cooperaç.ã o dos indígenas, fundava povoações , ondç a relicgião, a língua, o prsetíg.io espiritual e a fama militar perdurariam por
-todo o sempre quer em terras perdidas um dia, quer em terras que
Deus não permitiu. quç se apartassem da comunidade portuguesa.
Aí temos as fortalezas marroquinas; bordam a iluminura das

- 10nossas conquistas das lanças em África: Ceuta, Alcáçer, Tânger, Arzila, .Azemor, Mazagão, Çafim. Forinam rosário de castelos, onde.
trabalhou o escol dos arquitectos portugueses de Quinhentos, quantos.
trabalhavam o manuelino no Centro e Sul de Portugal; por lá andaram os Arrudas a levantar e restaurar tôrres e muralhas.
Em mãos de outra Nação, mas que sabe compreender e sentir
quanto valem êsses padrões de uma epopeia grande, não receêmos.
que se percam. Liautey, o marechal de perfil vincado como o dos.
antigos patriarcas, de espada e bordão, artista e psicólogo, levantou.
em Marrocos a política do verdadeiro conqujstador - o que conquista
pela persuasão; principiou a obra de protecção e defêsa dos monumentos portugueses. P,ierre de Cénival, diredor geral das Belas Artes.
e dos Monumentos Históricos do Protectorado Francês, estudou, protegeu e documentou os monumentos da ocupação portuguesa de:
Marrocos.
Na costa da Mina, Diogo de Azambuja, por mandado de D ..
João II, levanta a fortaleza de 'S . Jorge, S. Jorge da Mina, em
1481-1484. Já em 1461, reinando D. Af,onso V, Nuno Tristão fundara
a fortaleza que defendia a feitoria da Ilha d:e Aguim. Ainda no Gôlfo·
da Guiné, próximo da Baía dos Mafras, resta em nosso poder o fortede S. João Baptista de Ajudá, com o «serame» português, encravado.
no Daomé.
Há, porém, alguns que nenhum Português deve esquecer.
R~ordemos duas fortalezas em Moçambique. Urna de pé : a de
S. Sebastião, em Moçambique, junto do ' local onde desembarcou
Vasco da Gama, e data de 1557. Outra destruída há duas dúzias de·
anos, se tanto : a de Sofala, quinhentista, que recordava a ocupaçãode Pero d~ Naia, em 1505, e foi cabeça de Capitanía de Sofala, centro-rico do todo o nosso comércio do marfim e do ouro por aquelas bandas
com o Monomotapa.
Teve o lbo um forte do século XVII, reconstruído em 1862.
F Óra do território português de agora, nesta mesma costa, querorecordar Mombaça; teve fortaleza nossa, arrasa,d a e reconstruída por
várias vezes, abandonada no século XVIII ; séde do protectorado inglês da Uganda. Que de nomes evoca! D. Francisco de Almeida, que·
tomou a iilha, em 1505. Nuno da Cunha, que a recuperou em 1529. A _
construção da fortaleza em 1594, quadrada com seus quatro baluartes ...
e a muralha cortada na rocha viva, quando governava a fndia Matias.

