
Quinta Feira 

Com o tempo o prado secQ reverdece. 
Com o tempo cai a folha ao bosque umbroso. 
Com o tempo para o rio caudaioso. 
Como tempo o campo pobre se enriquece. 

Com o tempo urn louro morre, outro florece. 
Com o tempo um é sereno, outro invernoso. 
Com o tempo foge o mal duro e 
Com o tempo torna o bem jà quando esquece. 

Com o tempo faz mudança a sorte avara. 
Com o tempo se aniquila um grande estado. 
Com o tempo torna a ser mais emihente. 

Com o tempo tudo anda e tudo para; 
Mas so aqueie tempo que épassado. 
Com o tempo o tempo se nao faz tempo presente 

Luis Vaz de Camôes 
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ILUSTRES NAVEGADORES 

% S* .i*: H,« 

GIL EANES 
* Navegador português, 

I escudeiro do Infante 
I D. Henrique, que pela 

I primeira vez passou 

* além do cabo Boja- 

ï dor, dissipando o ter- 

î ror supersticioso que 

« este promontôrio ins- 

î pirava e iniciando as- 

I sim a época dos gran- 

des Descobrimentos 

(1434). 

MAR PORTUGUÊS 
Ô mar salgado, quanto do teu sal 
Sâo lâgrimas de Portugal! 

Pcff te cruzarmos, quantas mâes choiaram, 

CJuantos filhos em vào rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, 6 mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a aima nâo é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu. 

Mas neie é que espelhou o céu. 

Fernando Pessoa, Mensagem 

JOÂO GONÇALVES 
ZARCO 

Navegador e fidalgo 

« português da Casa do 
* Infante D. Henrique. 

î Comandante de car- 
I avelas, descobriu a 

jilha de Porto Santo 

| (1418), corn Tristâo 

* Vaz Teixeira; depois 

j a ilha da Madeira, 
I com Bartolomeu Pe- 

«»»#« »»»»•*»«•!» » restrelo (1419). 
Auxiliou sempre o Infante nas suas 

empresas maritimas. 

O INFANTE 
Deus quer, o homem sonha, a obia nasce. 
Deus quis que a terra fosse toda uma, 

(Jue o mar unisse, jâ nâo séparasse. 

Sagrou-te, e foste desvendando a espuma, 

E a oria bianca foi de ilha em continente, 

Claieou, conendo, alé ao fim do mundo, 

E viu-se a terra inteira, de repente. 

Surgir, redonda, do azul profundo. 
Quem te sagrou criou-te português. 

Do mar e nos em ti nos deu sinal. 

Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez. 
Senhor, falta curtçrir-se Portugal! 

Fernando Pessoa, Mensagem 

BARTOLOMEU DIAS 
Célébré navegador 

português, descen- 

dente de Dinis Dias. 

Ignora-se onde e 
quando nasceu. 

Em 1486, confrou- 
Ihe D. Joâo II o 

comando de duas 

caravelas, de 50 

tone-ladas cada 

uma, para ir colher 
notrcias do Prestes Joâo. 

Descobriu primeiro a angra dos Ilhéus, 

hoje bara de Spencer, e o cabo das Voltas. 

Assaltou-o em seguida violento tempo- 
ral. Treze dias andaram os navegantes à 
mercê do vento e das ondas. Quando o 

tempo serenou, procuraram costa para 
leste e s6 encontraram mar. 

Navegaram entâo para o norte e foram 

descobrindo diverses portos. Nâo quiser- 

am, porém, as tripulaçôes passar além de 

um rio, a que foi dado o nome de rio do 
Infante, e obrigaram o capitâo a rétro- 

céder. Foi s6 entâo que descobriram o 

grande cabo, que haviam dobrado sem 
dar por tal (1487). 

Ar levantou Bartolomeu Dias o padrâo 

chamado de Sâo Filipe, e ao cabo deu o 

nome de Tormentoso, que D. Joâo II substi- 

tuiu pelo de Boa Esperança. 

Bartolomeu Dias acompanhou, em 1500, 

Pedro Âlvares Cabrai na famosa viagem 

em que este descobriu o Brasil. (Quando a 

frota seguia para a fndia, o navio, em que ia 

Bartolomeu Dias, naufragou (1500) e o 

valente marinheiro achou a morte junto do 
mesmo cabo da Boa Esperança, de que fora 

glorioso descobridor, verifrcando-se assim 

o vatidhio do gigante Adamastor em Os 

Lusradas. 

EPITÂFIO DE BARTOLOMEU DIAS 
Jaz aqui, na pequena praia extrema, 

O Cqritâo do Fim. Dobrado o Assombro, 

O mar é o mesmo: jâ ninguém o tema! 

Atlas, mostra alto o mundo no seu ombro. 

Fernando Pessoa, Mensagem 

VASCO DA GAMA 
Célébré navegador 

português, nascido 

em Sines (1469- 

1524), a quem D. 

Manuel I confiou o 

comando da frota 

que em 8 de Julho 
de 1497 largou do 
Tejo em demanda 

da fndia, e que se 

. compunha de quatro 
pequenos navios: S. Gabriel, S. Rafael, 

Bérrio e S. Miguel, (este riltimo nâo pas- 

sou da bara de S. Bras, onde foi queima- 

do). 

Em 2 de Março de 1498, aportou a 

esquadrilha a Moçambique depois de 

haver sofrido medonhos temporais e de 

ter Vasco da Gama sufocado corn mâo de 

ferro uma révolta da marinhagem. 

O piloto que o sultâo de Moçambique lhe 

deu para o conduzir à fndia, foi secreta- 

mente incumbido de entregar os navios 

portugueses aos Mouros em Mombaça. 
Um acaso fez descobrir a cilada e Vasco 

da Gama pôde continuar até Melinde, 

cujo rei lhe deu um piloto arabe, con- 

hecedor do fndico. 

Em 17 de Abril de 1498, avistava Calicute. 

Estava descoberto o caminho marrtimo 

para a fndia. 

D. Manuel recompensou este glorioso feito, 

nomeando Vasco da Gama almirante-mor 

das fndias e fazendo-lhe doaçâo de trezen- 

tos mil réis de renda. 

Voltou mais duas vezes à fndia, de que 

foi govemador e segundo vice-rei. 

ASCENSÂO DE VASCO DA GAMA 

Os Deuses da ttxmaita e os gjgantes da tena 

Suqpaidan de reparte o odio da sua gufara 

E pasmam. Pdo vale onde se ascende aos cars 

Surge um silaido, e vai, danévoaondeando os véus, 

Rirrieiro um rnovirnerito e dqxris irm assortrhro, 

Ladeiair>no, æ durar, os medos, cwnho a CHTibro, 

E ao longe o rastro nrge em nûvens e clarôes. 

Em baixo, aide a terra é, o paste»" gela, e a flauta 

Cai-lhe, e em êxtase vê, à hrz de mil irovôes, 

O céu abrir o al»smo à aima do Argonauta. 
Fernando Pessoa, Mensagem 

PEDRO ÂLVARES 
CABRAL 

Navegador português, nascido em 
Belmonte, por 1467-68, e a quem D. 
Manuel I confiou o comando da 
segunda armada que mandou à fndia. 
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Partiu Cabrai de 
Lisboa em 9 de 
Março de 1500, e, 
como se tivesse 
desviado a sua rota 
para descobrir 
novas terras, nâo 
tardou a encontrar o 
Brasil, a 3 de Maio 
de 1500, no dia de 
Santa Cruz. Dai 

No seu regresso, D. Manuel concedeu- 
Ihe muitas honras, mas nunca mais utili- 
zou os seus serviços. 

Pedro Âlvares Cabrai morreu esquecido em 
Santarém, uns dizem em 1520, outros em 
1526. Foi-lhe erigido um monumento no 
Rio de Janeiro e outro em Lisboa, na 
Avenida que tem o seu nome. 

QCIDENTE 
Corn duas mâos - o Acto e o Destino - 
Desvendâmos. No mesmo gesto, ao céu 
Uma ergue o facho trémulo e divino 
E a outra afasta o véu. 

Fosse a hora que haver ou a que havia 
A mâo que ao Ocidente o véu rasgou. 
Foi aima a Ciência e corpo a Ousadia 
Da mâo que desvendou. 

Fosse Acaso, ou Vontade, ou Temporal 
A mâo que ergueu o facho que luziu. 
Foi Deus a aima e o corpo Portugal 
Da mâo que o conduziu. 

Fernando Pessoa, Mensagem 

FERNÂO DE 
MAGALHÂES 

Navegador português, militou brilhante- 
mente na India e na Africa. Descontente 
por nâo ter havido obtido de D. Manuel I 
uma recompensa a que se julgava corn 
direito, foi oferecer os seus serviços a 
Carlos V, que lhe confiou uma firota de 
cinco caravelas. 
Em setembro de 1519, seguiu Magalhâes 

seguiu para a fndia. 

rumo ao Ocidente. 
Durante a viagem 
teve de subjugar 
varias révoltas das 
tripulaçôes. Che- 
gado à costa ameri- 
cana, foi navegando 
ao longo delà para o 
sul, depois de visitar 
o Rio de Janeiro; e 
assim descobriu a 

passagem interoceânica a que ficou liga- 
do o seu nome: o estreito de Magalhâes. 

A frota, reduzida a très caravelas, pen- 
etrou no Pacffico, descobriu as ilhas hoje 
denominadas Marianas e o arquipélago 
que depois se chamou das Filipinas. Ai 
foi morto Magalhâes numa rixa corn os 
indigenas, a quem pretendia converter ao 
cristianismo. 

O seu piloto Elcano conseguiu regressar 
à Europa corn a ùnica das caravelas que 
restava, a Vitoria, completando assim a 
primeira viagem de circum-navegaçâo 
que se efectuou no globo, mas cuja gloria 
pertence a Femâo de Magalhâes (1480?- 
1521). 

FERNÂO DE MAGALHÂES 
No vale clareia uma fogueira. 
Uma dança sacode a terra inteira. 
E sombras disformes e descompostas 
Em clarôes negros do vale vâo 
Subitamente pelas encostas, 
Indo perder-se na escuridâo. 

De quem é a dança que a noite aterra? 
Sâo os Titâs, os filhos da Terra, 
Que dançam da morte do marinheiro 
Que quis cingir o matemo vulto - 
Cingi-lo, dos homens, o primeiro -, 
Na praia ao longe por fim sepulto. 

Dançam, nem sabem que a aima ousada 
Do morto ainda comanda a armada, 
Pulso sem corpo ao leme a guiar 
As naus no resto do fim do espaço: 
Que até ausente soube cercar 

A terra inteira corn seu abraço. 

Violou a Terra. Mas eles nâo 
O sabem, e dançam na solidâo; 
E sombras disformes e descompostas, 
Indo perder-se nos horizontes, 
Galgam do vale pelas encostas 
Dos mudos montes. 

Fernando Pessoa, Mensagem 

GONÇALO VELHO 
CABRAL 

Navegador e guer- 
reiro português (séc. 
XV). Intimo colabo- 
rador de Dom Henri- 
que. 
Introduziu famflias e 
gado nas ilhas de 
Santa Maria e Sâo 
Miguel (Açores), das 
quais foi o primeiro 
capitâo-donatario. 

AS ILHAS AFORTUNADAS 
Que voz vem no som das ondas 
Que nâo é a voz do mar? 
E a voz de alguém que nos fala. 
Mas que, se escutarmos, cala, 
Por ter havido escutar. 

E s6 se, meio dormindo, 
Sem saber de ouvir ouvimos. 
Que ela nos diz a esperança 
A que, como uma criança 
Dormente, a dormir sorrimos. 

Sâo ilhas afortunadas, 
Sâo terras sem ter lugar. 
Onde o Rei mora esperando. 
Mas, se vamos despertando. 
Cala a voz, e hâ s6 o mar. 
Fernando Pessoa, Mensagem 

VOICE 
0 SEU SEMANÂRIO 

DIOGO 
CÂO 

Navegador portu- 
guês, que, por duas 
vezes (1482 e 1484), 
foi mandado aos 
descobrimentos por 
D. Joâo II. 
Dirigiu-se para a 
Mina e dal para o 

Zaire. Depois de varias vicissitudes seguiu 
até à ponta dos Farilhôes (serra Parda), a 
22° 10', de latitude Sul, donde regressou ao 
Zaire, que subiu, a fim de visitar o Rei do 
Congo. 

Regressou ao Tejo em 1486, trazendo o 
ensinamento conveniente para atingir a 
Africa do Sul a navegar pelo largo, 

como fez Vasco da Gama. 

Na Sociedade de Geografia de Lisboa 
existem alguns padrôes de Diogo Câo 
(séc. XV). 

PADRÂO 
O esforço é grande e o homem é pequeno. 
Eu, Diogo Câo, navegador, deixei 
Este padrâo ao pé do areal moreno 
E para diante naveguei. 

A aima é divina e a obra é imperfeita. 
Este padrâo sinala ao vento e aos céus 
Que, da obra ousada, é minha a parte feita; 
O por-fazer é s6 corn Deus. 

E ao imenso e possivel oceano 
Ensinam estas Quinas, que aqui vês, 
(Jue o mar corn fim sera grego ou romano: 
O mar sem fim é português. 

E a Cruz ao alto diz que o que me hâ na aima 
E faz a febre em mim de navegar 
S6 encontrcirâ de Deus na etema calma 
O porto sempre por achar. 

Fernando Pessoa, Mensagem 

Peixe, 

marisco e 

legumes 
congelados 
assim 

como uma 

vasta gama 
de produtos 

portugueses. 
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Tomé Pires 
o espfrito cientifico 

Peto que dizem as crfnicas apurou-se que seu pai ,, juma, mas até hoje 
era boticano de D. Joao II e que o filho Ihe segui as „JQ encontrou 
^ugatos sendo apontado por FemSo Lopes de NOS primeiros meses de 1515, Tomé 
Castanheda Como boUcano do principe Afonso", deve 1er regressado de Malaca ao 
constando essa mesma mformaçào duma carta de i„d„s,3o, com o desejo de regressar 
Afonso de Albuquerque.. Assim, nessa altura devia definltivamenle a Portugal, no entanto, 
ter entre 20 a 25 anos, na altura do désastre que viti- • j j 

. . _ , , ^ urn acontecimento inesperado mudou- mou o principe Afonso - calcula-se, por isso, que ^ ^ 
tenha nascido entre 1465-70. 

„ . e . Talvez em Setembro desse ano, 
%me Pires P^mu para a India na Primvera 3 j„dia Lopo Soares de Albergaria, 

delSll.naarmadadeD.GarciadeNoronha. como capitào-mor duma das mais fortes 
composta por 6 naus de que s6 duas armadas até entâo sai'das de Lisboa para o 

Com a consolidaçâo da presença 

portuguesa no Oriente começà a 

estruturar-se a administraçâo e a 

sentir-sc a presença de homens de 

outras formaçôes para atém miJ- 

itares. Tomé Pires, boticârio e fiiho 

.’"""de boticârio, é disto um exemplo- 

chegaram ao destino. Numa delas ia Tomé 
que, em carta a Afonso de Albuquerque diz 
que ia "como feitor das drogarias, tendo 3 
homens ao seu serviço, que corn ele embar- 
caram em Lisboa". Sabe-se que o lugar lhe 
rendia de vencimento trinta mil reais por ano 
e que tinha o direito de negociar anualmente 
vinte quintals de drogas, à sua escolha; Pires 
optou pela canela. 

Foi para Malaca como escrivâo. Daqui, em 
Março de 1513 foi para Java, desempenhan- 
do na armada de Joâo Lopes de Alvim, o 
cargo de feitor e de contador 

Julga-se que foi durante a sua estada em 
Malaca que Pires adiantou, ou até completou, 
a sua justamente célébré obra Suma Oriental 
- que s6 teve a sua publicaçâo integral em 
1944!. 

I O seu autor propôs-se descrever, dum modo 
resumido, todo o Oriente entâo conhecido; 
fala da pafses e das suas produçôes, de povos 
e dalguns seus costumes, dos portos do mar e 
das mercadorias neles negociadas. Esta obra 
révéla a compilaçâo notâvel de dados em 

^menos de meia dùzia de anos! Além desta 
obra terâ escrito um texto sobre pesos e medi- 
das usados em vârios lugares do Oriente, a 

Oriente. Além disso devia render Afonso de 
Albuquerque como govemador. la corn ele 
Fernâo Peres de Andrade jâ destinado, desde 
Lisboa a capitanear uma frota que se dirigisse 
à China. 
Corn cartas de D. Manuel a manifestar dese- 

jos de amizade e de relaçôes diplomâticas 
corn o lendârio império de Catai, coube a 
Lopo Soares a responsabilidade de escolher 
um embai-xador e este indicou Tomé Pires 
para tâo espinhoso, mas honroso, cargo, 
quando este se aprestava para a torna-viagem. 
A escolha deveu-se, por certo ao prestigio e 
ao respeito que lhe tinham os orientais, assim 
como, segundo diz o contemporâneo Joâo de 
Barros, na sua Histôria de Portugal, "ter nat- 
ural descriçâo em letras e um espirito muito 
vivo". 

Saiu a armada de Cochim, no infcio de 1516 
e chegou ao Porto na foz do rio de Cantâo em 
15 de Agosto. Seguiram, depois de dificeis 
conversaçôes corn as autoridades chinesas, 
em direcçâo à cidade de Cantâo. Todavia, s6 
em fins de Outubro de 1517 é que foi autor- 
izado o desembarque do embaixador Tomé 
Pires e de mais sete companheiros portugue- 
ses, e ainda 19 auxiliares orientais, onde 
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TODOO 
TRANSPORTE 

DE LIXO 
em CAIXAS 
dos 

MAIS 
VARIADOS 
TAMANHOS 

J 
Nomeado « feitor das drogarias» 

Pires partiu para a India m 

Prima vera de 1511. Estabeleceu- 

se em Canamor, onde excrceu as 

suas funçôes, corn o direito de 

negociar especiarias. 

INC 

estavam também os intérpretes. sivos, comprometeu os resultados possiveis 
Femâo Peres de Andrade so largou vela, deste primeiro encontro diplomâtico entre por- 

quando soube que o séquito estava autoriza- tugueses e Chineses. 
do a seguiro para a coite imperial. E nâo o fez O imperador recebera cartas de Cantâo a con- 

tar-lhe dos desman- 
dos de Simào de 
Andrade e também 
uma carta do rei de 
Malaca queixando-se 
de que os portugue- 
ses, que apelidava de 
"ladrôes do mar", lhe 
tinham usurpado o 
reino. 

Tudo isto aumentou 
a desconfiança e o 
certo é que a embaix 
ada foi proibida de se 
aproximar do palâcio 

A ^osconfiança reinante 

entre os Chineses pouco 

facilitpu a tarefa de 

Tomé Pires. Chegatlo a 

Caniâo, foi apés drouas 

tentâtivas que conseil 

ser ; levado a Pequim, 

onde nâo foi bem suce- 

dido no desejo de entab- 

uîar relaçdes frutuosas 

com o imenso e descon- 

hecido mundo chinés. 

imperial. Bern 
depressa receberam 
ordem de partida de 
Pequim corn os pré- 
sentes recusados. Na 
cidade de Cantâo 
foram postos a ferros 
e s6 seriam libertados 
quando os portugue- 

ses devolvessem ao rei de Malaca o reino que 
lhe haviam tornado pela força. 

