
Esta publicação parte de um conjunto de 
reflexões sobre a importância e a originalidade do 

vasto legado informativo de matriz portuguesa 
relativo à China, estendendo depois essa análise 

a outras imagens europeias do mundo chinês. 
Da autoria de especialistas provenientes de 

diferentes disciplinas, como a Geografia, a História, 
a Matemática, a História da Ciência e as Ciências 
da Informação e da Documentação, os estudos 

aqui reunidos incidem sobre um conjunto de 
agentes e fontes documentais dos séculos XVI e 
XVII responsáveis pela elaboração do saber que 

esteve na origem do moderno conhecimento sobre 
o universo geográfico, científico e cultural sínico. 

A par da análise de algumas das primeiras grandes 
sínteses geográficas e antropológicas sobre a 

China, estes textos debruçam-se sobre temas tão 
diversos como as representações cartográficas 

dos espaços marítimos chineses, a transmissão e a 
recepção do conhecimento científico ocidental na 

China, a narrativa de experiências de viagem nestas 
partes da Ásia oriental e a génese de alguns dos 
estereótipos mais divulgados sobre as diásporas 

chinesas enraizadas nos mares contíguos.
Este livro inclui também o catálogo completo 

da exposição bibliográfica, iconográfica e 
cartográfica Uma China Ilustrada: temas chineses 

na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, que 
esteve patente nas salas contíguas à Biblioteca 

do Palácio de Mafra em 2014, permitindo 
ampliar o seu âmbito ao século XVIII. Com isto, 

é coberta uma parte muito significativa do 
importante conjunto de experiências e saberes 

popularizados na Europa pela sinofilia da 
primeira metade de Setecentos, precisamente 
o momento que coincide com a circunstância 

feliz em que foi reunido o essencial do riquíssimo 
espólio iluminista da Biblioteca de Mafra.
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Ritmos de conhecimento do litoral chinês  
na cartografia portuguesa do século XVI

Miguel Rodrigues Lourenço
Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar

Universidade Nova de Lisboa / Universidade dos Açores (CHAM-FCSH-NOVA)
Centro de Estudos de História Religiosa

Universidade Católica Portuguesa (CEHR-UCP)

Entre os estudos de cartografia histórica que se debruçaram sobre sectores da 
geografia asiática, talvez tenha sido o território identificado com a entidade polí-
tica chamada China a suscitar o maior interesse dos investigadores. No domínio 
específico dos seus litorais, o tema gozou da precoce atenção que lhe foi devotada 
por Albert Kammerer. Este autor destaca-se pela longa monografia que dedicou à 
matéria, onde a cartografia histórica portuguesa, na sua tipologia do portulano, 
surge como recurso central para assegurar uma identificação exacta entre a 
geografia da China e os conhecimentos dos navegadores portugueses.

Significativamente, o peso da investigação de fundo conduzida por Kammerer 
deverá ter cerceado o ânimo das gerações seguintes, pois o estudo dos litorais 
chineses cumprirá, especialmente na historiografia portuguesa, uma função meto-
dológica na comparação de espécies cartográficas destinadas a situar cronologica-
mente este ou aquele mapa. As cartas portuguesas sobre a Ásia Oriental alimentavam 
uma narrativa que as dissociava quer do seu contexto de produção, quer das expe- 
riências colectivas que as geraram. Mesmo numa inovadora leitura de conjunto 
como a de Lach, que convocou as cartas portuguesas manuscritas para uma reflexão 
acerca do conhecimento sobre a China na cultura europeia (onde esta tipologia de 
fontes detinha um peso mais residual), ultrapassando o âmbito marítimo estudado 
por Kammerer, o material cartográfico – «the evidence of maps» – bastava-se a si 
mesmo enquanto objecto de análise (Lach: 1994 [1965], 1: 2, 816-820). Será neces-
sário aguardar pelo final do século XX para que esta tipologia documental come-
çasse a ser verdadeiramente reconhecida no seu potencial para explicitar dinâmicas 
e estratégias de grupo sobre as quais o património escrito era lacunar (Loureiro, 2000; 
Barreto, 2006) ou enquanto elemento complementar, equiparado ao texto escrito 
para a formação e compreensão das imagens sobre a China (Oliveira: 2003).
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Este artigo pretende proporcionar uma leitura de conjunto sobre os litorais 
chineses conforme representados na cartografia portuguesa de base náutica 
durante o século XVI. Privilegiando embora um enfoque diacrónico que permita 
agrupar as diferentes execuções cartográficas sobre estes territórios em tipologias 
ou fases de representação, não procuramos, contudo, recuperar uma leitura que 
explique a diacronia através do aperfeiçoamento gradual dos conteúdos dos 
velhos mapas. Pelo contrário, a nossa proposta assenta na consciência de que – 
mais que o progresso – o acrescentamento de informação em cada carta náutica, 
seja sob a forma de traçados de costa, de toponímia ou de qualquer outra forma 
textual ou iconográfica, gera uma solução de conhecimento sincrónica na 
aparência, mas onde coexistem elementos incorporados em momentos diferentes 
e, por vezes, incompatíveis entre si. Contudo, porque a base da cartografia portu-
guesa antiga é, precisamente, náutica e não se destina à representação de unidades 
geopolíticas, a análise das execuções cartográficas faz menos sentido quando 
circunscrita a um sector geográfico e é mais rica quando compreendida a partir das 
dinâmicas humanas que geraram a informação relativa a essa mesma geografia. 
No limite, este desígnio significa correlacionar e incluir na análise outros sectores 
geográficos que num primeiro momento poderíamos considerar deixar de fora. 