-11 de Albuquerque. A conquista pelos árabes à traição, e destruição de
fortaleza em 1631. A reconstrução em 1636, por ordem do Vice-Rei.
da fndia, Pe<lro da Silva, e com Francisco de Seixas Cabral por Capitão-mór. Os ataques repetidos do lman do Oman , de 1660 a 1668.
A tomada da fortaleza em 1690 pelos árabes e pelos pretos , e a morte
heroica do último sobrev.ivente, que f~z saltar o pa:iol consigo e 1COm
todos os assaltantes, seus perseguidores. Retomámo-la no reinado de
D. João V, em 1728. .
A que podemos salvar e manter como padrão, que não deve morrer, é a de S. Sebastião, de Moçambique; cumpriremos o nosso dever .
se o conseguirmos.
Que lembraremos das fortalezas de Ormuz, de Aden, da Ilha de
Anged.iva, de Cananor, de Cochim, d~ Calicut, de Gôa, de Chaul, de
Malaca, de T ornate no Maluco, e quantas espalhámos por todos osmares do Oriente? D. Francis:co de Almeida, Afonso de Albuquerque, Lopo Soares de Albergaria, Diogo Lopes d.e Sequeira, D. Duarte
de Menezes, Lopo Vaz de Sampaio, Nuno da Cunha, dêsde '1505,
todos aumentavam a defensão do poderio português com novas fortalezas ; novas conquistas e fortalezas nestas terras· conquiistadas de
novo para a Corôa de Portugal.
Não poclemos deixar de notar o que nos resta nas praças de Diu
e de Damão, com os fortes complementares, que defendiam o comércio e a navegação no gôlfo de Cambaia, .onde .ficava o entreposto de
S~rrate.

FORTALEZA DE DIU
Afonso de Albuquerque obteve do sultão de Cambaia que lhe
permitisse construir em Diu uma fortaleza.
Diogo Lopes de Sequeira tentou iconstruír a fortaleza em 1520.
Martim Afonso de Sousa põe mãos à obra em Setembro de 1535.
Nuno da Cunha continua-a em Outubro de 1535 e amplia-a iem
Fevereiro de 1538.
D. Garcia de Noronha restaura-a das ruínas do 1.º cêroo, em Janeiro de 1539.
Novos baluartes : de 1542, o Baluarte de S . Jorge, levantado por
Martim Afonso de Sousa. De 1545, o Baluarte de S. Nicolau , por Manuel de Sousa de Sepúlveda.

-
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Reconstrução por U. João de Castro, para cujo custeio enviou ao
Senado de Gôa alguns pêlos da barba como penhôr, depois de pensar
no cadáver do filho, para o mesmo fim; recebeu do Senado em 1547
vinte mil pardaos. Por isso diz a legenda da muralha:

Esta fortaleza fez o Senhor Governador JJ. ] oão de Castro na
era de 1547.
Restaurações e ampliações de baluartes, muralhas e edificios
acessórios: dêsde 1550, no govêrno do Capitão Mart·i m Corrêa, até
1809, 1810, 1811, 1835, e obras brçamentais até 1840.
F.ortalezas de Nagoá (1744), Brancavará (1774), Simhor, Gogolá,
lugares ~ aldeias fora dos muros. (25)

FORTALEZA DE DAMÃO
Diogo de Melo avistou-a pela primeira vez, quando em 1523 ia
a caminho de Ormuz.
António da Silveira, por ordem de Nuno da Cunha, derrubou-lhe
os muros e seguiu para Chaul, em 1529.
Nuno da Cunha passou em Damão, quando foi conquistar Diu,
.e m 1531.
Martim Afonso de Sousa arrasou a fortaleza. Em troca de Damão
o Rei de Cambaia cedeu Baçaim a Nuno da Cunha, '1534.
O Rei de Cambaia ofereceu Damão e a 'f ortaleza ao Rei de Por·t ugal, por habilidade do Governador FranciS1co Barreto, em 1556
-OU

1557.

D. Constantino de Bragança tomou-a defúnitivamente à fôrça,
em 1559.
Cercou-a o Grão-Mogol em 1581, sendo Capitão da praça Martim
Afonso de Melo, e resistiu.
Praça de altas muralhas com dez halua'rtes: de S. 'Sebastião,
Santo Inácio, S. Jorge, S. Tiago, S. João, S. Filipe, S. Francisco Xavier, S. Miguel, S. Martinho, e da Madr~ de Deus.
Por provisão de D. Henrique a · Cidade de Nossa Senhora da Purificação e Leal Gidade de Damão, recebeu fóros de 'Évora.