Antes deles chegarem, tinham aparecido naus 
portuguesas e, quando alguns dos nossos mer- 
cadejavam na cidade, foram atacados pelos 
Chineses e os sobreviventes nas naus também 
atacadas obrigados a fiigir. Quando Tomé 
Pires chegou foi forçado a escrever para 
Malaca as exigência dos imperador, o que ele 
recusou fazer. 

A partir daqui nada mais de concrete se sabe, 
a nâo ser que Tomé Pires foi o primeiro 
embaixador português na China, corn a sua 
missâo fracassada. 

sem antes tomar publico que nâo queria 
deixar a cidade sem primeiro satisfazer qual- 
quer reclamaçâo contra algum dos seus 
homens, por danos que tivessem causado - o 
que produziu boa impressâo e louvores por 
parte dos locais. 

Embora autorizada, a embaixada ainda teve 
de esperar um ano para seguir viagem até 
Pequim. 

Em meados de 1519 chegou outra frota para 
recolher Pires. Comandada pelo irmâo de 
Andrade, Simâo que nâo tinha o tacto nem o 
respeito pelos costumes e as étiquetas daque- 
las gentes, corn a sua prepotência e actes agres- 
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Esta é, por certo, a terra que Buscais 

E)a verdadeira India, que aparece; 

E, se do mundo mais nâo desejais, 

Ebsso traBaCfu) Bongo aquifenece. 

Sofrer aqui nâo pôde o Qama mais, 

E>e Bedo em ver que a terra se confiece; 

OsgeoBhos no cfiào, as màos ao Céu, 

A mercegrande a E)eus agradeceu. 

Od ^ccdceidad, 

TAVORA 
IMPORTADOR/EXPORTADOR 

Importador EXCLUSiVO, entre outros, de 
CONGELADOS BEiRA FRiO - GEL - PiNHOS 

• Economia 
• Bons Preços 
• Qualidade Impar 

José Tâvora 
e seus colaboradoreSy 

saûdam toda a comunidade 
pelo dia de Portugale Camôes 

Em très locais, 
para melhor servMo: 

1625 St. Clair Ave. 
(a W. da Caledonia Rd.) 
Tel.: (416) 656-1592 

15 Jenet Ave. 
(a N. da Bloor - W. da Lansdowne ) 
Tel.: (416) 537-9687 

DINA'S GROCERY 
391 Brock Ave. 
Tel.: (416) 588-8819 
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TUDO PARA A CONSTRUÇÂO 
FERRAGENS • MADEIRAS 
GIBROCK, ISOLAMENTO, 

BLOCOS de CIMENTO, ETC... 

Abrimos às 7 boras 
856-868 Dundas St. W. - Toronto 

(4 Blocos a W. da Bathurst) 

TEL: 603-7878 
EMTREGAS em TODA a METRO 

Antonio Tenreiro 
O andarüho 

1381 Dufferin St. - Toronto (norte da Dupont) 

Saûda toda a œmnidade no ‘Dia lOdejun/to 

A nau grande, em que vai Paulo da Gama 
Quebrado leva o mastro pelo meio, 
Quase toda alagada; a gente chama 
Aquele que a salvar o mundo veto. 
Nâo menos gritos vàos ao ar derrama 
Toda a nau de Coelho, corn receio, 
Conquanto teve o mettre tanto tento 

Que primeiro amainou que dette o vento. 

Tempestade 

"Os Lusi'adas", Canto VI 

Para além do intéresse descritîvo da vïagem é suas 

peripécias, o texto do MnerMo de Antonio Tenreiro 

révéla também a atençâo corn que foi descrevendô os 

costumes dos povos que ia conhecendo. 

desérticos, na direcçâo de oeste, para atingir 
Jerusalém. Tornado por espiâo, foi preso e 
levado para o Cairo, tendo sido solto, ao fim 
de pouco tempo. Foi até Chipre e dai até à 
Asia Menor , tendo-se metido pelo deserto 
para chegar a Baçorâ e depois a Ormuz. Ai 
demorou-se e envolveu-se numa nova e diff- 
cil aventura. 

sem, Satisfeitas as exigências, partiu d( 
Ormuz para Baçorâ, subiu o rio Eufrates 
atravessou o deserto s6 corn um guia, d( 
camelo; conseguiu chegar a Alepo, jâ inte 
grado numa caravana, onde a carta de crédite 
lhe serviu bem e atingiu Portugal, ao fim d< 
apenas 3 meses de viagem, corn escala en 
Tripoli e em Chipre e passagem por Italia. 

Segundo Diogo do Couto: "esta viagem ( 
chegada a Portugal pôs grande espanto nt 
Reino, por ser o primeiro que a cometeu S( 
corn um piloto (...). 

De acordo corn um relato resumido da sui 
viagem, existente numa biblioteca privada 

Segundo Tenreiro nos diz, deteve- 
se na cidade de Ormuz uns 5 ou 6 
anos e Cristovào de Mendonça que 
capitaneava a fortaleza em 1528, 
foi avisado que os Turcos nâo pas- 
sariam esse ano à India corn intuitos 
bélicos; eram boas noticias que o 
govemador Lopo Vaz de Sampaio 
queria fazer chegar breves a D. Joâo 
III. Para isso, tinha de mandar aviso 
por terra - era mais râpido, mas 
mais perigoso - e tinha, pois, neces- 
sidade dalguém que quisesse 
enfrentar ciladas, conviver corn 
muçulmanos, atravessar desertos e 
tudo suportar corn determinaçâo e 
optimisme, alé de ter de falar arabe 
e tivesse "grande entendimento dos 
costumes dos Mouros" que fosse 
corajoso e, sobretudo, que 
esperasse, como todos em iguais 
circunstâneias esperariam, a "mercê 

Da sua viagem deixou Antônio Tenreiro um 

jtinerârio, que nos permite acornpanhâ-lq 

através de todo o Prôximo Oriente, da Pérsia 

ao Cmro, numa regiâo dominada pela reügiâo 

Os dados sobre este "traga-léguas" dos 
principios do séc. XVI que, pela primeira vez 
fez, por terra, o troço mais diflcil da viagem 
entre Portugal e a India, vêm-nos dos nar- 
radores Diogo do Couto e Caspar Correia, 
também seiscentistas. 

Diz Couto que ele era natural de Coimbra e 
que acompanhou a comitiva do embaixador 
Baltazar Pessoa, enviada ao rei da Pérsia; por 
decisâo propria destacou-se e resolveu seguir, 
sozinho, por trilhos diffeeis, montanhosos ou 

q ^ ^ raaometana, pouco receptiva aos cristôes por- 

E 1 - tugueses. 

Rei" 
lhe faria, se levasse a bom fim o encargo - 
assim diz Caspar Correia. 

Antonio Tenreiro reunia estes predicados: 
"sabia muitas falas" e até conhecia as oraçôes 
dos Mouros! 

Aliciado pelo capitâo, Tenreiro exigiu, no 
entanto, ser pago para as despesas da viagem 
e que lhe passassem uma carta de crédite para 
poder fazer face aos imprevistos que surgis- 

jyi ■ LUMBERS. 

• Trabalhos de SEGURO 
• Trabalhos completos de Bate-Chapa e Pintura 
• Trabalhos GARANTIDOS 

Orçamentos GRATIS 
Carros de Gortesia • Serviço de REBOQUE 

Contacte: Carlos Alves • Luis Franco 

T: (416) 538-6147/-8720 
Joâo Carlos 
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iprôxiino dos 

Ormuz. As 

Peixaria 
PORTUGAL 

Importaçâo 8c Exportaçâo 
Carlos Luis, nesta quadra de 

festividades sauda a comunidade 
corn anizade 

PEIXE FRESCO, SECO E CONGELADO - 
MARISCO 

E, TUDO O QUE OS 
OCEANOS NOS DÀO 

ENCOMENDAS : Tel.: (416) 537-6276 
222 Ossington Ave. 
(junto â Dundas) Toronto 

723 OOIIGQG St. CCrawtord) 
= em diagonal ao First = 

Mecanicos portugueses dipiomados 
de Segunda a Sàbado dos 7:00 am às 9:00 pm 

Para bem a afertder corn 
economia e profissionalismo 

Dia de Portugal 
Estamos juntos 

que Luciano Ribeiro publicou em 1959 
diz:se: "E logo ao segundo dia da chegada 
deste Antonio Tenreiro, vindo duas boras da 
noite de casa de Diogo Lopes de Sequeira (...) 
para sua pousada, saltaram com ele cinco ou 
seis homens que lhe deram très ou quatro 
estocadas (...) e por morto o deixaram na rua 

vezes no séc. XVI!) hâ 
descriçâo das cidades, vilas 
que visitou, dos costumes das 
gentes que as habitavam e 
ainda apontamentos breve 
sobre a vida dos câfilas quan- 
do atravessavam as zonas 
desérticas. Também se sabe 
que, metidas para o interior 
de desertos ou isoladas em 
montanhas agrestes, existiam 
povoados de vulto e que era 
relativamente frequente 
encontrar em tais localidades 
cristâos que se aventuravam 
às mais arrojadas viagens na 
mira de um comércio ren- 
doso; ele dâ conta que existi- 
am pequenas comunidades 
cristâs como ilhas no meio 

islâmico, o 
io estava agora mais que abona em 

interesses portugue- 
erância que 

ligaçâo através de existia entre 

ras cidades, as sua ^ 1 g u n s 
maometanos e 

gente e os seus costumes sâo alvos 

da curiosidade de 

Tenreiro durante a sua travessia 

desse antigo império. 

que jâ vinha 
Antômio de séculos 

anteriores e, 
além disso - e 
Tenreiro reg- 
ista-o - as 

deitado (...) corn a ajuda de outros homens religiôes diferentes professadas por um 
que, por caridade o quiseram fazer, o meter- homem e uma mulher nâo impediam que 
am em uma casa, onde, por mandado de El- ^^nbos se casassem, ficando cada um a 

guardar a sua lei". 
No seu relato Tenreiro 

reûne as duas viagens que 
realizou. E réserva um 
capftulo a descrever as 
grandezas e maravilhas 
que viu na corte do rei da 
Pérsia. Consagra 4 capi- 
tulos à descriçâo do 
Cairo, que afirma nâo ser 
maior que Evora. Tendo 
embarcado às escondidas 
para Chipre ali: "achan- 
do-me desfavorecido de 
moeda, fui posto em 
grande confusâo, de nâo 
saber o conselho que 
tomasse, e por acerto 

Rei, foi muito bem curado (...) achei um arménio mercador, 
pondo-lhe seis homens para o Tenreiro teve a oprotunidade de que sabia falar a Imgua per- 
guardarem; por esta diligência ^ ormuz, numa viagem 
que El-Rei fez, o salvou, porque 

siana" e lhe deu uma ligaçâo 
para um cristâo veneziano que 

logo à outra noite saltaram os aventuras, que mandava muitas mercadorias 
Topcmos pm rasn t t nnra n . para O Oriente. Assim embar- mesmos em casa (...) para o jtinerério. Sd ^ o. • ^ . 
matarem. (..) diz-se que foram cou para a Stria e daf seguiu. 

conhecido [entre os assaltantes] mais tarde realizou segun- por terra, até Mexeta, a duas 
um filho de Diogo de Melo, de ™ Eufrates e depois 
^ ^ > ''""Sem por tetra, aüngmdo Castelo de Vide, que o fez por 
este homem trazer cartas que entâo o objectivo final: Lisboa, por alcançar Ormuz, numa nau 
falavam mal em seu pai" e deve 
ter sido assim, porque o indiciado 
de imediato se ausentou para Castela. 

Reconhecido, D. Joâo III concedeu mercês 
a Tenreiro - concedeu o hâbito de Cristo e a 
tença de 30.000 réis anuais. 

Na sua obra "O Itinerârio" (reeditado duas 

de mouros em que iam outros 
portugueses. Ali ficou até 

1528, quando o capitâo da fortaleza o 
incumbiu, por indicaçâo do governador de 
trazer a Lisboa a carta a El-Rei D. Joâo III. 

Sabe-se que em 1533 ainda recebia a tença 
real, em Lisboa e mais nada. 

CRAWFORD 
SERVICE 
STATION 

OLCO 
BOMBAS DE GASOUNA/REBOQUE 24 HORAS 

Tel.: (416) 533-4800 
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AVEHTURSmOS 

Padre Francisco Alvares 
Homem humilde, mas sagaz e bom 
observador deixou-nos o relato muito 
complète das aventuras vividas por si e 
seus companheiros durante os 6 anos em 
que andou por terras dos abexins em 
1520. Foi dos principais autores 
da literatura de viagens do séc. 
XVI. Sacerdote da Igreja de 
Santa Justa de Coimbra acom- 
panhou a embaixada de 
D.Rodrigo de Lima, enviada 
'por D. Manuel "às terrras do 
Preste Joào". A sua morte deu- 
se entre os anos de 1535 e 1546 
em Roma, tendo sido nomeado 
capelào do Rei, depois dos assi- 
nalados serviços que prestara na 
Abissmia. 

Em Abril de 1515 saiu da barra 
de Lisboa, com destine à India, 
a armada de Lopo Soares de 
Albergaria, capitâo-mor pouco 
inteligente, mas manhoso, que, 
corn intrigas palacianas, logrou 
ser nomeado govemador da 
India, para substituir Afonso de 
Albuquerque. Entre as naus da 
armada ia a "Piedade" onde via- 
javam os dois embaixadores, 
Mateus e Galvâo, corn os seus 
séquitos e o présente que o rei 
de Portugal mandava ao Negus. 

O texte que escreveu sobre a 
sua aventura em terras da 
Etiôpia - Verdadeira Informaçâo 
das Terras do Preste Joâo das 
Indias, editado pela primeira 
vez em 1540 - contém riquissi- 
ma informaçâo, quase sempre 

grande preocupaçâo de registar os rites 
religiosos do pals que visitava. 

Diz-nos ele, corn simplicidade e rigor, 
depois de partirem do lugar de Arquico, 

o interior: "Tivemos a sesta aqui, por 
causa da grande seca da terra, que avante 
nào tmhamos âgua e as calmas eram 
grandissimas; todos levâvamos nossas 
cabaças e gomis. Nesta seca ribeira havia 

m U i t a s 
ârvores de 
diversas 
espécies, 
entre as 
quais 
havia 
macieiras 
de anâfega 
e outras 
ârvores 
s e m 
f r U t o . " 

procissâo corn todos os portugueses e 
corn a gente do lugar, pedindo a inter- 
vençào do poder de Cristo para afastar a 
praga. Foi ouvido: "Prouve a Nosso 
Senhor que ouviu os pecadores": uma 
forte trovoada e chuva aniquilou os 
insectes. 

A preocupaçâo do Padre Alvares de 
identificar as proprias observaçôes e as 
que colhia doutros confirma seriedade do 
seu relato quer sobre o comportamento 
da propria comitiva, quer dos contactes 
que iam tendo ao longo do territorio até 
chegarem junto do Negus. 

Na quarta-feira 11 de Outubro de 1520 
chegaram à vista das "tendas e arraial do 
Preste Joâo". A recepçâo da embaixada 
por parte do Negus demorou bastante 
tempo, pois esse era o costume. S6 se 
realizou a audiência a 19 de Novembre. 

Verdadeira Infromaçâo 
Entretanto, o contacte 

das terras do directe com a corte abex- 
im deve ter constituido 

Ih-cstc Joâo das fndias e o titulo da obra uma grande desilusâo 

^ para D. Rodrigo e seus 
escrita pelo padre Francisco Alvares, édita- companheiros' em vez 

dum Rei riquissimo e 
da em 1540, que conheceu grande dîvul- 

gaçâo no seu tempo, quer em Portugal quer 

no estrangeiro 

Neutre 
passe fala- 
nos da 
grande 
abundân- 
cia de caça 
e da praga 
dos gafan- 
hotos que 
ele mesmo 

correcta, sobre a Abissmia, mostrande a a 30 de Abril de 1520 e avançarem para chegou a ver. Ele mesmo organizou uma 

poderoso, de que falavam 
as lendas medievais e 
europeias, eles tinham 
ido encontrar um sobera- 
no que dominava grandes 
extensôes de terra, mas 

que vivia, bem como os seus fidalgos, 
dum modo bastante modeste; viam agora 
que ele nâo dispunha do bem organizado 
e invencîvel exército corn que quase loda 
a Europa sonhara, assim como de fortuna 
fabulosa. De tudo o que se escrevera, 
apuravam que sô uma coisa estava certa: 
o rei era cristâo, como a maioria dos seus 
vassales, mas cristâos à sua maneira. Por 
todo o territorio havia mosteiros e igrejas 
da fé copta. Quando a corte se transferiu, 
em 1 de Janeiro de 1521, dirigiram-se à 

no 114 Ossington Ave (c/Argyle St) 

Tel. (416) 537-2914 
PÂOe PASTEURIA 
para qualquer ocasiâo festiva 

Joâo & Mario Coetono 
dtstJiOiK a Todo. a Comnidodt 

FPJIZ Dia de Portugal 

Ha 20 anos um Sabor 
ae Qualidade Comprovada 

no 951 OssingtonAve (aNortedaBîoorSt. W.) 

I Tel. (416) 535-1455 

9ÛS, üuempode [in/rar-se, porventura, 
(Dos kços (pie Amor arma Srandamente 
Tntre as rosas e a neve fuimanapura, 
O ouro e o aùiSastro transparente^ Canto III de "Lusfadas” 
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igreja de Machem Celacem (isto é, 
Trindade, como explica o autor), onde 
o Negus foi calorosamente recebido 
por um numéro incontâvel de pessoas, 
na sua maioria empunhando crazes, e 
também por um grande numéro 
clérigos, entre os quais, cerca de 100 
corn mitras. Chegados à igreja, fizer- 
am as suas oraçôes, posto que 
Negus se recolheu à tenda real; 
logo mandou chamar Alvares para lhe 
perguntar o que lhe parecia aquele 
recebimento e averiguar se em 
Portugal se realizavam actos de 
mesmo tipo e esplendor; lisonjeiro, c 
clérigo respondeu que "a El-Rei de 
Portugal faziam muitos recebimentos 
e festas, mas que nunca vira recebi- 
mento nem ajuntamento de tantas 
crazes e mitras, nem tanta gente 
junta...." O rei também quis saber a 
opiniâo do embaixador D. Rodrigo e 
lhe perguntou se de Portugal lhe podi- 
am "mandar chumbo para cobrir a 
dita igreja", ao que D. Rodrigo lhe 
respondeu que se Sua Alteza quisesse, 
El-Rei Iho mandaria.... porque todos 

os metais eram em seu poder". Sendo 
uma mentira 
descarada, 
esta nâo 

Foi de Cochhti que partiu a 

esquadra de Diogo Lopes de logrou enga- 
nar o Negus 

Seqoeira, em que seguia o que mandou 
perguntar por 
que razâo, 
sendo assim, 
e tendo "nos 
em Portugal 
muito ouro, 
(...) vendemos 
os panos ricos 
aos Mouros 
por ouro". 

