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Resumo 
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 coletânea 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 contrafação. 
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 contrafação 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. 

Palavras-chave: Contacto dos Portugueses com os Africanos, relatos de naufrágio, História Trágico-Marítima, 
problemática das fontes 

 
 

* 

 

 

 

 



Página 2 de 13 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

INTRODUÇÃO 

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 (BRITO,1735-1736)1. 

Enquanto tem sido reconhecida e apreciada como uma obra literária, a coletânea constitui uma fonte 

fecunda, oferecendo informações, quer históricas, náuticas e geográficas, quer zoológicas, ictiológicas, 

ornitológicas, botânicas, 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, depois de terem chegado às praias da costa oriental de África, 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 nos mencionados relatos. 

No presente trabalho, referimos os relatos do galeão grande São João e da nau São Tomé, pois, em ambos os 

casos, as divergências detetadas entre as narrativas divulgadas através da História Trágico-Marítima e as 

fontes, nas quais os textos desta se baseiam, revelam-se maiores do que noutras. 

O galeão grande São João, comandado por Manuel de Sousa de Sepúlveda,  levantou ferro em Cochim a 3 de 

Fevereiro de 1552. Quando rumava ao Cabo de Boa Esperança, o galeão ficou desgovernado na costa do 

Natal. Depois de terem chegado à praia do atual Port Edward, os Portugueses caminharam para atingir 

Lourenço Marques. Contudo, após a entrega das armas, a maior parte dos sobreviventes foi despida, 

expulsa, ou morta pelos autóctones.        

No que diz respeito ao relato que se conhece vulgarmente como «o naufrágio de Sepúlveda»2, a narrativa 

mais antiga verifica-se, por enquanto, num manuscrito anónimo, intitulado «Perdimento do gualeão São 

João que vinha da Imdia pera Portuguall Manoel de Sousa de Sepulluada por capitão»3, sendo transmitida 

sucessivamente, pelo menos, por seis edições legítimas e por uma contrafação. Consequentemente, o texto 

da História Trágico-Marítima corresponderá à nona versão, ou mais posterior4, tendo-se modificado ao 

                                                 
1 Doravante, escrevemos nas notas, HTM como siglas da História Trágico-Marítima, em vez de colocar o nome do 
organizador Bernardo Gomes de Brito. 
2 Embora se considere Álvaro Fernandes como autor, este foi não mais que o fornecedor da informação ao autor 
anónimo. Aliás, a introdução, em que está incluído um passo «antre os mais foy hum Aluaro fernandez guardião do 
Galeão que me contou iſto muyto meudamente», é acrescentada na primeira edição. Para a análise mais 
pormenorizada, veja-se: KOISO, Kioko, 2004, vol. I, pp. 142-158. 
3 Miscelânea Histórica, vol. II, ff. 418v-433r. (Biblioteca da Ajuda, Cod. 50-V-22) A transcrição encontra-se em KOISO, 
Kioko, 2004, vol. II, Apêndice 1, pp. 515-551. 
4 Refere-se frequentemente à edição de 1633 publicada por António Álvares. (SILVA, Inocêncio Francisco da, 1859, 

tomo III, p. 195; SANTOS, José dos, 1921, Primeira Parte, p. 396; SAMPAIO, Albino Forjaz de, 1927, (Livro não tem 

paginação); LANCIANI, Giulia, 1979, p. 14; Idem, 1997, p. 161; MONIZ, António Manuel de Andrade, 2001, p. 33; 
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longo de publicações sucessivas por substituições, eliminações, adições de letras, ou palavras, ou frases, 

quer por descuido, quer intencionalmente. 

A nau São Tomé, capitaneada por Estevão da Veiga, saiu de Cochim em 16 de Janeiro de 1589 e naufragou 

em 17 de Março do mesmo ano, na vizinhança de Santa Lucia (Kwazulu-Natal) da África do Sul. Depois de 

terem chegado à praia, os sobreviventes caminharam, tencionando atingir Lourenço Marques. 