-
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Inscrições de alto interêsse nos .baluartes, templos, alfândega.
Exemplo : sôbre a parte externa da Porta da Terra :

Na era de 1581 sedo Martim Affonso de Mello Capitão desta sidade for' 'por el defendida aos Capitães do Grã Mogor que a tiverão
de serquo, he se fez na fortificasão della parte deste Baluarte são Sebastião I e se fez 4 quortinas de muro jCÕ dous Baluartes da madeira ~
S.Dº.He S . Mart. He se fes esta porta.
FORTALEZAS
De Sanjan ou Sangens, hoje cadeia .inglesa ; com seis baJuartes
redondos; de Danu ou Danum ; de Tarapor, que defendia com a anterior a barra do rio Damão; e 'd e Maim, também da defesa do rio. (26)

PRAÇA DE BAÇAIM
Martim Afonso de Sousa funda-a, quando governava a . fndia
Nuno da Cunha, depois de ,c edida terra para a construção em 23 de
Dezembro de 1534, em troca de Damão.
Baluartes de : Nossa Senhora dos Remédi os, Reis Magos, S.
T~ago, S . Gonça1o, Madre de Deus, S. Pedro, S. Paulo, Elefante.
Na~ ruínas de um baluarte apareceu a seguinte ins·criç'ão:

Ho primeiro Capitam qve edificoo esta fortdleza foi Garcia de
Sa por mandado do Governador Nuno da Cunha era de 1536.
Ruínas majestosas do «portã-on da fortaleza. (27)

FORTALEZA DE MORMUGÃO
com dois baluartes :
-

o de Santo António
o de S. Francisco de Assis

- 14Forte de S. Miguel, de Tivim
Forte dos Reis Magos
Forte de S. Lourenço, de Agaçaim
Forte de Corjuem (28)

FORTALEZA DE COLLA
na aldeia Issorcim d~ Velção.
Inscrição sôbre a porta :
«Sendo V. Rey e Capitão Gera. de lndia e Conde de Villa Verde
·P.º Ant.º de Nr." ordenou ao Gn.al. destas terras de Sacet e Lco. da
Cunha Soto Maior se fezece es a S. Anna o q.ª a mandar loco .fz.er no
tpo do Dto. V. Rey anno de 1699n. (29)

E mais e mais fortes por essa costa de Malabar fora.
A k:idade de Velha Gôa é toda ela monumento, Museu de ar
livre, onde está fixada a grandeza da acção civilizadora dos Portu.g ueses.