Apanhado em falso, D. Rodrigo disse 
que era por causa das muitas guerras que 
sustentava que mandava trocar as suas 

mercadorias pelo metal 
precioso. Foi entâo que 
o Rei se queixou, disc- 
retamente, do fraco 
présenté que lhe tin- 
ham trazido. O embaix- 

* padre Âlvares. Toda essa 

viagem por mar e subsé- 

quente percurso em terra 

sâo notaveimente descristos 

pelo padre na sua obra. 

Rodrigo de Lima como companheiros 
seus procuravam dar do reino de 
Portugal uma imagem de grandeza que 
em terras abexins nâo tinham encontra- 
do. 

Preste Joào também teve curiosidade em 
conhecer os costumes dos portugueses, a 
começar pelos da sua religiâo. O 
primeiro a ser recebido e interrogado 
horas a fio por ele foi Padre Âlvares que 
o ia satisfazendo corn as suas respostas, 
tomando-se o grande vencedor nos ques- 
tionârios longos e cansativos que o rei 
lhe fazia. 

grande a repercusâo da obra de 

Francisco Âlvares. 

traduçSes em 

Na Primavera de 1521 a embaixada 
largou para o Mar Vermelho, repartida 
em dois grapos, por haver desentendi- 
mento entre Rodrigo e um tal Jorge de 
Abreu. No entanto acabaram por voltar 
para junto do Negus onde ficaran\ até ao 
final de 1525. Destes 5 anos pouco hâ 
relatado no livro de Padre Âlvares. A 1 
de janeiro de 1526 resolveram vir para a 
orla maritima, para Baraâ, mesmo sem 

dar conhecimento ao Negus. Af 
receberam noticias que os desan- 
imaram, pois diziam que tm- 

conhecendo hamos sido expulses da India, 
novas poucos dias depois des- 

dtversas Imguàs mentidas e acrescidas corn a 
chegada duma carta de Heitor da 

europeias.Foram principaimente Silveira "capitâo-mor do mar da 
India e que vinha por nos e fica- 

importantes as discussôfâi humanfstî- em Maçuâ". Enquanto esper- 

avam o im'cio das monçôes, 
chegou um recado de Preste que 
queria que todos voltassem à sua 
corte. Ninguém ligou e nessa 
primavera de 1526 largaram 
ramo a Portugal.  

V 

ca sobre o verdadeiro caràcter da 

religiâo etiôpe. Ibdo isso deu origem 

a um opâsculo de Damiâo de Gois. 

ador justificou-o dizen- 
do que tinha sido pré- 
sente do capitâo-mor 
da India e era apenas 
uma amostra. Daqui se 
vê que tanto D. 

DE COSTA 
A COSTA 

TORONTO - Representative Office 

1087, Dundas St. West - Toronto 

ONTARIO - M6J 1W9 - Tel.; (1-416) 530 1700 

1-800-794-8176 - Fax: (416) 530-0067 

BESDirecto- 1888 591 86 06 

BANCO ESPIRITO SÀNTO 

o SEU BANCO DE SEMPRE 

Saudamos a todos os Portugueses na 
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1357 Dundas St V\l., Toronto 
[junto à Lisgar) 

T. 14161538-3295/6 

Sauda o DIA de PORTUGAL, 

de CAMÔES e das COMUNIDADES 

% % 

No mundo poucos anos, e cansados, 
cheios de miséria dura: 

Toi-me tao cedo a luz do dia escura, 
Que nâo cinco lustros acabados.. 

Corri terras e mares apartados, 
Buscando à >0ida atgum remedio ou cura; 
■Mas aquilo que, enfim, nâo quer ‘V^entura, 
Nâo 0 alcançam trabalhos arriscados. 

Criou-me Portugal na \)erde e cara 
Patna minha Alenquer... 

THE REGIONAL 
INSURANCE SERVICES Inc. 

Kt(,l(}\ 1/ AsuaSeguiadora 
emTODOS OS RAMOS 
BONDSE 
SEGUROS 
PARAQUALQUERmO 

DEEMPRESA 

HEAD OFFICE 
Mississauga 

4278 Dixie Road 

Tel. (905) 238-9676 
Fax; 238-8548 

FILIAL em Toronto 
1284 Dundas St W. 

Tel. (416) 536-1671 
Fax; 535-4951 

no- 

Redondilhas 

Terra bem-a'îenlurada, 

Se, por atgum mo'Jimento, 

Da alma me fores mudada, 

Hinha pena seja dada 

A perpeluo esquecimenlo. 

A pena desk deslerro, 

Que eu mais desejo escutpida 

Em pedra ou em duro ferro, 

Essa nunca seja ou'Jida, 

Em casligo de meu erro. 

Babd e Siâo 

Um português genial 

cleric© e fbî soldado, fol marioheiro e diplomafa, esteve 

prisimieiro entre maos de ingleses e entre mio de turcos, 

Nâo se sabe o ano do seu nascimento, mas— ^*^®*’°*****^® ©liveira masi diz Lopes Mendoça: « foi 
sabe-se com segurança que nasceu na entao 
Vila de Aveiro e pode-se apontar como 
provavel o ano de 1507 como o do seu nasci- 
mento. 

Dele escreveu o erudito oficial da Armada gemgy carceres do Santo Oficio ( por duas vezesl), 
Portuguesa, historiador, e Henrique Lopes de 
Mendonça; teve relaçôes com homens eminentes do sen tempo. 
"O vulto do padre Fernando Oliveira é digno 
de ser estudados sob todos os sens aspectos. Ele ° 
représenta em Portugal uma das mais brilhantes exemplar do séc. XVI português. 
personificaçôes do espmto do livre exame em interrogatoio no Tribunal do Santo Oficio 
pleno século XVI. Nos sens escritos (...) nas sua ^ infonnaçào de que entrou para a Ordem 
justificaçôes perante o Tribunal do Santo Oficio, Domingos, onde esteve 9 ou 10 anos, 

tendo de la saido com a "idade 
de 25 anos, pouco mais ou 
menos". Daqui se depreende 
que tenham sido os profes- 
sores dominicanos que Ihe 
ensinaram as primeiras letras, 
a gramatica (em que se tomar- 
ia ilustre) e o latim, que con- 
hecia bastante bem. Com 
demorada permanência no 
convento em que recebeu 
instruçào, decidiu-se ou 
decidiram por ele, que ingres- 
sasse na Ordem quando ia 
pelos 15 ou 16 anos, idade 
normal, nessa época, para a 
entrada na vida religiosa con- 
ventual. 

Deve-a ter abandonado e, ele 
mesmo o o déclara aos 
inquisidores dizendo que se 
tomara clérigo secular é que 
fora "juiz" do documento " o 
provedor e escrivào Joâo 
Lopes" e que estivera em 
Castela algum tempo depois 

'azbes :-eoiiçr€taiï qne /Icvaram 

[>ma, era 1540 on 41, onde nunca 

revela-se a cada momento a influência das chegon. Qaondo partiu jà pussuia alguma notariedade, 
doutrinas revolucionarias, suscitadas pelo 
extraordinario movimento da Reforma. A pois jâ pubiicara a sua Gramatica Portuguesa era 1536, a 
sua pena é demolidora como a de um pan- . 
fletario e mordente como a de um satirista". priraeira que esta lingua coubeceu. 
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da sua saida do convento. 
Um pouco antes de 1536, o ex-frade instalou-se 

em Lisboa e nesse ano publicaria na capital do 
Reino a sua grmaatica da lingua portuguesa, a 
mais antiga obra do género para a nossa Imgua. 

Arcc dagucrra 
DO MAR NGVAMENTE 
efcritapérFcraandooliueyra>8f «fi i 
«gidâ ao 0>ayi«> mawfico fenbor, 
O Author Nuno ét ru nha ca> 

pkS» «las galmiio muy ro po 
drrofo tey (le Po^ugil 

(bia O tct- 
ccy». 

Vida <r a«Qitî«fii pUos fenhores 
(kpuça^sla 

fiça 

EMCOIMBK 

i V. 

estava a confessar possiveis culpas " ter dito aj 
alguém que alguns pregadores faziam maisf 
escândalo na Cristandade que proveito, e mereci- j 
am ser deitados do pùlpito abaixo e nâo ouvidos; i 
e, assim - a Imgua destravara-se-lhe e nâo podia 
parar - séria melhor nâo baver tantos clérigos,; 
como hâ, (...) e que séria melhor serviço de Deus | 
cavarem e lavrarem do que dizerem missa pori 
dinheiro". 

Altivo e assomadiço, nâo perdeu ocasiâo para 
passar ao ataque. Noutra sessâo, à pergunta se 
nâo tinha cometido qualquer ofensa à Igreja e af 
Deus de que se sentisse obrigado a pedir perdâo, j 
respondeu que "nâo tinha nada que pedir perdâo, 
senâo parecer-lhe mal os vicios dos prelados das 
Igrejas". 

O desabafo mereceu o seguinte comentârio à 

Em 1552, Fernado Oliveira embarca numta 

diçâo desOnada ao Norte de Africa. Muitas dasj 

peripédas dessa viagem acindentada deixou-as 
■ ■ î 

rdatadas. DO sen liyrd Arte^éa i^rra 46 Mcm ? l 

margem da folha em que esta escrito o seu depoi- 
mento: "Passa pelos seus (pecados) e acusa os 
alheios", sendo curioso que o autor desta nota - 
um dos juizes que o interrrogavam - nâo refute a 
existência de prelados viciosos... 

Sem grandes proventos disso, tomou-se prercep- Para falar corn este desassombro o prisioneiro 
tor. dévia estar confiante de "alta protecçâo", entre 

Ensinou meninos filhos de familias corn boa eles o conde da Castanheira que parece o ajudou 
cotaçâo na corte (como a de Joâo de Barros, que a regressar a Portugal, talvez no inicio de Outubro 
testemunhou na Inquisiçâo tê-lo tornado para de 1547. 
mestre de seus filhos) ou de nobres bem coloca- Grande foi a sagacidade de Fernando Oliveira 
dos, como o barâo do Alvito e D. Fernando de no decorrer da sua defesa contra o processo da 
Almada. Esta fase da sua vida abriu-lhe as portas Inquisiçâo. Escrita em latim fluente, faz referên- 
dalgumas figuras gradas da Lisboa desse tempo e cia à diplomacia do tempo quanto ao "herético" 
ele nâo deixaria de lembrar isso (que lhe era Henrique VIII, por parte do prôprio Vaticano e do 
favorâvel) à Inquisiçâo quando esta o inco- 
modou. 

Porém, a cidade de Lisboa e o reino de 
Portugal eram limities muito apertados para a 
sua sede de aventura, e visâo, naturalmente, 
do mundo. Assim, em 1540-41 partiu para 
Itâlia. Nâo ia apenas "ver mundo", como fiz- 
era o andarilho Antônio Tenreiro. Fernando 
Oliveira, além de curioso e âvido de novi- 
dades, era também um homem prâtico, e 
encontram-se quase sempre razôes bem fun- 
dadas para os passos que deu. 

Fora de Portugal, Fernando andou embarca- 
do em navios franceses, onde atingiu alguma 
celebridade. Desconhece-se, no entanto, onde 
teria o gramâtico e antigo frade dominicano 
adquirido esses conhecimentos de prâtica de 
navegaçâo. 

Ao regressar a Portugal em 1543, parece que 
estava mal de dinheiros. Por essa altura pas- 
sou pelo Tejo, vinda de Marselha, uma arma- 
da de galé que se dirigia para a Mancha, 
comandada pelo barâo de Garde: Francisco I 
preparava uma grande ofensiva contra 
Henrique VIII de Inglaterra, visando libertar 
Bolonha que este ultimo ocupara em 1544.. 
Entâo Oliveira contacta corn um dos capitâes 
e foi aceite como piloto. 

Num dos combates corn os ingleses foi apri- foi coroada de êxito essa expediçâo magrebiiut 
sionado e permaneceu vârios meses em . 
Inglaterra. Ai contactou corn o réformisme do tâo «m que se integrtm Fennando Oliveira. Avisado, o 
discutido rei de Inglaterra que nâo hesitava em 
condenar o culto das imagens e denunciava certas govemador de Argel fez cair sobre os portugueses 
trapaças que davam lugar a falsos milagres. Tudo 
isto dévia ir ao encontre do irrequieto Oliveira Surpreeodidos a almoçar, os por- 
cuja aceitaçâo de historietas como a dos cruci- 
fixes cujas unhas e cabelos de Cristo cresciam 
nâo era grande. Na fase de instruçâo do seu a ser eucarregado dos resgates. 
processo da Inquisiçâo ele déclara como quem 
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rei de Portugal. Mas essas subtilezas de nada lhe 
valeram, pois foi atirado para os calabouços e s6 
em 18 de Março de 1548 teve a sua primeira 
admoestaçào. Très meses depois começa a sub- 
meter-se e acaba por assinar a confissâo da sua 
heresia: "Eu, Fernando Oliveira, perante vos, sen- 
hores inquisidores, juro aos Santos Evangelhos 
(...) que de minha propria e livre vontade renun- 
cio e aparto de mim todos e quaisquer erros de 
heresia, em especial as conclusôes que disse e 
afirmei que os ingleses eram bons cristâos e se 
podiam salvar ainda que negassem obediência ao 
Santo Padre". 

Saindo da contenda completamente vencido, a 
sua capitulaçào tinha um fito: alcançar a liber- 
dade, perdida durante 4 anos, pois teve de esper- 
ar até 22 de Agosto de 1551 pelo despacho do 
cardeal-infante D. Henrique. 

Até 1560 talvez tenha voltado a ser professor 
particular como outrora, mas, entretanto, Maley 
Hamede tinha conseguido dominar todo o 
Magrebe e isolado as praças fortes portuguesas. 

Assim D. Joâo III abandonou sucessivamente 
Santa Cruz do Cabo Gué (tomada pelos mouros 
em 1541), Safim e Azamor (em 1542), Alcâcer 
Ceguer (em 1549) e Arzila (em 1550). 

Um dos pequenos régulos que Hamede nâo con- 
seguiu aniquilar, "rei Velez" nas nossas crônicas, 
pediu socorro, em Lisboa, a D. Joâo III que Iho 
deu, mas fraco; duas caravelas e outra mais 
pequena para transporte dos cavalos do rei, a que 
se iriam reunir outras duas que vigiavam no estre- 
ito de Gibraltar. No comando ia Inâcio Nunes, 

Na üitinia fase da sua vida aventureira, Fernando 

Oliveira ainda negociou os sens serviços com a França 

e Felipe O de Espanha. Terâ entâo escrito as ultimas 

obras: a Ârs Naotica, ainda hoje inédita, a Histôria de 

Portugal e o Livre da Fàbrica das Naos, so editado em 

que falava arabe. Fernando Oliveira interessou-se 
e embarcou. Hâ-de referir-se a esta expediçâo no 
seu livro "Arte da Guerra no Mar". 
Largaram de Lisboa no verâo de 1552. Segundo 

conta Oliveira, as equipagens das caravelas e do 
caravelào, e os outros embarcados tinham sido 
arregimentados à pressa, na sua maioria entre 
gente desqualificada - "nas nossas caravelas nâo 
havia quatro homens que soubessem atacar um 
arcabuz, e dos que havia nâo era cumprido o 

A vida de Fernando Oliveira esté ainda envolta de 

duvidas. Por exemple, o alvarâ de D, Sebastiâo, de 

1564, que lhe concede uma tença, poderâ destinar- 

se a um seu homonimo, dada a vulgaridade desse 

nome. 

numéro que El-Rei manda nem as qualidades. Os 
marinheiros (eram) lavradores boçais de Entre 
Douro e Minho, os soldados vagabundos de 
Lisboa que se contentam corn a primeira paga, e 
entram na conta o criado do capitâo e o seu negro, 

porque é ele pobre e quer forrar, porque para 
isso pediu esse cargo a Sua Alteza". Por este 
palavreado se vê a Imgua afiada de Oliveira. 

Alertado o govemador de Argel da chegada 
desta pequena frota, logo mandou em sua 
busca a esquadra de galés que andava ao largo. 
Da derrota temos a sua descriçâo:"Com a vista 
dos turcos, destinou a gente delas (das carave- 
las) de tal maneira que ferviam de uma parte 
para outra sem ordem, como formigueiro 
esgravatado. Uns faziam vela sem haver 
vento... outros cortavam as amarras sem olhar 
para onde viravam as proas, outros deixavam 
os navios e metiam-se nos batéis para se 
lançarem em terra, e logo se tomavam aos 
navios como homens que nâo cuidavam o que 
faziam". 

Presa fâcil, estes homens foram capturados e 
reduzidos a escravos. Conseguiu-se acordar 
corn fazer contactes corn o rei de Portugal 
para um possfvel resgate à razâo de 150 coroas 
de ouro por cada homem. Gaspar Fernandes 
Tassalho e Fernando Oliveira foram escolhidos 
pelos cativos para irem a Lisboa; tinham 8 
meses para as negociaçôes. Estas foram 
cumpridas e os cativos resgatados por 
Francisco Figueira de Azevedo. 

Em 1554 tem-se notfeia segura de que foi 
denunciado por Antonio da Cunha (espiâo ao 
serviço de el-Rei D. Joâo III e da Santa 
Inquisiçâo) que se fazia muito seu amigo. A 
partir de 1554 pouco se sabe da vida deste ex- 
frade. 

Sabe-se pela sua Histôria de Portugal que 
ainda vivia no ano 1581. 

As suas obras sâo; 
Arte da Guerra no Mar, saida das oficinas do 
impressor Joâo Âlvares, de Coimbra, em 1555 - 
"uma das obras mais perfeitas que sobre assuntos 
bélicos nos legou o séc. XVI", escreveu o histori- 
ador Lopes Mendonça, 
Livro da Fâbrica das Naus, s6 editado em 1898, 
por Mendonça. 
A Ars Nautica - livro ainda hoje inédito 
A Histôria de Portugal (a sua obra mais fraca). 
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SegHDdo ek prôprio conta, Fernâo 

Mendes Pinto terâ nascido em 

Montemor-o-Ve!ho, onde vivia «na pobre 

casa de sens pais». Dai veio para Lisboa, 

casa de um tio enrtquecido. 

AVBNfUftEmOS 

Fernâo Mendes Pinto 

m. 

assaz ilustres" teve de a abandonar porque 
"me sucedeu um caso que me pôs a vida 
em tanto risco, que para a poder salvar me 
foi forçado sair naquela mesma hora de 
casa, fugindo corn a maior pressa que 
pude..." 
Dirigiu-se ao cais de Lisboa e ai procurou 

Varias incertezas envolvem a vida 
deste personagem que escreveu um 
volumoso livro de viagens "A 
PEREGRINAÇÀO" cujo conteùdo 
tanto nos seduz pelas peripécias 
descritas a um ritmo vertiginoso, 
como sendo uma aventura vivida 
pelo seu autor, como pelo rigor de 
descriçâo de factos, usos e cos- 
tumes das partes mais longmquas 
do Oriente. 