Por este motivo, também, as espécies cartográficas consideradas para este 
estudo foram somente aquelas cujas reproduções indiciavam uma experiência 
efectiva de terreno. De fora ficam, portanto, as soluções de representação descon-
tinuadas na produção cartográfica portuguesa assim como as que evocavam a 
tradição ptolemaica (Cantino) ou a sua reinvenção posterior (Atlas Miller). Como tal, 
optámos por demarcar cronologicamente o nosso estudo entre as execuções de 
Diogo Ribeiro (1525-1530), cosmógrafo português da Casa de la Contratación de 
Sevilha mas que, para a China, recorre, sem lugar a dúvida e como procuraremos 
sublinhar, a protótipos cartográficos portugueses; e a última década do século XVI, 
quando registamos as mais tardias utilizações de um modelo de representação 
concebido ainda em meados da centúria. Durante o período em análise, os cartó-
grafos portugueses cobriram todo o litoral chinês desde o golfo de Tonquim até a 
bacia do mar Amarelo, uma amplitude que foi assegurada durante os primeiros 35 
anos de experiência portuguesa nos mares da China.

A primeira experiência portuguesa nos litorais da China e as primeiras 
propostas cartográficas (1525-c. 1545)

É num conjunto de planisférios produzidos em Sevilha entre c. 1519 e c. 1532/33 
que as costas da China surgem pela primeira vez na cartografia de base náutica dos 



reinos ibéricos. Limitando a sua representação a um sector entre a face ocidental 
da península de Leizhou (não debuxada como tal) e as costas do Fujian, os dife-
rentes cosmógrafos ao serviço dos Habsbugo, de Nuño García de Toreno a Giovanni 
Vespucci e de Diogo Ribeiro a Alonso de Chaves, tiveram certamente acesso a 
protótipos cartográficos portugueses1, pois é ao longo destas latitudes que se 
concentra o essencial da primeira experiência marítima portuguesa em litorais 
chineses. 

Com efeito, entre 1513 e 1522, primeiro em operações comerciais conjuntas 
com mercadores tamis e chineses, depois em armadas de pequena dimensão, os 
portugueses passam a demandar as ilhas localizadas na embocadura do rio das 
Pérolas (Zhu Jiang), mantendo uma presença sazonal até ao final das suas opera-
ções comerciais, momento em que regressam a Malaca. Será com a tentativa de se 
estabelecer relações formais com a China que a frequência portuguesa nesses lito-
rais ganhará maior durabilidade, pois as armadas enviadas por D. Manuel demorar-
se-ão por períodos superiores a um ano nestas paragens, possibilitando o 
reconhecimento mais cuidado dos litorais chineses (Loureiro, 2000: 215-216 e 243; 
Garcia, 2015: 189-192). Será, por exemplo, durante o cerca de ano e meio que a 
armada de Fernão Peres de Andrade permaneceu em Tamão e Cantão (1517-18) 
que se procuram ultrapassar os limites da província do Guangdong: em 1518, Jorge 
de Mascarenhas parte rumo ao Fujian, numa viagem em que terá alimentado a 
esperança de cruzar o mar com destino à ilha Formosa e aos Léquios/reino de 
Ryukyu (Loureiro, 2000: 232-233; Oliveira, 2003: 716 e 733). 

Em especial a partir de Diogo Ribeiro, cujos trabalhos já são posteriores à inter-
rupção do comércio luso-chinês a partir de Malaca em 1522, é justamente o delta 
do rio das Pérolas que ocupa uma posição de destaque na cartografia da Casa de la 
Contratación de Sevilha. Aí reside o acidente geográfico central das costas chinesas, 
estando assinalado por um curso fluvial demasiadamente pronunciado, uma multi-
plicidade de ilhas ao largo da sua embocadura e uma abundância de toponímia 

1 O primeiro dos quais foi o planisfério conhecido como «Kunstmann IV», destruído durante a 
Segunda Guerra Mundial, cujo autor é identificado com Jorge Reinel. O cartógrafo traçou uma costa 
chinesa de acidentes geográficos pouco marcantes – denotam-se cinco enseadas ou baías mais 
profundas, sendo uma delas o extremo de um curso fluvial –, escassamente assinalada com toponímia 
e dividida pelos hemisférios português e castelhano em extremos opostos do mapa, ao estilo da carto-
grafia da Casa de la Contratación. Confeccionado muito provavelmente em 1519 durante a sua estada 
em Sevilha ao serviço de Carlos I (Cortesão, 1960: I, 38), o exemplar revela um desconhecimento do 
golfo do Tonquim, reflectindo a experiência dos anos fundantes dos contactos directos com a China, a 
partir de 1513. O protagonismo geográfico foi conferido a uma enseada mais pronunciada, provavel-
mente a desembocadura do rio das Pérolas, onde se direccionaram as primeiras aproximações dos 
portugueses aos negócios da China.

Miguel Rodrigues Lourenço. RITMOS DE CONHECIMENTO DO LITORAL CHINêS NA CARTOGRAFIA PORTUGUESA... | 17
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que contrasta com as restantes faixas costeiras da China debuxadas entre 1525  
e 1530 pelo mesmo cartógrafo (Cortesão & Mota, 1960: I, estampas 37-40; V: estam- 
pa 523).

