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ENTRE CAPITÃES E CASADOS: 
UM BALANÇO DO “SÉCULO PORTUGUÊS DE MALACA” (1511-1641)

Comunicação apresentada na  
Academia de Marinha pelo prof.  

doutor Paulo Sousa Pinto, em 19 de Julho

No ano em que se assinalam 500 anos sobre a conquista de Malaca por Afonso de 
Albuquerque, vem a propósito uma reflexão global acerca da importância e das conse-
quências do ato – integrado na construção de um império português na Ásia –, assim 
como da evolução e das estratégias de sobrevivência da cidade que se manteve em mãos 
portuguesas por mais de um século; um balanço dos 130 anos, em suma. Mais do que 
celebrar o feito militar, importa entender o seu significado, as condições em que decor-
reu e alguns dos seus efeitos; do mesmo modo, destacar alguns traços dominantes deste 
domínio singular: uma cidade portuária de primeira grandeza à escala asiática ou mun-
dial, distante dos centros de decisão e das fontes de apoio e de recursos, que sobrevi-
veu e prosperou graças a estratégias peculiares de adaptação e de acomodação ao meio 
envolvente. Nesta estratégia, desempenharam um papel fundamental os dois principais 
poderes, os dois eixos políticos e económicos em torno dos quais girava a sobrevivência 
de Malaca sob domínio português: os capitães e os casados. Ao longo do século XVI, a 
cidade conseguiu encontrar o seu caminho e contornar as dificuldades que se lhe depara-
vam, apesar do seu isolamento e de um meio envolvente frequentemente hostil. Foi só no 
século seguinte, com a chegada das armadas holandesas, que a cidade assistiu ao derrube 
dos esteios que haviam assegurado a sua sobrevivência ao longo de um século e entrou 
num processo de contração, vindo a capitular, finalmente, em 1641.

1. MALACA, EMPÓRIO E CAPITAL DE UM IMPÉRIO

Fundada algures no dealbar do século XV, Malaca cresceu rapidamente, em impor-
tância e prestígio, até se tornar, um século decorrido, numa das mais importantes e flores-
centes cidades da Ásia marítima. As razões do seu sucesso foram fundamentalmente duas: 
em primeiro lugar, uma gestão inteligente e proveitosa, do ponto de vista económico, 
das vantagens da sua posição geográfica, permitindo a Malaca tornar-se uma espécie de 
“ponto de encontro” das comunidades de mercadores vindos de oeste (árabes, guzerates, 
bengalis) com as de leste (javaneses, chineses, léquios), que se cruzavam graças ao regime 
das monções; em segundo lugar, o prestígio da linhagem reinante, que lhe permitiu obter 
uma posição hegemónica no contexto regional e, de um modo geral, em todo o Mundo 
Malaio, constituindo-se como um verdadeiro império.

353



354

Paulo SouSa Pinto

Malaca foi fundada por um príncipe que se reclamava herdeiro da linhagem do 
antigo império budista de Srivijaya, que dominara a região entre os séculos VII e XIII. 
Neste lapso de tempo, Srivijaya dominara ambas as bandas do estreito entre a Península 
Malaia e Samatra, assim como o Estreito de Sunda, constituindo-se como a mais impor-
tante potência regional; é, ainda hoje, reclamado como o berço da civilização malaia e 
uma importante referência histórica quer da atual Malásia, quer da Indonésia. O seu 
apogeu coincidiu, precisamente, com a generalização das ligações de longo curso, entre 
a Índia e a China, numa primeira “idade do comércio”. Veio, contudo, a declinar por 
volta do século XIII, tendo o epicentro, em termos de hegemonia regional, passado para 
a civilização javanesa de Mojopahit.

Malaca herdou, reclamou e fez renascer, deste modo, a linhagem de Srivijaya, o 
que lhe permitiu não só assegurar a fidelidade das populações ribeirinhas dos estreitos 
de Singapura (os chamados orang laut) e que controlavam a navegação na região, mas 
também obter um ascendente social e político sobre os reinos vizinhos, em ambos lados 
do Estreito, construindo uma teia de vassalidades externas que formavam um verdadeiro 
império. Pouco depois da sua fundação, teve lugar um momento catalisador do processo 
de crescimento da cidade, que lhe alargou perspectivas e horizontes: a conversão do rei 
ao Islão. Malaca passou, a partir desse momento, não só a contar com a solidariedade da 
rede mercantil islâmica que lentamente ia penetrando na Insulíndia, mas também a assu-
mir-se como o principal motor e veículo dessa mesma penetração religiosa e comercial, 
nomeadamente nas cidades do norte de Java e mais além, nas Molucas e noutras para-
gens do arquipélago. Foi, portanto, a conversão ao Islão que definitivamente catapultou 
Malaca para a prosperidade e o protagonismo que os portugueses iriam encontrar, nos 
finais da primeira década do século XVI.

Há que apontar um factor adicional que trouxe segurança, prestígio regional e 
reconhecimento internacional a Malaca, também numa fase inicial da sua história: tra-
tando-se de uma pequena potência, com recursos limitados para fazer frente à endémica 
turbulência política da região, os reis de Malaca declararam-se vassalos da China Ming, 
colocando-se sob a sua proteção formal contra inimigos e rivais (nomeadamente o Sião), 
numa época em que esta dinastia se encontrava em plena fase de expansão e abertura aos 
Mares do Sul.

Ao nível da prática quotidiana, Malaca adotou normas inteligentes de gestão e de 
maximização da sua posição geográfica. Assumiu-se como um porto seguro, com regras 
de funcionamento claras ao nível fiscal e funcional (e codificadas no undang-undang 
Melaka) e concedendo espaço e autonomia às comunidades mercantis que se instalavam 
na cidade. Duas delas assumiam, na viragem para o século XVI, um papel predominante 
em termos de poder económico e influência política no sultanato: os quelins (uma casta 
de mercadores hindus da costa mericional indiana) e os guzerates, muçulmanos, que 
controlavam o comércio das especiarias para o Médio Oriente. Cada uma delas assumiu 
uma posição diferente quando os portugueses chegaram à cidade, em 1509.
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2. CONTACTO E CONQUISTA

A chegada de Diogo Lopes de Sequeira a Malaca, em 1509, foi o culminar de um 
processo de curiosidade e interesse que o nome da cidade suscitava nos europeus em geral 
e nos portugueses em particular, sobretudo desde o sucesso da viagem de Vasco da Gama. 
Circulavam pela Europa, nomeadamente por via dos relatos das viagens de Marco Polo, 
informações mais ou menos confusas sobre a localização e a riqueza da cidade. O apên-
dice do relato da primeira viagem do Gama não o é menos, ao descrever Malaca como 
“de cristãos, e o rei cristão”, mas revela a sua opulência, nomeadamente em cravo, noz-
moscada, porcelanas e sedas. O rei D. Manuel, embora estivesse sobretudo interessado 
em encontrar o Prestes João, abater o poderio do sultão do Cairo e do mundo islâmico e, 
finalmente, recuperar Jerusalém para a cristandade, não descurava evidentemente outros 
vectores e linhas de exploração do Índico. Uma delas era chegar rapidamente a Malaca, 
tanto mais que este objetivo enquadrava-se na sua política ultramarina e nos seus sonhos 
de expansão. O seu cumprimento, perseguiu o monarca teimosamente durante vários 
anos, até se decidir pela preparação e envio de uma armada com esse fim específico: che-
gar a Malaca o mais rapidamente possível.