Hâ sérias dévidas que impedem 
de aceitar como autobiografia este 
volumoso livro onde se espelha 
todo um conhecimento geogrâfico, 
etnogrâfico e histôrico das terras e 
povos corn que tomâmos contacta 
na época de Expansào depois das 
Descobertas. 

A sua data de nascimento esta 
entre 1509-1512, pois, segundo 

- ele, contava 10 ou 12 anos quando 
} chegou a Lisboa, vindo de 
^ Montemor-o-Velho onde "vivia 

corn a famflia e na "pobre casa de 
meu pai", para se acolher em casa 
dum tio que lograra situaçâo 

fi desafogada em Lisboa, no mesmo 
•‘.r dia da morte do rei D. Manuel, 13 

de Dezembro de 1521. 
Ano e meio depois de estar em 

Lisboa, a servir na casa "de uma 
senhora assaz nobre, e de parentes 

Fcmâo Mendes Pinto é das mais enigmâticas figuras de 

todo esse riqaissimo periodo da cultnra portuguesa. Ponco 

se sabe de concrete sobre a sua vida, e ainda hoje se divl- 

dem os autores sobre o significado da sua obra: autobi- 

ogndSa ou ficçâo? 

®e encontrou acolhimento numa caravela que estava de partida para 
Setùbal, onde a corte de d. Joâo III se instalara, a fim de se afastarem 
da peste que alastrava em Lisboa. 

Sem nos dizer em que circunstâncias foi aceite a bordo, nesta 
viagem viu-se metido na sua primeira e penosa aventura. De facto, 

por alturas de Sesimbra, a caravela em que seguia foi capturada por um corsârio 
francês que lhe roubou toda a carga e aprisionou os seus tripulantes e passageiros, e 
Femào Mendes Pinto, entre eles, claro. 

Na "Peregrinaçào" diz-nos que todos foram repetidas vezes açoitados e a todos 
esperava o destino de serem vendidos como escravos aos magrebinos de Larache. 

Mas a sorte bafejou-os. Uma nau da carreira de S. Tomé, pertencente a um rico 
mercador de Vila do Conde, chamado Silvestre Godinho, passou ao alcance do 

corsârio que a apresou e a toda a sua 
riquis-sima carga. Corn a nau carregada de 
valiosa presa, o francês mudou de ideias e 
resolveu ir para França, depois de aban- 
donar na praia de Melides, os cativos - nus, 
descalços e feridos. 

Conseguiram chegar a Santiago do 
Cacém onde foram acarinhados e Femào 
seguiu corn mais sete para Setubal onde 

passou ao serviço do 
fidalgo Francisco de Faria 
e depois ao de D. Jorge de Lencastre, mestre de Santiago. A solda- 
da era diminuta e começou a pensar em ir tentar fortuna para a 
India. 

De acordo corn os 2 primeiros capitulos do livro, hâ sete a oito 
anos em aberto de que nada se sabe sobre o autor. . Mas voltando, 
ao livro "Peregrinaçào" é de facto uma das poucas senào a ùnica 
obra do séc. XVI que nào contém referências de exibicionismo era- 
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faleceram depois de aprisionados foram 
esquartejados e dependurados os bocados 
no cordame. 

Os prisioneiros foram levados para Moca 
onde os obrigaram a desfilar pelas mas da 
cidade "a modo de triunfo", doestados e 
agredidos pela populaçâo que se agmpara 
para os ver passar. 

No dia seguinte jâ s6 restavam sete que 
foram levados ao mercado de escravos. O 
nosso herôi, segundo afirma, teria a ma 
sorte de ser arrematado por um grego 
"renegado"; infligiu-lhe maus tratos tâo 
insuportâveis (embora nâo descritos no 
texto) que Mondes Pinto esteve vârias 
vezes tentado a envenenar-se, corn o intuito 
(confessa!) de "lhe fazer perder o que por 
mim tinha dado". 

O supHcio terminaria quando o seu dono 
grego o trocou por doze mil réis de 
tâmaras, em contrato estabelecido corn 
Abraâo Muça, judeu que, como tantos out- 

r, ntiiizaiido os mais variados tipos de embiur- 

{oesedesenrolaoperegrinar de Meades Pinto 

uu cujo remitu nus e oaau corn 

laivos de fantasia. 

dito. È pura aventura e reportagem ao vivo. 
Assim vemo-lo largar para a Inida em 12 de 

Março de 1537 numa feliz viagem que, ao fim de 
6 meses - 5 de Setembro - o deixou em Diu. S6 lâ 
ficou 2 semanas, pois logo se dispos a fazer parte 
da equipagem duma das duas fustas que se 
preparavam para seguir para o Mar Vermelho, a 
fim de ter novas da armada que o Turco enviaria 
à India. Começa aqui a sua vida errante, pelo 
Oriente. 

Por altura de Maçuâ ao se aproximarem doutro 
navio sâo bombqrdeados e acabam por vencer o 
adversârio - entre os 5 sobreviventes do combate 
apanham o capitâo, cristâo convertido aos 
mouros por amor da mulher corn quem era casa- 

ros, entâo andava comerciando por aquelas para- 
gens. E a sorte veio-lhe a sorrir, pois o novo dono, 
nas suas andanças, acabou por o levar a Ormuz e 
"me apresentou a D. Fernando de Lima que entâo 
ai estava por capitâo da fortaleza, e ao doutro 
Pêro Fernandes, ouvidor-geral da India,(...) E eles 
ambos por esmolas que tiraram pela terra, e pelo 
que também deram de suas casas, ajuntaram 
duzentos pardaus que deram por mim ao judeu, 
corn que se ele houve por muito bem pago". 

O resgate dum escravo por esmolas era prâtica 
muito corrente. Femâo Mondes Pinto toma quase 
sempre como referência factos ou acontecimentos 
verdadeiros, desde a alusâo a lagos salgados em 

No regresso da sua atdbulada 

vivência pelo Oriente, Fernâo 

do. 
Seguiram para Arquico 

para sairem na Abissmia. 
AI, diz o autor ter-se inter- 
nado na terra da Etiopia 
corn mais très compan- 
heiros. Mondes Pinto dâ 
indicaçôes muito précisas 
sobre essa incursâo. 

Regressam à nau para 
seguirem para a India, 
porém, enganando-se na 
identificaçâo de très vêlas, 
acabaram por ficar cerca- 
dos por très galeotas tur- 
cas, tipo de navio temido 
pelos portugueses. 
Tentaram fugir, mas tiver- 
am que lutar até serem 
destroçados, ficando s6 
nove corn vida; Dois que 

Mendes Pinto instalou-se no 

Pragal, perto de Ainiada, onde 

gozou rendimentos cujas fontes 

nâo registra e onde tera calma- 

aaento escrito a sua obra. 
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lugares em que existem ou terâo existido conforme 
até à anotaçâo do cerco a Pequim pelos jesuita 
Târtaros. 

Liberto em Ormuz, dirigiu-se para a 
India e ai se envolveu emescaramuças 
corn populaçôes insubmissas. 

Cansado duma vida incerta e sem lucro 
imediato, pôs-se ao serviço dum "fidalgo 
honrado" de nome Pêro 
de Faria que ia tomar 
conta da fortaleza em 
Malaca e corn ele foi 
para la onde veio a 
encontrar, pela primeira 
vez, Sào Francisco 
Xavier, pessoa que o 
influenciou no rumo 
imediato da sua vida. 
Dizia-se que o comér- 
cio ali era rendoso, e 
assim era. Trocavam-se 
ali os produtos da 
China, Java, Bornéu, - 
etc - ou seja, sedas, porcelanas, 
madeiras exôticas, cravo - pela pimen- 
ta, canela, o lacre e outros produtos. 
Em Malaca fizera fortuna Tomé Pires 
(primeiro embaixador de Portugal na 
China). 

Sabemos que foi mercador abastado. 

afirma o 
Aires 

Brandâo em carta de 23 de Dezembro de 
1554 em que se lê que Femâo Mendes 
Pinto andava hâ muitos anos (rigorosa- 
mente 17) no Oriente e era "muito versa- 
do em chatinarias (comércio) e tratos, 
adquirindo assim muito dinheiro..." 

Rico era, pois Sào Francisco Xavier, 
em carta a D. Joâo III diz: "Ele é 

sempre présenté o ladohomem rico,..." acrescentando o nome 
de dois sens irmâos, Alvaro e Antonio 

negro da expansâo por- Mendes, que pede ao rei para nomear 
moços-de-câmara. Mas Mendes Pinto 

tuguesa: mans tratos, afirma que amealhou entre 9 

e 10 mil cruzados (quantia de vulto 
para o tempo), e, quando chegado a 

Nc;^c- Goa. pensa no seu regresso a Portugal. 
E, nesta altura, resolveu ingressar na 

aspectos, esta obra temmesmo ordem de S. Fancisco Xavier, 
a Companhia de Jesus. Ele admirava 

sido por muitos vistas aquele padre: considerava exemplar o 
seu comportamento. A influência 

como um libelo antiex-^o^al que o 

future Santo 
pamao, especie de nega- , » e e» nele exerceu, 

ajudado do 
convivio que 

Na Peregrinaçâo estâ 

bmtaiidade, roubo e 

escravatura. 

Catarina para lhe entregar uma carta do 
govemador da India. Esperava ser rec- 
ompensado pelos sens serviços, mas s6 o 
foi 25 anos depois e pouco. 

Enquanto esperava despacho da Corte, 
acolheu-se à casa da sua quinta do 
Pragal, em Almada, talvez adquirida nos 
sens tempos de mercador rico no 
Oriente. Casou corn Maria Correia de 
Brito de quem teve duas filhas e dedicou- 
se à terra e à administraçâo dos sens 
haveres. 
Parece nâo ter passade privaçôes e man- 

teve relaçôes sociais corn vizinhos bem 
colocados na vida (D. Joâo de Portugal e 

âvo de Os lusiadas. 

As aventuras ou desventuras de Femâo Mendes Pinto vâo 

tendo por cenârio todas as redoes aonde chegou a presença 

portuguesa, da costa africana à China. De todos os sitios e seus 

costumesvai deixando pormenorizando apontamentos. 

em Goa manteve ^ armas de fogo portugoesas causaram grande espanto 
corn os jesuitas co Colégio 
de Sào Paulo e do climaaosjaponeses, quando Mendes Pinto aportou ao 
emocional que se viveu 
quando da chegada do corpo arquipélogo. 

de S. 
Francisco a Goa, expli- 
cam a sua decisào de 
entrar na Companhia. 
Quis colaborar na cris- 
tianizaçào do Japâo, 
terra que parece tê-lo 
tocado especialmente. 

I Assim, na ultima 
viagem que fez àquelas 
terras, corn o padre 
Belchior Barreto e out- 
ros jesuitas ia como 
irmào da Companhia e 
como embaixador do 
vice-rei. Mas nào con- 
seguiu ser missionârio e 
acabou por pedir que o 
dispensassem dos votos. 

Regressou a Lisboa a 
22 de Setembro de 1558 
e foi logo apresentar-se 
à rainha-Regente D. 

Francisco de Andrada), e até foi eleito 
procurador do Hospital de Sào Lâzaro, 
de Cacilhas e 5 anos mais tarde, foi 
reeleito pela Mesa da Casa das 
Misericordias. 
Entregou-se também à redaeçâo definit- 

va da sua obra (carinhosamente dedicada 
às suas filhas). 

Faleceu a 8 de Julho de 1583 e a sua 
obra, s6 uma trintena de anos mais tarde 
iniciaria o seu percurso pelo mundo. 

A Peregrinaçào é considerada como o 
"espelho em negative" da epopeia "Os 
Lusi'adas", Ali se expôe, nào s6 a voraci- 
dade e cobiça dos portugueses, como a 
faite de respeito por compromisses e 
ajustes assumidos corn os povos locais. 

(compilado de Navegadores, Viajantes e 

Aventureims Portugueses dos Sécs. XV e XVI 

de Luis Albuquerque - Vol 2) 
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Tel. (416) 787-0649 
Fax: 787-0640 

978 Roselawn Ave, Toronto 
Présidente: Domingos Rites 

Saûdo a Cornunidacle com ■^otos de 
l^ltx Oia clc c OaniÔcs 

O Gama e o Catual iamfalando 
Nas œusas que lhe o tempo ofereda; 
Monçaide entre des, vai interpretando 
As palavras que de ambos entendia 
Assim pda ddade caminhando. 
Onde uma rica fâbrica se erguia 
De um sumptuoso templo jà di^avam 
Pdas portas do quai juntos entravant. 

Visita de Gama a um Templo Indiano, Canto VII dos Lusiadas 

|LEAL 
DCMTAI RENTAL CENTRE 

Tel: (416) 535-1141 

555 Dupont St. 
(2 blocos W. da Bathurst) 

As nossas 
Ferramentos 
sâo NOYAS 

Vendemos 
Alugamos 

• Entregas ao domiciiio 
• Estacionamento 

Abertos de a 6^ 
das 7 às 18 h 

Sàb, das 7 às 17 h 

“Dta de Pontugad 
e de CaMÔes 

Venddos vêm do sono e mal despertos; 
Bocejando, a miûdo se enœstavam 
Pdas animas, todos mal cobertos 
Contra os agudos ares que assopravam; 
Os olhos contra seu querer abertos; 
Mis estr^ando os membros estiravam. 
Remédios contra o sono buscar querem, 
Historias contant, casos mil referem. 

Viagem no fndico de Gama 
Os Lusiadas, Canto VI 

Aqoms 

e SUAS PSÇAS HISTÔRICAS 

Origens e 
Povoamento 

Desde o tempo dos 
Gregos que se sabia 
que o mundo era uma 
estera. E, pelo menos 
no Ocidente, pensa- 
va-se que a terra 
firme era dividida em 
très partes - a Europa, 

a Asia e a Africa, cada uma delas dadas a um dos 
filhos de Noé e povoada pelos seus descendentes. 
Julgava-se, porém, que o mundo era muito mais 
pequeno. As concepçôes de Ptolomeu deram 
lugar a um mundo corn très continentes, sem 
espaço para a América, e circundado por uma orla 
de mar, chamada genericamente Oceano. 

O Atlântico era parte desse Oceano. Estendia- 
se entre a Europa e os extremos orientais da Asia. 
E, ao longo da superficie aquâtica, cujas medidas 
se ignoravam, havia ilhas que o iam salpicando, 
conforme a imaginaçâo, até essa Asia longmqua, 
mas de qualquer modo mais prôxima do que hoje 
se sabe. Faziam parte dos mistérios do Oceano 
limites fantâsticos do conhecimento dos homens 
de entâo. Alguém, provavelmente, as visitara, ou 
percorrera, ou delas houvera notfeias ou sinais. 
Porque elas tinham nomes: Sete Cidades, Antflia, 
Brasil, Caprâria, Corvos Marinhos, Sanzorzo. 

As Ilhas dos Açores sâo todas de origem vul- 
cânica e correspondem a elevaçôes do fundo 
oceânico que resultaram da acumulaçào de mate- 
rials vulcânicos. Encontram-se situadas numa 
zona de grande actividade sismica e vulcânica e 
na junçâo de très plaças tectônicas: 

Plaça Euroasiâtica - Plaça Norte Americana - 
Plaça Africana. 

Em 1424 - antes da descoberta oficial dos 
Açores - a Carta de marear de Zuan de 
Pizziganno, muito embora incorrecta nas longi- 
tudes, mostra-nos um Atlântico onde sobressaem 
as grandes Ilhas “Antflia” e “Santanazes”, que 
certamente corresponderiam jâ a terras ameri- 
canas. Porém, da Europa, e depois de uma tenta- 
tiva abandonada pelos Vikings por volta do ano 
mil, ninguém quisera ou sentira necessidade de 
saber dessas supostas Ilhas para nelas se fixar. 
Elas faziam parte dos mistérios do Oceano, lim- 
ites fantâsticos do conhecimento dos homens de 
entâo. 

E este mundo deformado, pequeno, imaginârio, 
corn muita terra e menos mar, foi aquele que 
Martim da Bohemia, jâ em pleno século XV, 
desenhou e expôs no seu célébré Globo de 
Nuremberga. Desde o século XIV, portugueses e 
castelhanos disputavam a descoberta e a posse 
das Canârias. Desde 1415, começara a expansâo 
Portuguesa pelo Norte de Africa corn a conquista 
de Ceuta. Desde essa data desenvolvia-se a 
exploraçâo da costa ocidental africana. Assim, 
provavelmente jâ conhecidas no século XIV, 
como se pode ver pela cartografia da época, terâo 
sido (re)descobertas oficialmente por Diogo de 
Silves em 1427. 

O povoamento, iniciado por volta de 1439, 
segue o sistema de divisâo em capitanias, jâ uti- 
lizado na Madeira. Desenvolvem uma economia 

baseada na produçâo de trigo, na criaçâo de gado 
e na recolha de pastel. À partida, os primeiros 
povoadores sâo portadores dos meios fundamen- 
tals de defesa e de protecçâo, quer no campo 
material, com os meios nâuticos, as armas e os 
arados, quer no campo espiritual, corn as imagens 
dos santos e a cruz de Cristo 

Atlas Catalâo 
Artista catalâo 
Iluminura sobre pergaminho 
Reproduçâo de original do século XIV 
Alt. 66,5 cm; comp. 58 cm 
(6 folhas de pergaminho) 
Museu de Angra do Heroismo, n°Inv. R. 95.540 

Atlas Catalâo (1375) de Abraâo Cresques 
(m.l387) que, segundo um documente de 1381 - 

Cresques Abram, 
judeum civitatis 
maioricarum, mag- 
istrum mapamundo- 
mm et bmxolamm - 
serviu na coite do 
Rei D. Pedro de 
Aragâo (1304-80) e 
do Infante que lhe 
sucedeu no trono 
como Joâo I (1350- 
95). 
Foi ele o autor (junta- 
mente corn seu filho 
Jafuda Cresques - 
future Mestre 
Jâcome de Maiorca, 
como foi chamado 
quando entrou para o 
serviço do Infante D. 
Henrique) do famoso 
Mapa-Mundi Catalâo 
ou Atlas de Carlos V, 
que se guarda na 
Bibliothèque 
Nationale de Paris. 
É o mais notâvel e 
admirâvel monumen- 
to cartogrâfico da 
Idade Média, antes 
da cartografia por- 
tuguesa ter atingido o 
seu esplendor. 
O atlas compôe-se de 
seis folhas de 
pergaminho (62x48 
cm), assentes sobre 
madeira muito delga- 
da, tudo num vol- 
ume. As duas 
primeiras cartas con- 
têm vârios diagramas 
cosmogrâficos e 
astrologicos e longas 
legendas; as outras 
quatre folhas, quan- 
do postas lado a lado, 
formam um planis- 
fério que contém 

a informaçâo sobre o mundo conhecido, que 
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O cartôgrafo conseguiu 
reunir. Nâo esta assinado 
neiTi datado. Embora 
alguns autores sus- 
peitassem que ele fora 
desenhado por Jafuda, 
sabe-se hoje (por docu- 
mentos mais recentemente 
descobertos e publicados) 
que O Atlas é obra de 
Abraào. Quanto à data de 
1375, baseia-se no facto de 
que esse ano aparece duas 
vezes referido ao âureo 
numéro nas duas paginas 
cosmogrâficas: uma na 
explicaçâo por cima da 
roda pequena do lado 
esquerdo, e outra na borda 
exterior da grande roda que 
enche quase todo o lado 
direito. Esta ultima referên- 
cia diz: e sapiat desert q 
layn.m.ccc.Lxxv. cotre lau- 

runonru en .viii. fins q saren el primer dia de janer o 
lezaren viii e pandren .viiii perot aquel ayn de 
.m.ccc.lxvi.. Isto e outras referências ao ano de 1377 
levaram a concluir que o cartôgrafo nâo teria concluido 
o atlas em 1375. As suas duas primeiras folhas contêm 
textos (em Catalâo), indicaçôes, figuras e represen- 
taçôes cosmogrâficas. As quatro restantes constituem a 
carta propriamente dita. 
Assim, na primeira folha, o conteûdo estâ dividido em 
quatro colunas, em que a primeira expôe os prognôsti- 
cos para cada um dos trinta dias lunares, enquanto a 
segunda apresenta, de alto a baixo, uma rosa dos 16 
ventos, cujo cfrculo principal estâ dividido em circules 
concêntricos, em cada um dos quais figura o nome de 
um acidente geogrâfico ou porto, para o quai se 
indicam as posiçôes de preia-mar e baixa-mar; debaixo 
desta rosa dos ventos, figura outre circule, também 
dividido em circules concêntricos que indicam os 
numéros âureos; mais abaixo e no final da coluna, 
aparece um homem nu em cujos membres se leêm os 
nomes dos signes do zodiaco, à sua esquerda um texte, 
seguido de uma tabela, para se saber a posiçâo zodiacal 
da Lua nos sens 30 dias e nos 12 meses do ano. 