Infelizmente, as reproduções destes planisférios nos Portugaliæ Monumenta 
Cartographica e em obras subsequentes não permitem uma legibilidade total, mas 
é possível constatar uma concentração da toponímia no complexo hidrográfico de 
Cantão que se prolonga em direcção à província vizinha do Fujian. É, sobretudo, 
uma toponímia de carácter náutico, assinalando baixos, entradas, enseadas, 
aguadas e a famosa «ilha da veniaga»2, o que sugere um contexto de recolha marí-
timo, marcado pelo registo de informação pertinente à prática da navegação.

A interrupção do traçado pela altura do «rio do sal» (Han Jiang3), antes ainda dos 
litorais fujianenses propriamente ditos, parece conferir à crítica historiográfica 
algum crédito na sua suspeita que Jorge de Mascarenhas teria ficado bastante 
aquém da «cidade do Chincheo» (Oliveira, 2003: 152 e 163). Terá sido, contudo, a 
protótipos com os resultados destas navegações, provavelmente disponíveis em 
Portugal após o regresso de Fernão Peres de Andrade em 1520, que Diogo Ribeiro 
passará a ter acesso pouco antes do seu primeiro planisfério conhecido (1525), 
fixando um modelo de representação que seria reproduzido ao longo de quase 
uma década na Casa de la Contratación4.

Não conhecemos exemplares portugueses sobreviventes para o período entre 
o início da década de 1520 e os meados dos anos 30. A carta inacabada que 
pertenceu, outrora, à colecção privada de Boies Penrose, e que Armando Cortesão 
datou de c. 1535, parece reportar-se, já, a uma fase posterior das representações 
cartográficas sobre a China. Com efeito, a «carta Penrose» prolonga a configuração 
costeira presente nas execuções de Diogo Ribeiro, acrescentando uma extensão de 
costa para além do «rio do sal», onde inscreve o topónimo «cabo do Chincheo». A 
costa termina numa formação peninsular que poderia ser qualquer uma das várias 
penínsulas que recortam os litorais do Fujian5. 

2 Trata-se da ilha de Lintin, local de ancoragem das embarcações que vinham ao comércio de 
Cantão e que a cronística portuguesa designa de «Tamão» (Kammerer, 1944: 199; Loureiro, 2000: 153; 
Barreto, 2006: 53).

3 Assim identificado por Charles Wheeler na mais recente edição crítica da Peregrinação (Alves, 
2010: III, 167, nota 4).

4 José Manuel Garcia sugere que o acesso de Diogo Ribeiro a protótipos cartográficos portugueses 
dos litorais da China pode ter ocorrido por ocasião da junta realizada em Badajoz em 1524 entre repre-
sentantes das Coroas de Portugal e de Castela para determinar a posse do arquipélago de Maluco 
(Garcia: 2015, 190).

5 Para Luís Filipe Barreto, o traçado interrompe-se por alturas da cidade de Zhangzhou ou de Quan-
zhou (2006: 75-76), com as quais a «cidade do Chincheo» das crónicas portuguesas tem sido 
alternadamente identificada, manifestando uma preferência por Zhangzhou, que identifica como 



A introdução deste sector terá vigência na cartografia portuguesa durante 
cerca de uma década (c. 1535-c. 1545). Pela crítica historiográfica sabemos que o 
regresso português aos litorais chineses após o fiasco de Martim Afonso de Melo 
Coutinho nas águas de Cantão em 1522 será feito por via de parceiros chineses do 
Fujian a partir de 1527/28 (Loureiro, 2000: 303 e 316-317; Barreto, 2006: 72). Barreto 
já notara a coincidência do retomar do comércio com consórcios do Fujian e a 
introdução das suas costas na cartografia portuguesa deste período (2006: 72). Ao 
mesmo tempo, contudo, não se verifica uma renovação da toponímia entre a 
embocadura do rio das Pérolas e o «cabo do Chincheo», ao contrário do que sucede 
entre o golfo do Tonquim – desenhado pela primeira vez enquanto tal, assim como 
a ilha de Ainão – e o rio das Pérolas, onde se multiplica. 

As modificações cartográficas nesta região encontram paralelo nas notícias 
fragmentárias que reportam um regresso aos litorais do Guangdong logo nos 
finais da década de 1520 e inícios dos anos 30 (Loureiro, 2000: 314-322). A 
frequência destas costas deverá ter conhecido uma maior regularidade do que as 
fontes manuscritas sugerem, ao ponto de se traduzir numa consolidação do 
conhecimento cartográfico ao longo do trajecto que conduz ao delta do rio das 
Pérolas.

As parcerias entre fujianenses e portugueses farão, contudo, deslocar os 
investimentos destes últimos progressivamente para Norte nos anos 40, ao longo 
dos litorais do Fujian até ao complexo hidrográfico do Yangtze, mencionado na 
Peregrinação como o «rio de Liampoo» (Loureiro, 2000: 324-329). Este aspecto é 
significativo à luz de uma carta de Manuel Godinho, escrita em Goa no ano de 
1533, onde reporta que os portugueses «têm descoberto toda a costa da China 
que dantes não se sabia mais que Cantão» (cit. Barreto, 2006: 70), sugerindo uma 
dispersão mais ampla que aquela que a cartografia revela. No entanto, as cartas 
que a análise de Armando Cortesão e de Avelino Teixeira da Mota tem situado 
entre os anos de 1535 e de 1545 não dão conta deste conhecimento. À ausência 
de uma renovação informativa nas costas do Fujian acresce uma cristalização da 
configuração inaugurada – ao que se admite – pela «carta Penrose». A introdução 
dos litorais fujianenses por volta de 1535 deverá ter correspondido a um 
momento inicial de avanço dos mercadores portugueses privados rumo a essas 
latitudes e que os cartógrafos coetâneos não terão logrado renovar até aos finais 
dos anos 40 (Figura 1).