Relativamente ao naufrágio da nau São Tomé, a possível primeira referência à fonte surge no relato da nau 

Santo Alberto publicado em 1597 (LAVANHA, 1597: 34). Conforme o cosmógrafo-mor João Baptista 

Lavanha, o antigo capitão de Moçambique Nuno Velho Pereira tomou medidas corretas quer no mar quer 

em terra, assim levando os sobreviventes com menos perigo, pois tinha lido em Goa o manuscrito de Gaspar 

Ferreira, sota-piloto da nau São Tomé naufragada havia quatro anos, isto é, o Trattado dos Grandes 

Trabalhos de Gaspar Ferreira Reimão (REIMÃO, 1590). Desta forma, as experiências dos sobreviventes da 

nau São Tomé iriam ser aproveitadas nos casos semelhantes confrontados pelos da nau Santo Alberto. Aliás, 

Reimão redige com todo o pormenor aquilo que sucedeu tanto no mar e no naufrágio como na caminhada 

em terra, precisamente para esse efeito, oferecendo instruções para «servir d’espelho»(REIMÃO, 

1590:f.56v.) e para os futuros navegantes conhecerem os factos, as medidas que deviam ser tomadas em 

ocasiões parecidas e a mentalidade dos mareantes e dos caminhantes. 

O relato do naufrágio da nau São Tomé considera-se um dos mais sofisticados na História Trágico-Marítima 

por constar nos capítulos XXXII-XLI da Vida de D. Paulo de Lima Pereira, da autoria de Diogo do Couto que 

tem origem na sua perdida Década Undesima5. O investigador inglês Charles Ralph Boxer, que contribui para 

o estudo sobre a História Trágico-Marítima com a investigação e com traduções de alguns relatos (BOXER, 

Charles Ralph, 1959 e 1968), elogia a narrativa do cronista como uma versão de segunda mão excelente e a 

mais credível (BOXER, 1959:39-40). Confessa, porém, que, apesar de tencionar traduzir o relato literalmente 

dentro do possível, teve de cortar frases, rearranjar parágrafos e emendar a pontuação, quando necessário, 

e deixa alguns passos equívocos ou duvidosos por resolver. Acrescenta que a maior confusão se encontra 

infelizmente numa das partes mais importantes, ou seja, na descrição relativa às tribos da Cafraria (BOXER, 

1959:40).  

                                                                                                                                                                    
AROUCA, João Frederico de Gusmão C., 2001; Idem, 2003, Letras D-L, p. 257). Contudo, ainda não verificámos nenhum 

exemplar. Charles Ralph Boxer não a classifica com uma letra talvez por ter visto a indicação apenas no Catalogue 519 

de Maggs Bros. de 1929, sem verificar nas suas mãos o exemplar. Fundamentando-se no catálogo, o historiador inglês 

supõe que a edição seja uma reimpressão da de 1592, desprovida de gravuras no fim. (BOXER, Charles Ralph, 1957, pp. 

52-53). 
5 A obra manteve-se em manuscrito até 1736, ou seja, foi dada à estampa pela primeira vez no segundo tomo da 
História Trágico-Marítima. A biografia do fidalgo foi publicado por completo em 1765. (BOXER, Charles Ralph, 1957, p. 
37 e 1959, p. 66). Na British Library, encontra-se um manuscrito intitulado Vida de Dom Paulo de Lima Pereira .... (MS 
28487); COUTO, Diogo do, 1765. 
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As dificuldades que o historiador enfrenta são calculáveis, pois o cronista, que se apoiou no referido 

manuscrito, ou elimina bruscamente as descrições do original, ou executa constantemente alterações, ou 

insere as linhas em que se presta compaixão às mulheres fidalgas, passando a transmitir apenas um terço, 

ou até menos, de informações testemunhais registadas na frente e no verso dos 57 fólios. 