A segunda folha, para além dos textos escritos nas mar- 
gens superior e inferior, estâ ocupada corn um grande 
calendârio cosmogrâfico circular, de 50 cm de 
diâmetro, inscrito num quadrado, nos ângulos do quai 
estâo representadas, por figuras, as quatro estaçôes. O 
centre do grande circule estâ ocupado por uma figura 
humana que observa, corn um astrolâbio. Os circules 
concêntricos contêm diverses elementos iconogrâficos 
tais como os sete planetas e suas representaçôes 
humanas, os doze signes do Zodi'aco, as fases da Lua, 
etc. 
Nas restantes folhas (3 a 6) estâ a representaçâo car- 
togrâfica: na 3“ folha estâ a parte oriental da Âsia corn 
os seguintes limites - India e Sumatra ao Sul, China a 
Este e India a Oeste; na 4“ folha é representada a Asia 
Ocidental, tende a Norte as terras do Mar Câspio, a Sul 
e a Este Aden e a India, a Oeste o Golfo Pérsico e o Mar 
Câspio; a 5“ folha abarca todo o Leste da Europa, assim 
como a Âsia Mener e o Norte de Africa; a 6“ folha estâ 
ocupada pela Europa Ocidental, as Ilhas Britânicas, 
parte da Escandinâvia e a parte ocidental do Norte de 
Africa, bem como as Ilhas dos Açores, corn outras des- 
ignaçôes. 

Caravela Armada 
Artesâo: Octâvio Lucas Pereira 
Reproduçâo miniaturizada em madeira e tecido 
Lisboa, 1960 
Comp. 47 cm; boca 11cm; pontal 6 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 93.859 

Trata-se da reproduçâo de uma caravela armada, por- 
tuguesa, do século XVI. 
O casco desta embarcaçâo, de forma bojuda, foi execu- 
tado em madeira de boa qualidade, pintada de preto, 
constituindo uma peça maciça . Apresenta très verdu- 
gos logo acima da linha da âgua, interrompidos por sete 
escoas de bordo de cada lado. No castelo da proa 
abrem-se dezasseis vigias. Ao longo do costado, dos 
dois lados, estâo dispostas as portinholas por onde 
assomam as bocas de doze peças que constituem o 
armamento principal do navio. O leme de cadaste, 
muito comprido, é governado da tolda por um 
pinçote.O casco é decorado à proa dos dois lados corn 
um peixe branco estilizado em que o olho aberto 
assume especial evidência. A proa desta embarcaçâo 
tem uma configuraçâo muito especifica corn a roda de 
proa voltada para dentro, o que lhe conféré um aspecto 
muito arredondado. A mastreaçào é constituida, da 
vante para a ré, por grande mezena e contra mezena, 
nos mastros cruzam grandes vergas, sobrepostas enver- 
gando vêlas latinas desfraldadas. O castelo de popa é 
constituido por alcaçova e tolda e o seu acesso é fecha- 
do corn duas entradas em volta redonda. Os mastros sao 
rematados por globos dourados corn cruz. 

Berço “Veuglaire” 
Ferro forjado em barras e argolas 
Século XV 
Comp. 115 cm 
Estaleiro medieval na costa portuguesa 
Museu de Angra do Heroismo, n Inv. R. 95.541 

MONTEPIO GERAI 
Hâ valores que duram sempre 

Saudamos a Comunidade 
Portuguesa por ocasiâo das 

nia de Portugal, de 
Camôes e das Comunidades 

Escritôrio de Representaçâo 
1286 Dundas Streer West 

Toronto, Ontario, M6J 1X7 - Canada 

Tel.: (416) 588-7776 
Fax:(416)588-0030 

Chamadas fora da area 1-888-633-1570 
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CASA DE MOBILIAS PORTUGUESA 

244 Augusta Ave. 
Toronto - Ontario 
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FICAMOS no 
204 SPADINA AVENUE 
em Toronto 
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Desenho 

e Fabrice de: 
Hercina Oliveira 

Satida o Dia de PorUigat 
Slssimfaûindo, entravantjd na sala 
Onde aquek patente ‘Emperador 
9duma camiÛiajaz, que nâo se igmla ^ 
T>e outra a^ma no preço e no lavor. 
9\(p recostado gesto se assinaCa ^ 
Umveneraruto e prospéra senfior; 
Umparw deouro cvige,enaca6eça 
E)e predosasgentas de adereça. ® usia a 

Um dos rarfssimos exemplares de peça de artil- 
haria do século XV, por alguns autores classifi- 
cadas como “Henriquinas” por terem sido con- 
temporâneas do Infante D. Henrique. 
Foijada em ferro corn barras paralelas presas por 
camadas de argolas, o seu carregamento faz-se 
pela culatra. Falta-lhe a câmara, embora possua 
ainda toda a forquilha e respectives espigàos, o 
que é raro. Dado tratar-se de uma peça de artil- 
haria ligeira, era muito utilizada na amurada dos 
navios, o que permitia um grande raio de aeçâo 
independentemente da direcçâo do navio. 
Esta peça, cujo estado de conservaçâo é bastante 
problemâtico, como todas as peças de ferro forja- 
do suas contemporâneas, foi encontrada numa 
zona de estaleiros medievais junto à costa por- 

tuguesa. 

Livre de Horas 

Escola arabe ou persa 
Século XII - XIII 
Alt. 23,2 cm; larg. 13,5 cm; espess. 1,1 cm; 
diam.(discos de câleulo) 12 cm 
Museu de Angra do Herolsmo, n° Inv. R. 94.282 

Pergaminho manuscrito e iluminado corn 
encademaçào em pele de vitela 
Século XV (?) e encademaçào do século XIX 
Alt. 20 cm; larg. 14 cm; espess. 4,5 cm 

Museu de Angra do Herolsmo, n° Inv. R. 95.538 
Livro de Horas corn 204 folios manuscritos e ilu- 
minados sobre pergaminho. O texto, em latim e 
escrito em letra de estilo gôtico, desenvolve-se 
em 15 linhas por fôlio, estando as iniciais deco- 
radas corn rectângulo envolvente azul. O manu- 
scrito apresenta oito iluminuras de pagina inteira 
podendo-se-lhe atribuir um gosto medieval pelo 
vegetalismo das faixas, pelas imagens sem per- 
spectiva, pelas arquitecturas gôticas, pelo trata- 
mento das paisagens de fundo. 
A encademaçào é, seguramente, de uma época 
posterior, talvez século XIX, quando se fez, tam- 
bém, uma tentativa de preservaçào do manuscrito 
e se numeraram corn algarismos arabes escritos a 
lapis todos os folios, no canto superior direito. 
A sua proveniência é desconhecida, no entanto o 
carimbo de um Ex-Libris, na primeira pagina em 
papel, remete para uma biblioteca eslava (?) 
enquanto duas inscriçôes manuscritas no prôprio 
pergaminho, mas datâveis pelo menos do século 
XVI, dado o tipo de letra - cursiva - remete para 
um anotador de um pals latino, do quai, alias, 
aparecem dois nomes, jâ que no folio 9, à 
margem, aparece “Ferriol Barme” e no colofào 
apenas um nome “Bonuaventura”. 
Os manuscritos iluminados do século XV, exis- 
tentes em colecçôes portuguesas, sào, na sua 
maioria, flamengos, oriundos das oficinas de 
Gant e Bmges, ou franceses por serem estes os 
centros tradicionalmente produtores e al ter cul- 
minado no século XV, esta técnica. 

Astrolâbio 
Planisférico 

Os astrolâbios persas sào os mais antigos con- 
hecidos e transportam-nos à presumivel 
época da sua invençào por Hipparchus em 
150 a.c.. No entanto, o instmmento datado 
mais antigo que se conhece é do ano 984. 
Como este astrolâbio é jâ uma peça com- 
plexa e muito bem elaborada podemos con- 
cluir que estes instmmentos devem ter pas- 
sade por um processo evolutive ao longo de 
muitos séculos. 
0 astrolâbio oriental mais antigo é, em 
principio, o da Imperial Library of Paris, 
datado de 905, contudo a sua dataçào nâo é 
pacifica entre os especialistas, havendo 
mesmo quem duvide da sua originalidade. 

Assim, o astrolâbio persa mais antigo poderâ ser 
o da colecçâo privada de Lewis Evans, que se 
considéra ter sido feito em Isfahan dois anos 
antes da morte de um dos pais da astronomia 
persa. Al Sufi, que registou as magnitudes das 

Latâo aberto a buril 

estrelas. 
0 astrolâbio pode ser considerado na prâtica como 
uma simplificaçào bi-dimensional da esfera armi- 
lar. Em terras do Islâo, o astrolâbio, objecte cien- 
tffico, é igualmente obra de arte. O fundo, em 
latâo claro, é fixe ao limbo e ao “kursî”, cuja 
forma em frontâo termina num estribo e num anel 
de suspensâo. Na face, a extremidade do limbo é 
dividida de cinco em cinco graus e no interior 
figura a escala de graduaçâo. Na parte de trâs 
estâo gravados quatre quadrantes divididos de 
cinco em cinco graus, bem como a escala de grad- 
uaçâo, os nomes dos signes do zodlaco e um cal- 
endârio dos meses sirfacos. Este tipo de 
astrolâbios, divulgados pela ciência astronômica 
ârabe, foi o antecessor dos astrolâbios usados 
pelos Portugueses no século XVI nas suas via- 
gens marftimas. 
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O presente exemplar, dado a sua raridade e antiguidade, 
estâ actualmente, a ser objecto de estudo, por institu- 
içôes especializadas. 

Cruz Processional 
Bronze 
Século XV 
Alt.53 cm; larg. 23cm; prof. 10 cm 

Igreja Paroquial dos Altares 
Cruz de bronze, com a imagem de Cristo morto, assente 
sobre uma esfera esbatida nos polos, tendo esta, na 
parte inferior, uma abertura redonda onde era possivel 
introduzir um suporte em madeira. 
Possui, nas extremidades das hastes, medalhoes com a 
representaçâo em relevo dos animais-simbolos apoc- 
ahpticos, aos quais tern sido atribuido através dos tem- 
pos um triplo simbolismo, sendo o mais frequente 
aquele que se référé aos quatro Evangelistas. Assim, o 
Evangelho de S. Marcos começa pela “voz que clama 
no deserto”, isto é, a voz do Leâo; o de S. Lucas, que 
começa pelo sacriffcio de Zacarias, représenta o Boi 
(animal do sacriffcio); o de S. Joâo transporta-nos, logo 
no infcio, ao seio da Divindade, fitando-a como a Âguia 

que fita o sol de frente; fmalmente o de S. Mateus 
começa pela genealogia de Jesus Cristo segundo a 
came, por isso é representado pelo Homem. 
Esta craz era utilizada em procissôes e outros actos reli- 
giosos pùblicos. 

Colubrina de mâo 
Cano de bronze e coronha de madeira 
Manufactura ibérica (?) 
Século XVI 
Comp. 143 cm; comp. ctino 86 cm; calibre 2,7 cm 
Colecçâo Pisany Bumay 
Museu de Angra do Herofsmo, n° Inv. R. 92.87 
Arma de fogo portâtil corn coronha de madeira de 
secçâo oitavada junto à culatra, terminando de forma 
cilfndrica. Cano de bronze também de secçâo oitavada 
corn travessas de bronze de ligaçâo à coronha. À frente. 

cassoleta mais saliente e na parte debaixo e a meio do 
cano uma chapa grossa, saliente e recortada corn um 
buraco destinado à fixaçâo na forqueta de apoio. A 
boca é omamentada e mais saliente como as boladas 
das peças de artilharia. 
Esta peça é uma das armas de fogo portâteis mais anti- 
gas que se conhecem e parecem ter antecedido ou sido 
contemporâneas dos primeiros arcabuzes. 

Os primeiros 
povoadores e as 

primeiras referências 
Entre 1427 e 1452, os Açores - jâ entâo conhecidos por 
esse nome pelos portugueses - vâo sendo sucessiva- 
mente abordados e ocupados. As Ilhas estào cobertas 
por densa vegetaçâo e povoadas por aves marinhas, que 
nâo temem os homens, porque nâo os conhecem. 
Começa por lançar-se nelas gado e, depois, inicia-se a 
ocupaçâo humana. 

As Ilhas recebem nomes novos, mas conservam alguns 
dos antigos (Corvo, de corvos marinhos, S. Jorge, de 
Sanzorzo anterior), por vezes dados apenas a certos 
lugares como Sete Cidades, Monte Brasil ... As Ilhas 
sâo ocupadas e povoadas por ordem do Infante D. 
Henrique, govemador da Ordem de Cristo. É ele o 
primeiro Donatârio das Ilhas dos Açores e nessa quali- 
dade lhe vem a suceder o seu sobrinho, o Infante D. 
Fernando, irmâo do rei D. Afonso V. Mais tarde D. Joâo 
II, demonstrou entusiasmo e interesse pela arte da artil- 
haria e consolida uma visâo estratégica e global da 
expansâo dos portugueses pelo mundo. 
O donatârio nâo vive nas ilhas, nem as visita sequer. 
Delega as suas funçôes em Capitâes do Donatârio, os 
quais dâo as terras de Sesmaria aos colonos que as vem 
habitar. Cartas de Dada se chamam os documentos de 
doaçâo. Desbasta-se o espesso manto vegetal e ensa- 
iam-se culturas. Abandonada logo a cana de açucar, que 
o clima contrariava, as primeiras a vingar sâo o trigo e 
o pastel. O primeiro sustenta a populaçâo crescente e 
exporta-se para o reino e para as praças de guerra no 
Norte de Africa. O segundo alimenta o comércio dos 
panos e dos têxteis. 
Desde os primôrdios do povoamento, a meados do 
século XV, para além dos portugueses, aparecem tam- 
bém flamengos (Jâcome de Bruges, Jossie Van Hurtere 
- de quem foi genro Willem Van der Hagen, Femâo 
Dulmo). Os colonos flamengos, vassalos de Isabel de 
Portugal, duqueza de Borgonha, irmâ do rei D. Duarte 
e do Infante D. Henrique, estâo associados à cultura do 
pastel, planta tintureira usada na indüstria têxtil e 
exportada para o Norte da Europa. 
Segundo Teodoro de Matos, uma anâlise atenta das 
poucas fontes documentais que sobreviveram à pas- 
sagem do tempo, da toponfmia, de aspectos lingufsti- 
cos, das tradiçôes e do estudo da iconografia, permitem 
afirmar que, apesar do contributo de gente de diversas 
proveniências, a submissâo à coroa portuguesa, a 
origem lusa dos primeiros povoadores e o seu fluxo 
constante impuseram-se, construindo uma extensâo da 

Près. daCo: JOHN PAUL CRUZ 

' f^lamos PORTUGUËS 
Fazemos LEILÔES 
corn todos os tipos de 
Veiculos 

NÀO PERÇA 
O PROXIMO LEILÀO 

sàbado, 12 de Junho 
132 R East Liberty St., Toronto (perto da King St W. e Strachan) 

AQUI temos o Espaço 
de Armazenamento 
MAIOR da Grande Toronto 

Usamos Reboque 
"porta-carros" 

     
•Jc/wcr Ù Xft/. 

Saûda a Comunidade 

no 10 de Jiinho 

Guardamos Barcos, Atrelados, Camiôes, etc, etc... 
Rebocamos de perto e de longe 
Fazemos reboque de motorizadas 

Temos guinchos e 'semfins" para Reboque 

Temos 45 REBOÛUES - desde veiculos 
motorizados até Camiôes Pesados 
Fornecemos combustivel e cabos p/arranque 

Abertos 7 Dias 
na Semana 

24 h/dia 

(3) 203«93QQ 

T>ia ic "^eHugal 

Chegada de Gama à |lha de Moçambique 

Co 'os panos e co 'os braços acenavam 
As gentes Lusitanas, que esperassem; 
Mas jâ as proas ligeiras se inclinavam. 
Para que junto às ilhas amainassem. 
A gente e marinheiros trabalhavam 
Como se aqui os trabalhos se acabassem; 
Tomam vêlas, amaina-se a verga alta, 
Da âncora o marferido em cima salta. 

Os Lusiadas, Canto I 
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TIONAL 

Enœntro entre Gama e o Rei de Mdinde 

Mas, vende o CQ detinlia las, vende e v^apitâe que se 

Jâ mais do que dévia, e o feesco vente 

0 convida que papfa e tome asinlia 

Os pilotes da teppa e mantimento, 

Mae se quep mais detep, que ainda tinlia 

Muito papa coptap do saiso apqento. 

Jâ do Paqâo teniqno se despede, 

los amizade lonqa pede. 