«placa central do comércio com Ryukyu» (2006: 70). A mesma opinião segue James Chin, aventando 
que Jorge Mascarenhas se teria detido no «Chincheo, which could be part of today’s Zhangzhou» (2009: 
119). Francisco Roque de Oliveira sustenta, ao invés, a hipótese de Quanzhou, a cidade portuária de 
maior relevo do comércio externo chinês desde o período Tang e uma das três superintendências marí-
timas abertas pelos Ming em 1370 (2003: 105 e 496). Luís Filipe Thomaz também aventa a possibilidade 
de corresponder a Quanzhou, a partir de uma interpretação do cantonense (1994: 250).
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Figura 1. Pormenor das costas da China no planisfério anónimo de c. 1545  
(Biblioteca Nacional de Viena)

A demora numa ampliação significativa dos traçados costeiros da China é, por 
conseguinte, um primeiro dado a reter quanto à acumulação e à circulação do 
conhecimento geográfico obtido pelos mercadores privados portugueses entre o 
regresso aos litorais chineses e a entrada nos mercados japoneses.

A conexão japonesa e a cartografia dos litorais da China (c. 1550-c. 1560)

A cartografia da década de 50 reflecte o movimento dos portugueses rumo  
às latitudes mais setentrionais dos litorais sínicos: o avanço do traçado costeiro  



é impressionante, pois passa a incorporar, em pouco tempo, mas quase com  
uma década de atraso em relação aos acontecimentos, toda a costa desde o 
«cabo do Chincheo» até ao mar Amarelo. Significativo é que o prolongamento  
das costas da China se desenrole em paralelo, como aliás já tinha notado Luís 
Filipe Barreto, com a introdução de uma correnteza de ilhas que conduz aos 
«léquios» (reino de Ryukyu/Okinawa) e ao Japão (2006: 76). Com efeito, a entrada 
directa dos portugueses nos mercados do Sul do Japão, capitalizando a proi-
bição oficial de comércio decretada pela China Ming, expandiu as dinâmicas 
comerciais até então praticadas, o que teve consequências cartográficas a muito 
curto prazo.

Nos anos 30, os portugueses acompanham os seus parceiros comerciais na 
deslocação para os litorais mais setentrionais da China, o que conduz à frequência 
portuguesa das costas do Zhejiang, em especial na literariamente famosa Liampó: 
antes de ser celebrada na edição da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, é no 
Tratado das Cousas da China de frei Gaspar da Cruz, impresso em 1570, que o assen-
tamento informal ganha visibilidade (Cruz, 1570: cap. v e xxiii). Significativamente, 
é a partir desse ano que a cartografia manuscrita de Fernão Vaz Dourado ostenta 
em letras capitais no interior do Império do Meio o nome da cidade. Ora, a primeira 
vez que se regista a presença de Liampó (ou pelo menos as suas costas) nas espé-
cies cartográficas sobreviventes é, tal como a do Japão, no planisfério anónimo da 
Biblioteca Vallicelliana de Roma de c. 15506, ou o mais tardar7, em 1554, no planis-
fério de Lopo Homem (Figura 2) (Oliveira, 2003: 504; Barreto, 2006: 76). Conquanto 
derivado de Ningbo, intendência marítima do Zhejiang para o comércio com o 
Japão e a Coreia, o topónimo «Liampó» refere-se à ilha de Shuangyugang, onde os 
portugueses constituíram um assentamento informal para invernar e a partir de 
onde conduzir o seu trato na clandestinidade. Frequentada, a crer na cronologia da 
Peregrinação, desde 1534, Liampó terá conhecido um crescimento assinalável com 
o acesso português aos mercados japoneses em 1542/3, dada a sua proximidade 
com o arquipélago (Jin e Zhang, 1996: 90-101; Loureiro, 2000: 371-374; Oliveira, 
2003: 144; Barreto, 2006: 73).

6 É possível que a data do planisfério seja anterior, pois a representação do grupo das Visayas 
(arquipélago das Filipinas) segue a configuração usada nos anos 30 e 40, anterior à nova proposta de 
Sancho Gutiérrez (1551) que Lopo Homem incorporará, parcialmente, na cartografia portuguesa em 
1554. Também no planisfério de Gutiérrez se adivinha, por detrás do escudo que desenha sobre o 
Nordeste do continente asiático, a mesma configuração traçada por Lopo Homem em 1554 e repetida 
por Diogo Homem até 1568.

7 Infelizmente não existem reproduções de qualidade deste exemplar nos poucos estudos que lhe 
estão consagrados, motivo pelo qual permanece a dúvida.
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Figura 2. Pormenor da Ásia Oriental e do Sueste no planisfério de Lopo Homem de 1554  
(Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florença)

Nos finais dos anos 40, a informação cartográfica sobre a Ásia Oriental está em 
fluxo, pois a configuração das costas da China no planisfério da Biblioteca Valli-
celliana não tardará a conhecer uma ampliação que as ligará, nada menos que ao 
próprio arquipélago do Japão. Na década seguinte, com Lopo Homem, assiste-se à 
introdução da península de Shandong, que formará o recorte austral de uma ampla 
baía delimitada, a norte, por uma configuração peninsular onde o cartógrafo fixará 
o termo do continente asiático. Esta segunda península surge rematada por um 
agrupamento de várias ilhas a que Lopo Homem associou o topónimo «Japam» 
(Cortesão & Mota, 1960: I, estampa 27). É, também, no seu planisfério de 1554 e nos 
trabalhos dos seus tributários (Diogo Homem e André Homem) que «Os léquios» 
surgem como categoria referencial ordenadora dos mares do Pacífico Ocidental: as 
ilhas de Ryukyu, que desempenham o papel de intermediação entre o arquipélago 
nipónico e os litorais chineses desde o século XIV (Kerr, 2000 [1958]), passam, deste 
modo, a identificar não só a corrente de ilhas que conduz ao Japão, mas também 
uma imensidão de pequenas ilhas que cobrem todo o espaço marítimo entre os 



confins mais austrais do continente asiático e a fronteira dos descobrimentos da 
armada de Ruy López de Villalobos no Pacífico em 1542-43.