Em termos esquemáticos, pode-se afirmar que o interesse do rei português por 
Malaca era triplo, ou melhor, resolvia três preocupações fundamentais. A primeira era, de 
modo prosaico, prosseguir a prática portuguesa na Ásia, ou seja, obter o acesso às rique-
zas que afluíam à cidade, nomeadamente especiarias que se sabia provirem de regiões 
localizadas mais além, como o cravo e a noz-moscada; obtendo-se um acordo ou tratado 
comercial com o rei da terra, poder-se-ia, tal como havia sido feito na Índia, carregar as 
naus do reino com produtos de grande valor e de alto preço e procura na Europa.

A segunda motivação era, de certo modo, o reverso da primeira, e enquadrava-se no 
projeto global acalentado pelo monarca e pelos seus homens: afrontar o mundo islâmico, 
abastecer a Europa de mercadorias asiáticas pela rota do Cabo ao mesmo tempo que 
se enfraqueciam as rotas tradicionais do Médio Oriente, dominadas pelos mercadores 
muçulmanos. O vice-rei D. Francisco de Almeida dera-lhe informações concretas acerca 
do modo como Malaca era um importante nó da rede comercial islâmica, rumando as 
mercadorias ao Mar Vermelho e, depois, às mãos de Veneza. Portanto, era do maior inte-
resse alcançar rapidamente a cidade.

O terceiro foco de interesse de Malaca para o rei envolvia a localização geográfica da 
cidade e a sua relação com o tratado de Tordesilhas. Este consagrara a partilha do Atlân-
tico entre Portugal e Castela, mas a linha do anti-meridiano, que se estendia algures por 
paragens desconhecidas do outro lado do mundo, era um fator de crescente preocupação 
para os portugueses. Não se sabia onde ficava exatamente Malaca na divisão do mundo 
em dois hemisférios, mas corriam já rumores de reivindicação por parte de Castela, pelo 
menos desde a viagem de Pedro Álvares Cabral, de que a cidade se localizava dentro da 
sua esfera de influência. Ora, Portugal assumira, desde D. João II, a Ásia como prioridade 
de expansão e deixara o Novo Mundo à potência vizinha e rival, como preço a pagar pela 
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paz peninsular. Para lá de Malaca ficavam as Ilhas das Especiarias e, sobretudo, a China, 
que desde há séculos inflamava a imaginação dos europeus. Era necessário, portanto, 
chegar rapidamente a Malaca e firmar ali uma posição, porque os castelhanos fá-lo-iam, 
mais cedo ou mais tarde, pelo outro lado do mundo.

Deste modo, D. Manuel tinha pressa em obter informações e em colocar os seus 
homens em Malaca. Instou D. Francisco de Almeida a fazê-lo mas este, por vários moti-
vos, nunca chegou a cumprir as ordens. Os horizontes geográficos do vice-rei haviam 
ficado pela ilha de Ceilão, deixando, assim, por explorar a imensidão que se estendia para 
lá da ilha da canela: o golfo de Bengala, o Sueste Asiático e o Extremo Oriente. A pressa 
do monarca levou-o a preparar uma armada em Lisboa especificamente com esse fim, 
cujo comando entregou a um homem da sua confiança, Diogo Lopes de Sequeira, e que 
zarpou de Lisboa a 5 de Abril de 1508.

Depois de uma escala em Cochim, que era então a principal base de apoio às 
operações portuguesas no Índico, rumou ao Estreito de Malaca, fazendo uma para-
gem nos sultanatos de Pasai e de Pedir, na ponta norte de Samatra. Seguiu depois para 
Malaca, onde chegou a 11 de Setembro de 1509 e onde foi recebido pelos malaios com 
curiosidade e espanto. É, aliás, muito curioso verificar a semelhança dos registos desse 
primeiro contacto. O Sejarah Melayu (ou “Anais Malaios”) assinala-o com as seguintes 
palavras: “Pouco tempo depois veio um navio dos francos de Goa a comerciar com Malaca: 
e os francos perceberam quão próspera e populosa era a cidade. A gente de Malaca, por seu 
lado, afluiu para ver qual o aspecto dos francos; e todos ficaram espantados, dizendo: ‘São 
bengalis brancos!’. À volta de cada franco juntou-se uma multidão de malaios, alguns sacu-
dindo a sua barba, outros tocando-lhe na cabeça, outros tirando o seu chapéu, outros ainda 
agarrando-lhe a mão.”

Já o cronista João de Barros escreve, nas suas Décadas da Ásia: “Os moradores dela 
[Malaca], também vendo as nossas naus e o aparato das nossas bandeiras, trombetas e arti-
lharia, que assombrou aquelas praias, ficaram muito mais espantados por verem mais em nós 
para temer que os nossos viam neles. […] E como gente assombrada do nosso nome, tanto que 
viram surgir Diogo Lopes, todos em geral começaram a acudir à ribeira; e muitos batéis de 
serviço do grande número de velas que ali estavam surtas ferviam de umas em outras e do mar 
para a terra, como gente mais temerosa de nós que espantada da novidade das naus e feição 
de trajo que os nossos levavam.”

Os pormenores da odisseia de Diogo Lopes de Sequeira e dos seus homens é sobe-
jamente conhecida: iniciamente bem recebidos pelo sultão, viram contudo toldar-se o 
caráter amistoso pelas manobras de um poderoso setor da elite local, liderado pelo ben-
dahara (espécie de primeiro ministro dos sultanatos malaios) e apoiado pela comunidade 
guzerate, a quem causava séria apreensão o poder naval e a possível influência que os 
recém-chegados pudessem obter. O ambiente degradou-se rapidamente e o capitão por-
tuguês foi obrigado a retirar-se, deixando parte dos seus homens cativos no sultanato.

Como que prenunciando as dificuldades, o rei D. Manuel, ainda sem notícias do 
que ocorrera, enviara uma nova armada, a fim de reforçar a presença portuguesa em 
Malaca. Contudo, na Ásia estava já em funções um novo governador, Afonso de Albu-
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querque, dotado de uma visão estratégica substancialmente diferente e mais ampla do 
que a do seu antecessor. Disposto a avançar apenas numa posição de força e a subordinar 
as ordens do capitão da armada, Diogo Mendes de Vasconcelos, ao seu projeto global, 
Albuquerque acabou por confiscar a armada e a utilizá-la num objetivo que considerava 
prioritário: a tomada de Goa. Depois, reunidas as forças navais portuguesas, atravessou 
então o Golfo de Bengala em direção a Malaca.

Não vale a pena analisar os detalhes do que se seguiu. Convém apenas assinalar o 
facto de Albuquerque ter percebido imediatamente que havia forças na cidade que viam 
com bons olhos a presença dos portugueses e que os ajudavam, com informações e conse-
lhos, a ultrapassar a hostilidade das autoridades malaias e da comunidade guzerate: entre 
eles, encontravam-se os quelins e os chineses. Dado o impasse nas negociações com o 
sultão, Albuquerque, pouco dado a minudências diplomáticas, decidiu-se por um golpe 
de força e atacou a cidade. Malaca caiu a 10 de Agosto de 1511, com a fuga do sultão 
e da sua corte. Os guzerates, principais opositores à presença portuguesa, abandonaram 
igualmente a cidade. Os portugueses tinham agora o domínio de uma cidade opulenta e 
a chave do acesso à Insulíndia e ao Extremo Oriente.

