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A ORIENTE DE MALACA 
A CHINA MING E A ESTRATÉGIA GLOBAL  

DE AFONSO DE ALBUQUERQUE

Comunicação apresentada pelo académico  
Paulo Sousa Pinto no Auditório da Casa de Cultura 

Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, em 30 de Maio

Introdução

Em 1517, um funcionário da administração da província de Guangdong chamado 
Gu Yingxiang registava a chegada de dois navios estrangeiros ao porto de Cantão. Escre-
veu ele que os recém -chegados “afirmavam trazer tributo do país de Folangji. O homem 
que comanda estes navios chama -se Jiapidan [“capitão”] e os seus homens têm todos narizes 
altos e olhos largos; eles embrulham as cabeças em tecidos brancos à maneira dos muçulma-
nos”1. Trata -se do primeiro registo em fontes chinesas sobre a chegada dos portugueses 
ao Império do Meio, mais precisamente dos navios de Fernão Peres de Andrade que 
transportavam o primeiro embaixador de uma nação europeia à China, Tomé Pires. Foi 
o momento inaugural das relações luso -chinesas, cuja primeira fase, até à fixação dos 
portugueses em Macau nos meados do século, saldou -se por uma grande instabilidade. 
Esta turbulência foi o resultado de um conjunto de equívocos, mal -entendidos, imagens 
estereotipadas ou expectativas frustradas de ambas as partes.

A China Ming, que derrubou a dinastia mongol e ressuscitou um certo sentimento 
de nacionalismo Han após séculos de domínio estrangeiro, era reticente em relação a 
contactos com os “bárbaros”, pelo que qualquer navio estrangeiro que aportasse ao seu 
litoral era motivo de suspeita e desconfiança, por constituir um potencial foco de pertur-
bação da ordem existente. Já os portugueses recém -chegados à Ásia marítima apenas 
tinham conhecimento da China por via de relatos e informações de terceiros e desco-
nheciam as especificidades do modo como este reino se relacionava com o mundo exte-
rior. A isto somava -se uma certa euforia e excesso de confiança decorrentes dos sucessos 
acumulados na Ásia desde a viagem do Gama, assim como uma experiência de contactos 
políticos e mercantis que não se adequavam à realidade chinesa.

Há, portanto, todo um enquadramento histórico e um conjunto de premissas polí-
ticas, económicas e ideológicas de ambas as partes que explicam os desencontros de 1517. 
O elemento -chave para a compreensão dos primeiros passos do relacionamento luso-

1  Daniel Bryant, The Great Recreation – Ho Ching -ming (1483 -1521) and his world, Leiden, Brill, 
2008, pp. 545 -546.
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-chinês foi a conquista de Malaca, em 1511. Não apenas o “descobrimento” da China 
apenas foi possível após o contacto – e posteriormente a conquista – da cidade, como a 
própria perceção que os portugueses adquiriram desse reino foi obtida a partir de Malaca, 
ou seja, um olhar onde predominava a visão marítima, portuária e comercial, que não 
estava em consonância com as realidades da China Ming. Esta havia encerrado oficial-
mente os seus portos ao comércio externo e regulava com o maior rigor o contacto com 
os estrangeiros. As redes mercantis chinesas, ativas por todo o Sueste Asiático desde cedo 
e que tinham ramificações aos portos do sul da China, partilhavam com os portugueses 
o sentido prático e afinidade para os negócios, longe das estritas regras protocolares da 
corte imperial.

Do lado português, a conquista de Malaca foi um passo ousado, mas bem suce-
dido, que o governador Afonso de Albuquerque tomou para executar o seu plano global 
de controle dos principais eixos comerciais do Índico, algo que decorria naturalmente 
da sua perceção alargada das realidades asiáticas. A China, localizada muito além de 
Malaca, não fazia naturalmente parte dos seus objetivos próximos, que se moviam no 
horizonte próximo do Médio Oriente, da aliança com o Prestes João e o abate do pode-
rio muçulmano, em sintonia com os projetos do rei D. Manuel. Era, no entanto, uma 
peça importante a levar em consideração, não apenas como garante da sustentabilidade 
de Malaca – via a comunidade chinesa, com quem estabeleceu excelentes relações – mas 
como objetivo diplomático.

Imagens da China na Europa

A chegada dos portugueses ao litoral de Cantão foi um evento, embora discreto e 
tranquilo, da maior importância para o conhecimento da China na Europa, onde circula-
vam informações parciais, confusas e desatualizadas acerca da realidade do grande Impé-
rio do Meio. A partir desse momento, os portugueses difundiram informação concreta, 
atualizada e vivencial acerca desse reino. Só muito lentamente, porém, foi possível come-
çar a elaborar uma imagem mais nítida e coerente sobre a complexidade das realidades 
chinesas, que fascinaram os europeus ao longo de um período que se estende pelos sécu-
los XVI e XVII.

A primeira referência à China na cultura europeia é do século I da nossa era, prove-
niente do Périplo do Mar Eritreu, um roteiro geográfico greco -romano que descreve o 
comércio e a navegação que se faziam entre o Mar Vermelho, a costa oriental africana e 
a Índia e onde consta a seguinte menção: “a norte, no fim do mar exterior e numa terra 
chamada This, existe uma grande cidade no interior chamada Thinae, da qual é trazida seda 
crua e em fio através da Bactria e Barygaza e que também é exportada para Damirica, através 
do rio Ganges. Mas a terra de This não é facilmente acessível; são poucos e raros os homens que 
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de lá veem. O país fica sob a Ursa Menor e diz -se que confina com as partes mais longínquas 
do Ponto e do Mar Cáspio”2.

A origem da forma “China” é, provavelmente, o reino de Qin, um dos “estados 
combatentes” que unificou pela primeira vez o país entre 221 e 206 a.C., que se difundiu 
para ocidente através do sânscrito pela forma Cina. Na Europa, esta designação só veio a 
generalizar -se no século XVI, por via das viagens portuguesa. Até então, subsistiam frag-
mentos de autores clássicos – parte deles redescobertos apenas no século XV – misturados 
com alusões míticas e lendárias mescladas num fundo fabuloso que povoara o imaginário 
medieval3.