Pede-liie mais que aquele popto seja 

Semppe corn suas fpotas visitado, 

Que nenlium outpo Lem maiop deseja 

Que dap a tais tapôes seu peino e estad 

E que, enquanto seu coppo o esppito peja 

Estapo de contmuo apapelliado 

Jâ do Paqâ 

Que a toao 

canto'/' 

os; 

lapa de connnuo apapell 

A pôp a vida e peino totalmente 

cultura portuguesa no espaço atlântico. Defende 
Luis da Silva Ribeiro que a gente que acompan- 
hou os chefes nâo pertenceria, naturalmente, à 
fina flor da sociedade portuguesa, que nào 
aceitaria correr grandes riscos em terras que 
desconhecia. Dai que as primeiras levas de 
povoadores fossem constituidas por cultivadores 
e criadores de lavoura e, em menor numéro, 
escravos mouriscos e negros. 
Sera, assim, da predominâneia de uma ascendên- 
cia portuguesa, misturada corn outros europeus, 
degredados, escravos mouros e negros, de gente 
de vârios m'veis sociais, que se formarâ a 
sociedade açoriana, onde a insularidade e os car- 
actères mesolôgicos serâo factores fundamentais 
para a determinaçâo da sua cultura 

Globo de 
Nuremberga 

Reproduçâo fotogrâfica do original de 1492 

Flandres. O globo de Behaim représenta, assim, a 
transiçào entre o conhecimento cartogrâfico anti- 
go e o modemo, ou seja, a visâo tradicional é par- 
cialmente substituida pelo conhecimento empiri- 
co dos portugueses. 
Esta reproduçâo fotogrâfica a preto e branco esta 
acompanhada por uma reproduçâo planisférica a 
cores do globo, a partir da obra de Ravenstein 
sobre Martin Behaim, para sç poder ter uma mel- 
hor percepçâo cromâtica do original. 

S.Pedro 
Escultura em pedra de Ançâ corn vestîgios de 
policromia 
Regiâo de Coimbra, século XV 

Trata-se de uma obra 
da imaginâria popular, possivelmente da regiâo 
de Coimbra e que terâ vindo corn os primeiros 
povoa-dores. Esta peça é oriunda da antiga igreja 
paroquial de S. Pedro da Ribeirinha, na Ilha 
Terceira e assemelha-se, entre outras, a uma rep- 
resentaçâo de S. Pedro existente na Igreja Matriz 
de Cantanhede. 

Século XX 
Perîmetro 161 cm; suporte; Alt. 86,5 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n” Inv. R. 95.534 

Em 1492, Martim Behaim, ou Martinho da 
Boémia como lhe chamam os textos portugueses, 
construia o mais antigo globo terrestre conhecido, 
utilizando os conhecimentos adquiridos em 
Lisboa. Este globo, que se encontra no Museu 
Nacional de Nuremberga na Alemanha, tem cerca 
de 51 cm de diâmetro e a sua estrutura é recober- 
ta por gomos de papel pintados a tempera por 
Georg Glockendon, o Velho. Este comerciante 
alemâo, estabeleceu-se em Portugal por volta de 
1484, e terâ participado, possivelmente na segun- 
da viagem de Diogo Câo. Casou corn D. Joana de 
Macedo, filha de Josse de Hurtere, primeiro 
donatârio das ilhas do Faial e do Pico, e de D. 
Brites de Macedo. Em 1490 régressa a 
Nuremberga e começa a trabalhar no famoso 
globo, que conclu! dois anos depois. 
Este globo foi inspirado no mapa de Martellus 
Germanus de 1489 e, exceptuando os registos dos 
avanços dos portugueses na costa ocidental 
africana, é construido sobre informaçôes tradi- 
cionais. Por conseguinte, defende a ideia de 
alcançar a Âsia pelo Ocidente, ignorando portan- 
to a existência do continente americano. A dis- 
tâneia da ilha do Faial a Cipango (Japâo) séria 
mais ou menos a mesma do que a do Faial a 
Lisboa. Esta ilha, aliâs, figura como a Nova 

St® Barbara 
Escultura em 
pedra de Ançâ 
policromada 
Século XV 
Alt. 68 cm; larg. 
25 cm 
Igreja Paroquial 
de SP Bârbara 

Escultura em 
pedra de Ançâ 
policromada, 
representando 
SP Bârbara, de 
pé, segurando 
corn as duas 
mâos um dos 
sens atributos 
mais vulgares - 
a torre de um 
castelo, alusivo 
ao seu martirio: 
encarcerada 
numa torre pelo 
pai e posterior- 
mente decapita- 
da, como tenta- 
tiva de impedi- 
mento à sua 
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conversào ao Cristianismo. 
Os panejamentos com pregas largas quebra-das 
pelo meio, o manto fixo no peito, a cabeça oval, 
O queixo aguçado e os cabelos corredios e ondu- 
lados, sâo caracteristicas que podemos encontrar 
neste tipo de esculturas em pedra de Ançâ dos 
séculos XV e XVI. 
A policromia, ostentando um douramento que faz 
lembrar a talha seiscentista, sugere que o estofo 
poderâ ser um trabalho posterior, jâ do século 
XVII. 
Pertencente à Igreja Paroquial de SP Barbara, na 
Ilha Terceira, terâ tido provavelmente o mesmo 
percurso que o S. Pedro, ou seja, oriunda da 
regiâo de Coimbra e trazida pelos primeiros 
povoadores. 

S. Joâo Baptista 
Escultura em pedra de Ançâ policromada 
Escola portuguesa 
Século XVI 

Alt. 47,5 cm; larg. 
16 cm; prof. 14 cm 
Antiga Ermida de 
S. Joâo na cidade 
de Angra 
Museu de Angra do 
Heroismo, n° Inv. 
R. 92.622 

Escultura em pedra 
de Ançâ policro- 
mada, representan- 
do S. Joâo Baptista 
vestindo uma pele 
de animal e um 
manto vermelho, 
segurando na mâo 
esquerda um livro 
sobre o quai assen- 
ta um cordeiro corn 
uma cruz e um 
estandarte onde 
possivelmente 
estaria escrita a 
legenda “Ecce 
Homo”. Esta ima- 
gem pertenceu à 
antiga Ermida de S. 
Joâo, na ma de S. 
Joâo, onde é hoje a 

loja Vidal. 
Tal como as duas peças anteriores, é possivel que 
também tenha tido a mesma proveniência. 

D. Joâo II 
Autor desconhecido 
Oleo s/ tela e moldura de madeira dourada 
Escola portuguesa 
Século XVI ou principios do século XVII 
Alt. 87,5 cm; larg. 66,5 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 93.1019 
D. Joâo II (1455-1495), rei de Portugal entre 
1481 e 1495, começou a govemar realmente 
antes da morte de D. Afonso V, porque foi regente 
em varias ocasiôes e também porque algumas 
areas da administraçâo - respeitantes à exploraçâo 
do Atlântico - estiveram sob a sua responsabili- 
dade. Juntamente corn as figuras dos Infantes D. 
Pedro e D. Henrique, D. Joâo II é a personagem 
mais importante da expansâo portuguesa quatro- 
centista. A sua época é jâ a do dommio da nave- 
gaçâo atlântica na perspectiva de alcançar o 
Oriente por mar. A consolidaçâo de uma superi- 

ItHO* a •HCl ■> ' wiHiv<<Nt, 

oridade no Atlântico foi entendida por este 
monarca nâo s6 no piano naval como no 
diplomâtico. Os tratados de Alcâçovas (1479) 
confirmado em Toledo (1480) e de Tordesilhas 
(1494) correspondem a essa preocupaçâo. Estes 
dois tratados revelam a forma como as duas prin- 
cipais potências man'timas do século XV encar- 
avam o seu poder sobre as navegaçôes, dividindo 
o mundo entre si, primeiramente entre zonas de 
influência Norte e Sul e depois entre zonas de 
influência Este e Oeste, ou seja, aquilo que ficou 
conhecido por mare clausum. 
Esta representaçâo de D. Joâo II, nâo assinada 
nem datada, que nâo vem referenciada na obra de 
Emesto Soares (op. cit.), é, provavelmente, do 
século XVI ou principios do século XVII e apre- 
senta a seguinte inscriçâo : Dom Joâo. 2. Rei de 
Portugal. 13. 
D. Joâo II na iconografia conhecida é normal- 
mente representado corn barba. Nâo deixa de ser 
curiosa a forma como aqui se représenta apenas 
corn bigode, tomando esta mente corn pintura 
in vulgar. 

Tàbuas de St® 
Catarina 

Autor desconhecido - Ôleo sobre madeira de 
cedro 
Escola portuguesa - Século XVI (2“ metade) 
Quatro tâbuas corn 79 cm de ait. e 40,35,41 e 40 

cm de largura 
Ermida de Sf Catarina da fteguesia de S. Pedro - Angra 
Museu de Angra do Herolsmo, n° Inv. R. 
95.545/546/547 e 548 
Este pollptico alusivo à vida de SP Catarina de 
Alexandria, é obra de artista local corn influência 
nitida da pintura portuguesa do século XVI. 
Constitulda por quatro tâbuas de cedro pintadas a 

Para as SUAS Encomendas 
de Pastelaria Fina 

Tel. (416) 536-1522 
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4B£sr4 24 H comida Portuguesa 
7 Dfas por Setnana 

em 
< 
13 TAKE-OUT ESPECIAIS Diârio* 

COUREMSE 
o Seu Ponto de Encontro 

no 1012 Bloor St. W. 
(a W. (lu IJrjvmviiil) 

FELIZ DIA DE PORTUGAL 
Vira depois Menezes/ cujo ferro 
Mais na Africa^ que câ/ terâ provado; 
Castigarâ de Ormuz soberba o erroy »Q 
Corn lhe fazer tribute dar dobrado. 
Também tUy Camay em pago do desterro 
Em que estas e terâs inda tornadoy 
Co'os dtuios de Gonde, e de honras nobres 
Viras mandar a terra que descobres. 
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DA CARME 
Dois estabelecimentos ao vosso serviço 

1326 Dundas St. W. - Tel.: 533-0101 

1048 Bloor St. W. - Tel.: 531-7462 

A Gerêncla de "0 NOSSO TALHO" e 
colaboradores festejam corn 

toda a comunldade o 

Dia de 
Portugal 

com produtos do "REI DA CARNE ' 

oleo, cada uma das tam-se lisos. 
tâbuas représenta uma A peça apresenta falta de alguns elementos como 
cena da vida desta santa sejam as luvas ou mâos e a babeira. 
mârtir, desde a revelaçâo O capacete, periforme, apresenta abas curtas e 
até ao martmo e decapi- chatas presas por pregos dourados, enquanto a 
taçâo: Na primeira tâbua copa termina num bico voltado para a retaguarda. 
a Iluminaçâo pelo Estâ decorado corn figuras zoomôrficas em alto 
Espfrito Santo e récusa relevo, num fiindo dourado, tâo comuns no sécu- 
do casamento imperial; lo XVI. 
na segunda tâbua a Dis- 

As primeiras rotas comer- 
ciais coin a 

Arsenal de Lisboa 
Aço gravado e ferro puxado 
Lisboa, século XVI (1560-1570) 
Alt. 150 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 95.543 
Armadura de cavaleiro, dita composita, jâ que é 
constituida por peças provenientes de varias out- 
ras armaduras. Ombreiras, braços, peitoral, costas 
e escarcelas apresentam minucioso trabalho de 
decoraçâo gravada representando motivos 
mitologicos, vegetah'sticos e militares. Rainer 
Daehnhardt, conhecido coleccionador de temâti- 
ca militar, sugere serem as armaduras reais com- 
postas de varias peças suplentes e possuirem dec- 
oraçôes que nâo se repetiam noutras peças. 
Coxas, joelheiras, jambières e sapatos apresen- 

Ëuropa e o 
Norte de 
Africa 

A demanda das Ilhas résulta sobretudo das neces- 
sidades de senhorios de acabar corn a escassez de 
cereais em Portugal, onde uma estratura social 
complexa impedia a abertura dos caminhos para a 
resoluçâo da questâo cerealîfera e das cames. O 
prolongamento das navegaçôes de descoberta e 
resgate das caravelas obrigou-as, desde cedo, no 
regresso, a descreverem a rota em arco pelos 
Açores. 
Primeiro, uma apropriaçâo e acomodaçâo de 
pequenos espaços, ligados por raios curtos, e que 
se destinam a modificaçôes ou crescimento da 
produçâo para satisfazerem imperativas necessi- 
dades de consumo do reino ou dos seus prolonga- 
mentos - praças marroquinas, Ilhas a espe- 
cializarem-se no açucar, trabalho da madeira, 
vinho, cereais e pastel. Esse conjunto de 
pequenos espaços vai constituir uma rede de rotas 
mercantes. 
O progresso das navegaçôes e da expansâo por- 
tuguesa no Atlântico, desde o século XV, tomou 
imperativa a ocupaçâo de algumas Ilhas que, pos- 
suindo boas condiçôes de defesa, constituiam 
também um ponto de apoio para a navegaçâo 
oceânica, quer como escalas técnicas, quer como 
zona de reabastecimento de vîveres e de aguadas, 
e para o dommio dos mares e regiôes circunviz- 
inhas. 
Graças à sua excelente posiçâo estratégica, a Ilha 
Terceira e particularmente o porto de Angra eram 
pontos bastante atractivos para o trâfego entre as 
outras Ilhas e aquela, onde, segundo Caspar 
Fractuoso, “reside o coraçâo e o govemo de todas 
as Ilhas dos Açores” e é uma importante base 
para a navegaçâo atlântica. Os navios que vêm de 
Africa, da India, do Brasil e da América Central 
passam por ali, devido aos ventos favorâveis e 
para se reabastecerem. O crescimento de Angra e 
a sua elevaçâo a cidade em 1534, atesta esta 
posiçâo chave nas carreiras das Indias Ocidentais 
e Orientais. Durante a segunda década do século 
XVI, o monarca instituiu o cargo de Provedor das 
Armadas, que foi primeiramente confiado a Pero 
Anes do Canto e depois a seu filho Antonio Pires 
do Canto. Competia ao Provedor um lugar de 
primeiro piano ao controlar a escala, abasteci- 
mento e reagmpamento das embarcaçôes de 
regresso do Oriente, que vinham fazer escala na 
area dos Açores. 
Em finals do século XVI, e segundo Maria 
OKmpia da Rocha Gil, devido possivelmente aos 
maus anos agrîcolas, os Açores enfrentaram uma 
grave crise, que se traduziu pela reduçâo da sua 
funçâo econômica intrmseca, substituida pela 
valorizaçâo estratégica do arquipélago no contex- 
te da economia mundial. 
Entretanto, os Terceirenses resistem à ocupaçâo 
dos mandatârios de Filipe II e manifestam a sua 

;ussâo corn os cinquenta 
loutores de Alexandria; 
ta terceira os Supllcios 
io Martirio; e na quarta 
i Decapitaçâo. 
lulgamos ser esta a 
sequência original 
destas tâbuas uma vez 
que nunca nos foi dado 
observâ-la na moldura 
original. A vida desta santa mârtir foi largamente 
representada em pinturas da época. Este polfptico 
é proveniente da ermida de St* Catarina, na 
freguesia de S. Pedro, na cidade de Angra do 
Herofsmo. 

Armadura de 
Cavaleiro 
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lealdade a D. Antonio, Prior do Crato. No século 
XVII e jâ no âmbito da Uniâo Ibérica, Angra, 
constitui o ponto que, pela sua importância 
estratégica, une as Indias Orientais e Ocidentais 
corn a passagem das caravelas e das naus. 

Gravura colorida 
Amsterdâo, século XVI (1584) 
Alt. 51,5 cm; larg. 63,5 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 91.129 

Nau de St® Catarina 
do Monte Sinai 

Manuel Carrelhas 

Descriçâo da llha 
chamada Terceira 

Reproduçào fotogrâfica da carta nâutica de Luis 
Teixeira de 1587 
Florença, 1960 

Alt. 68 cm; comp. 93 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 
95.544 

Luis Teixeira, cartografo dos fins do século 
XVI, fez exame de “mestre de fazer cartas de 
marear” corn Pedro Nuno e Jorge Reinel em 
18 de Outubro de 1564. Em 1569 é nomeado 
oficialmente para fazer cartas e instramentos 
nâuticos às armadas reais. Dele se conhecem 
as cartas dos Açores de 1584, das quais este 
exemplar é uma versâo holandesa, e do Japâo 
de 1595. Dele é também o atlas corn seis car- 
tas dos Açores de 1587, do quai reproduzi- 
mos aqui a llha Terceira, e a carta do 
Atlântico (principio do século XVII), que 
représenta a Europa, a Africa até ao cabo da 
Boa Esperança e a América até ao estreito de 
Magalhâes. Estes dois ùltimos trabalhos 

simples, que représenta um perfil de ave. 

Açores 
Luis Teixeira 

Modelo à escala (1/40) em madeira e tecido 
Lisboa, 1960 
Alt. 170 cm; larg. 210 cm; prof. 120 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R 
93.879 

A embarcaçâo que a miniatura représenta, foi 
construida no século XVI e tinha uma 
envergadura (800 tonéis) tendo sido um dos 
maiores navios de guerra do seu tempo. 
Construida em Cochim em 1512, navegou 
durante alguns anos pelos mares do Império 
Português do Oriente e perdeu-se em 1525. 
Este modelo foi construido à escala 1/40. 
Pelo casco correm verdugos. Tem castelo de proa 
corn beque, tolda e alcaçova. Da vante para a ré, 
a mastreaçào é constitulda por gurupés, mastro do 
traquete, mastro grande, mastro da mezena, mas- 
tro da contramezena e botalo.O mastro grande e o 
da mezena têm cestos de gâvea redondos. O 
velame, desfraldado, é constituido, da vante para 
a ré e de baixo para cima, por cevadeira, vela do 
traquete, velacho, vela grande, gâvea, vela de 
mezena e vela da contramezena. Armamento con- 
stituido por 143 peças instaladas nas suas escotil- 
has. Exibe uma pequena carranca de prôa, muito 

encontram-se na Biblioteca Nacional de 
Florença, em Italia. Uma outra carta, de cerca de 
1600, que représenta a Asia Ocidental, o Norte de 
Africa, a Europa, as ilhas Britânicas, os Açores a 
Madeira e as Canârias, encontra-se na Biblioteca 
Huntington (EUA). 

Descida da Cruz 
Autor desconhecido 

Fernanda Almeida 

Cristina Pereira 

Isabel Pereira 
David Pereira 

I Foraiam a équipé perfeita 
para o melhor cliente... 

Viagens de, e para todo o mundo 
Serviços Consulares 

Contabilidade Computadorizada 

Garros de aluguer ao melhor preço. 

Especiais Açores e Continente 

1245 DUPOMT ST. 
GA1ÆRU SHOPPING CENTRE 
TEL.; (416) Ô3 1 '*'3000 

(ESTACIONAMENTO GRATUITO, SEMPRE COM LUGAR) 
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i| 
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CHUBRASaUElRA-GBILL 

Tel. (416) 539-8239 
EM TORONTO 
1000 College St 
(junto à Gas Station) 

EM MISSISSAUGA 
33 Hillcrest Ave 
(Hwy 10 e a norte da Dundas E.) 