3. O RESCALDO

Uma coisa era tomar Malaca; outra, bem diferente, era mantê-la ou, tão-somente, 
decidir o que fazer com ela. Albuquerque estava bem consciente do desafio que cons-
tituía o controlo e a manutenção de uma cidade tão importante e distante do epicen-
tro do poder naval português na Ásia, com os escassos recursos à sua disposição. A sua 
estratégia foi dupla. Em primeiro lugar, tentou manter inalterado o status quo existente, 
procedendo a um mínimo de reformas à estrutura do sultanato malaio: prosseguir uma 
política de atração das comunidades mercantis asiáticas mediante uma política de baixos 
direitos alfandegários, anunciar e fazer anunciar a abertura da cidade ao comércio, como 
até então, e adaptar e aproveitar alguns elementos da estrutura política do sultanato. Foi 
neste sentido que o bendahara passou a ser o representante dos quelins e entregue a um 
importante nome desta comunidade que se distinguira na ajuda aos portugueses, cha-
mado Nina Chatu, e o tumenggong, até então uma espécie de responsável da segurança 
da cidade, foi transformado no porta-voz das comunidades muçulmanas, e entregue a 
um mercador da ilha de Lução. Do mesmo modo, não alterou a estrutura restante do 
sultanato, nomeadamente o número apreciável de escravos e dependentes do sultão que 
continuaram, durante alguns anos, a ser sustentados pela coroa portuguesa.

Em segundo lugar, o governador lançou de imediato uma campanha diplomática 
e de relações públicas junto dos reinos vizinhos, anunciando as suas intenções de paz e 
comércio e promovendo alianças e contactos, de modo a minimizar o impacto negativo 
da conquista e a tentar garantir apoios. A estratégia deu os seus frutos: os portugueses 
lograram um conjunto de respostas positivas em diversos reinos – tendo inclusivamente 
alguns sultanatos vizinhos declarado uma vassalagem nominal à coroa portuguesa – e 
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conseguiram, de um modo geral, assegurar uma posição diplomática vantajosa. Mas 
Albuquerque tinha consciência de que as alianças e os tratados de amizade eram frágeis 
e voláteis e que a segurança da cidade tinha que ser assegurada por meios militares. Eis 
porque decidiu encetar de imediato a construção de uma torre fortificada – chamada de 
A Famosa – que garantisse uma segurança mínima e constituísse um refúgio elementar 
em caso de ataque.

Subsistiu, contudo, um problema fundamental que não foi resolvido: o sultanato 
de Malaca não desapareceu. De facto, o sultão Mahmud Syah não foi capturado, não se 
submeteu nem se declarou vencido, antes escapou para o interior, vindo a refugiar-se em 
Pahang e, posteriormente, a estabelecer-se mais a sul, em Bentan. A partir daqui tentou 
reconstituir o seu império e recuperar a sua capital, lançando ataques a Malaca e à nave-
gação portuguesa. Mais tarde, perante a derrota militar infligida pelos portugueses – que 
em 1528 arrasaram sua base de operações – fez a paz e comprometeu-se a cumprir uma 
série de disposições que o colocavam sob a tutela portuguesa. Uma trégua, apenas. O 
seu filho veio a fixar-se num outro local e a fundar um novo sultanato, o de Johor, que 
ameaçou Malaca até à queda da cidade para os holandeses, em 1641, na qual participou 
e colaborou.

Era uma característica dos sultanatos malaios que os portugueses desconheciam e 
com cuja amplitude certamente não contavam: o poder e o prestígio – e, por consequên-
cia, a riqueza material – estavam intimamente ligados à figura do sultão, onde quer que 
este se encontrasse. Que Malaca estivesse nas mãos de estrangeiros era um pormenor 
mais ou menos irrelevante; desde que a linhagem real permanecesse intacta, a unidade 
do seu império sobreviveria. Foi o que veio efetivamente a acontecer: Johor herdou o 
essencial do antigo império de Malaca e passou, assim, a rivalizar com a cidade agora nas 
mãos dos portugueses, quer em termos político-diplomáticos, quer no que dizia respeito 
à competição comercial. O facto de os portugueses centrarem o seu interesse no movi-
mento portuário e no trato marítimo, desinteressando-se por qualquer tipo de ocupação 
territorial, facilitou esta tendência.

Houve momentos em que o acordo pareceu possível e a rotura esteve prestes a ser 
evitada. Segundo algumas fontes portuguesas, o próprio D. Manuel estaria inclinado a 
devolver a cidade ao sultão expulso, desde que os portugueses mantivessem o controlo 
do porto. Tal hipótese, se chegou alguma vez a constituir uma proposta concreta, nunca 
veio contudo a tomar corpo e a constituir uma opção viável. Passaram, portanto, a existir 
duas Malacas, uma geográfica e outra política, rivais e concorrentes, que disputavam os 
mesmos tratos, competiam entre si pelo controle das mesmas rotas e tentavam atrair as 
mesmas comunidades de mercadores.

Atribui-se geralmente a Afonso de Albuquerque uma atuação genial na construção 
dos alicerces do Estado da Índia, pela forma como procurou dominar os principais nós 
do comércio marítimo asiático: Malaca, Ormuz e Adém, com uma posição central no 
subcontinente indiano, Goa. Convém, no entanto, relembrar que a sua agressividade 
correspondia a uma perceção clara dos recursos limitados que os portugueses tinham ao 
seu dispor, sendo, portanto, necessário aproveitar ao máximo o efeito-surpresa do então 
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invencível poderio naval português, concentrando a atenção em iniciativas prioritárias. 
Há também que atender ao facto de os seus atos não terem merecido apoio unânime 
nem por parte de capitães e soldados, na Índia, nem da corte em Lisboa. Pelo contrário, 
Albuquerque acumulou ódios e inimizades, que acabaram por forçar o rei a substituí-lo 
por alguém mais conciliador. Por fim, há que relembrar que, embora fosse um homem 
da confiança de D. Manuel e um partidário dos seus projetos ultramarinos, a conquista 
de Goa e, sobretudo, de Malaca, foram atos que excederam claramente as ordens do 
monarca e que acabaram por fornecer argumentos e força aos que, na Índia e em Lisboa, 
clamavam pela sua destituição.

Albuquerque era, sobretudo, um homem de vistas largas. Compreendeu que o 
Índico era um espaço interdependente, onde as diversas peças se encaixavam e dependiam 
mutuamente e, portanto, era necessário agir em várias frentes. A tomada de Malaca não 
fora uma aventura impulsiva ou revanchista, mas sim um vetor fundamental de uma estra-
tégia global; temerária, sim, mas resultante de um certo ambiente eufórico que decorreu 
do avanço inexorável das armadas portuguesas ocorrido nos primeiros anos do século. 
Mais tarde se veio a lamentar a dispersão dos recursos por uma vastidão tão imensa, a 
fragilidade de uma estrutura assente em fortalezas de difícil manutenção e ligadas por 
armadas sujeitas aos caprichos das monções e à hostilidade de forças rivais e inimigas.

Seja como for, a partir do momento em que os portugueses passaram a deter uma 
posição tão importante como Malaca, estavam abertas as portas para o reconhecimento e 
a exploração da Insulíndia e do Extremo Oriente e para, de certo modo, completar a via-
gem do Gama: para lá ficava o Pacífico e a zona de influência de Castela. Nesse sentido, o 
ato de Albuquerque foi verdadeiramente um passo de gigante, um salto súbito e ousado 
que catapultou súbita e decididamente Portugal para o estatuto de potência asiática.