A esta tradição haviam -se juntado os dados fornecidos pelos viajantes da Idade 
Média que atingiram a China por via terrestre, Giovanni da Pian del Carpine, William 
de Rubruck e, sobretudo, Marco Polo. Foi da divulgação destas informações que se gene-
ralizou a designação de “Cataio” (proveniente de Khitai, o nome de uma tribo mongol), 
que consta, por exemplo, no planisfério de Fra Mauro (c. 1450). Contudo, e talvez 
por Portugal ser um país periférico e de certo modo distante dos centros eruditos da 
Europa, Marco Polo nunca conheceu grande divulgação por cá e os dados da sua obra 
não influenciaram as viagens de exploração portuguesas. A China onde chegariam na 
década de 1510 tinha, portanto, muito pouco a ver com o “Cataio” de Marco Polo, que 
era o resultado de viagens terrestres e não marítimas.

Nos finais do século XV, as informações do viajante veneziano não correspondiam 
à realidade: “Cataio” era uma designação obsoleta, a estabilidade do domínio mongol 
que havia permitido os contactos terrestres entre a Ásia Central e a Europa desaparecera 
e o “Grande Khan” que Marco Polo conhecera e divulgara havia sido deposto havia mais 
de um século. Não dispondo de informações atualizadas, os europeus perpetuavam a 
imagem de uma China que já não existia e que não se sabia exatamente onde ficava ou 
quais os seus limites, mergulhada num mar de dados livrescos e confusos, misturados 
com histórias fabulosas e informações lendárias. Isto não diminuía, pelo contrário, o seu 
fascínio, tendo levado Cristóvão Colombo a conceber um projeto para ali chegar por via 
marítima, seguindo para ocidente, com as consequências imprevistas que são por demais 
conhecidas4.

Do ponto de vista português, a descoberta da China – melhor dizendo, a desco-
berta do caminho marítimo para a China – começou com a viagem de Vasco da Gama, 
que inaugurou o processo de construção de um império asiático, e tornou -se viável após 
a tomada de Malaca, em 1511; um império que se espraiava lentamente ao longo das vias 
marítimas e que ia sendo construído de forma cautelosa e progressiva, num mundo que 

2  Periplus of the Erythrean Sea, ed. Wilfred H. Schoff, Nova York, Longmans, 1912, p. 48 [trad. 
minha].

3  Francisco Roque de Oliveira, A Construção do Conhecimento Europeu sobre a China, c. 1500 -c. 1630, 
dissertação de doutoramento, Univ. Barcelona, 2003, pp. 341 -345.

4  Rui Loureiro, “A Ásia Oriental nos primeiros escritos de Colombo”, in Nas Partes da China, Lisboa, 
Centro Científico e Cultural de Macau, 2009, pp. 11 -33.
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os europeus conheciam, pela primeira vez, de forma direta. O Estado da Índia português 
estava em gestação; ainda não se sabia bem o que iria ser, mas duas coisas eram seguras: 1. 
seria uma estrutura costeira e portuária, assente nos tratos e nas feitorias, na continuidade 
do que fora feito ao longo da costa ocidental africana; 2. teria como pilares uns quantos 
pontos -chave da Ásia marítima, alguns já tomados por Afonso de Albuquerque, de que 
Malaca era, sem dúvida, o mais importante no que dizia respeito ao Índico Oriental.

Aparentemente, a viagem de Vasco da Gama não forneceu qualquer informação 
concreta acerca da China, apenas vagas referências a uma armada de “cristãos brancos, com 
cabelos compridos, semelhantes aos alemães, sem barba, salvo em torno da boca” que chegara 
a Calecut havia cerca de oitenta anos5; trata -se, seguramente, de uma referência a uma 
expedição do célebre Zheng He, no primeiro quartel do século XV, cujos ecos perdu-
ravam ainda no imaginário das populações do Malabar, como os portugueses vieram a 
constatar algum tempo mais tarde e que usariam em seu proveito, nomeadamente profe-
cias que vaticinavam o domínio da região por gente branca, vinda por mar6.

A expedição de Pedro Álvares Cabral acrescentou alguma informação, embora 
muito vaga, provavelmente fornecida por José de Cranganor, um cristão da Índia que 
viajou para Portugal no regresso da armada. No entanto, parece ter sido suficientemente 
importante para despertar a curiosidade do rei D. Manuel que, a 28 de agosto de 1501, 
escrevia aos Reis Católicos uma carta a dar conta dos sucessos da viagem, e onde se pode 
ler a seguinte passagem: “Souberam outrossim [os portugueses em Calecut] que, além da 
dita casa de S. Tomé, há muitas povoações de cristãos, que vão em peregrinação ao dito santo. 
São homens brancos e de cabelos louros, olhos verdes, e são fortíssimos; a sua terra principal 
chama -se Malchina, de onde vêm jarras grandes e bonitas de porcelana, musgo, âmbar e pau 
aloés, que tiram do rio Ganges, que corre na terra deles”7.

Nos anos seguintes, o interesse de D. Manuel pela China não esmoreceu e acabou 
por se transformar num dos objetivos do seu projeto asiático. Quando em 1508 o 
monarca mandou preparar em Lisboa uma armada com o objetivo de atingir Malaca – 
dada a relutância do vice -rei D. Francisco de Almeida em fazê -lo  -, incluiu no regimento 
do capitão Diogo Lopes de Sequeira um capítulo dedicado aos “chins”, no qual lhe 
ordenava que, assim que chegasse à metrópole malaia, obtivesse informações detalhadas 
acerca destes homens: “Perguntareis pelos chins, e de que partes vêm, e de quão longe, e de 
quanto em quanto vêm a Malaca ou aos lugares em que tratam, e as mercadorias que trazem, 
e quantas naus deles vêm cada ano, e pelas feições de suas naus, e se tornam no ano em que 

5  Primeira carta de Girolamo Sernigi sobre a viagem de Vasco da Gama, in Carmen Radulet e Luís 
Filipe Thomaz (eds.), Viagens Portuguesas à Índia (1497 -1513) – Fontes italianas para a sua História, 
Lisboa, CNCDP, 2002, p. 80.