CONTACTOS DOS PORTUGUESES COM OS AFRICANOS 

Comecemos por um cenário conhecido como o primeiro contacto entre os Africanos e os Portugueses do 

naufrágio do galeão grande São João registado na História Trágico-Marítima:  

 
D’alli a tres dias, eſtando naquelle lugar, onde eſcapàraõ do Galeaõ, lhe apparecèraõ em hum outeiro ſette, ou 

outo Cafres com huma vaca preza, e por acenos os fizeraõ os Chriſtãos deſcer abaixo, e o Capitaõ com quatro 

homens foy falar com elles, e deſpois de os ter ſeguros, lhe diſſéraõ os Negros por acenos, que queriaõ ferro 

(HTM, tomo I: p. 16. )6 

 
Apesar de se terem comunicado «por acenos», os sobreviventes e os indígenas começaram a negociar a 

troca de alguns pregos por vacas. Contudo, não se sabe pela leitura da História Trágico-Marítima por que 

razão outros cafres impediram o negócio, pois as linhas registadas no manuscrito são cortadas na 3.ª edição 

(ANÓNIMO, 1592: cap. XII)7 sem chegarem a compilação britiana. Consultemos a última parte do episódio 

no referido manuscrito: 

 

...e acenarão com os braços pera a praya como quem dezia que la avia muyto que o gualeão deytara fora e lhe 

não custaua nada (Mss. ANÓNIMO, s.d.: f. 423v.)  
 

Vejamos duas versões do relato de outro cenário referente a Pantaleão de Sá ter regressado da guerra para 

ajudar o rei que tinha hospedado bem os sobreviventes: 

 
...tornou o capitão a ver comselho sobre a detrjminação de sua partida, a quall acabarão d’asemtar ou por 
Deos diso ser seruido, ou pollos pecados de todos, detriminamdo de jr busquar ho Rjo de Lourenço Marquez e 

não sabião que estauão nelle por fallta de limguoa e por estarem metidos polo sertão xb [=quinze] ou xbj 
[=dezasseis] leguoas e por que este rjo he ho d’Aguoa de Boa Paz e tem tres braços que vem emtrar no mar em 

hũa foz e elles estauão no prymeiro e ho não sabião toda via trabalhauão por jr avamte e busquar allgũa 

embarquação (Mss. ANÓNIMO, s.d.: f. 426v.)          
 

...tornou o Capitaõ a fazer conſelho ſobre a determinaçaõ de ſua partida, e foy taõ fraco, que aſſentàraõ que 

deviaõ de caminhar, e buſcar aquelle Rio de Lourenço Marques, e naõ ſabiaõ que eſtavaõ nelle. E porque eſte 

Rio he o da agoa de Boa Paz com tres braços, que todas vem entrar ao mar em huma fôz, e elles eſtavaõ no 

primeiro(HTM, 1735, tomo I:24) 
 

Embora se destaquem habitualmente a fraqueza e a loucura de Manuel de Sousa como razões principais que 

levaram os sobreviventes ao desfecho funesto, regista-se no manuscrito nitidamente que estavam 

                                                 
6 O destaque é o nosso. 
7 O dígito da numeração do capítulo está estampado incorrectamente como «II». 
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desorientados por não terem intérprete e pela complicação geográfica do local. A supressão da passagem foi 

executada na terceira edição (ANÓNIMO, 1564, (segunda edição), cap. xxij; ANÓNIMO, 1592a, (3.ª 

edição), cap. XIX.). 

Uma das palavras problemáticas da História Trágico-Marítima encontra-se na passagem que se segue ao 

extrato anterior: 

           
 E porque eſte Rio he o da agoa de Boa Paz com tres braços, que todas vem entrar ao mar   em huma fôz, 

e elles eſtavaõ no primeiro: E ſem embargo de verem alli huma gota   vermelha, que era ſinal de virem jà alli 

Portuguezes, os cegou a ſua fortuna, que naõ quizeraõ ſenaõ caminhar àvante (HTM, Tomo I: 24). 
 

A palavra em questão «huma gota vermelha» está descodificada, talvez, após a aquisição do único exemplar 

verificado da primeira edição do mencionado relato pela Fundação Casa de Bragança (MONIZ, 2001: 36-37. 

98, pois está relatada na editio princeps: «E ſem embargo de verem aly hũa gorra vermelha, que era ſinal de 

virem ja aly Portugueſes»( ANÓNIMO, s.d., (1.ª edição):cap. xxij).   