4. A GESTÃO DE UM EMPÓRIO

Apesar de controlar uma das mais importantes passagens marítimas de todo o 
mundo, um estreito que ligava duas metades da Ásia marítima, Malaca sempre foi, para 
o Estado da Índia português, uma posição solitária, distante e remota. Ao contrário da 
região do Guzerate, da costa do Malabar ou do Golfo Pérsico, que contavam com um 
conjunto de posições secundárias de apoio, com um rosário de fortalezas ou uma con-
centração substancial de meios navais e militares, Malaca era uma cidade isolada num 
imenso espaço que se estendia da ilha de Ceilão ao arquipélago nipónico. As tentativas 
de fixação em Pasai (Samatra) ou em Banten (Sunda-Java), logo nas primeiras décadas, 
fracassaram, e as posições que mais tarde vieram a ser criadas neste espaço obedeciam a 
contingências e a necessidades meramente locais (visível nos casos de Ternate, Tidore ou 
Amboino), ou eram iniciativas de privados, escapando deste modo ao interesse e à esfera 
oficial do Estado (como Macau, Sirião ou Timor).

Malaca era, antes de mais, um ponto de cruzamento de rotas, uma espécie de “porta 
giratória” de mercadorias com várias proveniências e origens, e que podem agregar-se 
em quatro grupos: em primeiro lugar, as especiarias; a pimenta de Samatra e de Sunda, 
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a noz-moscada de Banda ou o cravo das Molucas, assim como outras mercadorias de 
origem vegetal (como o sândalo de Timor), oriundas da Insulíndia, trazidas pelos navios 
portugueses, pelos javaneses ou por outras comunidades mercantis, e que de Malaca 
seguiam depois por canais diversos até atingir o mundo indiano, o Médio Oriente (e daí 
a Europa) ou diretamente Cochim, Goa e, depois, Lisboa, de onde eram redistribuídas 
para o continente europeu. Um segundo grupo era formado pelos tecidos da Índia (de 
Cambaia, do Coromandel ou do Bengala), diretamente transacionáveis por aquelas. Em 
terceiro lugar, as mercadorias provindas do mundo chinês, sobretudo sedas e porcela-
nas, ocupavam igualmente um lugar importante e alcançavam Malaca para seguirem 
posteriormente para oeste. Por fim, havia um quarto grupo, de produtos heterogéneos 
produzidos a ocidente, nomeadamente no Guzerate, e onde se podiam contar o ópio, 
metais ou produtos de tinturaria.

Sobre todas estas mercadorias (a que se somava uma lista extensa de outras de 
menor importância e volume, produzidas quer localmente – como o estanho – quer 
algures), tentaram os portugueses obter proveito e controle, seja comerciando direta-
mente, seja cobrando direitos alfandegários em Malaca. Existia todo um feixe de linhas 
de comércio, em diversas escalas – um pequeno trato local, um comércio de âmbito 
regional e ligações de longo curso – e em diversos volumes e escalas, desde o pequeno 
trato de mantimentos, por exemplo, até às parcerias de grandes consórcios mercantis que 
envolviam avultados capitais e investimentos.

Desde cedo que os portugueses perceberam que o grosso do negócio e do lucro não 
estava em carregar especiarias para a Europa, pela Rota do Cabo, mas sim em penetrar 
nas redes de comércio asiáticas, participando no que então se chamava de “comércio de 
Índia em Índia”. Malaca era, por excelência, o nó ideal para este tráfico de todo o tipo 
de mercadorias, com origens e destinos diversificados. Durante algum tempo, houve 
pretensões de estabelecer monopólios régios. O do cravo das Molucas era, talvez, o mais 
importante. Só era permitido carregar cravo nas naus de El-Rei, embora fosse reservado 
um espaço para as participações de privados. Era, evidentemente, um sistema de rigor 
falacioso e de aplicabilidade muito duvidosa, uma vez que o efectivo controlo sobre a 
produção e as rotas excedia o poder dos oficiais régios, dos feitores e dos capitães. Desde 
cedo se começou a pensar num sistema alternativo. Em 1539, finalmente, o vice-rei D. 
Garcia de Noronha aboliu o monopólio régio e implementou um outro sistema que, 
com variações, subsistiu até ao final do século: qualquer pessoa podia negociar em cravo 
das Molucas, desde que reservasse para o rei de Portugal 1/3 da carga a preço de custo e 
pagasse, se utilizasse os navios da coroa, uma taxa a título de frete. Eis porque se chamou 
de “terços e choqueis”.

Como era feito o controlo do comércio asiático? Aparentemente, todos os navios 
tinham que navegar com autorização das autoridades portuguesas, mediante a emissão 
de um salvo-conduto (chamado “cartaz”); quem não o possuísse estava sujeito a apresa-
mento pelas armadas portuguesas. Na prática, era apenas uma pretensão, um direito a 
que os portugueses se reclamavam, mas que no quotidiano era ultrapassada pelas par-
cerias, pelos acordos e pelos negócios em que oficiais, capitães e privados se envolviam.  
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O “cartaz” era, sobretudo, um instrumento político, uma concessão dada a reis e potên-
cias aliadas que funcionava como uma garantia de paz e de não-apresamento.

A forma de participação portuguesa mais generalizada no comércio de Malaca era 
as chamadas “viagens”, linhas de comércio entre a cidade e um outro porto que eram 
concedidas como recompensa, em regime de exclusividade. Portanto, quem recebia uma 
“viagem” tinha o direito de ser o único que, nesse ano, podia ir a esse determinado porto 
carregar as mercadorias aí produzidas e trazê-las para Malaca, onde pagavam os devidos 
direitos na alfândega e eram depois reenviadas, numa outra “viagem”. A certa altura, as 
“viagens” passaram a ser vendidas pela coroa, como forma de obter rendimentos para 
o erário régio. Em 1615, dadas as dificuldades financeiras do Estado da Índia, foi feita 
tábua rasa de todas as concessões anteriormente feitas e procedeu-se a uma “venda geral”, 
não só de todas as “viagens” mas também de todos os cargos do Estado.

Malaca podia também ser considerada uma “porta giratória” num outro sentido: 
era um excelente, senão exclusivo, ponto de escala da navegação para a China e o Japão, 
ou seja, constituía uma indispensável base de abastecimento e de manutenção para quem 
tinha como destino o Arquipélago Malaio-Indonésio ou o Extremo Oriente. Esta faceta 
assumia uma importância vital para um vector fundamental da presença portuguesa na 
Ásia, o da irradiação da fé católica pela acção missionária. Em Malaca existiam colégios 
de várias ordens religiosas, que foram chegando e instalando-se ao longo do século XVI: 
franciscanos, jesuítas, dominicanos. Os últimos a chegar foram os agostinhos, na década 
de 1580. O proselitismo católico tinha efeitos reduzidos na região, onde o Islão tinha 
já penetrado profundamente e que se mostrava impermeável à acção missionária. Em 
Malaca, a cristianização fazia-se sentir sobretudo junto das comunidades hindus e no 
largo sedimento de escravos que existia na cidade, como se verá mais abaixo. A cidade era 
sobretudo uma base preciosa para o trabalho a desenvolver mais além, nos reinos budistas 
da porção continental da Ásia do Sueste, nas comunidades e reinos da Insulíndia ainda 
não islamizados (como Timor ou Larantuca) ou, e sobretudo, na China e no Japão, onde 
a acção da Companhia de Jesus proliferou na segunda metade do século XVI.