6  Jorge M. dos Santos Alves, “La voix de la prophétie: Informations portugaises de la 1e moitié du XVIe 
s. sur les voyages de Zheng He” in Zheng He – Images & Perceptions, ed. Claudine Salmon e Roderich 
Ptak, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2005, p. 44.

7  Carta de el - rei D. Manuel ao Rei Católico, ed. Prospero Peragallo, Lisboa, Academia Real das Ciên-
cias, 1892, p. 19.
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vêm, e se têm feitores ou casas em Malaca, ou em alguma outra terra; e se são mercadores ricos, 
e se são homens fracos, se guerreiros, e se têm armas ou artilharia, e que vestidos trazem, e se 
são grandes homens de corpos, e toda a outra informação deles; e se são cristãos, se gentios, ou 
se é grande terra a sua, e se têm mais de um rei entre eles, e se vivem entre eles mouros ou outra 
alguma gente que não viva na sua lei ou crença”8.

O centro das suas preocupações não estava na China, mas naturalmente em Malaca. 
Já então se esboçavam em Castela os primeiros indícios de disputa sobre as regiões asiá-
ticas que cairiam de cada um dos lados do anti meridiano de Tordesilhas. D. Manuel 
jogava, portanto, por antecipação, tentando garantir uma presença concreta e efetiva na 
cidade: era necessário estabelecer o contacto com o rei da terra, construir uma fortaleza, 
garantir o acesso às especiarias e outras mercadorias asiáticas e antecipar -se às possíveis 
movimentações castelhanas. O tempo viria a dar -lhe plena razão, uma vez que os caste-
lhanos reclamaram, logo após a conquista de Malaca por Afonso de Albuquerque, que a 
cidade caía na sua zona de influência, e o projeto de Fernão de Magalhães fez arrastar a 
disputa durante mais de uma década.

A China Ming e o mundo exterior

A forma como a China se relaciona com o exterior e com os estrangeiros é um tema 
discutido de forma recorrente pelos historiadores, entre alegações de xenofobia por parte 
de uma civilização que se considerava “debaixo do Céu” – daí a auto designação comum 
de Zhongguo, “reino do meio” – e que tratava o Outro como “bárbaro” e autores que 
relembram o facto de que todas as civilizações se posicionam mais ou menos da mesma 
maneira e tendem a olhar para os estrangeiros com um sentido de superioridade segundo 
os seus próprios valores9. É inegável que a China esteve desde sempre sujeita à pressão 
dos povos das estepes da Ásia Central e que periodicamente foi por eles dominado. É 
natural, portanto, que desenvolvesse todo um sistema ideológico que lhe permitisse lidar 
com esta ameaça latente.

A visão clássica remonta ao século V a.C. e consta de uma hierarquia de espaços e 
populações centrada nos vales do rio Yangze e do Rio Amarelo. Tratava -se de um esquema 
de círculos concêntricos, no qual o núcleo era ocupado pelos domínios régios, a partir 
do qual se estabelecia uma gradação civilizacional decrescente, à medida que aumenta 
a distância: primeiro os príncipes e senhores tributários, depois “zonas de pacificação” 
semibárbaras onde os valores da civilização chinesa estavam em vias de serem adotados, 

8  Regimento de Diogo Lopes de Sequeira, 13.2.1508, in Cartas de Afonso de Albuquerque, Lisboa, Aca-
demia Real das Ciências, 1898, vol. II, p. 416.

9  Wang Gungwu, “Early Ming Relations with Southeast Asia: a Background Essay”, in The Chinese 
World Order, ed. John K. Fairbank, Harvard University Press, 1974, pp. 34 -62.
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de seguida os reinos bárbaros aliados e, por fim, populações selvagens que desconheciam 
em absoluto a civilização10.

Em épocas posteriores, nomeadamente na dinastia Han (206 a.C. -220 d.C., o 
período clássico por excelência da História da China), esta conceção elementar foi aper-
feiçoada e desenvolvida. O historiador Ban Gu (séc. I) aceitou -a e incutiu -lhe um enqua-
dramento político -estratégico: mais importante do que optar entre uma política pacifica-
dora ou agressiva em relação aos seus vizinhos – isso era uma atitude que dependeria das 
circunstâncias e das conjunturas – era necessário definir um quadro de prioridades nas 
relações entre os povos, com a China naturalmente no centro e os bárbaros nas periferias. 
Assim, o império deveria definir a sua estratégia assumindo como preocupação essencial a 
defesa das fronteiras. Os bárbaros longínquos não constituíam preocupação, a menos que 
se aproximassem da China. O cerne da política deveria, portanto, centrar a sua atenção 
nas estratégias destinadas a mantê -los afastados dos limites do reino.

Ao longo dos séculos, os intelectuais da corte chinesa criaram arquiteturas diplomá-
ticas diferentes acerca da forma como a China deveria relacionar -se com os estrangeiros. 
A posição mais comum era a de manter uma vigilância cautelosa e não aceitar facilmente 
a submissão dos bárbaros, porque isso significava que a China teria que se tornar prote-
tora destes e, consequentemente, tomar partido nas constantes guerras em que estavam 
envolvidos. Mantê -los à distância era, portanto, a melhor solução.