No entanto, a descrição no manuscrito é um pouco diferente:  

 

...por que este este rjo he ho d'Aguoa de Boa Paz e tem tres braços que vem emtrar no mar em hũa foz, e elles 

estauão no prymeiro e ho não sabião toda via, trabalhauão por jr avamte e busquar allgũa embarquação, e 

sem embarguo de lhes os cafres mostrarem hũa guorra vermelha pera synall de vyrem ally portugueses que a 
tynhão deyxada [sic] em resguate, sua fortuna os cegou que não quiserão senão caminhar como lhe estaua 

ordenado acabarem com tamta fortuna (Mss. ANÓNIMO, s.d.:f. 426v ). 
 

Embora se registe «hũa guorra vermelha» com a pequena diferença ortográfica, os Africanos mostraram 

propositadamente aos Portugueses a gorra vermelha deixada pelos conterrâneos, em vez de estes 

encontrarem ocasionalmente. É cortada logo na primeira edição a informação relativa à razão por que se 

encontrava uma gorra vermelha, ou seja, uma prova dos contactos já estabelecidos na região entre os 

sobreviventes e os autóctones. Aliás, o facto de os Portugueses andarem com o barrete vermelho regista-se, 

por exemplo, no relato do naufrágio da nau São Paulo (Mss. ANÓNIMO, s.d.: f. 426v ) e no referido Trattado 

dos Grandes Trabalhos de Gaspar Ferreira Reimão (REIMÃO, 1590: f. 16v.). Acrescentamos que «hũa guorra 

vermelha» se torna em «huma gota vermelha» na transição da terceira edição emendada (ANÓNIMO, 

1592b, (3.ª edição emendada): cap. XIX.) para a quarta edição (ANÓNIMO, 1614, (4.ª ediçao):cap. 

DEZANOVE). A partir de então, a palavra «huma gota vermelha» é transmitida até ao texto da História 

Trágico-Marítima. 

                                                 
8 A cota atribuída ao exemplar é BDM II / 31 Adq. A edição fac-similada está conservada na Biblioteca Nacional de 
Portugal (H. G. 36027 V). A edição crítica encontra-se na KOISO, Kioko, vol. II, 2009, pp. 765-808. 
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Vejamos um cenário do relato integrado na História Trágico-Marítima que se cita frequentemente como um 

dos exemplos da comunicação entre os Portugueses e os naturais não por acenos mas através da língua 

local:  

 
Eſtando naquelle Arrayal ao outro dia perto da noite, virão chegar as três Almadias de negros, que lhe diſſerão 

por huma negra do Arrayal, que começava jà entender alguma couſa, que alli viera hum Navio de homens 

como elles, e que jà era hido (HTM, tomo I: p. 26.).  
 

A passagem correspondente no manuscrito é a seguinte: 

 
...e estando o arryall desta maneira passada parte da noute virão estas allmadias de negros e lhe mamdaraõ 

fallar por hũa negra que já começaua a emtender a limguoa. Os quaes cafres lhe diserão que aly vyerra hum 

nauio de homens como elles e que erão já idos (Mss. ANÓNIMO, s.d.: ff. 427r-427v.).    

           
Mais adiante na história, os autóctones tencionaram comunicar com os Portugueses através de «uma 

Cafra», como se relata na História Trágico-Marítima:  

 
E por huma Cafra, que era de Sofála, lhe diſſerão os negros, que ſe queriaõ mantimentos, que foſſem com elles 

a hum lugar onde eſtava o ſeu Rey, que lhe faria muito agasalho (HTM, tomo I: p. 27).   
 

Segundo o manuscrito, esta cafra considera-se ser a mesma que uma negra do arraial referida noutro 

extracto:  

 
...e pollo muyto tempo que avia que erão perdidos e polla comuersação dos cafres e polla necessidade que 

em fym he muita de toda las cousas emtemdião já parte da falla, e polla negra asima dita emtemderão as 

repostas, os quais diserão que se querião mantimentos que fosem omde estaua o seu Rey que lhe faria 

muito aguasalhado (Mss. ANÓNIMO, s.d.: f. 428r.). 
 