A Malaca portuguesa era uma cidade fundamentalmente portuária e mercantil, 
mas tinha acoplada uma função militar e defensiva de importância fundamental, tanto 
mais que os problemas da segurança nunca deixaram de constituir, salvo em peque-
nos períodos, uma preocupação essencial e omnipresente. Malaca vivia num delicado 
equilíbrio no meio de um ambiente potencialmente hostil e frequente imprevisível. O 
primeiro foco de preocupação já foi assinalado acima: o sultanato de Johor, herdeiro do 
último sultão de Malaca. Contudo, a partir da década de 1530, os portugueses chegaram 
a um modus vivendi com o rival; outra ameaça emergia, desta vez a oeste da cidade, mais 
precisamente na ponta setentrional de Samatra. O Aceh, inicialmente um pequeno reino, 
conseguiu gradualmente dominar os seus vizinhos (nomeadamente Pasai e Pedir) e con-
trolar as zonas produtoras de pimenta, com a qual veio a financiar o seu expansionismo 
territorial e o seu fortalecimento naval e militar.

Em 1537, teve lugar o primeiro cerco do Aceh. Foi o primeiro sinal de que os 
portugueses contavam agora com um novo e formidável rival, e que passou a articular-se 
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com as estruturas islâmicas rivais que se estendiam por todo o Índico, com ramificações 
à comunidade guzerate e ao Império Otomano que passou, aliás, a fornecer-lhe apoio e 
armamento, nomeadamente artilharia. Em 1568, novo cerco, desta vez com um grau de 
risco bem superior. Entre 1573 e 1575, ocorreram três cercos sucessivos, um dos quais 
por acção do sultanato javanês de Japara. Era uma nova conjuntura hostil que emergia, 
resultado de uma reorganização e articulação das estruturas anti-portuguesas por todo o 
Índico que levou a ataques concertados a várias fortalezas do Estado da Índia. Foi o cerco 
de 1568 que levou os portugueses e ponderarem seriamente na necessidade de erguer 
um perímetro fortificado em Malaca, uma espécie de intramuros, uma vez que era por 
demais evidente que a velha torre construída sob as ordens de Albuquerque era mani-
festamente insuficiente para suportar o impacto da artilharia do Aceh. Foram, assim, 
iniciadas obras de fortificação, por etapas e a um ritmo lento, que só ficariam concluídas 
já bem entrado o século XVII.

5. OS PODERES – CAPITÃES E CASADOS

Do ponto de vista geoestratégico, Malaca fazia repousar a sua sobrevivência no cui-
dadoso equilíbrio que mantinha com os vizinhos, nomeadamente os mais directos rivais, 
o Aceh e Johor. Foi sobretudo a profunda desconfiança e hostilidade mútua entre estes 
dois reinos que constituía o garante da permanência da cidade fora de grandes apertos; 
uma política diplomática hábil tentava manter uma vigilância sobre as intenções e os 
movimentos de ambos e, também, semear a discórdia, de forma a prevenir um possível 
entendimento entre os dois sultanatos; qualquer aproximação fazia soar imediatamente 
o alarme em Malaca, como ocorreu, por exemplo, em 1587, numa conjuntura marcada 
pela ascensão de Johor que, aproveitando um momento de crise dinástica no Aceh, blo-
queou os estreitos de Singapura e cercou Malaca. Os portugueses acabariam por conse-
guir arrasar a capital malaia e, uma vez mais, levar à fuga do sultão, que se reinstalou num 
novo local, tal como ocorrera em 1511.

Para compensar o isolamento de Malaca, a distância que a separava de Goa e a sua 
evidente fragilidade militar, os portugueses adoptaram diversas estratégias, que provaram 
ser eficazes até aos primeiros anos do século XVII, e de que se podem destacar os seguintes:

a) Uma estratégia diplomática cautelosa e hábil, com o objetivo de manter o equi-
líbrio triangular com Johor e o Aceh, evitando que se aliassem ou que qualquer 
um obtivesse o controlo das duas margens do Estreito;

b) Uma utilização recorrente de canais de comunicação, de contactos e de embaixa-
das, muitas vezes por acção dos casados ou de notáveis de comunidades asiáticas, 
de modo a obter informações actualizadas, vigiar os movimentos dos vizinhos e 
antecipar possíveis ameaças;

c) Uma abordagem pragmática, mercantil e sem preconceitos ideológicos ao nível 
do relacionamento com potências islâmicas, com as quais não repugnava estabe-
lecer acordos, pactos e alianças; outros aspectos deste pragmatismo eram visíveis, 
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por exemplo, na utilização de feitores cristãos-novos e na ausência do Santo 
Ofício por estas paragens;

d) Um uso controlado da guerra, que se limitava à defesa ou a escaramuças ocasio-
nais ou acções punitivas, num raio de acção costeira e marítima e sem quaisquer 
veleidades de conquista territorial ou de controlo direto dos reinos vizinhos.

É neste contexto geral que deve ser devidamente destacado o papel que desempe-
nharam principais poderes de Malaca, ao longo dos 130 anos de domínio: os capitães e 
os casados.

O capitão da fortaleza era a figura mais importante da cidade, como ocorria, aliás, 
nas restantes fortalezas do Estado da Índia. Era nomeado por três anos e era simultanea-
mente a autoridade máxima civil e militar, ou seja, supervisionava o pequeno aparelho 
administrativo (feitores, escrivães, meirinhos) e chefiava as forças militares da cidade. 
Acima do seu poder, na Ásia, estava apenas o vice-rei ou governador, em Goa. As relações 
com os poderes da terra era geralmente difícil e tenso: tratando-se de alguém estranho, 
muitas vezes desconhecedor das práticas e meandros da vida local mas dotado de um 
poder a raiar o absoluto, não tardavam as fricções e os desentendimentos, geralmente 
causados pela prepotência dos mesmos capitães. Na história de Malaca houve-os de todo 
o tipo: personagens que suscitaram admiração e louvor a casados, bispos ou comunidades 
asiáticas pelo seu sentido de justiça, sensatez ou coragem em combate, ou capitães que se 
comportaram como máquinas de pirataria e de rapina.

Já se vê que, devido às distâncias e à lentidão das comunicações, era fácil aos capi-
tães exceder as suas competências e exercer todo o tipo de pressões e abusos. Desde os 
primeiros anos que a documentação oficial está plena de queixas a denunciar injustiças, 
abusos e extorsões, uma vez que os capitães utilizavam o seu poder, enquanto represen-
tantes de El-Rei, para proveito pessoal. A questão é que, quando se fala do capitão, não 
se menciona apenas um homem, mas sim uma equipa formada por apaniguados, fami-
liares, clientes e dependentes, que formavam uma rede de interesses, ocupavam posições 
e desempenhavam ofícios durante os três anos de mandato do seu protector. As queixas 
mais frequentes eram sobretudo duas: os capitães tentavam apropriar-se de todas as “via-
gens”, ora pela imposição de exclusividades e privilégios que não eram da sua esfera, ora 
pela apropriação pura e simples, e exerciam todo o tipo de exacções sobre o movimento 
mercantil, quer das comunidades asiáticas, quer dos próprios moradores da cidade.