A dinastia Ming (1368 -1644) emergiu das revoltas contra o poder opressivo dos 
mongóis (Yuan) e assumiu, por consequência, uma postura nacionalista “chinesa” (ou 
seja, Han), isolacionista e desconfiada em relação aos estrangeiros. O seu modelo assen-
tava numa China auto suficiente, agrária e protegida dos inimigos externos, onde ponti-
ficava naturalmente uma recuperação dos cânones ideológicos do confucionismo tradi-
cional, que encarava o comércio externo como fonte de perturbação da ordem social11.

Como lidar com os “bárbaros”, sobretudo as populações da fronteira norte do 
império, era assim uma preocupação permanente dos teóricos desta dinastia. Uma das 
teses mais interessantes foi desenvolvida no século XVI por Zhang Jusheng (1525 -1582), 
precisamente quando os portugueses já estavam presentes em Macau e navegavam nas 
costas da China. Era uma espécie de sistema do “osso e do pau” e definia o princípio 
segundo o qual os bárbaros deveriam ser tratados: “o mais importante é que os oficiais 
responsáveis lidem com eles de forma flexível: tal como acontece com os cães, se abanarem as 
caudas, receberão ossos; se ladrarem de forma agressiva, serão castigados com paus; depois do 
espancamento, e se se submeterem novamente, receberão ossos, uma vez mais; depois dos ossos, 

10  Joseph Needham, Science and Civilization in China, vol. III, Cambridge University Press, 1959,  
p. 502.

11  Li Kangying, The Ming Maritime Trade Policy in Transition, 1386 to 1567, Wiesbaden, Harrassowitz 
Verlag, 2010, pp. 24 -27.
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se ladrarem mais uma vez, mais pancada se seguirá. Como pode alguém argumentar com eles 
acerca de se ser embusteiro ou correto, ou sobre a observância da lei?”12.

Os enquadramentos teóricos acerca dos “bárbaros” decorriam da proximidade e 
permanência da ameaça mongol, mas estendiam -se à fronteira marítima do império. 
Contudo, uma vez que a China nunca enfrentara uma ameaça vinda do mar, a posição 
perante os reinos confinantes a Sul, ou seja, da Ásia do Sueste, era bem mais relaxada e 
menos receosa do que a que envolvia a fronteira terrestre setentrional. A dinastia Yuan 
(mongol) havia seguido uma política expansionista no Sueste Asiático, com intervenções 
militares na Birmânia, no Vietname e em Java, além de várias tentativas de invasão do 
Japão. Os imperadores Ming, sem deixarem de interferir diretamente nos destinos de 
algumas regiões próximas, nomeadamente no Vietname, mantiveram uma posição mais 
distante em relação aos reinos do nanyang, ou seja, aos “mares do sul”.

Não se podendo furtar ao contacto, a China tratou de regulamentar de modo rigo-
roso e formal as relações com os reinos sueste -asiáticos, que teriam que respeitar os precei-
tos de um “sistema tributário”: os que reconheciam a supremacia do Império do Meio 
deveriam enviar missões diplomáticas que precederiam à troca cerimonial de presentes e 
que se colocavam, deste modo, sob a proteção da China13. Uma das teses desenvolvidas 
pelos Ming era, precisamente, a da “imparcialidade”, ou seja, a de que o imperador, 
estando acima de todos os reis estrangeiros, a todos tratava de igual forma com justiça 
e equidade. Isto foi utilizado por diversos reinos malaios e de outras regiões do Sueste 
Asiático como forma de proteção contra vizinhos ameaçadores, também eles tributários 
da China; Brunei em relação a Mojopahit (Java) ou Malaca em relação ao Sião são apenas 
alguns exemplos conhecidos. Outro conceito comum era o da “inclusão”, ou seja, a ideia 
de que nenhum reino deveria ser excluído nos contactos que estabelecesse com a China, 
o centro da civilização. O imperador Yongle (r. 1402 -1424) levou esta premissa prati-
camente à letra, com o envio de missões marítimas – as célebres expedições de Zheng 
He  - que não eram meramente diplomáticas, mas também militares, e que constituíam, 
simultaneamente, um convite e uma imposição do sistema tributário chinês.

Contudo, e ao contrário do que por vezes é sugerido, as viagens de Zheng He por 
todo o Índico não significaram uma abertura da China ao mundo exterior mas, pelo 
contrário, corresponderam a um reforço das medidas de controlo rigoroso das fronteiras 
e dos contactos externos. E uma vez que se tratou de um empreendimento efémero, o 
que perdurou ao longo do século seguinte foi uma política de encerramento da China 
ao exterior, o regime geralmente conhecido por haijin ou “encerramento da costa”.  
O aumento da pressão dos mongóis na fronteira norte do império – que levou à trans-
ferência da capital imperial de Nanjing para Pequim –, um certo desinteresse, por parte 
das autoridades, em imiscuir -se na política dos reinos sueste -asiáticos e, sobretudo, o 

12  Lien -sheng Yang, “Historical Notes in the Chinese World Order” in The Chinese World Order, p. 31.
13  René Servoise, “La conception de l’ordre mondial dans la China Impériale”, Revue Française de 

Science Politique, 23, 3, 1973, pp. 550 -569.
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aumento da pirataria japonesa nas costas da China, são os motivos mais óbvios que expli-
cam o rumo crescentemente isolacionista e predominantemente securitário14.

A fronteira marítima da China foi encerrada, o comércio privado foi proibido, 
os chineses que viviam fora da terra -mãe foram intimados a regressar e as trocas com o 
mundo exterior passaram a ser permitidas apenas e somente no âmbito estrito das regras 
do sistema tributário. Este funcionava do seguinte modo: as embaixadas que se dirigiam 
periodicamente à corte imperial para renovar a vassalagem ao Filho do Céu transpor-
tavam um determinado volume de mercadorias, entregues a título de tributo, ao que 
aquele retribuía com produtos chineses. Assim se procedia a um largo volume de trocas, 
mutuamente vantajoso não apenas para ambas as partes mas igualmente para todo um 
aparelho formado por burocratas, delegados, intermediários, agentes e intérpretes.