A FORTALEZA DE COLOMBO & O PENEDO-PADRÃO
DE CEILÃO
Lopo Soares de Albergaria mandou construír fortaleza em Co1ombo, 1518.
D. Lourenço de Almeida ia às Maldivas apressar as náus de
Malaca, Çamatra, Bengala e outras. Passou à vista do Cabo de Comori!Jl, e aportou a Gahalicão, Gale lhe chamavam os nossos, dirigindo depois a rota a Colombo.
erro de Navegação e correntes marinhas levaram o filho de D.
Francisco de Almeida a descobrir Ceilão.
Deu-se o aJcontecimento de 1505, s~gu.ndo Damião de Gois e
Lopes de Castanheda, em 1506, a acreditar antes em Gaspar Correia
-e João de Barros.
Mandou D. Lourenço gravar num penedo como padrão do desco(brimento a Cruz de Cristo e as armas de Portugal.
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De&cobert.o '° penedo em 1908, foi trasladado em 1913 para os
<Gordon Gardens. '(30)
Fortalezas do Bmsil compete aos Brasileiros evocá-las. Nós recor-damo-las como a toda&. as outras que espalhámos ·pelo mundo portu·guês, padrões da mesma obra universal.
E que os esicritores brasileiros o têm feito prova-o por exemplo
a inclusão de duas narrativas históri1cas, inspiradas por episódios da
fundação Ido «F.orte dos Santos Reis Magosn no Rio Grande em 1598,
.e da sua defesa heroica em 1633, por ocasião do ataque da esquadra
holandesa do almirante Lichthardt, no livro de Luiz da Câmara Ca,scudo, intitulado Histórias que o Tempo leva (31). Gostar,ia de aqui
transcrever os dois quadr.os tão honrosos para Portugal, e só me coíbe
-d e fazê-lo o extenso espaço de que me apossaria para a transcrição.
IV - Edifícios religiosos, Sés, igrejas, >capelas, seminários, con-ventos franciscanos, dominicanos, agostinianos, carmelitas, ·o ratoriano~, etc., colégios e casas professas da Contpanhia de Jesus, mise·ricórdias, hospÍlcios e hospitais; edifícios militares e civis, arsenais,
alfândegas, palácios públ,i cos e particulares; casas de feitorias (v. gr.
em Damão), mcnumentos de toda a ordem; afirmavam e afirmam,
mais ou menos arruínados ou! modificados, a ocupação.
Podemos por esclarecimento e sugestão consultar o «Inventário
·dos obj(!!ctos dos conventos e igrejas, palácios e fortalezas de Gôan,
publicado por Michael Te!es em O Oriente Portugu~s (32), a «História Religiosa de Gôa (1542-1557n, por Bragança Pereira, na mesma
revista, e ainda o volume que abrange os anos de 1934 e 1935 com a
«Epigrafia de Baç.aimn (33), e «Üs Portugueses em Baçaimn (34), ou
a História de Damão, d~ Moniz Júnior (35), etc.
Quanto ao Brasil, o P. 0 Anchieta fala da primeira casa da Companhia em S. Paulo: <<dêsde Janeiro até agora estamos numa casa
feita de madeira e palha, a qual terá de CO~Erido 14 passos e 1O de
largo, que nos serve de escola, dormitório, refeitório, enfermaria,
cozinha e -despensan (36)
Serafim Leite, em Os Jesuítas na Vila de S. Paulo (37), 'd iz que
em pleno 1campo rezavam missa 'OS padres, quando o tempo lh~ permitia. Construiu-&e depois nova casa, perto da primeira, com a ajuda
-de todos, índios, alunos e mestres. Ao pé da casa ergueu-se a igreja
e, ao lado desta, fez-se mais tarde um recolhimento para os exercícios própr.i os do noviciado e juniorado dos irmãos estudantes. A casa
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estava em bom lugar : dominava a veiga feradssima, «muito semelhante ao sítio ide Évoran, no dizer do alentejano Fernão Cardim, referindo-se à visita que lhe fizera em 1585. O edifício era novo, icom
oorredor e oito cubículos de taipa, guarnecida de certo barro branco.
e com ofidnas bem acomodadas. Tinha uma grande cêrca com muitas árvores de fruto, onde também se cultivavam flôres. Havia perto
um pôço de bôa água.
Houve dioceses portuguesas em Ceuta (1420), Tânger (1472) .
Çafim (1487) em Marrocos; a diocese do Funchal (1514) abrangia
todos os territórios até à índia ; desta diocese separaram-se sucessivamente Cabo Verde, Angra do Heroísmo ( 1534) , S. Tomé ( 1534) •
Gôa com fndia e China (1534); Gôa forma arcebispo em 1537 com
duas dioceses sufragâneas em Go~chim e Malaca; de S. Tomé desmembra-se em 1596 a 1diocese de Angola e Congo; em 1612, Moçambique
vem a constituír prelazia independente da diocese de Gôa ; a diocese
de Cochim desmemhrara em 1606, e deu a de Meliapor; em Macau
teve só uma diocese, !criada em 1575, donde se separaram em 1690.
as de Pequim ie Manqui. Por esta resenha podemos avaliar a actividade religiosa, e, com ela, a disseminação de templos e casas de
religiosos.
Missões levaram a fé e a palavra de Cristo em peitos portugueses
e de associados :à obra-mestra, estendendo campos novos pela África.
pela fndia e partes do Oriente, pelo Brasil. Chegaram à Abissínia.
à Pérsia e ao Japão. Na Costa da Mina, em Benim, em Angola (S .
Salvador, Sonho, Bamba, Luanda, Bengo, Massang.ano, Caenda,
Ambuda, Dade), em Moçambique, Zambézia, Sofala, Monomotapa ... .Para que nomear mais, se elas abrangeram o mundo todo~
Dêsde que Rui de Sousa chega ao Congo e levanta a primeira
igreja portuguesa, em 1491, e os franciscanos vão servir Portugal e
Cristo; depois que os jesuítas a1companham as duas expedições de
Paulo Dias de Novais, em ,]560 e 1575, quantas igrejas e capelas,
edifícios missionááos de toda a ordem, aparecem nos territórios desbravados, não seria fácil dizê-lo.
Tenhamos em conta, além dêstes edifícios, padrões da missão,
outros, também religiosos, padrões de factos histórioos locais : sem
aludir a mais, lembremos a igreja de Nossa Senhora do Monte, edificada por Afonso tele Albuquerque num baixio junto da Ilha do Ca-
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meão, no Mar Vermelho, por <eumprimento de vot.o de livramento da
.sua náo , e lembremos .a ermida de Nossa Senhora da Nazaré, que em
Luanda comemora .a vitória de Ambuila, acção decisiva para desorganizar a derradeira resistência dos rebeldes aliados aos Holandeses, e
.entregar êstes a Salvador Correi.a de Sá ( 1641-1648).
Quantas ruín~s e quantas memórias de feitos que , para honra
_nossa, cumpre não esquecer.
Do que resta de tanta coisa evocativa, é necessário que não se
repita o que sucedeu à fortaleza de Sof.ala; transcrevo a menção do
.desacato infeliz, feita em reportagem incisiva pelo jornalista Norberto
Lopes no «Diário de Lisbôa», de 14 de Maio de 1925:
1