Por uma questão de similitude morfológica, estaríamos tentados a reconhecer, 
na segunda das penínsulas acima mencionadas, uma última novidade cartográfica: 
a presença de uma península da Coreia à qual estaria associada um arquipélago 
satélite designado de Japão. Contudo, o que podemos verificar é que, a partir de 
1560-61 (Cortesão & Mota, 1960: II, estampas 204 e 234-235), Bartolomeu Velho 
separa toda esta estrutura do continente, dando forma a um conjunto insular autó-
nomo: nada mais, nada menos que o próprio arquipélago do Japão8. É através das 
suas execuções que nos é possível compreender a proposta cartográfica de Lopo 
Homem e dos seus tributários: uma ilha de Honshu fundida ao continente, sepa-
rada da de Shikoku e de Kyushu, esta última pulverizada por sua vez em várias e 
mais pequenas ilhas9. A configuração longitudinal do arquipélago japonês 
conforme debuxada por Velho seria, desse modo, não mais que o reconhecimento 
da insularidade da «península nipónica» de Lopo Homem.

O formato da «península nipónica» importa à interpretação cartográfica sobre 
os litorais chineses, pois cria a ilusão, devido à semelhança da sua configuração, de 
estarmos perante uma representação do mar de Bo Hai e da baía da Coreia (Oliveira, 
2003: 835) e, por conseguinte, da introdução da península coreana já em meados de 
Quinhentos. Contudo, a circunstância de esta formação peninsular ter vindo a ser 
separada do continente asiático, mantendo-se a estrutura das ilhas circundantes ao 
seu redor, indicia fortemente uma acoplação do arquipélago nipónico à massa 
continental e não uma representação precoce da península da Coreia. Esta interpre-
tação é sugerida pelo destaque dado, na cartografia, à cadeia de ilhas (o arquipé-
lago Goto) que se estende de Kuyshu à península de Shandong, o que nos conduziria 
a pensar que a bacia hidrográfica a Norte corresponderia aos mares Amarelo e de Bo 

8 Um aspecto que passou despercebido a Alfredo Pinheiro Marques, que não correlaciona o apare-
cimento do modelo de Bartolomeu Velho com a anterior versão de Lopo Homem, referindo-se a uma 
«nova representação do Japão» marcada pela sua orientação Norte-Sul (Marques, 1996: 21). Pelo 
contrário, Armando Cortesão aventou a hipótese de o Japão de Lopo Homem substituir a península da 
Coreia (Cortesão, 1960: V, 173), ao passo que Francisco Roque de Oliveira identificou perfeitamente a 
formação peninsular com a representação do Japão (2003: 835).

9  Em 1911, Erik Wilhelm Dahlgren relacionou esta forma peninsular do Japão com o relato prepa-
rado por Jorge Álvares e destinado a Francisco Xavier (1547), bem como com a breve notícia de João de 
Barros na sua Década de 1552 (Dahlgren, 1977 [1911]: 24, nota 1). O erudito sueco notou que a ilha de 
Honshu («Meaquo», em Álvares; «Meácó», em Barros) surgia mencionada como «terra firme» (Loureiro, 
1990: 15) ou como grande província «que ajnda por sua grãdeza nã sabémos se é jlha se terra firme 
continua a outra costa da China» (Barros, 1988 [1552]: 337). Agradeço ao Professor António Vasconcelos 
de Saldanha a referência a esta interpretação de E. W. Dahlgren, bem como as suas apreciações críticas 
ao conjunto do texto.
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Hai. No entanto, a toponímia de origem japonesa inscrita sobre o que temos vindo 
a designar como «península nipónica» entre 1554 e 1558-1568, bem como a ulterior 
separação desta formação geográfica por Bartolomeu Velho em anos subsequentes 
sugere, ao invés, que a cartografia portuguesa terá procurado incorporar, a partir de 
protótipos relativos à geografia do Japão, o desenho de uma enorme baía e penín-
sula localizadas a Norte e a Nordeste de Liampó da qual haveria, sem dúvida, notícia 
entre os mercadores e homens de mar que frequentavam aqueles mares.

Contudo, a ausência de toponímia entre o Yangtze e o arquipélago Goto no 
planisfério de Lopo Homem e nos trabalhos cartográficos dos seus tributários10, 
deixando toda a península de Shandong desprovida de qualquer informação para 
além de um pontilhado de pequeníssimas ilhas ou baixos, faz crer que o mar 
Amarelo e o Bo Hai não atrairiam quer a atenção, quer os investimentos dos merca-
dores portugueses a operar nos litorais do Zhejiang, os quais, após a entrada nos 
mercados japoneses, parecem ter-se desviado preferencialmente para o arquipé-
lago nipónico (Loureiro, 2000: 373-374). De qualquer forma, a breve trecho os 
portugueses seriam desalojados das pequenas ilhas que frequentavam ao largo de 
Ningbo em 1548 por acção de Zhu Wan, funcionário imperial mandatado pela 
corte Ming para regular o tráfico marítimo e as acções dos mercadores privados 
(entre os quais os portugueses) (Loureiro, 2000: 424-425). 