Para as comunidades mercantis chinesas, que tradicionalmente se moviam entre 
a China e as cidades portuárias da Ásia do Sueste e que satisfaziam a procura de bens 
das regiões meridionais nos mercados chineses, o efeito destas medidas foi obviamente 
nefasto15. Uma vez que a estadia temporária fora das fronteiras da China era agora proi-
bida, a estes grupos colocava -se o dilema de não partir ou não regressar. Ao longo do 
século XV, portanto, alargou -se o divórcio entre estas duas realidades “chinesas”: uma 
China oficial, confinada ao espaço do seu território e que vigiava com desconfiança a 
turbulência dos “bárbaros” que percorriam o seu litoral, e as comunidades de mercadores 
que viviam no exterior e que aproveitavam as brechas do haijin e a venalidade da buro-
cracia imperial nas regiões costeiras para importar bens estrangeiros e escoar mercadorias 
chinesas, de forma a corresponder à pressão crescente dos mercados, quer da China, quer 
da Ásia do Sueste. Foi esta realidade dupla que os portugueses encontraram, ao atingir 
as águas do Índico na viragem para o século XVI, mas cujos contornos e significado só 
vieram a compreender mais tarde.

A China no plano global de Afonso de Albuquerque

O primeiro contacto dos portugueses em Malaca não decorreu de acordo com 
as expectativas do rei D. Manuel. Inicialmente bem recebidos pelo sultão, com quem 
estabeleceram relações amistosas durante vários meses, acabaram por ser vítimas de uma 
conspiração preparada por malaios e javaneses, para quem a sua presença era uma poten-
cial ameaça. Diogo Lopes de Sequeira foi obrigado a retirar -se, deixando dezenas de 
homens em terra, entre eles o feitor Rui de Araújo, que foram feitos cativos. Do balanço 
deste primeiro contacto destaca -se, porém, o apoio prestado aos portugueses por duas 

14  Wang Gungwu, “Ming foreign relations: Southeast Asia” in The Ming Dynasty. 1368 -1644. The 
Cambridge History of China, Vol. 8, Pte. 2, ed. Dennis Twitchett e John K. Fairbank, Cambridge 
University Press. 1998, pp. 301 -332.

15  Craig Lockard, 2010. “‘The Sea Common to All’: Maritime Frontiers, Port Cities, and Chinese Tra-
ders in the Southeast Asian Age of Commerce, ca. 1400 -1750”, Journal of World History, 21, 2 (jun.), 
2010, pp. 219 -247.
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das comunidades mais poderosas da cidade: os quelins – mercadores hindus da costa 
do Coromandel – e os chineses. Estes últimos, aliás, haviam -nos prevenido do perigo 
iminente e alertado para a hostilidade latente dos malaios, coisa que o capitão português 
negligenciou16. Rui de Araújo, prisioneiro em Malaca, compilou um conjunto pormeno-
rizado de informações acerca da cidade e da sua rede comercial, assim como do poderio 
do sultão, que fez chegar às autoridades portuguesas; nesta carta, o feitor deu conta da 
forma como chegavam todos os anos oito a dez juncos chineses a Malaca17.

Estas informações não foram recebidas pelo vice -rei D. Francisco de Almeida, que 
durante o seu governo não se interessara com a exploração do Índico para além de Ceilão, 
mas sim pelo novo governador Afonso de Albuquerque, a quem estas questões inte-
ressavam sobremaneira. Empenhado em não deixar passar a afronta infligida ao rei de 
Portugal pelo sultão, Albuquerque aguardava ocasião para atravessar o Golfo de Bengala 
e dirigir -se pessoalmente a Malaca. Depois de tomar Goa, esse momento chegou.

Afonso de Albuquerque é uma figura central da história da expansão portuguesa na 
Ásia, o principal obreiro dos pilares que viriam a dar origem ao chamado Estado da Índia. 
Trata -se de uma figura complexa e controversa, por vezes contraditória na forma como 
conciliava traços de estratega, digamos, “moderno”, com ações e intenções tipicamente 
medievais. Era um homem com perfeita consciência dos seus recursos limitados, das 
dificuldades e dos riscos mas, simultaneamente, estava imbuído de uma mística religiosa 
que o levou, entre outros episódios, a crer em sinais e milagres premonitórios do favor 
divino, como em Ormuz em 1507 ou no Mar Vermelho em 151318.

Albuquerque foi, antes de mais, um homem que perfilhava o projeto imperial de D. 
Manuel, centrado na aliança com o Prestes João, o ataque global ao mundo muçulmano 
e, em particular, aos interesses do sultão do Cairo. A China era, portanto, um objetivo 
remoto e demasiado afastado deste objetivo prioritário, que tinha o seu principal cenário 
no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico e nas ligações ao Malabar. Porém, Albuquerque 
era dotado de uma larga visão sobre as realidades do Índico, isto é, percebeu que a Ásia 
marítima era um conjunto de ligações interdependentes e que a estratégia portuguesa não 
poderia restringir -se a uma área apenas, mas necessitava, para ser bem sucedida, de um 
enquadramento num contexto mais vasto. Foi certamente o primeiro europeu a delinear 
uma estratégia global de controlo do conjunto da Ásia marítima, da costa oriental afri-
cana ao Sueste Asiático19.

16  Rui Loureiro, Fidalgos, Missionários e Mandarins – Portugal e a China no século XVI, Lisboa, Funda-
ção Oriente, 2000, pp. 127 -128.

17  Carta de Rui de Araújo a Afonso de Albuquerque, 6.2.1510, As Gavetas da Torre do Tombo, Lisboa, 
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963, III, p. 793.

18  Luís Filipe Thomaz, “A ideia imperial manuelina”, in Facetas do Império na História: conceitos e méto-
dos, ed. Andréa Doré et al, São Paulo, Aderaldo & Rothschild, 2008, pp. 72 -73.