A tendência para o comportamento autocrático dos capitães acentuou-se no decor-
rer da segunda metade do século XVI, acompanhando várias alterações quer do fun-
cionamento do Estado da Índia, quer do próprio mundo asiático. Ficam aqui apenas 
algumas: do lado português, acentuou-se o sentimento de crise na gestão de um edifício 
tão disperso como era o império asiático português no contexto do império ultrama-
rino, não só na captação de rendimentos fiscais e nas crescentes despesas de manutenção 
militar e provimento, como na própria articulação dos poderes, resolução de conflitos, 
tensões sociais e, evidentemente, aumento da pressão militar. Foi com D. Sebastião que 
se assistiu a uma clara tendência para retirar à coroa o seu antigo carácter de intervenção 
e de interferência directa nas questões comerciais, uma espécie de “privatização” que se 



364

Paulo SouSa Pinto

consubstanciou, entre outras medidas, no arrendamento das “viagens” e dos tratos (e até 
das alfândegas), reservando para a coroa uma função eminente, “majestática”, de pura 
supervisão. Em Malaca, esta tendência agravou a liberdade de movimentos dos capitães, 
que passaram a agir sob uma menor coação e vigilância. Ao longo de todo o século XVI 
assistiu-se a um intenso debate sob a melhor forma de reformar o Estado da Índia e a per-
mitir um melhor funcionamento das orgânicas presentes; foram ensaiadas várias tentati-
vas (a mais drástica das quais terá sido a divisão do Estado em três governos autónomos, 
em 1573), sem grande resultado.

Esta agitação correspondia a um agravamento das condições gerais do comércio 
português na Ásia e, de um modo geral, do funcionamento das fortalezas e das arma-
das. As estruturas asiáticas rivais reorganizaram-se e passaram a colocar sérios desafios às 
redes portuguesas. A conjuntura mais importante terá sido a que emergiu na década de 
1560, resultante do desaparecimento do império hindu de Vijayanagar, na Índia, às mãos 
dos seus inimigos muçulmanos, o que desencadeou uma onda de euforia por parte das 
potências islâmicas, que assumiram, embora momentaneamente, uma coordenação no 
ataque concertado a várias fortalezas portuguesas. No Sueste Asiático, esta conjuntura 
correspondeu ao apogeu do poderio do Aceh, a uma onda de hostilidade anti-portuguesa 
por parte de diversos sultanatos javaneses, ao avanço do Islão na Insulíndia Oriental e à 
expulsão dos portugueses de Ternate. Como é bom de ver, este novo ambiente de agra-
vamento da tensão e das preocupações com a segurança de Malaca favoreciam a posição 
e o prestígio de quem assumia localmente a responsabilidade pela guerra e pela defesa, 
ou seja, os capitães.

Lado a lado, e geralmente em tensão com os capitães, havia um outro poder em 
Malaca que constituía, por assim dizer, o seu contraponto local. Eram os casados, espé-
cie de elite formada pelos moradores da terra. Tratava-se, inicialmente, de um reduzido 
núcleo de portugueses que decidiram fixar-se na terra. Albuquerque não promoveu qual-
quer política favorável neste sentido, ao contrário do que fez, por exemplo, em Goa.  
Os primeiros capitães de Malaca hesitavam sobre o que fazer perante aqueles que tenta-
vam fixar-se. Não era política favorável aos interesses conjunturais da coroa: um soldado 
que abandonasse a vida das armas para se dedicar ao comércio era menos um elemento 
ao serviço das armadas e das fortalezas. O núcleo foi, todavia, crescendo lentamente 
ao longo do século. Em 1525, os moradores da cidade pediam abertamente a D. João 
III que lhes fossem concedidas várias mercês, à semelhança do que o rei havia dado aos 
moradores de Goa: a organização em torno de uma câmara municipal, a eleição dos 
cargos da terra, a reserva do exclusivo do comércio dos mantimentos da cidade, a posse 
das hortas e terras nos arredores da cidade, anteriormente propriedade do sultão deposto 
e, finalmente, o alívio da pressão que os capitães exerciam sobre os seus movimentos, no 
que respeita a liberdade de comércio e navegação.

O aumento da importância e do prestígio dos casados não ocorreu, contudo, por 
qualquer mercê régia, mas sim a realidade e a prática quotidiana da cidade, sobretudo 
quando se percebeu que os capitães iam e vinham, mas os casados permaneciam em 
Malaca; eram eles quem conhecia o ambiente envolvente, quem possuía contactos e liga-
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ções às comunidades mercantis asiáticas e aos sultanatos vizinhos; todo um know-how 
indispensável à sobrevivência da cidade, em suma. A isto acrescia o facto de a debilidade 
militar de Malaca, a sua insuficiência em soldados e em socorros de Goa, levava a que 
fossem os casados os verdadeiros agentes e responsáveis pela segurança da cidade, sobre-
tudo quando se declarou a hostilidade do Aceh e a cidade passou a sofrer certos e razias 
mais ou menos recorrentes.

Ao longo do século XVI, a palavra “casados” mudou gradualmente de significado: 
em 1525 eram portugueses estabelecidos em Malaca; mas várias décadas depois, desig-
nava um estrato de gente já miscigenada e bem integrada na realidade local. Aliás, o 
seu prestígio aumentou na segunda metade do século XVI por um outro motivo que se 
prende com uma alteração do próprio ambiente mental e ideológico: a Reforma Católica 
tendia a estreitar o anterior clima de tolerância religiosa (como se viu nas medidas de 
Albuquerque) e a favorecer, de forma bem mais acentuada, os cristãos. A comunidade 
quelim passou a sofrer pressões no sentido da conversão ao cristianismo; muçulmanos 
e gentios pagavam agora taxas alfandegárias superiores aos cristãos, invertendo o que 
fora uma prática inicial; o ambiente cosmopolita de Malaca contraiu-se em prol de uma 
maior intolerância religiosa e uma maior tendência para a uniformização. Portanto, o 
estrato dos casados passou a esbater as fronteiras e os limites que o separavam do dos 
cristãos, e por vezes as designações tornaram-se quase equivalentes. Contudo, parece ter 
subsistido a distinção clara entre “casados brancos” e “cristãos”, designando aqueles uma 
espécie de elite de notáveis, eventualmente mais ricos e influentes.

Os conflitos com os capitães (e, em menor escala, com os bispos) foram recorrentes. 
A permanente pressão a que estes submetiam os residentes, que se viam espoliados, em 
certos momentos, de antigas prerrogativas e direitos agora usurpados, levava a frequentes 
queixas às autoridades de Goa e de Lisboa. A forma de resistir a estes abusos foi a de acen-
tuar as ligações à terra, nomeadamente pela fixação nas imediações da fortaleza e, assim, 
criando uma espécie de pequena elite terra tenente, com os seus escravos e dependentes e, 
simultaneamente, a de procurar tratos mercantis alternativos, como o abastecimento de 
alimentos e outros mantimentos à cidade (que controlavam desde os primeiros tempos) 
ou outros produtos que não despertavam o interesse dos capitães, como o estanho, que 
era produzido em várias regiões da Península Malaia.