Um dos episódios que representam a loucura e a fraqueza de Sepúlveda, deverá ser o da travessia de um rio 

em que o capitão desembainhou uma espada perante os autóctones que remavam. Todavia, o cenário do 

manuscrito poderá divergir um pouco do da versão, com a qual nos familiarizámos. Vejamos esta vicissitude 

através apenas do manuscrito, da primeira edição e da versão da História Trágico-Marítima:  

 
...e como amanheçeo tomarão os negros quatro allmadias sobre preço de huns pouquos de preguos, pasamdo 

prymeyro allgũa gemte que o capitaõ pera sua guarda mamdaua como tinha de custume no pasar dos rios, 

embarquamdo se em hũa allmadia com sua molher e filhos, esperamdo o resto de sua companhya, ymdo com 

elle as outras allmadias, se desviou se desviou [sic] hum pouquo a sua do caminho que as outras leuauão por 
se guardar de huns baixos e cuidamdo Manoell de Sousa que com roins preposytos ho fazião mão 

atemtamdo no baxo, e por vyr ja desta maneira e cuydar que os negros lhe querião fazer allgũa traição, 

lamçou mão da espada e arramquou dela pera os negros que hyão remamdo. Dizemdo perros omde me leuais» 

(IDEM, Ibidem: f. 427v.).      
 

Como amanheceo tornarão os negros com quatro Almadias, e ſobre preço dhuns poucos de pregos começarão 

a paſſar a gente, passando primeyro que ho Capitão algũa gente pera guarda do paſſo como ſe ſempre fazia no 

paſſar dos rios. E embarcandoſe em hũa Almadia com ſua molher e filhos, para da outra banda eſperar o reſto 

de ſua companhia, e com elle hiam as outras tres Almadias carregadas de gente, e deſuiandoſe a ſua hum 
pouco do caminho que as outras leuauão, por ſe guardar dhum bayxo, cuydou Manoel de Souſa que o 
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afaſtauão das outras Almadias pera o roubarem, porque não leuaua lingoa conſigo, nem ſabia eſta rezão 
porque ho apartauam das outras. E por vyr jaa deſta maneyra e cuydar que lhe querião fazer os negros algũa 

treyção, por ſe ver leuado deſuiado das outras Almadias, lançou mão aa eſpada e arrancou della pera os negros 

que hião remando dizendo. Perros onde me leuais? (ANÓNIMO, s.d.: 1.ª edição:cap. xxiij.).  
      

Como amanheceo vierão os negros com quatro Almadias, e ſobre preço de huns poucos de prégos, começàrão 

a paſſar a gente, paſſando primeiro o Capitão alguma gente para guarda do paſſo, e embarcando-ſe em huma 

Almadia com ſua mulher e filhos, para da outra banda eſperar o rèſto da ſua companhia; e com elle hião as 

outras tres Almadias carregadas de gente. 

 

Tambem ſe diz que o Capitão vinha jà naquelle tempo maltratado do miolo, da muita vigia, e muito trabalho, 

que carregou ſempre nelle, mais que em todos os outros. E por vir jà deſta maneira, e cuidar que lhe querião os 

negros fazer alguma traição, lançou mão à eſpada, e arrancou della para os negros, que hião remando 

dizendo; Pèrros, adonde me levais? (HTM, tomo I: p. 26.).  
 

Embora, na História Trágico-Marítima, Manuel de Sousa tivesse desembainhado de repente a espada, havia 

uma razão para ter desconfiado dos Africanos por causa do desvio incompreensível. Aliás, segundo o 

manuscrito, como se insere na primeira edição um passo que não se encontra no manuscrito, a desconfiança 

terá sido provocada pela carência de intérprete.  

No manuscrito, antes da descrição em que o rei, que tinha hospedado bem os Portugueses, soube que o 

capitão pretendia partir, o autor anónimo deduz as razões da decisão de Manuel de Sousa, considerando 

não apenas a providência divina como também a falta de intérprete. A passagem modificada é transmitida 

no vigésimo capítulo da primeira edição e, com algumas poucas alterações, também no vigésimo capítulo da 

segunda edição. Contudo, não acontece o mesmo na terceira edição, pois o capítulo foi cortado 

inteiramente. 