O abandono do Zhejiang e a reorientação rumo aos litorais do Guangdong, um 
movimento que, de acordo com Carioti, implicou uma reorientação estratégica dos 
portugueses com as suas parcerias chinesas e japonesas (2002: 34-37) e que em 
breve viria a possibilitar um assentamento duradouro em Macau, terá um efeito 
visível na cartografia portuguesa a partir dos anos 60. O carácter recortado da costa 
chinesa entre o Guangdong e o Zhejiang, onde abundam as penínsulas, baías e 
pequenas ilhas ao seu largo tornam difícil uma identificação dos acidentes geográ-
ficos através da sua morfologia nos velhos mapas. A tendência dos cartógrafos 
portugueses é para uma padronização do traçado de baías e de penínsulas, enfati-
zando-se as formações costeiras de maior eco no contexto das actividades por- 
tuguesas na região: é o caso de Bartolomeu Velho para o Fujian e Zhejiang  
(c. 1560-1561), que acentua – continuando a prática de cartógrafos antecessores – 
a baía d’«o chimche» (sic), o «C: de sumbor» e, mais marginalmente, o «R. de liampo», 
mantendo um traçado incaracterístico para os restantes sectores costeiros; e de 
Fernão Vaz Dourado para o Zhejiang, onde a padronização de um recorte costeiro 

10 Só nas cartas da Ásia Oriental de c. 1565 e de 1568 da autoria de Diogo Homem é que registamos 
a presença de três topónimos ao longo da extensa baía (Cortesão & Mota, 1960: II, estampas 178 e 140A, 
respectivamente).



pontuado de baías pouco pronunciadas contrasta com a caracterização das 
imensas penínsulas do Fujian. Com efeito, embora o topónimo «Liampo» ganhe 
uma capitalidade que lhe conferirá um destaque assinalável no interior da China, a 
região perde expressão na cartografia dos anos 60 e 70 (neste período, projecta-se 
a desembocadura do Yangtze mais para Norte, perdendo Liampó a associação 
directa que Lopo Homem favorecera). Em Fernão Vaz Dourado, o acidente geográ-
fico de referência no Zhejiang é, conforme os trabalhos de Bartolomeu Velho já 
permitiam antecipar, o «Cumbor». Esta formação, que Albert Kammerer, León 
Bourdon e Luís de Albuquerque identificam com a ilha de Songmen (Kammerer, 
1944: 153; Bourdon e Albuquerque, 1977: 128, nota 27) é um ponto fundamental 
na navegação entre a China e o Japão, assinalando a conhecença que, na roteirís-
tica, indica o bom «caminho pera tomar Ojima e Meaxuma» (Bourdon e Albu-
querque, 1977: 128), ilhas do grupo Danjo, a Sudoeste do arquipélago Goto.

O destaque conferido ao «cabo de Sumbor» pelos cartógrafos portugueses,  
que não encontra paralelo na geografia dos litorais da China, dá conta de uma 
estratégia de comunicação que enfatiza, declaradamente, certas formações 
geográficas em detrimento de outras. De Lopo Homem a Fernão Vaz Dourado, 
constata-se uma opção consciente de realçar sectores específicos em meio ao 
carácter acidentado dos litorais chineses: a região de Zhangzhou/Quanzhou e de 
Liampó, num primeiro momento (1554-1568, modelo de Lopo Homem) que corres-
ponde ao avanço rumo ao Zhejiang (1533-1548); num segundo momento (c. 1560- 
-1590), de Zhangzhou/Quanzhou (sendo que Fernão Vaz Dourado melhora  
substancialmente o traçado do Fujian) e de Songmen/«Sumbor», o que corres-
ponde ao recuo para os litorais de Guangdong e à maturação das navegações 
rumo ao Japão, que passavam pelas costas fujianenses seguindo uma derrota 
entre o continente e a Formosa/Taiwan e os Léquios/Ryukyu. A renovação da topo-
nímia nos litorais do Fujian e do Guangdong, bem como uma forte concentração 
de toponímia ao redor de Kyushu, são exemplos patentes disto mesmo.

O que importa realçar é que a informação inscrita na cartografia deste período, 
sobretudo nos trabalhos de Lopo Homem e de Diogo Homem, se trata de um patri-
mónio colectivo suficientemente consolidado pela experiência de navegação da 
década de 1540: uma parte significativa desta toponímia está presente em roteiros 
de navegação entre a China e o Japão e vice-versa durante a primeira metade do 
século XVII. A experiência dos consórcios luso-asiáticos dos anos quarenta é, pois, 
fundamental e modelar para as práticas subsequentes de navegação dos portu-
gueses na Ásia Oriental. Mas, tal como na primeira fase, é um aumento exponencial 
de informação que se cristaliza, vindo a permanecer inalterada durante todo o 
século XVI. 
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A renovação desigual do conhecimento cartográfico e os litorais da 
China na segunda metade do século XVI (c. 1560-1590)

Aquela que podemos considerar como a última fase da representação dos lito-
rais da China na cartografia portuguesa durante o século XVI corresponde, de um 
ponto de vista meramente geográfico, a um retrocesso da área debuxada e mesmo 
da sua morfologia. O recuo a que assistiremos manifestar-se-á, de modo visível, nos 
traçados costeiros do Nordeste chinês e no complexo hidrográfico dos mares da 
China Oriental a partir dos anos 60.

