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Doze relatos de naufrágios ocorridos entre 1552 e 1602 foram reunidos em dois volumes pelo bibliófilo 

Bernardo Gomes de Brito, em 1735 e 1736, sob o título de História Trágico-Marítima. Enquanto tem sido 

reconhecida e apreciada como uma obra literária, a colectânea constitui uma fonte fecunda, oferecendo 

informações, quer históricas e náuticas, quer psicológicas e antropológicas. Neste último âmbito, refere-se 

frequentemente aos cenários dos primeiros contactos estabelecidos entre os autóctones locais e os 

sobreviventes dos naufrágios que seguiam por terra para atingir os portos onde os Portugueses se 

encontravam como, por exemplo, Lourenço Marques. Para analisar esta questão, recorre-se principalmente 

aos relatos do galeão grande São João, da nau São Bento, da nau São Tomé e da nau Santo Alberto. Contudo, 

afirmamos que este assunto carece de uma discussão sobre a problemática e a credibilidade das fontes, 

apesar de a análise se fundamentar nestas. 

Relativamente ao relato do galeão grande São João, verificam-se, pelo menos, um manuscrito, a primeira 

edição, a segunda edição, a terceira edição, a terceira edição emendada, a quarta edição, a quinta edição e a 

contrafacção. Consequentemente, o primeiro relato da História Trágico-Marítima, conhecido como o 

naufrágio de Sepúlveda, corresponderá, pelo menos, à nona versão, o que fez com que a história tivesse 

sofrido uma série de modificações e de eliminações no decorrer de cada publicação. 

O relato da nau São Tomé considera-se um dos relatos mais sofisticados na História Tágico-Marítima por ser 

baseado na vida de D. Paulo de Lima da autoria de Diogo do Couto. Todavia, o cronista, que se apoiou no 

manuscrito do sota-piloto, sobrevivente do naufrágio em causa, Gaspar Ferreira Reimão, intitulado Tratado 

dos Grandes Trabalhos, ou eliminou, ou alterou constantemente as informações. Além de ter cortado uma 

grande parte da descrição pormenorizada sobre a marcha na Cafraria, Couto recolheu as datas, os 

topónimos e diversos episódios relatados por Reimão, reconstruindo outros como se surgissem todos no 

mesmo dia e no mesmo local, o que torna, por vezes, a história incompreensível. 

Para o naufrágio da nau Santo Alberto relatado, não por um sobrevivente, mas pelo cosmógrafo-mor João 

Baptista Lavanha, não acontece o mesmo, pois encontram-se a primeira edição, a contrafacção e a versão da 

História Trágico-Marítima com menos diferenças entre cada texto e com menos gravidade. Todavia, existe 

uma versão totalmente diferente, deixada em manuscrito por um anónimo, em que se redigiam o naufrágio 

e a caminhada vistas por outro ângulo. 

Neste trabalho, pretendemos proceder a uma análise sobre a comunicação estabelecida entre os 

portugueses e os africanos. Embora o tema pareça que não nos fornece nenhuma novidade, aproveitamos 

os testemunhos desconhecidos, por não serem referidos nos textos da História Trágico-Marítima, com os 

quais estamos familiarizados. 
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