 
Foy Noso Senhor seruydo de Manoell de Sousa e sua companhya se emguanar com  desconfiançaque tinhão 

de ser fallsydade e emguano ho oferecymento deste Rey e aguasalhados que lhe fazia tiuerão que era modo de 

mais desymulação pera que os tiuese mais seguros com este emguano não oulharão por seu bem e muyta 

parte foy pera sua perdição não aver limguoa antre elles que os emtemdee e como a desavemturra tinha 

 aynda o termo mais larguo pollo fjo que depois ouuerão ally achou les o juizo pera não  seguirem tão bom 

comselho por que se o crerão não ha duuida senão que se puderão alluar pois estauão no proprio Rio de 

Lourenço Marquez (Mss. ANÓNIMO, s.d.: f. 426). 
 

Parece que foy noſſo Senhor ſeruido que eſte capitão e os que com elle vinhão, não tomaſſem o conſelho deſte 

Cafre, pois era ſeruido de os leuar pera ſi, que o que parece he, que ſe ſeguirão o que lhes o Rey aconſelhaua, 

não ſe perderão da maneyra que ſe perderão. E o que cuydou Manoel de ſouſa pera deyxar de ficar ally foy, 

parecerlhe que o enganaua, e que todo ho gaſalhado que ateely lhe tinha feyto era a fim de os aſſegurar pera 

mays a ſua vontade os roubar, ho qual penſamento era falſo, e era muy certo o que lhe dizia o Reyzinho  negro. 

E hũa das couſas que lhe iſto fez parecer, foy não auer lingoa antrelles que os  entendeſſe bem. E ſe com eſte 

Rey ficara, nam ha duuida ſe não que ſe ſaluarão, mas como a deſauentura os tinha guardados pera ho fim que 

depoys tiueram, nam conſentio que ſeguiſſem o conſelho deſte Rey Cafre (ANÓNIMO, 1564, (2.ª edição): cap. 
xx.). 
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Por um lado, embora o autor anónimo considere que a carência do interprete era um dos factores decisivos 

para o desfecho trágico, a opinião não ficou conhecida pelos leitores posteriores à terceira edição. Por outro 

lado, a culpabilidade e a fraqueza do capitão vão-se destacando no decorrer das publicações, como 

analisámos (KOISO, 2004, vol. I: 322-324; IDEM, 2009, vol. I: 152-154).  

Passemos ao naufrágio da nau São Tomé. Os contactos entre os Portugueses e os Africanos no mencionado 

tratado de Reimão, onde se encontram constantemente episódios com autóctones durante a caminhada, 

registam-se quase vinte casos em que refere claramente a comunicação por gestos: «por acenos», «por 

asenos», «por hasenos», «asenauão» e «com as mãos». Quando os sobreviventes pediram «por acenos» a 

água aos autóctones, estes, por vezes, trouxeram-na (Mss. REIMÃO, 1590: f. 18r.) e, outras vezes, indicaram 

o local onde podia haver água (IDEM, Ibidem: f. 17v.). Apesar de ser um meio rudimentar, os Portugueses 

puderam obter a informação geográfica (IDEM, Ibidem, f. 29v.). Num caso, quando pediram a um nativo que 

ficasse com eles para os encaminhar, disse que lhe dessem algo primeiro. Oferecendo-lhe uma camisa, ficou 

contente e guiou-os (IDEM, Ibidem, ff. 22r-22v.). 

Consultemos um passo da História Trágico-Marítima, acerca de um senhor do local, coberto com pele de 

tigre, e acompanhado pela mulher:  

«chegando muito domeſticos aos noſſos, lhes diſſeraõ por acenos, que os ſeguiſſem, o que fizeraõ cuidando 
que era Senhor de alguma Aldea, e foraõ pelo meſmo caminho que elles trouxeraõ, pelo qual foraõ com 
trabalho, por ſer hum pouco aſpero, athè chegarem a huma povoaçaõ» (HTM, tomo I: 182). 
.  

 O cenário correspondente, no manuscrito, é como segue: 

 
a elles chegarão com as mãos e por hasenos assim elles como os seus todos asenauão muitto domesticos 
que fossem apos elles o que logo fiserão pella muita neçessidade que todos padecião de mantimento por 
aver dias que não comião e por ho caminho ser asperos por omde os guiauão hião muito devagar, mas 
aquella molher e velho os hião esperando e asenauão sempre com a mão que amdasem por diamtte e tendo 
caminhado hum pedaço pera demtro do serttão, chegarão a hũa pouoação desta gente (Mss. REIMÃO, 
Gaspar Ferreira, 1590: ff. 19v-21r.).  