«Sofala era o centro dç 't odo o comércio do oiro. A sua posse sol"_ria aos portugueses. Em seguida à descoberta, efectuou-se logo a con.quista. Per.o da Naya tomou conta da cidade em nome do rei de Port ugal, deu caça aos mahometanos e ali começou a construfr, na pri_meira década do século XVI, uma fortaleza d~ pedra e cal que era o
baluarte protector das náus portuguesas que demandavam a índia.
Esta fortaleza era a mais antiga reliqui.a do domínio português na
-costa de Moçambique . Como tantas outras coisas que sofreram a
-«guignen do desleixo naóon.al, perdeu-sf-. À semelhança do império,
que a pouco e pouco se foi desmoronando, também ela desapareceu
lentamente , vitima da .acção do tempo e da incuria dos homens.
«Como êstes andassem sobejamente preocupados com a ânsia de
.enriquecer depressa, não repararam que os velhos muros ameaçavam
.ruína, e .assim foram deixando perder aquela preciosa joia quinhentista onde tantas vezes se quebrou a vaga alterosa dos cafres que vi·nham do interior armados de hech.as e zagai.as contra o domínio português .
«E - o que é mais grave - em vez de atalhar a tempo a derro.cada, que ameaçava destruír a antiga fortaleza , completaram-na ainda,
-com uma sanha de bárbaros ignorantes e demolidores.
«Há uma dúzia de anos, a inda teria sido possível salvar da ruína '
o velho monumento quinhentista, tão sóbrio de linhas e tão evocativo
·na simplicidade crenelada das suas ameias, onde tremulou durante
.quatro séculos a bandeira de Portugal. Não o entenderam assim os
.d elegados coloniais da Companhia de Moçambique, que têm sôbre
~ território direitos majestáticos, direitos que v·ã o até ao ponto de