Tel. (905) 273-9438 

ERVIÇ0 de CATERING 
p/Festas familiares 

Comunhoes, etc 

VIVA 
o Dia JG 

Portugal 

Um dia quepregando ao povo estava, 
Fingiram entre a gente um arruido. 
Jd Cristo neste tempo Ihe ordenava 
Que, padecendo, fosse ao Cm subido. 
A mtdtidâo das pedras que voava 
No Santo dd, jd a tudo oferecido; 
Um dos maus, por fartar-se mais depressa. 
Com crua lança o peito the atravessa. 

t^ortc dc 
Sao TTbrnc 

na India 

MM 

N) 
Choraram-te, Tomé, o Gange e o Indo; 
Cfmrourte toda a terra quepisaste; 
Mais te dmram as almas que vestindo 
Se iam da Santa Fé que Ihe ensinaste. Ci gtuUias, CAHUJC 
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Saudamos 
a Comunidade no 

Dia de Portugal e de Camôes 

686 College Street, Toronto 

Serviço complète 
Fotografico 

34 Racine Road - Toronto 

Hallmark 
HOUSEKEEPING SERVICES INC 

Também empregamos 
PESSOAL 
de lingua portuguesa 

Tel. (416) 748-0330 
Saùda a comunidade 

no Dia de Portugal e de Camôes 

Sentado o Gama junto ao rico kilo, 
Os sens mais a^stados, pronto em -Oista 
Ksta^a O Samori no trajo e jdto 
Da gente, nunca de antes dete -Cista. 

Conversa corn o Samorim de Galecut 
Canto VII, Os Lusfadas 

U) fil 
fu 
ni 
ni 
fü 
fü 
fü 

ni 

ni 

ni 
fü in 
fü in 
fü 

K 

Escultura em madeira de carvalho policromada 
Escola flamenga 
Século XV 
Alt. 85 cm; larg. 63,5 cm; prof. 13 cm 
Igreja Paroquial dos Altares 

Escultura representando a descida de Cristo 
morto da cruz, vendo-se atrâs os dois ladrôes e 
sobre a cruz José de Arimateia, recolhendo o 
corpo de Jesus. Junto à cruz, à esquerda, em 
primeiro piano. Maria, Mae de Jesus e Joâo, “o 
discipulo que Jesus amava”; em segundo piano, 
as Santas Mulheres. Do lado direito, em primeiro 
piano, um outro discipulo, Marcos (?) e 
Nicodemos; em segundo piano, très soldados 
romanos. Abaixo, a descida de Cristo aos infer- 
nos, para libertar as aimas daqueles que tinham 
vivido na esperança da vinda do Messias 
Redentor. 
Curiosa peça que estaria suspensa numa parede, 
demonstra a sua proveniência quer pelo material 
utilizado na sua confecçâo (carvalho), quer pela 
expressâo dos rostos. 
A policromia, apesar de neste caso nào ser a orig- 
inal, é uma caractenstica fundamental nas escul- 
turas flamengas do séc. XVI. 

Trindade Incompleta 
Autor desconhecido 

Escultura em madeira de carvalho policromada 
Escola flamenga 
Século XVI e estofo possivelmente do século 
XVIII 
Alt. 45,5 cm 
Câmara Municipal da Praia da Vitôria 

Escultura representando o Pai Etemo corn Cristo 
morto nos braços. Esta imagem também costuma 
ser designada como Trindade incompleta e 
“Pietà” ao masculino. 
Tal como a imagem anterior, o material e a 
expressâo facial denunciam a sua proveniência. 
Neste caso, o estofo apresentado, é claramente 
setecentista, avultando os dourados. 

Jesus 
Madeira de choupo 
policromada 
Malines, século XVI 
Alt. 30 cm; larg. 11 
cm, prof. 8 cm 
Doaçào de Carlos 
Freitas - Angra 
Museu de Angra do 
Heroismo, n° Inv. 
95.533 

Malines, cidade do 
Brabante flamengo, 
foi durante os sécu- 
los XV e XVI, um 
importante centro de 
produçào de imag- 
inâria sacra corn 
difusâo em toda a 
Europa. A reper- 
cussâo das suas 
peças chegou tam- 
bém a Portugal jâ que 
as relaçôes privile- 
giadas que a Feitoria 

de Antuérpia proporcionava, por intermédio dos 
seus influentes e cultos feitores (Damiâo de Gois 
foi um deles), difundiam no territôrio nacional a 
produçào artistica da Flandres quatrocentista, 
chegando até a incentivâ-la, tal o volume das suas 
encomendas. 
Das “imagens de Malines” esculpidas em 
madeira policromada e dourada, conhecem-se 
retâbulos, imagens de vultos executadas por 
encomenda e, principalmente, uma grande quan- 
tidade de pequenas imagens destinadas principal- 
mente ao preenchimento de “maquinetas”, mas 
também para cultos domésticos e conventuais, 
cuja quantidade inventariada pressupôe um tra- 
balho em série amplamente destinado à expor- 
taçâo. 
Se das imagens de vultos, cujo modelo funda- 
mental sâo os Meninos Jesus, se conhecem bêlas 
obras de tamanhos médios e grandes, o grosso da 
produçào de Malines caracteriza-se por uma 
grande variedade de peças de pequeno tamanho 
(entre 16 e 38 cm) de forma achatada em que s6 
a frente é esculpida e policromada, sendo as 
costas lisas. O material de base é sempre a 
madeira (frequentemente a de nogueira, aciden- 
talmente a de choupo). Embora a produçào serial 
lhe possa conferir uma certa vulgaridade, Ferrào 
(op. cit. 1976) confere-lhe um “... requinte plâsti- 
co pela naturalidade e graciosidade das posiçôes, 
pela expressâo fisionômica vincadamente fla- 
menga, pela variedade iconogrâfica, pelo 
dommio completo no tratamento dos acabamen- 
tos do traje, pela beleza, requinte e frescura da 
policromia.” 
Nos Meninos Jesus, tal como nas figuras femini- 
nas, é de assinalar “... a sua expressâo optimista, 
obtida pela fronte ampla e abaulada, rosto oval- 
largo corn olhos amendoados e oblfquos, pequeno 
nariz direito, boca sorridente, queixo pequeno. Os 
pescoços sâo largos e baixos, os ombros descai- 
dos. (...) Nos Meninos Jesus vincam-se-lhe as 
proporçôes camudas e rebaixadas, as anatomias 
rechonchudas, o ventre proéminente, as coxas 
exageradamente roliças.(...) O cabelo encaracola- 
do projecta-se em volta da cabeça em puro estilo 
medieval.” 
A peça que agora se expôe, recolhida na fregue- 
sia de S.Mateus, apresenta-se, como é comum, de 
pé e desnudo na posiçâo conhecida como 
Salvator - Mundi (abençoando corn a mâo direita 
e tendo na mâo esquerda uma maçâ ou, as mais 

Menino 

.......... 

? 
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tardias, uma esfera crucifera). No entanto, nesta 
peça, a mâo esquerda apresenta uma notoria con- 
tradiçâo corn os modelos tradicionais jâ que a sua 
posiçâo parece indicar que seguraria uma cruz. 
Uma anâlise mais cuidada révéla que todo o 
braço foi objecto de um restaure posterior, notan- 
do-se a colagem da nova peça no ombro. A ges- 
sada de revestimento apresenta-se jâ danificada 
em alguns sitios. 
Tal como era comum a estas imagens, o suporte, 
em peanha, tem formato paralelipipédico em 
madeira. 

Vista de Angra 
Jan Blom 
Ôleo s/ tela 

Escola Holandesa 
Século XVII 
Alt. 56 cm; larg. 79 cm 
Colecçâo Secretaria Regional da Saùde e 
Segurança Social 

Trata-se da pintura a ôleo mais antiga sobre a 
cidade de Angra e a ünica conhecida do século 
XVII. O seu autor, Jan Blom, provavelmente 
nunca esteve em Angra; no entanto nâo deixou de 
produzir uma bêla e intéressante pintura, pos- 
sivelmente a partir de alguma gravura, sobre a 
cidade de Angra. Nesta obra assinada, é possivel 
identificar o Monte Brasil e a bala de Angra, a 
fortaleza de S. Sebastiâo, a Igreja da Sé ainda nâo 
conclulda e o edificio da Alfândega corn as por- 
tas da cidade. Em primeiro piano, diversas 
embarcaçôes da época num mar agitado e os 
Ilhéus das Cabras. 
A pintura, que se encontrava em paradeiro incer- 
to até 1988, estâ referenciada no inventârio do 
artista de 1685 e de seu filho Harmanus de 1727, 
publicados por Abraham Bredius, Kunstler- 
Inventare, Vol. 5, pp. 1537 e 1542, Haag, 1918. 
Sobre Jan Blom (n.l621 ou 22 e f. 1684), sabe-se 
que terâ nascido em Amsterdâo, onde começou a 
pintar por volta de 1651, (o seu mais antigo tra- 
balho conhecido é de 1652). Citado como 
Preboste dos arcabuzeiros de Amsterdâo em 
vârios documentes, foi sobretudo um pintor de 
paisagens, embora tenha feito também algumas 
marinhas, como é o caso desta vista de Angra. 
Das suas obras, muito poucas estâo em colecçôes 
pùblicas e a sua maioria encontra-se em parte 
incerta 

Anthonius de 
Portugal 

Gravura em tinta s/ papel 
Escola Holandesa 
Amsterdam, Século XVII 
Alt. 18 cm; Itu’g. 14 cm 
Gravura extralda de um livre de 1676 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 90.2526 

D. Antônio, Prior do Crato, filho legitimado do 
Infante D. Luis e de uma mulher do povo, de 

nome Violante Gomes, a Pelicana, neto de D. 
Manuel I, Rei de Portugal. Foi um dos pre- 
tendentes à coroa portuguesa, por morte de D. 
Henrique. Nasceu em Lisboa em 1531 e faleceu 
em Paris a 26 de Agosto de 1595. Desde os 
primeiros anos foi destinado à vida eclesiâstica, 
sendo a sua educaçâo confiada aos monges de S. 
Jeronimo. Com a morte do Infante D. Luis, em 
1555, e ascendendo ao priorado do Crato, quebra 
D. Antônio decididamente os vmculos que o lig- 
avam a uma carreira para que nâo se sentia talha- 
do. Em 1574, obtém entâo do Papa Gregôrio XIII, 
dispensa das ordens de diâcono, o que o afastava 
definitivamente da carreira eclesiâstica. Em 1578 
embarca corn D.Sebastiâo e toma parte no desas- 
tre de Alcâcer Quibir, ficando prisioneiro dos 
mouros. Obtém o resgate e régressa a Lisboa, 
passando a chefiar um dos partidos nacionais que 
se opunham à candidatura de Filipe II ao trono 
português. Corn a morte de D. Henrique em 1580 
e apesar de ser aclamado rei em quase todos os 
burgos do reino, nâo consegue impedir o avanço 
do exército castelhano e é derrotado na batalha de 
Alcântara. Perseguido em todo o pais, procura em 
França e Inglaterra auxflio para lutar contra Filipe 
IL Em 1582, juntamente corn Strozzi, organiza 
uma armada que se dirige aos Açores mas é der- 
rotada pelo Marques de Santa Cruz, em 26 de 
Julho de 1582. No ano seguinte, a esquadra 
francesa do comendador de Chartres é derrotada 
e o ultimo bastiâo da realeza antoniana - a ilha 
Terceira - cai nas mâos dos castelhanos. D. 
Antônio nao désisté e vai procurât apoio junto 
dos ingleses, que organizam uma armada coman- 
dada pelo almirante Drake, que em 1589 ataca 
sem êxito Lisboa. Novamente em França em 
1592, obtém auxflio de Henrique IV, quando 
sofre de uma grave crise de uremia e vem a fale- 
cer em Paris. 
Esta gravura holandesa foi extrafda da obra; Prael 
- Tooneel der Doorluchtige Mannen of Het leven 
en Bedrigf der beroemder Vorsten, ... Door 
Lambert von den Bosch Metschoone Koopete 
Platen verciert Amsterdam, By Abraham 
Wolfganck en Compagnie 1676 

Don Alvaro de 
Bazan 

Autor desconhecido 
Ôleo s/ tela 
Escola francesa (?) 
Século XVI 
Alt. 65,5 cm; comp. 49 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 95.542 
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© NO SEU SUPER OU ESTABELECIMENTO 
EXIGA PRODUTOS BORGES 
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ONTARIO-L4X1K7 

Aquela cativa 
que me tem cativo 
Porque nela vivo, 
J à nâo quer que viva. 
Eu nunca vi rosa 
Em suaves molhos. 
Que para meus olhos 
Fosse mais formosa. 

Nem no campo flores, 
Nem no céu estrelas. 
Me parecem bêlas 
Como os meus amores; 
Rosto singular, 
Olhos sossegados. 
Prêtas e cans ados 
Mas nâo de matar; 

Pretidâo de amor, 
Tâo doce a figura. 
Que a neve lhe jura 
Que trocara a cor. 
Leda mansidâo 
Que 0 siso acompanha, 
Bern parece estranha. 
Mas bârbara nâo 

Presença serena 
Que a tormenta amansa: 
Nela enftm descansa 
Toda a minha pena. 
Esta é a cativa 
Que me tem cativo; 
E, pois nela vivo, 

IE força que viva. 

Suis be @mnôe§ 

®
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Escultura representando a Ültima Ceia de Cristo 
corn os doze Apôstolos, reconhecendo-se, à 
esquerda do Mestre e corn a cabeça recostada 
nele, o Apôstolo S. Joâo e, na extremidade 
esquerda, Judas segurando a saca do dinheiro. À 
direita de Cristo e junto dele, esta provavelmente 
O Apôstolo S. Pedro. Segundo o investigador 
Francisco O. Martins, teria existido um grupo de 
artistas, tendo como centro oficinal a Sé Catedral 
de Angra na primeira metade do século XVIII, e 
cujos trabalhos eram quase sempre executados 
no cedro local demonstram nitida influência 
castelhana e oriental, confirmando assim o cos- 
mopolitismo do porto de Angra na época. 

As rotas das Indias orien- 
tais e ocidentais - as 

influências da América e 
do Oriente 

Corn a abertura do caminho marîtimo para a 
India em 1498, por Vasco da Gama, criou-se um 
frutuoso intercâmbio, dedicado sobretudo ao 
comércio de especiarias mas também às activi- 
dades missionârias. Frades das diversas ordens 

religiosas, viajavam nas sucessivas armadas que se diri- 
giam agora ao Oriente. Corn a bula “Sedes 
Apostolica” de 4 de Julho de 1505, do Papa Julio II, 
que autorizava o livre comércio corn os “infiéis “, 
puseram-se de parte os problemas de consciência, 
sobretudo para os religiosos. Fsta demonstraçâo de 
confiança na actuaçâo dos portugueses, por parte do 
Papa, fez corn que começassem a chegar a Lisboa os 
mais diversos e exôticos artigos, desde as especiarias 
ao ouro e pedras preciosas, dos têxteis bordados aos 

marfins, dos môveis marchetados às drogas. 
Corn o desenrolar dos acontecimentos, continuou a 
Santa Sé a concéder importantes benesses à Coroa 
Portuguesa. A saber: a jurisdiçâo do padroado da 
Ordem de Cristo (a bula “Aequum reputamos”, de 
Paulo III, de 3 de Novembre de 1534); a autonomia da 
diocese de Goa (1534, tal como Angra) até entâo 
dependente do Funchal, na ilha da Madeira, que passa 
a ser nâo s6 a représentante da autoridade portuguesa 
no Oriente, como de todo o Ocidente Cristào - uma 
autêntica Roma do Oriente. Como contrapartida, a 
Santa Sé proibia o fomecimento aos autôctones, de 
armas e cavalos (para a guerra quase tào importantes 
como as armas), pois tal procedimento ia contra o 
espirito de cruzada que a Igreja procurava manter vivo 
em regiôes além-mar. 
Sendo o mobiliârio praticamente inexistente na India 
quando os Portugueses la chegaram, areas e baüs, con- 
tadores e escritôrios, môveis de assento, oratôrios ou 
mesmo monumentais arcazes e pûlpitos, copiaram sil- 
huetas e volumes europeus. Fra perfeita a sua inte- 
graçâo tanto no espaço destinado ao culto como na vida 
quotidiana das comunidades religiosas (...) 
Se por um lado os môveis indo-portugueses procediam 
de matriz europeia pela forma, pelas marcas de posse e 
por vezes, embora raramente, pela sua construçâo, por 
outro, o uso sistemâtico de certas madeiras exôticas (a 
teca, o sisso, o ébano...), as aplicaçôes de metal ou o 

ü. Alvaro de Bazan, 1° Marqués de Sta Cmz, capitào 
general do mar e oceano. Nasceu em Granada em 1526 
e faleceu em Lisboa em 1588. Vitorioso Almirante da 
Invencfvel Armada que derrotou o ultimo bastiào das 
forças de D. Antônio - a ilha Terceira nos Açores - em 
1583. Fste retrato terâ sido executado por um dos fidal- 
gos franceses presos por D. Alvaro na batalha de S. 
Miguel, que para se salvar da sentença de morte, apli- 
cada a quase todos os franceses feitos prisioneiros nesta 
batalha, pintou o Marqués de Santa Cruz na posiçâo de 
glorioso vencedor, em pé, vestindo armadura. A seus 
pés, as armas do inimigo derrubado, nas quais se desta- 
ca o famoso capacete atribuido a D. Antônio. Este ôleo 
s/ tela terâ vindo de um convento da ilha de S. Miguel. 

Ultima Ceia 

Mestres da Sé de Angra 
Madeira de cedro esculpida e policromada 
Angra, século XVII 
Alt. 52,5 cm; comp. 182,5 cm; prof. 16 cm 
Igreja da Misericôrdia 
Museu de Angra do Herolsmo, n° Inv. R. 92.625 
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colorido vistoso dos lacados, a madrepérola e 
a tartaruga, faziam ressaltar o cunho oriental, 
No mobiliâirio mais apreciado, conta-se o de 
embutidos. Os marceneiros goeses, e nâo s6 
estes, procuravam transmitir a noçâo da tûmi- 
da escultura Hindu, cheia de contrastes de luz, 
e sombra, através de um subterfùgio que con- 
sistia em recortar os complicados padrôes 
vegetalistas e animalistas em madeira escura 
e embuti-los sobre um fundo de madeira 
Clara. (...) 
A impressâo causada em Portugal, no tran- 
scurso dos séculos, pelas obras de arte indo- 
pOrtuguesas é resultado de um enriquecimen- 
to cultural que veio beneficiar tanto a India 
como Portugal, atingindo a sua mais feliz e 
profunda expressào nas obras de arte de cariz reli- 
giose, pela simbiose perfeita entre a forma e o 
espirito. 
No que respeita às ïndias Ocidentais - Américas - 
e como afirma Magalhaes Godinho, “é a partir de 
meados do século XVI que o comércio português 
consegue atrair uma parte da prata mexicana e 
peruana, tanto sob a forma de espécies como sob 
a de barras. Nâo é, no entanto, unicamente depois 
de desembarcada em Sevilha que a prata mexi- 
cana e peruana foge para Portugal. Corn muita 
frequência é desvida antes mesmo de alcançar o 
porto de destine: quer na escala obrigatôria dos 
Açores, quer porque as tempestades ou os 
corsârios obrigam os galeôes a refugiar-se em 
portos de Portugal metropolitano. A este contra- 
bando perfeitamente organizado desde os alvores 
do 2° quartel de quinhentos, bem como às trans- 
ferências legais exigidas pelo trâfico negreiro, 
concedemos o mérite nâo s6 de compensarem o 
fraquejar da Mina como até de avolumarem as 
emissôes de âureas espécies. Os atractivos do 
livre mercado português, onde nâo hâ direitos a 
pagar nem contas a prestar por ter esquecido o 
registo obrigatôrio dos metais preciosos a bordo, 
nâo murcharam de modo algum quando a prata 
tomou o lugar do ouro na carga dos galeôes e fré- 
tas - e nas bagagens dos sens passageiros e tripu- 
laçôes.” 
Corn esta quase obrigatôria escala atlântica nos 
Açores - corn permanências que podiam demorar 
até 3 meses - Angra ganha uma animaçâo comer- 
cial e uma exuberância de vida social que a dis- 
tinguia do reste do pais, se exceptuarmos, natu- 
ralmente, a capital - Lisboa. Obviamente estas 
riquezas nâo se acumularam em Angra. Os mes- 
mos barcos que as transportavam, depois de 
reparados, seguiam a sua viagem. Somente algu- 
ma prata desviada ou que servisse como moeda 
de troca, ficava nos Açores. Contudo, s6 esta pas- 
sagem e o movimento de comércio que ela repre- 
sentava bastavam para fomentar uma animaçâo 
comercial significativa. 