6. O SÉCULO XVII – ESVAZIAMENTO E DECLÍNIO

Nos finais do século XVI, Malaca era uma cidade já substancialmente diferente do 
que fora nos tempos de Albuquerque; os vice-reis queixavam-se de que os rendimentos 
obtidos na cidade se esvaíam no aparelho administrativo e militar, e que nada chegava 
aos cofres de Goa; Malaca era uma cidade em fortificação, alerta e desconfiada, por 
vezes em sobressalto, pelos movimentos de rivais e inimigos; os capitães comportavam-
se como tiranetes e “atravessavam” (como se dizia na altura) todo o comércio da cidade, 
nomeadamente as especiarias das Molucas e de Banda (que, diga-se, chegavam a Malaca 
por via dos javaneses), o que fazia com que uma parte substancial dos mercadores asiá-
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ticos evitasse a cidade e preferissem portos alternativos; os castelhanos estavam perto, 
estabelecidos em Manila, a partir de onde tentavam alcançar a China, o Japão e vários 
reinos da Ásia do Sueste, mas Malaca mantinha-se relativamente incólume a qualquer 
interferência castelhana; Portugal e Castela tinham agora o mesmo rei, mas este jurara 
manter separadas as jurisdições das duas coroas. Apesar das contrariedades, do desgaste 
das estruturas portuguesas, das ameaças externas e do esvaziamento do antigo papel de 
empório hegemónico, Malaca subsistia e, sob certo ângulo, prosperava, muito graças às 
ligações a Macau e ao Japão que desde meados do século haviam substituído as Molucas 
como fonte principal de rendimentos e de oportunidades de fortuna.

Este panorama alterou-se com a viragem do século. A chegada dos holandeses e 
ingleses, uma espécie de arrastamento de Portugal e dos seus interesses para a “Guerra dos 
Oitenta Anos” e para a rivalidade que opunha os Habsburgos católicos aos Tudor angli-
canos, teve efeitos nefastos na presença portuguesa na Ásia em geral e no Sueste Asiático 
em particular. Não vale a pena esmiuçar aqui as motivações que levaram os holandeses 
rebeldes a arriscar a sua primeira viagem à Ásia, em 1595, da ousadia de Sir Francis Drake 
a fazer uma viagem de circum-navegação do globo, em 1579, ou dos seus seguidores a 
seguirem na senda dos holandeses, nos primeiros anos do século XVII. Basta apenas 
relembrar alguns factos mais relevantes: o primeiro é que os holandeses escolheram o 
Sueste Asiático como alvo preferencial para carregar especiarias, precisamente porque 
sabiam que a presença naval e militar portuguesa eram mais débeis nesta região; Malaca 
estava, portanto, completamente impreparada para o impacto que constituía a chegada 
de armadas inimigas e, sobretudo, da guerra à moda europeia.

O segundo facto a que importa prestar atenção é que a chegada de holandeses 
e ingleses tinha um efeito corrosivo na frágil arquitectura político-diplomática que os 
portugueses de Malaca haviam construído durante décadas; dispondo de novos parceiros 
comerciais, admirando o poderio das novas armadas dos recém-chegados, os sultões vizi-
nhos já não necessitavam de manter boas relações com Malaca; pelo contrário, podiam 
jogar, chantagear, pressionar e manobrar com uma muito maior margem de manobra e 
expectativa de proveito e vantagem. Foi o que fizeram Aceh e Johor, os velhos rivais de 
Malaca; o antigo equilíbrio triangular desfez-se.

Por fim, importa assinalar que a hostilidade entre portugueses e holandeses não 
foi imediata nem automática, antes foi crescendo em espiral, à medida que o poderio da 
companhia de comércio holandesa aumentava e os norte-europeus deixaram de reclamar 
uma simples liberdade de comércio para passarem a assaltar e a atacar as posições e os 
navios portugueses; era, para todos os efeitos, a transposição da guerra europeia para o 
palco asiático. Do lado português, e à medida que iam falhando sucessivamente as tenta-
tivas para expulsar os inimigos do Oriente e minguava a capacidade de lhes fazer frente, 
a estratégia passou a ser a de evitar o contacto, navegar em pequenos navios, se possível a 
remo e escapar às malhas da marinha inimiga.

A primeira viagem holandesa realizou-se em 1595. Foi uma mera iniciativa de reco-
nhecimento, feita com cautelas acrescidas e cuidados extremos. Navegaram em direitura, 
rumo ao Estreito de Sunda, de forma a evitar encontros com as armadas portuguesas. 
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Os resultados não foram brilhantes, mas suficientemente animadores para permitir a sua 
continuação. Pouco depois, em 1598, houve cinco armadas a partir de Amesterdão, em 
diversas direcções, e totalizando dezenas de navios. Era todo o potencial de experiência 
naval, vocação marítima e capital dos burgueses da Zelândia e da Holanda que emergia 
e encontrava nestas viagens uma forma de expressão e de procura de negócios e lucros. 
Alguns anos mais tarde, as várias companhias de comércio fundiram-se numa única, a 
Companhia Unida das Índias Orientais, conhecida pela sigla VOC, e que contava com 
a participação de capitais de todas as Províncias Unidas, que se haviam revoltado contra 
Filipe II em 1568 e proclamado a independência.

O primeiro sinal de que as armas da VOC não se limitariam ao comércio e que 
iriam, pelo contrário, afrontar diretamente os interesses portugueses foi a captura da nau 
Santa Catarina, não muito longe de Malaca, em 1603, com a conivência de Johor, com 
quem haviam, aliás, assinado um pacto de amizade; o leilão do espólio capturado, e que 
constava de mercadorias chinesas, rendou, em Amesterdão, uma fortuna fabulosa. Três 
anos mais tarde, os holandeses tentavam o primeiro golpe direto contra Malaca, atacando 
diretamente a cidade que escapou por pouco, graças à coincidência da chegada de uma 
grande armada vinda de Goa e comandada pelo vice-rei em pessoa.

A VOC tirou a devida lição da derrota. Mais do que tentar conquistar Malaca, era 
preferível corroê-la e privá-la dos pilares da sua prosperidade. Deste modo, os holandeses 
passaram a assaltar a navegação portuguesa e a estabelecer bases de apoio por todo o 
Índico Oriental: fixaram-se nas Molucas, tomaram Banda, expulsaram os portugueses de 
Amboino e abriram feitorias nos sultanatos e portos mais importantes do Sueste Asiá-
tico. Malaca entrou então num longo processo de asfixia e de declínio, contraindo-se 
e fortificando-se, perdendo a ofensiva e limitando-se a tentar minimizar os efeitos da 
concorrência deste novo e formidável inimigo.

O facto de Portugal integrar, desde 1580, a Monarquia Católica foi, também nesta 
fase, prejudicial. As prioridades de Madrid estavam na salvaguarda do seu próprio impé-
rio ultramarino, nomeadamente o Novo Mundo, e não no Estado da Índia. Quando, em 
1609, Filipe III de Castela assinou uma trégua com as Províncias Unidas, fê-lo em vista 
dos interesses castelhanos e sem consultar os portugueses. A VOC, que cedo quebrou a 
trégua na Ásia, aproveitou para amadurecer estratégias e definir objectivos.

A ascensão da Companhia ao estatuto de potência asiática, até atingir o zénite do 
seu poder, na década de 1670, ficou a dever-se à estratégia preparada e levada a cabo por 
dois homens, dois governadores-gerais da VOC: Jan Pieterzoon Coen e Antonio van 
Diemen. O primeiro eliminou de vez os pruridos que ainda restavam, por parte de vários 
sectores da sociedade holandesa, em atacar os interesses portugueses: a sua estratégia era 
a de guerra sem quartel às posições portuguesas, por um lado, e de férreo controlo das 
fontes de produção da especiaria, por outro. Foi ele quem, em 1619, tomou Jakarta e 
fundou a capital da VOC na Ásia: Batávia, nas vizinhanças de Malaca. O destino da 
cidade estava, portanto, traçado. Um pouco mais tarde, já na década de 1630, van Die-
men completou esta estratégia com uma política sistemática de assalto à navegação e de 
bloqueio às fortalezas portuguesas, sobretudo Malaca e Goa.