19  Paulo Jorge de Sousa Pinto, “Share and Strife – the Strait of Melaka and the Portuguese (16th and 
17th centuries), Orientierungen, themenheft 2013, p. 69.
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Malaca era, portanto, um objetivo remoto mas necessário, porque era uma rami-
ficação fundamental das redes marítimas muçulmanas que se estendiam para o Médio 
Oriente e, daí, para a Europa. Por outro lado, tinha uma dupla utilidade estratégica: 
era um entreposto comercial de primeira grandeza (embora a sua dimensão seja ainda 
hoje motivo de alguma controvérsia20), o que permitiria obter acesso a um largo espetro 
de bens e mercadorias do mundo malaio -indonésio (nomeadamente especiarias) e do 
Extremo Oriente, e alargava consideravelmente os horizontes dos portugueses, abrindo 
a possibilidade de contactar com reinos cristãos, cuja existência era tida como muito 
possível para além do mundo muçulmano.

Após a conquista de Goa e depois de reunir as forças disponíveis, Albuquer-
que partiu, então, para Malaca, provavelmente já determinado a tomar a cidade ou, 
pelo menos, a impor ao sultão condições favoráveis aos seus objetivos. Rui de Araújo 
fornecera -lhe informações concretas sobre as defesas da cidade e instara -o a tomá -la pela 
força. À sua chegada, o governador recebeu os mercadores chineses, que lhe forneceram 
ajuda e prontificaram -se a colaborar na tomada de Malaca21.

Foi, portanto, ainda antes da conquista que Albuquerque estabeleceu relações 
cordiais com a comunidade chinesa, que se prolongou após a tomada da cidade. O gover-
nador não tinha grande espaço de manobra e sabia que o tempo corria a seu desfavor, 
pois a sua ausência prolongada na Índia – esteve cinco meses em Malaca – era um motivo 
de permanente preocupação. Não lhe restava portanto outra opção senão tentar consoli-
dar a posição precária de Malaca, isolada num ambiente potencialmente hostil22. Para o 
efeito, adotou uma política de atração de todas as comunidades mercantis e uma postura 
conciliadora para com os sultanatos vizinhos. Além disso, procedeu de imediato ao reco-
nhecimento dos reinos da região, não apenas para obter informações sobre potencial 
económico mas para firmar alianças políticas, de preferência com potentados não -muçul-
manos, nomeadamente o Pegu (Birmânia), Mojopahit (Java), o Sião e, inevitavelmente, 
a China.

Neste contexto, a amizade dos chineses de Malaca era promissora. Um dos seus 
líderes colocou os seus serviços à disposição do governador. Já o havia feito antes da 
conquista da cidade, ao aceder ao pedido do governador para transportar, na viagem que 
ia fazer ao Sião, um mensageiro português que iria contactar o rei da terra23. Foi, poste-
riormente, o interlocutor de Albuquerque e dos capitães de Malaca nas relações com a 

20  Roderich Ptak, “Reconsidering Melaka and Central Guangdong: Portugal’s and Fujian’s Impacto 
on Southeast Asian Trade (Early Sixteenth Century)” in Iberians in the Singapore -Melaka Area (16th 
to 18th century), ed. Peter Borschberg, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag/ Fundação Oriente, 2004,  
pp. 1 -21.

21  Rui Loureiro, Fidalgos, Missionários e Mandarins, pp. 130 -131.
22  Geneviève Bouchon, Albuquerque, le lion des mers d’Asie, Paris, Ed. Desjonquères, 1992, pp. 204-

-205.
23  Fernão Lopes de Castanheda, História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses, liv. III, 

cap. 57, Porto, Lello & Irmão, 1979, vol. I, p. 637.
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comunidade chinesa e desempenhou um papel fundamental nos primeiros contactos 
com a China.

Trata -se de um homem de perfil obscuro, sobre o qual pouco se conhece. As fontes 
portuguesas referem -se -lhe com diferentes designações, “Cheilata”, “Chulata”, “Fulata” ou 
ainda “Pulata”, mas nenhum destes nomes pode ser diretamente identificável com o que 
se conhece das redes mercantis chinesas que estavam ativas nas costas da China por esta 
altura. “Lada” parece corresponder a uma expressão associada ao comércio e é possível que 
este personagem estivesse, de alguma forma, relacionado com o clã Xu, cujas atividades 
de contrabando chamaram a atenção das autoridades chinesas na década seguinte24. O 
seu protagonismo, assim como o facto de ser chamado numa das cartas por “velho chim”, 
sugere que se trataria de um poderoso e influente mercador, com contactos em diversas 
redes portuárias, não apenas na China como também em Ayuthaya, no Sião25.

Seja como for, “Chulata” foi uma peça fundamental na estratégia de Afonso de 
Albuquerque para a normalização da situação diplomática de Malaca: os chineses haviam 
retornado à sua terra e as boas relações estabelecidas com os portugueses antes e depois 
da conquista da cidade deveriam influenciar favoravelmente as autoridades chinesas, 
prenunciando um futuro auspicioso aos contactos futuros. Na monção de 1512 ocorreu 
um primeiro sobressalto: os juncos da China não tornaram a Malaca, o que só veio a 
ocorrer no ano seguinte, para grande alívio do capitão Rui de Brito26. Regularizado o 
relacionamento com esta comunidade, estavam portanto criadas as condições para o 
desenvolvimento da rota comercial entre os portos da China e Malaca e, pensava -se, 
era chegado o momento de preparar o envio da primeira delegação portuguesa à China. 
O retorno dos navios de “Chulata” ao Império do Meio, em maio de 1513, após terem 
feito negócio em Malaca, foi a oportunidade escolhida. Foram, portanto, acompanhados 
por um junco português, adquirido no Pegu, onde seguiu Jorge Álvares. Este foi assim 
o primeiro português a atingir o litoral do Guangdong, mais precisamente a ilha de Nei 
Lingding, no estuário do Rio das Pérolas.