Como vimos, com os trabalhos de Bartolomeu Velho (c. 1560-1561), do autor 
anónimo do atlas inserto no livro de marinharia que se convencionou chamar «de 
João de Lisboa» (c. 1560) e de Fernão Vaz Dourado (1568), ao Japão atribui-se um 
discurso cartográfico próprio devido à sua excisão da massa continental. Será esta 
partição que permite o aparecimento da península da Coreia enquanto tal, consa-
grada com o topónimo «COSTA DE CONRAI» (Cortesão & Mota, 1960: III, estampa 
250) (Figura 3).

Figura 3. Mapa da Península da Coreia e Japão de Fernão Vaz Dourado, 1568  
(Fundación Casa de Alba, Madrid)



A renovação cartográfica neste sector da Ásia Oriental cumpre-se, no entanto, 
no quadro das dinâmicas mercantis às quais os agentes portugueses ou luso-asiá-
ticos se associam e que, a partir dos anos 50, confluem de novo para os litorais do 
Guangdong enquanto espaço estratégico de articulação entre a China e o Japão. 
Com efeito, em 1547-1548, a pressão do funcionário encarregue de suprimir o 
comércio privado nos litorais do Zhejiang, Zhu Huan, arrasa os estabelecimentos 
de portugueses na região, deslocando os seus investimentos mais para Sul. O 
movimento afasta, por conseguinte, o teatro das operações portuguesas da bacia 
hidrográfica do mar Amarelo. O investimento nos negócios de Cantão, que a breve 
trecho possibilitará o assentamento em Macau, deverá ter conduzido de forma 
rápida e decisiva a um abandono da anterior aposta nos consórcios do Zhejiang, 
pois o recuo na área cartografada ocorre ainda durante a década de 1550. A penín-
sula de Shandong desaparece das execuções cartográficas ao mesmo tempo que o 
Japão se autonomiza do continente e se introduz a península coreana. Esta última 
– que mais parece emular, com a configuração pontiaguda, o protótipo da «penín-
sula nipónica» nas cartas da década anterior do que os contornos gerais da Coreia 
– passará a formar, com a desembocadura do rio Yangtze, as duas faces de uma 
baía fictícia11, produto da retracção portuguesa nos mares da China. Demasiado 
curta, sem qualquer sugestão do Bo Hai e privada de toponímia ao longo da sua 
vertente Norte, a nova baía atesta verdadeiramente como os interesses portu-
gueses na região se haviam deslocado e como o interesse pelo Nordeste chinês se 
tinha modificado. A presença de um único topónimo neste complexo hidrográfico 
– a «emseada de numqui», assinalando, sintomaticamente, o acesso fluvial à cidade 
imperial de Nanjing – e da ilha alongada de Chongming (desde Lázaro Luís, 1563) 
– que se localiza, ainda hoje, frente a Shanghai – indiciam, deste modo, que o 
banco de dados cartográfico sobre a China litoral se passara a especializar a partir 
dos anos 50, ao ponto de o conhecimento disponível às oficinas portuguesas de 
cartografia passar a ter na embocadura do rio Yangtze os seus limites setentrionais.

As alterações a que se assiste nesta fase ilustram bem a relação umbilical entre 
a composição cartográfica e a experiência marítima que, nos antigos mapas portu-
gueses, sustenta a dinâmica de renovação do conhecimento preparado para ser 
incorporado nestes suportes. Por um lado, o reajustamento estratégico dos portu-
gueses nos litorais da China que se verifica a partir de finais da década de 1540 
afastará os mercadores e homens de mar de uma maior frequência nos mares do 
Nordeste chinês, dificultando a renovação informativa sobre a região. Por outro 

11 Uma configuração geográfica que, nas palavras de Francisco Roque de Oliveira, «assimila o 
espaço correspondente ao Bo Hai e à baía da Coreia» (Oliveira, 2014: 46).
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lado, como vimos, o investimento na carreira do Japão conduzirá à autonomização 
do arquipélago nipónico no discurso cartográfico que se afirmará enquanto agru-
pamento insular de pleno direito: primeiro com a partição da «península nipónica» 
que surgira com Lopo Homem face ao continente asiático, formando o conjunto de 
ilhas que identificamos, pela primeira vez, nos trabalhos de Bartolomeu Velho  
(c. 1560-1561); posteriormente, durante as décadas de 1570 a 1590, o arquipélago 
obtém a configuração em Crescente divulgada, em primeiro lugar, pelas execuções 
de Fernão Vaz Dourado (1568-1580). E, tal como sucedera à sua função de interme-
diários comerciais entre a China e o Japão, os Léquios desaparecem como unidade 
holonímica georreferencial dos mares da Ásia Oriental, sobrevivendo somente na 
sua forma menos imponente de «lequio grande».

O abandono do Zhejiang enquanto espaço estratégico de actuação não 
impediu a consolidação das rotas que passavam por esses litorais, principalmente 
no acesso ao Japão, o que explica a renovação da toponímia na região, bem como 
o destaque conferido ao cabo chamado de «Sumbor», a que já aludimos. São estas 
derrotas, que cruzam as três províncias litorais do Sul da China, que justifica o 
aumento da toponímia durante o que identificamos como a terceira fase da repre-
sentação das costas chinesas na cartografia portuguesa.