368

Paulo SouSa Pinto

Do lado português, não havia recursos e forças suficientes para suportar com sucesso 
o impacto de um inimigo tão poderoso e implacável. Malaca tornou-se uma cidade cada 
vez mais isolada politicamente e com riscos agravados do ponto de vista da segurança.  
O seu comércio definhou: segundo as fontes portuguesas, 1615 foi o último ano em que 
foi possível encontrar noz-moscada ou cravo na cidade, que se dedicava agora a tratos 
menores e em volume inferior. Os casados passaram à categoria de elite local, pois eram 
eles quem, definitivamente, assegurava a sobrevivência da cidade. Os capitães perderam 
toda a sua anterior importância e poder, a favor de um novo cargo, o de “capitão-geral” 
que chamava a si todo o poder e influência nos esforços de defesa da cidade. Aliás, por 
esta altura, as “partes do Sul”, como então se chamava a esta região, eram um destino 
evitado por marinheiros e indesejado por fidalgos: ninguém queria partir para paragens 
onde a guerra era certa e o lucro, muito duvidoso.

Malaca suportou, em 1629, um último assédio por parte do Aceh, governado então 
pelo mais poderoso sultão da sua história, Iskandar Muda, arqui-inimigo dos portugue-
ses. Uma armada vinda de Goa, capitaneada por Nuno Álvares Botelho, infligiu aos 
inimigos uma derrota humilhante e permitiu a Malaca reaver, ainda que momentanea-
mente, parte do prestígio e do respeito por parte dos sultanatos vizinhos.

Em 1640, o directório da VOC decidiu que era chegado o momento de abater de 
vez o poder dos velhos inimigos. As armadas holandesas impunham, por esta altura, a 
sua vontade nos mares da Insulíndia. Porém, faltava a conquista de Malaca, sem a qual 
o prestígio da Companhia continuava abalado e incompleto. Foi cuidadosamente prepa-
rada um poderosa armada e feito um acordo de partilha com Johor, de forma a garantir 
o isolamento diplomático da cidade. Os efeitos destrutivos da artilharia holandesa, que 
já se haviam feito sentir no cerco de 1606, foram desta vez arrasadores. Os arredores 
da cidade, as hortas, quintas, pomares, foram completamente destruídos, o perímetro 
fortificado foi praticamente arrasado e a população, dizimada pela fome e pelas epide-
mias. A 14 de janeiro de 1641, finalmente, o capitão português capitulou. Os holandeses 
prestaram-lhe honras militares e permitiram aos portugueses partir para a Índia com as 
suas riquezas e escravos. O que ficou foi muito pouco, um saque decepcionante, segundo 
as próprias fontes holandesas. Malaca nunca recuperou a sua antiga glória, passando 
definitivamente a posição secundária, primeiro pela sombra de Batávia, capital das Índias 
Orientais Neerlandesas e, posteriormente, já sob domínio britânico, secundarizada por 
Penang e, finalmente, por Singapura.



369

ENTRE CAPITÃES E CASADOS: UM BALANÇO DO “SÉCULO PORTUGUÊS DE MALACA” (1511-1641)

Bibliografia Selecionada

Fontes

Barros, João de, Ásia, Lisboa, Liv. Sam Carlos, 1974-75 (reimpressão da ed. de 1788), 4 Décadas, 
9 vols.

Brown, C. C. (ed.), “Sejarah Melayu or Malay Annals / A Translation of Raffles Ms. 18”, Journal 
of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, XXV, 2-3, 1952.

Couto, Diogo do, Da Ásia, Lisboa, Liv. Sam Carlos, 1974-75 (reimpressão da ed. de 1788), 9 
Décadas, 15 vols.

Castanheda, Fernão Lopes de, História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses, 
Porto, Lello & Irmãos, 1979, 2 vols.

Erédia, Manuel Godinho de, “Declaraçam de Malaca e India Meridional com o Cathay”, pub. 
com o nome de Malaca, l’Inde Orientale et le Cathay, Bruxelas, 1881.

Pato, Raimundo António de Bulhão (ed.), Cartas de Afonso de Albuquerque, Seguidas de Documen-
tos que as Elucidam, Lisboa, Academia Real das Ciências de Lisboa, 1884-1915, 5 vols.

Pires, Tomé, A Suma Oriental de e o Livro de Francisco Rodrigues, Universidade de Coimbra, 1978.

Rivara, J.H. da Cunha (ed.), Archivo Portuguez Oriental, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1857-
1876, 6 vols. (10 tomos).

Sá, Artur Basílio de (ed.), Documentação para a História das Missões do Padroado Português do 
Oriente/Insulíndia, Lisboa, Agência Geral do Ultramar/Instituto de Investigação Científica Tro-
pical, 1958-1988, 6 vols.

Estudos

Boxer, C. R., Portuguese Conquest and Commerce in Southern Asia 1500-1750, Londres, Variorum 
Reprints, 1985.

Groeneveldt, W. P., “Notes on the Malay Archipelago and Malacca”, in Miscellaneous Papers Rela-
ting to Indo-China and the Indian Archipelago…, 2nd. Series, I, Londres, Trubner & Co, 1887, 
pp. 126-262.

Leupe, P. A., “The Siege and Capture of Malacca from the Portuguese”, JMBRAS, XIV, 1, 1936, 
pp. 1-176.

Lobato, Manuel Leão Marques, Política e Comércio dos Portugueses na Insulíndia – Malaca e as 
Molucas de 1575 a 1605, S.l., Instituto Português dos Oriente, 1999.

Macgregor, Ian A., “Notes on the Portuguese in Malaya”, JMBRAS, XXVIII, 2, 1955, pp. 4-47.

Meilink-Roelofsz, M. A. Petronella, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archi-
pelago between 1500 and about 1630, Haia, Martinus Nijhoff, 1962.

Noonan, Laurence A., “The Portuguese in Malacca”, Studia, 23, 1968, pp. 33-104.

Pinto, Paulo Jorge de Sousa, Portugueses e Malaios – Malaca e os Sultanatos de Johor e Achém, 
1575-1619, Lisboa, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 1997.

Pinto, Paulo Jorge de Sousa, “Portugal em Malaca e no Mundo Malaio-Indonésio” In Rosa Maria 
Perez (ed.), Os Portugueses e o Oriente – História, Itinerários, Representações, Lisboa, Pub. Dom 
Quixote, 2006.



370

Paulo SouSa Pinto

Pinto, Paulo Jorge de Sousa, “Os casados de Malaca, 1511-1641: estratégias de adaptação e de 
sobrevivência”, blogue História Lusófona, Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 
2011 [em linha: http://www2.iict.pt/archive/doc/bHL_Ano_VI_10_Paulo_Pinto__Os_casa-
dos_de_Malaca__1511-1641__estrategias_de_adaptacao_e_de_sobrevivencia.pdf ].

Reid, Anthony, Southeast Asia in the Age of Commerce - Expansion and Crisis, New Haven, Yale 
University Press, 1993, 2 vols.

Sandhu, Kernial Singh e Paul Wheatley (dir.), Melaka/ The Transformation of a Malay Capital c. 
1400-1980, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1983, 2 vols.

Subrahmanyam, Sanjay, O Império Asiático Português, 1500-1700 – uma história política e econó-
mica, Lisboa, Difel, 1995.

Thomaz, Luís Filipe F. R., De Ceuta a Timor, Lisboa, Difel, 1994.

Thomaz, Luís Filipe F. R., “A crise de 1565-1575 na história do Estado da Índia”, Mare Liberum, 
9, 1995, pp. 481-519.