A viagem foi um sucesso, não apenas pelo bom acolhimento que Jorge Álvares ali 
recebeu, mas também porque os lucros que obteve permitiam criar as melhores expec-
tativas sobre o comércio a desenvolver no futuro. Em 1515, foi enviada uma segunda 
delegação, desta vez liderada por Rafael Perestrelo. Não é ainda claro se partiu por 
disposição do capitão de Malaca ou se a ordem provinha do próprio D. Manuel27. Seja 

24  Roderich Ptak, “The Fujianese, Ryukyuans and Portuguese (c. 1511 to c. 1540s): allies or competi-
tors?”, Anais de História de Além -Mar, vol. III, 2002, p. 448 e nota 4.

25  Carta de Rui de Brito Patalim a D. Manuel, 6.1.1514, in Documentação para a História das Missões 
do Padroado Português do Oriente/ Insulíndia, ed. A. Basílio de Sá, Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 
1954, vol. I, p. 68.

26  Carta de Rui de Brito Patalim a Afonso de Albuquerque, 6.1.1514, in Documentação para a História 
das Missões do Padroado Português do Oriente/ Insulíndia, vol. I, pp. 48 -49.

27  João Paulo Oliveira e Costa, “A Coroa portuguesa e a China (1508 -1531) – do sonho manuelino ao 
realismo joanino”, in Estudos de História do Relacionamento Luso -Chinês, ed. António Vasconcelos de 
Saldanha, Macau, IPOR, s.d., p. 17.
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como for, a iniciativa contou, uma vez mais, contou com a colaboração de “Chulata”28.  
As perspetivas portuguesas sobre a China não estavam limitadas à criação de uma linha 
de comércio lucrativa com Malaca. Estava em preparação o passo seguinte, já não apenas 
circunscrito aos negócios do capitão de Malaca e à ligação meramente comercial entre a 
cidade, as ilhas do litoral do Guangdong e a intermediação das redes mercantis chinesas, 
mas que previa o contacto oficial entre as autoridades portuguesas e a burocracia Ming, 
mediante o envio de uma embaixada. Afonso de Albuquerque, que cumprira as disposi-
ções régias de procura de informações sobre os “chins” e a sua terra e que compreendera 
a importância de viabilizar os contactos com a China, não viveu para assistir a esta nova 
fase das relações luso -chinesas.

Chins e Folangji

A decisão de enviar uma embaixada à China partiu do próprio D. Manuel, que por 
esta altura estava naturalmente informado dos excelentes resultados obtidos no contacto 
com os mercadores chineses, e é reveladora da importância que o monarca atribuía ao 
estabelecimento de relações diplomáticas com aquele reino. O nome do embaixador não 
foi escolhido pelo rei, mas sim pelo novo governador da Índia, Lopo Soares de Alberga-
ria, e recaiu ironicamente sobre o homem que havia acabado de redigir o mais completo e 
atualizado repositório de informações sobre Malaca e, por consequência, a China: Tomé 
Pires. O fracasso da embaixada de que seria o principal protagonista resultou, em grande 
medida, da insuficiência do conhecimento que os portugueses tinham acerca das realida-
des daquele e de que a Suma Oriental é prova.

Tomé Pires escreveu a sua obra em Malaca, no período que se estende entre a 
tomada da cidade e a sua viagem para a Índia, nos primeiros meses de 1515. O grau de 
conhecimento que revela acerca da China provinha, portanto, dos dados que compilou 
em Malaca, junto das comunidades mercantis asiáticas, e também, provavelmente, da 
viagem de Jorge Álvares. A obra é reveladora da enorme discrepância de conhecimento 
entre a dimensão marítima, portuária e comercial que interessava tanto aos portugueses 
como aos mercadores chineses, e as realidades da China imperial, formal e burocrática, 
com que o mesmo Tomé Pires viria a confrontar -se pouco depois. A Suma Oriental enun-
cia informações práticas importantes, muito úteis para mercadores que quisessem fazer 
negócio (nomeadamente em Cantão) e reflete algum conhecimento acerca do regime de 
encerramento da costa e do rigoroso controlo dos contactos com o exterior: “não pode 
sair nenhum chim para a banda de Sião, Java, Malaca, Pasai e daí adiante, sem licença dos 
regedores de Cantão (…) e se algum estrangeiro está na terra da China, já não pode sair, 
somente senão é por licença do rei e por esta licença se é rico, fica sem nada”29.

28  João de Barros, Da Ásia, Dec. II, liv. II, cap. VI, Lisboa, Liv. Sam Carlos, 1973, p. 178.
29  Tomé Pires, A Suma Oriental de…, ed. Armando Cortesão, Universidade de Coimbra, 1978, p. 359.
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Alguns pormenores sobre indumentária e dados genéricos sobre o tamanho do 
reino e a dimensão e opulência das cidades completam o quadro. Sobre as realidades do 
protocolo imperial e da burocracia Ming é praticamente omisso. Há uma informação 
particularmente interessante que é sintomática da forma como a dimensão do Império 
do Meio permanecia oculto aos olhos dos estrangeiros: “para o subjugar o governador de 
Malaca à obediência nossa, havia mester não tanto como dizem, porque é gente muito fraca 
e ligeira de desbaratar, e afirmam as pessoas capitães que muitas vezes foram lá, que com 
dez naus subjugaria o governador das Índias que tomou Malaca toda a China nas beiras 
do mar”30. Isto indica que o prestígio do poderio naval português tinha atingido um 
patamar inédito após a conquista de Malaca e que o próprio Tomé Pires era sensível à 
provável fama de invencibilidade que circulava nos meios mercantis asiáticos acerca dos 
portugueses e que viria a induzir em erro as ações portuguesas nos anos seguintes, com 
consequências funestas.