- l8 -mandar deitar abaixo antigos monumentos que deviam sçr sagrados
para êstes novos filisteus.
«Ü atentado cometeu-se com todas as sanhas de uma barbaridade sem nome. Sob o pretexto de que o mosquito se ocultava na
espessura de um mangal que separava a fortaleza do mar, cortaram as
árvores que se opunham à invasão das águas e dentro em pouco toda
a região fioou alagada, destacando-se apenas acima da linha de água
o perfil elegante da velha fortaleza.
<<Contra o mar ainda as pedras sagradas resistiam. Mas contra a
sanha demolidora dos filisteus, toda a resistência era baldada. A picarêta completou a derrocada. A última pedra do belo monumentocolonial veio ainda há pouco tempo para a Beira, onde foi aproveitada na construção de um liceu e de uma igreja.
«E no lugar onde se erguia, V'itoriosa, a antiga fortaleza manuelina, restam apenas uns pobres alicerces abandemado8 que ficam a.
descoberto na maré baixa.

*
*

*

«A opulenta Sofala, a pátria lendária da raínha de Sabá, senhora:.
do resgate do oiro e do comérci:0 da fndia, já não verá mais reflectidas nas suas águas as ameias creneladas da velha fortaleza nem as.
velas elegantes dos ligeiros pangaios e bergantins. Já não sonha. Já
não adormece a cantar ao som melodioso de um alaúde. Já não devaneia sob a luz romantica d~s estrelas, entrevendo em sonhos toda a.
policromia bizarra e todo o mistério perturbante do Oriente, Sofala .
a branca Sofala, morreu».

*
*

*

Quando relembramos tqpa a actividade de expansão, física e
espiritual, política e religiosa, não podemos deixar de mencionair
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também a actividade artística dos nossos arquitectos do «manuelino».
Reflectem a psicologia dos Portugueses da época do Descobrimento,
da Navegação e da Conquista. Há na arquitectura manuelina a continuídade do passado e a febre heróica do presente. O entusiasmo da
obra, a insatisfação dos projectos e das realizações, a taça insaciável
de outros tantos reis de Tule que eram os autores e comparsas da obra
realizada através do mundo, criaram a mentalidade pujante de fantasia e simbólica de emblemas náuticos e da factores persuasivos da
visão do Ultramar, que veio dar transcendência e beleza nova às formas arquitectónicas do passado.
Sem os Descobrimentos, que deram vida marítima aos Portugueses, e os aperfeiçoaram ao Mar, não era possível elevar a arquitectura manuelina essencialmente marítima. Arte oolectiva por excelência, porque é para todos, só a arquitectura; o «manuelinon, produto de um meio físico e de um clima espiritual próprios, surgiu, porque a actividade expansiva e imperial dos Portugueses a impôs aos
arqu:itectos, que viviam no mesmo fervor nacional, e as inteligências
compreenderam dêsde os Reis aos artífices.
Quando estranhos vieram colaborar na obra de arte, sofreram a
sugestão do ambiente social e artístico e, dentro da feição, introduziram elementos modificadores, por vezes importantes, que alteraram
em pormenor crescente a monumentalidade manuelina, sem lhe deixar no entanto a fisjonomia própria.
Padrões a considerar nesta obra· entre os mais sugestivos e de
mais alto perfil espiritual, os monumentos manuelinos ou mil~tares
como a Tôrre de Belém, ou religiosos como os conventos dos Jerónimos, em Lisboa, e de Cristo, em Tomar, temos de reüni-los hoje na
mesma série evocativa da acção mundial por nós desenvolvida, como
também na mesma unidade espiritual.
Lembramos na nossa memória desperta os padrões erguidos pelos
nautas nas terras descobertas, as fortalezas da guarda vigilante da
nossa soberania, os pelourinhos dos fóros concedidos por modêlos do
Reino a cidades e vilas de lugares longínquos, os templos da fé que
espalhámos e aonde os missionários dêsde o Japão ao Brasil chamaram as almas, não é de estranhar que env·olvamos na mesma luz os
monumentos pátrios, memoriais de todo o movimento civilizador e
por êle fecundamente influenciados.
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E quem esquecerá o genio português que deixou .impressa em
versos de ouro a grandeza do movimento ·civilizador de Portugal?