 

Enquanto Couto descreve aquilo que surgiu, Reimão reproduz escrupulosamente as circunstâncias em que 

dois Africanos prestaram atenção aos Portugueses.  

Além de se comunicarem «por acenos», os sobreviventes recorriam, com alguma frequência, a outro meio 

como o bater as palmas em «sinal de pas». Depois de terem atirado a um pássaro com uma das espingardas 

apenas para os Portugueses se mostrarem armados, fugiram os habitantes, aos quais os sobreviventes 

perseguiram,  

 
....chamandoos com as mãos e batemdolhas que he sinal de pas e amisade e disendolhe por  asenos que 

não ouuessem medo nem temessem e lhe pedião que lhe mostrassem o lugar  d’agoa o que numqua quiserão 

fazer (IDEM, Ibidem: f. 18r.)  
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Noutra ocasião em que os Africanos agrediram os sobreviventes com flechas, estes recorreram à mesma 

medida, pois «por asenos lhe pedião que estiuessem quedos e que lhe não fisesem mal e lhe batiam as 

palmas que he sinal de paz (IDEM, Ibidem:f. 44r.). 

Para afastar os indígenas que impediram os Portugueses de avançar no caminho, Estevão da Veiga recorreu 

também a outra atitude, porque «o capittão se uirou a elles com hũa espada e rodella que trasia e com a 

espada lhe fes hũa risqua na area, dando lhe a entender que se ali passauão os auia de matar» (IDEM, 

Ibidem:f. 32r ). 

A comunicação foi estabelecida nem sempre por gestos, pois os sobreviventes chegaram a conhecer com 

alguma frequência Africanos que falavam português. Numa passagem da História Trágico-Marítima, relata 

um facto no reino de Manhiça: «elles se alegràraõ em extremo com hum Cafre, que lhe fallou Portuguez 

muito claro» (HTM , tomo II: 183.). Contudo, além de trocar quase sempre o topónimo Inhaca por Manhiça, 

o cronista ou mistura alguns episódios, ou não aproveita outros. Segundo o Trattado de Reimão, apareceu 

na mesma altura um nativo que sabia algumas palavras portuguesas, como capitão, galinha e biscoito. Uma 

vez que não o puderam compreender em nada mais, enviou outro para avisar o rei de Inhaca da sua chegada 

(Mss. REIMÃO, 1590: f. 22v.). Aliás, os Africanos trouxeram um indivíduo que falava muito bem português, 

através do qual o capitão lhes explicou o que tinha acontecido com os sobreviventes (IDEM, Ibidem:f. 23r.). 

O rei foi informado do que tinham passado provavelmente por este mesmo indígena (IDEM, Ibidem:, f. 23v.). 

Na partida para uma ilha no Sábado de Páscoa, o rei de Inhaca mandou três autóctones acompanhar os 

sobreviventes. Um destes falava português e chamava-se Pedro que, segundo o manuscrito, «deuia ter 

fugido aos portuguesses que ali vem ao resgatte» (IDEM, Ibidem: f. 25r.). Quanto a outro, que também 

falava português, a testemunha pensa o mesmo (IDEM, Ibidem: f. 25r.). Aliás, um velho, que estava com o rei 

havia muitos anos e que se chamava António, contou o naufrágio do galeão grande São João, em que tinha 

vindo da Índia com o seu senhor, quando era jovem. O velho acrescentou que o rei de Inhaca era o filho 

daquele que tinha tratado bem os sobreviventes do galeão 34 anos antes e que os tinha aconselhado a não 

seguir mais em frente (IDEM, Ibidem: f. 25r.). Embora Reimão registe mais indivíduos que falavam português 

e também os «limgoas» que serviram como intérprete, a maior parte dos episódios não se encontra no 

relato de Couto. 