Como é sabido, o mito da superioridade militar europeia sobre a aparente fraqueza 
da China veio permitir a elaboração de projetos de conquista militar, décadas mais tarde, 
pelos espanhóis das Filipinas, com aprovação oficial31. Seria interessante constatar qual 
teria sido a decisão de Afonso de Albuquerque, caso tivesse vivido o suficiente – e exer-
cido o cargo de governador da Índia durante mais algum tempo – no que respeita à 
China, nomeadamente se teria optado por uma posição de força perante a uma reação 
hostil por parte das autoridades de Cantão.

As deficiências de informação não existiam apenas por parte dos portugueses. Pelo 
contrário, o flagrante desconhecimento da China em relação ao mundo exterior era uma 
realidade decorrente da política isolacionista dos Ming. O sistema tributário estabelecido 
nas primeiras décadas do século XV estava obsoleto, uma vez que as embaixadas rareavam 
e, por consequência, a posição eminente da China como poder arbitral e regulador da 
ordem política no Sueste Asiático estava em franco declínio. A tomada de Malaca pelos 
portugueses foi, e segundo vários autores, o golpe final no prestígio da China na região, 
cujo impacto não mereceu ainda a devida atenção por parte dos historiadores: “Para 
a história da China, a queda de Malaca às mãos dos portugueses foi um evento de grande 
importância, mas o seu significado ainda não despertou a devida atenção da comunidade 
científica chinesa. Portugal, através dos seus contactos com Malaca e a China (…) teria provo-
cado a maior e mais drástica mudança que se verificou durante os 3 mil anos de História do 
Império do Meio”32.

A passividade chinesa teve um impacto profundo na posição de suserania que o 
império se arrogava sobre as suas periferias: pela primeira vez, uma potência estrangeira 
tomava um estado vassalo da China sem qualquer represália, o que feria de morte o 

30  Tomé Pires, ibid., p. 364.
31  Manel Ollé, La empresa de China – De la Armada Invencible al Galeón de Manila, Barcelona, Qua-

derns Crema, 2002.
32  Jin Guo Ping e Wu Zhiliang, Revisitar os Primórdios de Macau: para uma nova abordagem da História, 

Macau, Instituto Português do Oriente/Fundação Oriente, 2007, p. 31.
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próprio sistema tributário33. A conquista de Malaca levou o sultão deposto a apelar à corte 
imperial, num processo paralelo ao próprio percurso da embaixada portuguesa, nos anos 
que se seguiram a 1517, e que foi um importante fator para o fracasso da embaixada de 
Tomé Pires, mais do que o desconhecimento da língua e do protocolo da corte dos Ming.

Inicialmente, a desconfiança da burocracia da corte Ming limitou -se ao desconhe-
cimento do país de onde se entendia que estes estrangeiros provinham: Folangji (foneti-
zação chinesa de feringgi, ou seja, “francos”), que não constava dos registos imperiais e, 
portanto, o seu “tributo” não podia ser aceite. Mas rapidamente tomou conhecimento 
de que o sultão de Malaca havia sido deposto pela ação dos mesmos que procuravam 
agora o contacto diplomático. Os “Anais Ming” assinalam, a 21 de janeiro de 1521, o 
seguinte registo: “Malaca é um país que oferece tributo e que se declarou feudatário imperial. 
Os Folangji anexaram -no e, seduzindo -nos com ganhos, procuram enfeudar -se e obter recom-
pensas. A retidão não o permitirá, certamente. Solicita -se que o seu tributo seja recusado, 
que a diferença entre conformidade e desobediência lhes seja claramente exposta e que sejam 
avisados de que só depois de devolverem o território de Malaca é que poderão ser autorizados 
a ir à Corte oferecer tributo”34. Não houve, portanto, represálias, apenas um aviso para a 
devolução de Malaca ao sultão malaio.

Como é do conhecimento geral, os atos dos capitães portugueses – nomeadamente 
de Simão de Andrade e de Martim Afonso de Melo – ao largo de Cantão apressou o 
fracasso da embaixada. Os portugueses foram oficialmente banidos das costas do Guang-
dong e do Fujian, num processo que se arrastou ao longo de várias décadas e ao longo 
do qual se espalharam histórias e rumores sobre atrocidades cometidas pelos Folangji, 
nomeadamente a seu alegado apetite insaciável por crianças, que comprariam por alto 
preço aos bandidos das zonas litorais de Cantão35. Durante este período, as atividades 
semiclandestinas de mercadores portugueses, em parceria com as redes mercantis chine-
sas (oficialmente consideradas como de “contrabando”) não cessaram, antes pelo contrá-
rio36. Só na década de 1550 foi possível terminar com este regime de exclusão, com o 
acordo entre as autoridades de Cantão e Leonel de Sousa que viria a dar origem a Macau. 
No entanto, o processo de conhecimento mútuo entre chineses e portugueses era bem 
mais lento do que as realidades pragmáticas do trato mercantil e, no caso português, só 
conheceu progressos importantes na segunda metade do século XVI, por via do impulso 
missionário no Extremo Oriente.

33  Jin Guo Ping e Wu Zhiliang, “Os impactos da conquista de Malaca em relação à China Seiscentista 
– uma abordagem sobre a periodização da história moderna da China”, Administração – Revista de 
Administração Pública de Macau, vol. XIII, n.° 49, 2000, pp. 941 -942.

34  Ming Shilu, 13.1.1521, in Prisonniers de l’Empire Céleste – Le désastre de la première ambassade portu-
gaise en Chine, ed. de Pascale Girard e João Viegas, Paris, Chandeigne, 2013, pp. 252 -253.

35  Paul Pelliot, “Le Hōja et le Sayyid Ḥusain de l’Histoire des Ming”, T’oung Pao, II, 38, 2/5, 1948,  
p. 94.

36  James K. Chin, “The Portuguese on the Zhejiang and Fujian coast prior to 1550 as seen from con-
temporary Chinese private records”, in Macau during the Ming Dynasty, ed. Luís Filipe Barreto, Lis-
boa, Centro Científico e Cultural de Macau, 2009, pp. 119 -137.