... as memórias gloriosas
Daquelles Reis, que foram dilatando
A Fé, o Império ...... ......... .... .... ... .
E aquelles, que por obras valorosas,
Se vão da lei da morte libertando.
(Lusíadas, l , 2)
Lembrou-me agora, ao termo desta longada histórica , a transfiguração de Gonçalo Ramires.
Gonçalo não dormi.a. «Através das pálpebras cerradas, no confuso cansaço de tantas tristezas revolvidas. Gonçalo percebeu, através
da treva do quarto, destacando pallidamente da treva , fa,ces lentas
que passavam ...
«Vagarosas, mais vivas, ellas cresciam d'entre a somb:a que
latejava, espêssa e como ipovoada. E agora os corpos emergiam também, robustissimos 1corpos cobertos de saios de malha ferrugenta ,
apertados por arnesses de aço lampejante.
«... Como sombras levadas num vento transcendente, todos os
avós formidáveis, perpassavam - e arrebatadamente lhe estendiam
as suas armas, rijas e provadas armas, todas, através de toda a História ennobrecida nas arrancadas contra a Moirama, nos trabalhados
ceticos de Castellos e Villas ... Era, em torno do leito, um heroioo reluzir e retinir de !ferros». (38)
Os monumentos, em singelas palavras que aí fi.cam, passaram
também. de nós como os avós Ramires. Passaram com o valor das
memórias prestigiadas pelos homens e pelos tempos , até quando em
ruínas. Que havemos de fazer-lhes? Como havemos de honrar-nos
'honrando-os como sempre ?
Os monumentos que estão. em territórios hoje ·em posse estranha ,
lêmbramo-los como empenho histórico e altura patriótica, reoonhecendo quanto alguns têm recebido tratamento que nós lhes não daríamos , o que acontece com a defesa dos monumentos portugueses na
:wna francesa de Marrocos. Os que estão em terra ainda portuguesa
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a êsses cumpre-nos defendê-los e protegê-los. Temos de os defender.
Não faz sentido que nos indignemos quando outros povos maltratam
0 que foi nosso e nos representa pelo mundo fóra, e permitamos que
se arruínem os monumentos. se os não destrulmos voluntária e vergonhosamente.
Queremos fazer ressurgir um mundo das nossas províncias ultramarinas. Precisamos de levantar o espírito e ligar o futuro ao passado
nobre. E só conseguimoe pelo presente levantando quanto prove o
p assado na sua obra herói~a e civilizadora. Ou então fica apenas a
obra material da exploração.
CONCLUSõES
Há monumentos históricos, espalhados em todos os territórios
por onde passaram os Portugueses na expansão do mundo . Uns estão
em território nacional, outros são hoj~ estrangeiros. Muitos se perderam, embora na mai.oria dêles possamos determinar-lhes o local Muitos permanecem em ruína, e quási sempre em dano progressivo. Alguns terão fácil restauro ou estabilização contra as destruições.
Defendamos o património artístico do Ultramar e de quanto na
metrópole ligue a existência ,c om a actividade ultramarina do Perfodo
M aior.
E então:
1.º - protejamos com obras adequadas os monumentos , qu e
estão ainda no seu lugar;
2 .º - marquemos oom obelisco-padrão , onde figurem as armas
nacionais sem a esfera-armilar , os lugares dos principais monumentos
desaparecidos;
3. º - recolhamos em museus todas as memórias dos monumentos
da expansão da Fé e do Império, sem esquecer certas cartas, plantas,
perfis , desenhos, planos-relêvos, reconstituições , do que para Pro- :
víncia ultramarina fôr de maior valor histórico;
4. º - mostremos por todas as formas e em todas as oportunidades o valor dessas memórias para a história da acção universalista
d os Portugueses.
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