Através de diversas relações com os autóctones, o sota-piloto deixa, ao longo do testemunho, algumas 

pistas para os futuros navegadores aproveitarem as suas experiências:  

 

...por hasenos desião que fossem pera o serttão que adiente avia hum rio de agoa, o que não quiserão fazer 

antes detriminarão retirarsse do serttão e tornarem a praja d’outra ves por verem que se ajuntauão tantos 

cafres e que se os comettessem seria milhor acharemsse na praja onde pudessem ter as costas no mar, o que 

logo puserão por obra, tomando ho caminho contra a praja (IDEM, Ibidem, 1590: ff. 18v-19r.).       
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     Mais adiante, porém, reforça outra opinião consoante aquilo que sofre:  

 
...digo, pois pella praja padeçião e não achauão que comer nem que beber, pello que hião todos perecendo 

(IDEM, Ibidem, 1590: f. 22r.). 
 

 Sugere o que deveria fazer no desembarque após o naufrágio:  

...notta, e fique daqui memoria aos que nalgum tempo o que Deos não premitta padecerem naufragio que o 

primçipal que pretendam saluar sejam espimguardas e armas, porque assim como esta gemte não trassia mais 

que sinco espingardas trouxerão quinse ou vimtte  puderão comquistar seguramentte toda aquella cafraria e 

tomar todos os mantimentos neçessarios (IDEM, Ibidem, 1590: f. 21r.). 
 

Apresenta também o conceito que os Africanos tinham sobre os Portugueses:  

...naturalmente os cafres são muito cobiçossos he posto que sejam grandes sempre esperão que lhe dem algũa 

cousa mormente dos purtugesses de quem tem opinião e disem que são senhores do fatto e riquesa e que 

quamdo mais despidos estão lhes não fallta fatto que damtre a pelle o tirão (IDEM, Ibidem, 1590: f. 23v.). 

 

CONCLUSÃO 

Como vimos em alguns exemplos, no naufrágio do galeão grande São João, os sobreviventes teriam tido 

muita dificuldade em comunicar com os Africanos por não estarem informados de outras catástrofes 

antecedentes. Porém, embora a carência do intérprete possa ser uma das razões determinantes da 

calamidade em terra e o assunto se registe frequentemente no manuscrito que se pode considerar a 

narrativa mais aproximada à original, a eliminação de um capítulo e de outras referências aos problemas 

provocados pela falta de intérprete e, também, o destaque do egoísmo, da fraqueza e da loucura de Manuel 

de Sousa de Sepúlveda e da tragédia de D. Leonor, mulher do capitão, terão desvalorizado a importância da 

«lingoa», ou seja, o meio de contacto com os autoctones, assim ignorando uma parte da utilidade do relato.  

No caso da nau São Tomé, o manuscrito Trattado dos Grandes Trabalhos, redigido pelo sota-piloto da 

mesma, Gaspar Ferreira Reimão, constitui uma fonte rica que nos parece, por vezes, como se fosse a 

transmissão ao vivo, incluindo diversos episódios relativos aos contactos dos Portugueses com os Africanos 

quer positivos quer negativos. Contudo, o relato de Diogo do Couto, integrado no segundo tomo da História 

Trágico-Marítima, através do qual conhecemos o naufrágio da nau São Tomé, impossibilita-nos de saber os 

pormenores, devido às modificações das palavras e dos cenários e aos grandes cortes.   

Antes de finalizar este trabalho, citemos a descrição do primeiro encontro com o rei de Inhaca, em que, além 

de os sobreviventes o terem informado do que tinha acontecido e o rei ter reagido de uma maneira 

amigável, Reimão insere um comentário acerca do estratagema usado para cativar o interesse do rei:  

 
Depois de todos serem asemttados, o capittão comessou de dizer e comtar ao Rey sua perdição e trabalhos e 

como ya de lomge o hião buscar por terem sabido ser amigo dos purtugesses, posto que isto não fosse assy por 

que acaso forão ali ter, como atras fica ditto, mas pareçendolhe que pera tal tempo lhes serião bons estes 
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comprimentos, os uzaua com elle, e assim lhe pos diante as neçessidades em que todos estauão e os trabalhos 

que tinhão passado e tudo isto declaraua ao Rej o cafre que falaua purtuges, ao que o Rey respondeo dando 

mostras de muito semtimento que lhe pesaua muito de sua perdição e trabalhos, offerecendosse pera tudo, o 

que ouuessem mister de sua terra (IDEM, Ibidem, 1590: f. 23v.). 
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