À semelhança do que sucedera nos períodos anteriores, o atraso entre a expe- 
riência marítima documentalmente atestada e a sua incorporação na cartografia é 
significativo (Oliveira, 2003: 835). Entre o abandono de Liampó, o regresso ao 
Guangdong, a consolidação do eixo Guangdong-Japão (1548-1555/57) e os seus 
reflexos na cartografia portuguesa sobrevivente separam-nos cerca de meia 
década para as alterações às costas do Zhejiang (c. 1560-61) e mais de dez anos 
para a renovação dos litorais do Fujian (1570). A primeira menção a Macau – que se 
faz acompanhar da inclusão de nova toponímia junto à embocadura do rio das 
Pérolas – data, precisamente, deste ano, denotando a correlação entre a inter-
venção cartográfica sobre o Fujian e a renovação informativa sobre os litorais do 
Guangdong. 

O modelo das costas chinesas que Fernão Vaz Dourado fixará ao redor de 1570 
(talvez mesmo desde 156812) consiste, portanto, num produto do património 
náutico colectivo reunido pelos portugueses desde 1513, mas maturado entre 
1548 e 1557. A consolidação da função de entreposto mercantil de Macau entre 
Cantão e o Japão colocará um termo ao nomadismo português nas costas da China 

12 No atlas deste ano não se encontra uma carta relativa às costas da China, mas a configuração da 
península da Coreia é conforme à que encontramos nos seus trabalhos posteriores (Cortesão & Mota, 
1960: III, estampa 250).



e regularizará, fixará e institucionalizará a sua dinâmica mercantil durante oito 
décadas. Entre 1570 e 1590, a cristalização da informação cartográfica sobre a 
China deverá, antes de mais, dever-se à estabilização das actividades portuguesas 
nos seus litorais. 

Considerações finais

Entre 1513 e 1548 (data simbólica que coincide com o desalojamento dos 
portugueses de Liampó), a frequência das costas chinesas pelos portugueses, em 
embarcações próprias ou associados a parceiros asiáticos, legará aos cartógrafos 
dos reinos ibéricos o essencial dos litorais que passarão a debuxar nas suas cartas. 
Em apenas três décadas e meia, os mercadores portugueses ou luso-asiáticos a 
operar a partir de Malaca e de Patane acumularam um património náutico que, no 
que respeita à China, se estenderá desde a península de Leizhou até à bacia do mar 
Amarelo (conquanto com fortes limitações de pormenor neste último sector). 

Com a excepção da sua última fase de representação durante o século XVI, 
(execuções de Fernão Vaz Dourado), a cartografia portuguesa privilegiou uma 
estratégia informativa que realçava áreas de experiência marítima intensa por 
parte dos mercadores, ao invés de proporcionar um traçado detalhado da profusão 
de baías e de penínsulas do fortemente recortado litoral chinês. Deste modo, cartó-
grafos como Bartolomeu Velho ou Lázaro Luís recorreram à enfatização gráfica de 
configurações costeiras (debuxando-as de forma mais pronunciada) para destacar 
espaços litorâneos que, de outra forma, passariam despercebidos no meio do 
encadeamento dos topónimos que preenchiam o traçado costeiro.

Conforme ao que já haviam detectado Francisco Roque de Oliveira e Luís Filipe 
Barreto, o atraso entre os acontecimentos e a integração de informação geográfica, 
toponímica e náutica na cartografia é um traço distintivo sobre a representação da 
China, atravessando todas as fases identificadas. As experiências de 1517-18 
surgem, o mais tardar, na cartografia da Casa de la Contratación de Sevilha de 1525 
em diante, sendo embora de esperar que já antes se encontrassem em exemplares 
portugueses: trata-se, afinal, dos resultados de uma viagem oficial bem-sucedida, 
cujo responsável regressa em pessoa ao reino; a frequência dos litorais do Fujian 
(iniciada ao redor de 1528) alimenta os primeiros exemplares cartográficos em 
meados da década de 30, mantendo-se, contudo, muito aquém dos limites seten-
trionais da província; e a introdução dos litorais do Zhejiang, a julgar pelos exem-
plares sobreviventes, não terá ocorrido antes do seu abandono pelos portugueses 
nos finais dos anos 40; a introdução da suposta baía da Coreia apenas nos anos 50, 
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quando os portugueses estavam em processo acelerado de fixação nos litorais do 
Guangdong.

O atraso, que se acentua à medida que aumenta o carácter privado das expe- 
riências de navegação, assume-se, deste modo, como uma questão estruturante 
na formação e divulgação do conhecimento sobre a China no século XVI. É possível 
que, após uma primeira experiência negativa em que foram ultrapassados por 
elementos afectos ao aparelho governativo do Estado da Índia e à nobreza, os inte-
resses privados dos mercadores de Malaca tenham reservado o património náutico 
e cartográfico dos mares da China a comunidades restritas de utilizadores, que 
apenas com a institucionalização da carreira da China e do Japão se viria, progres-
sivamente, a difundir.

Fosse como fosse, a partir de finais da década de 60, inícios da de 70, o conheci-
mento cartográfico sobre a China está formado e a configuração que Bartolomeu 
Velho inaugurara e que Fernão Vaz Dourado vai fixar, perdurará até o final da 
centúria. A proposta de conhecimento cristaliza-se, vindo a ser recuperada por 
cartógrafos posteriores como Bartolomeu Lasso nos anos 90. Será necessário 
aguardar por Manuel Godinho de Herédia para se assistir a alterações a um modelo, 
já então, datado de quatro décadas.
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