Lantaka 

de Lima informa sobre a existência de algumas 
destas peças no Museu Real de Madrid e nas 
Pilipinas. 

Contador Indo- 
Português 

Madeira de ébano corn embutidos em marfim e 
madrepérola. 
Costa do Malabar, século XVII 
Alt. 127 cm; comp. 87 cm; prof. 51 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 95.536 

Bronze fundido 
Trabalho oriental 
Fim do século XVI, 1® metade do século XVII, 
reparo posterior do século XVIII /XIX 
Comp. 120 cm; diâm. da boca 12 cm. No reparo: 
ait. 54 cm.; comp. 160 cm.; larg. 75 cm. 
Colecçâo Militar Baptista de Lima 

Peça de eutilharia ligeira, provavelmente fundida 
no Oriente corn omamentaçâo vegetalistica ao 
gosto oriental que documenta a evoluçâo do 
nosso Berço (Veuglaire) e représenta a projecçâo 
da artilharia europeia no Oriente. Era frequente- 
mente utilizada a bordo dos navios. 
A inexistência de bibliografia que descreva tais 
peças, toma dificil o seu estudo, todavia Baptista 

Este môvel contador de dois corpos é formado 
pelo contador propriamente dito e pelo armârio 
de suporte. Todo ele é manufacturado na escura. 
madeira de ébano, que realça a exuberância dos 
embutidos em marfim e madrepérola. 
O corpo superior, de forma paralelipipédica, 
compôe-se de um conjunto de nove gavetas 
aparentes, alinhadas très a très. 
A simplicidade da forma contrasta corn a exu- 
berância do trabalho de embutido em marfim: a 
frente apresenta um contomo duplo em filamen- 
to; as gavetinhas, além de um novo contomo em 
filamento, apresentam cercadura de motivo floral 
em cores altemadas e, em todo o espaço interior, 
uma variedade de motivos vegetalisticos entre- 
laçados corn cabeças de dragâo afrentadas. Nos 
quatro cantos de cada gaveta, estilizaçôes de 
cabeças humanas. Os escudetes das fechaduras 
apresentam cabeças de dragôes unidas nos topos. 
As ilhargas apresentam abondante decoraçâo 
vegetalistica de enrolamentos entrelaçados corn 
cabeças de dragâo afrentadas idênticas às do 
topo, enquanto os cantos apresentam a figura rit- 
ual de Naginis . 
O corpo inferior do môvel é composto por um 
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armârio de duas portas encimado por duas gave- 
tas e tampo corn rebordo arredondado e filetado. 
Se as gavetas apresentam uma decoraçào idêntica 
às de cima (caras humanas estilizadas nos vér- 
tices, cabeças de dragâo afrentadas e entrelaçadas 
corn motivos vegetalisticos), jâ as portas do 
armârio apresentam uma decoraçào idêntica às 
ilhargas de cima corn as suas Naginis embutidas, 
enrolamentos vegetalisticos entrelaçados corn 
cabeças de dragào e cercadura floral. Os quatro 
vértices do môvel, assim como a travessa central 
que sépara as portas, apresenta cinco Naginis 
esculpidas em madeira e corn escamado embuti- 
do em marfim e madrepérola. 

Contador Indo- 
Português 

Madeira de Teca corn embutidos em marfim e 
guamiçôes rendilhadas em cobre. 
Costa do Malabar, século XVII 
Alt. 128 cm; larg. 100 cm; prof. 51 cm 
Museu de Angra do Heroi'smo, n° Inv. R. 95.537 

Môvel composto por dois corpos (contador e 
trempe), executado em madeira de Teca. O corpo 
superior tem uma forma paralelipipédica e, 
aparentemente, compôe-se de um conjunto alin- 
hado de dezasseis gavetinhas, no entanto as suas 
divisôes interiores proporcionam espaços mais 
amplos ou mais reduzidos, variando, portanto, as 
dimensôes de cada uma. 
Assim, a primeira série de gavetas, junto à 
trempe, é composta por apenas duas gavetas, ocu- 
pando cada uma delas a largura de duas gavetas 
das filas superiores. A segunda e terceira filas, 
compostas por oito gavetas aparentes, tem duas 
gavetas de cada lado (T e 3® filas) enquanto as 
quatro gavetas centrais formam apenas duas 
gavetas ao alto. A quarta fila é composta por qua- 
tro gavetas. 
Os oito vértices, possuiam originalmente can- 
toneiras de très arestas em metal rendilhado. 
Actualmente Jâ sâo visiveis apenas, na parte da 
frente, as duas cantoneiras superiores e a can- 
toneira inferior do lado esquerdo; e na parte de 
trâs a cantoneira superior e a inferior do lado dire- 
ito. 
A |oda a volta da aresta exterior frontal e no con- 
tomo das gavetas hâ uma decoraçào corn pregaria 
de latâo. De latâo rendilhado sâo também os 
grandes escudetes circulares ladeados por dois 
puxadores de bola, mas infelizmente jâ se perder- 
am os dois escudetes exteriores da primeira fila 

de gavetas. Nas ilhargas, duas asas corn espelhos 
recortados. 
A trempe apresenta um tampo de rebordo 
arredondado cujos quatro cantos sâo igualmente 
recObertos de cantoneira rendilhada, estando as 
da parte de trâs partidas. Abaixo, duas gavetas 
corn cercadura de pregaria em latâo nas vistas, 
condiziam corn as gavetas de cima, jâ que exis- 
tem as marcas de terem possuido igualmente 
escudetes rendilhados e os puxadores que 
ladeiam os escudetes, dos quais sô existem très. 
As pemas, de secçâo rectangular, apresentam 
duas séries de travessas e terminam na forma car- 
acteristica de Jatahiu, onde a estilizaçào do 
dragào recortado na madeira apresenta embutidos 
de marfim. 
Ao figurar no espôlio deste museu, a sua presença 
atesta o valioso mobiliârio que no século XVII 
chegava ao arquipélago através das naus da 
Carreira das fndias. 

Cristo crucificado 
Escultura em madeira de Pau-Santo e marfim 
corn incrustaçôes de prata e pedras semi-pre- 
ciosas 
Arte Indo-Portuguesa 
Século XVIII, 1“ metade 
Alt. 117 cm; larg. 54 cm; prof. 17 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. 93.1046 

A cruz, em madeira de Pau-Santo, é ligeiramente 
trabalhada nas arestas da parte dianteira e é oma- 
mentada, nos extremos das hastes, com recortes 
de prata portuguesa corn motivos vegetalisticos, 
florais e conqulferos. Na parte superior da haste 
vertical tem afixado um halo de prata espargindo 
raios e, logo acima, uma plaça de prata trabalha- 
da corn as iniciais “INRI”. Os cravos que fixam a 
imagem à cruz sâo de prata, possuindo cada um, 
uma pedra semi-preciosa. 
A imagem, toda em marfim, apresenta na cabeça 
uma coroa de espinho em metal amarelo. A pean- 
ha de suporte, também em madeira de Pau-Santo, 
é recortada e omamentada corn motivos vege- 
tallsticos e florais em relevo. 
A diversidade dos materiais usados nesta obra da 
arte religiosa, conjuga em si uma simbiose perfei- 
ta entre a forma e o espirito, atingindo assim uma 
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das mais felizes expressôes da aite indo-por- 
tuguesa. 
Esta peça foi pertença do conhecido musicôlogo 
terceirense Padre Tomas de Borba. 

no continente Africano. 

Estante 

Calecute 
“Entreposto” 

Gravura colorida sobre papel 
Século XVI 
Alt. 39,5; larg. 52,5 cm 
Extraida da obra de Georgius Braun “Civitates 
Orbis Terrarrum”, de 1572 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 95.535 

Madeira de Jacarandâ corn embutidos de marfim 
Arte Indo - Portuguesa 
Angra, Século XVIII 
Alt; 290 cm; base que suporta a pirâmide 103,5 
cm X 104,5 cm 
Sé de Angra 

MagmTica estante em madeira de jacarandâ corn 
embutidos em marfim representando motives flo- 

Esta gravura colorida, proveniente da obra de 
Georgius Braun, représenta, além da cidade de 
Calecute, as cidades de Cananor, Ormuz e S. 
Jorge da Mina existindo, no verso, textes sobre 
cada uma delas: a sua importância, à época, era 
tal que, justificou o seu retratar por um artista do 
Norte de Europa. Assim, podemos afirmar o 
seguinte; 
Calecute - A importância comercial deste porto 
malabar, deve ter sido conhecida em Portugal 
antes da partida de Vasco Gama, pois foi ai que 
foi conduzido pelo pilote guzerate que lhe 
fomeceu o rei de Melinde. No entante, por intri- 
gas dos Arabes, V. da Gama nào obteve o acolhi- 
mento que esperava, nem Pedro Âlvares Cabrai 
em 1500. Tende logrado substituir o Samorim, 
Afonso de Albuquerque obteve uma fortaleza- 
feitoria na cidade, mas, como as lutas continu- 
assem, foi a fortaleza abandonada em 1525. Em 
1664 os Ingleses estabeleceram ali uma feitoria e 
em 1698 os Franceses outra. 
Cananor - Cidade e porto de mar situado na costa 
do Malabar. Em 1488 teria sido visitada por Pêro 
da Covilhâ e em 1498 foi avistada por Vasco da 
Gama, a quem o rei local, interessado numa 
maior autonomia face a Calecute, se dirigiu, 
mostrando disposiçâo de “bem negociar”. Em 
1505 foi permitido a D. Francisco de Almeida 
construir ali uma fortaleza negociada por Joâo da 
Nova. Ponto de interesse relative, em compara- 
çâo corn a vizinha Calecute. Em 1663, os 
Holandeses conquistam-na, pondo fim ao 
dommio português. 
Ormuz ou Agramuz - era o principal mercado do 
Golfo Pérsico no século XV. Foi portuguesa de 
1515 a 1622, tendo sido tomada entâo pelos 
Persas corn o auxflio da East India Company. 
S. Jorge da Mina - Teve honras e designaçâo de 
cidade dadas por D. Joâo II, em 1486. Foi con- 
quistada pelos Holandeses da Companhia das 
Indias Ocidentais em 1637. O facto de G. Braun 
a incluir no seu Atlas de cidades importantes do 
mundo, a sua representaçâo nos mapas da costa 
Ocidental de Africa, além das “honras e desig- 
naçào” de cidade, levam a crer que S. Jorge da 
Mina é a primeira tentativa de urbanisme europeu 

rais, rosais e outras figuras antropomôrficas. 
Remata corn uma cmz em marfim, elevada sobre 
uma esfera, em volta do quai se vê a legenda Ave 
crux spes vnica. 
Segundo Costa pertenceria ao Convento de S. 
Francisco desta cidade. Tal como outras estantes 
existentes no arquipélago, todas seriam normal- 
mente oriundas dos conventos Franciscanos. 
Este tipo de movel liturgico era, geralmente, uti- 
lizado nos cores altos das igrejas conventuals, 
para suporte dos livres de Cantochâo dai o seu 
porte e a sua riqueza decorativa. 

Cadeira de Chefe 
Madeira africana nâo identificada, coure, pre- 
garia e plaças de metal fimdido 
Benim, século XVII (?) 
Alt. 81 cm; larg. 46 cm; prof. 40,5 cm 
Museu de Angra do Herolsmo, n° Inv. R. 95.539 

Corn um ligeiro inclinado das costas, esta cadeira 
cuja estrutura de madeira nâo identificada apre- 
senta o espaldar e o assento revestidos de coure 
preso às travessas por grande quantidade de pre- 
garia corn grande variedade de motives na cabeça 
(estrelas, flores, cones com base achatada e 
quadrados corn motive de grega). A parte de cima 
e de baixo das travessas nâo se limita à pregaria e 
apresenta também plaças de metal trabalhado em 
alto relevo, plaças estas que se repetem na parte 
de trâs da testeira. É uma peça de clara matriz 
africana corn influência europeia nâo apenas pela 
generalidade da sua forma (espaldar reclinado, 
pemas curtas...) como também pelos materials 
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Pote 
Grés 
China, século XVII 
Alt. 87,5 cm; diâmetro da boca 35 cm; perim. 269 cm. 
Sé de Angra 

Este pote de especiarias, atribuido à dinastia Ming 
(Séculos XIV - XVII), foi provalvelmente trazido do 
Oriente durante os momentos de mais intenso comércio 

Calice coin ostensôrio 
Autor desconhecido 
Latâo dourado 
Século XVI (2“ metade) 
Alt. do calice 31,5 cm; ait. total 63,5 cm; diâm. da base 
16,8 cm 
Museu de Angra do Herolsmo, n° Inv. R. 92.746 

utilizados. 
Devido às plaças de metal fundido que apresen- 
ta, a possibilidade da proveniência do Benim 
nâo é afastada. O reino do Benim situado no 
Golfo da Guiné, na costa ocidental de Africa, é 
conhecido pelos portugueses desde as viagens 
de Joâo Afonso de Aveiro em 1470 e os sens 
artistas, tal como os de outras tribos ou grupos 
étnicos africanos, expressavam-se na construçào 
de estatuâria e mascaras adaptadas às necessi- 
dades das suas crenças mâgicoreligiosas. 
A partir do século XVI, corn a intensificaçâo dos 
contactos corn os europeus que procuram o 
ouro, os escravos e o marfim, as fmas cabeças de 
bronze até ai fundidas num estilo mais naturalis- 
tico, dâo lugar a esculturas de maior dimensào 
fabricadas corn um metal de maior espessura. Sâo desta 
época as plaças comemorativas em alto relevo, mas- 
caras, figuras e cabeças. 
A arte do Benim, corn um cunho essencialmente 
teocrâtico, divinizador e exaltador das entidades reais, 
verdadeiros deuses descidos à terra, é essencialmente 
uma arte de corte. Por isso, o bronze, matéria prima 
eleita, quase se toma um exclusive da nobreza e a 
fundiçâo assume o seu lugar de destaque numa das alas 
do Palâcio. 
Esta peça, dada a sua raridade, esta actualmente a ser 
objecte de estudo, por instituiçôes especializadas. 

entre o nosso pals e a China. Este tipo de recipientes 
foram comuns na principais casas senhorais e 
Conventos de Portugal Continental e Ilhas. 
Actualmente na Ilha Terceira, além deste conhecem-se 
mais dois, um na Igreja Paroquial de St® Barbara e outre 
na colecçâo de Francisco Emesto Oliveira Martins. O 
que apresentamos, proveniente da Sé Catedral, encon- 
tra-se em relative bom estado de conservaçâo, manten- 
do inclusivamente os olhais por onde passaram as cor- 
das corn que frequentemente eram suspendidos, quan- 
do usados no transporte a pé no extreme de varas. 

Esta curiosa peça desmontavel, associa duas peças fun- 
damentals no acte litürgico: o calice e o ostensôrio. A 
omamentaçâo apresenta decoraçâo ao gosto 
Renascentista corn profusâo de motives vegetallsticos e 
cabeças de anjo esculpidas. 
A base, redonda e muito decorada com folhas e cabeças 
de anjo, desenvolve-se num pé que, a meio, apresenta 
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très hastes. A copa, lisa e corn um friso a meio, 
permite o encaixe da parte superior que constitui 
O ostensorio. A sua base, também decorada corn 
cabeças de anjos corn asas abertas, suporta quatro 
colunas de base quadrangular, fustes semi-deco- 
rado e capitéis jônicos, numa clara inspiraçâo 
arquitéctonica tâo frequente no Renascimento. A 
cimalha apresenta nos vértices quatro figuras de 
crianças nuas enquanto a cupula central ostenta 
uma imagem do Cristo Rei corn capa e auréola. 
Ladeada pelas colunas, encontra-se a luneta de 
vidro emoldurado por um aro de metal, tendo no 
seu interior um suporte em forma de anjo corn as 
asas abertas para colocar a ostia. 

Naveta e colher 
Autor desconhecido 
Prata trabalhada 
Século XVIII 
Alt. 15 cm; comp. 19,5 cm; prof. 7 cm 
Igreja de S® da Guia - Anexa ao Convento de 
S.Francisco 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 92.727 
e R. 92.728 

Autor desconhecido 
Prata trabalhada 
Século XVII 
Alt. 16,4 cm; comp. 20 cm; prof. 6,5 cm 
Igreja da Fortaleza de S. Joâo Baptista, Angra do 
Herolsmo 
Museu de Angra do Herolsmo, n“ Inv. R. 92.729 

A naveta/depôsito de seiscentos aproxima-se de 
um gosto decorative profane que a mundividên- 
cia proporcionada pelas descobertas emprestava 
aos seus artifices. 
Esta peça reproduz uma nau seiscentista onde o 
gosto pelo pormenor faz evidenciar o réalisme da 
representaçâo de todo o tabuado do convés da nau 
corn a respectiva pregaria, enquanto a popa e a 
proa apresentam remate em gradeamento. 
A abundância de prata chegada à Terceira tinha a 
sua fonte, principalmente, nas Armadas das 
Indias Espanholas que buscavam os seus portos 
nas viagens de regresso. Sâo inùmeros os 
prateiros e ourives arrolados nas ilhas terceiras: 
em 1620 contavam-se 132 domiciliados em 
Angra. Todavia, a ourivesaria açoreana até ao 
século XVIII nâo apresentara punçôes e marcas 

de contraste o que torna mais dificil a 
' dataçâo, classificaçâo e estabelecimento da 

proveniência das diferentes peças de origem 
regional largamente espoliadas, perdidas e 
refundidas quer pelas constantes acçôes de 
pirataria e catâstrofes naturals a que as ilhas 
eram sujeitas, quer pelas imposiçôes da moda 
que obrigavam ao refundir do precioso metal. 

Calice 
Autor desconhecido 
Prata dourada 
Século XVI 
Alt. 23 cm; diam. base 14 cm 
Museu de Angra do Herolsmo, n° Inv. R. 
92.731 

Peça do ritual litûrgico, a naveta é o depôsito do 
incenso que nesta centùria de setecentos começa 
jâ a desinteressar-se pelas temâticas dos 
Descobrimentos e apresenta inspiraçôes orna- 
mentals mais ligados as magnificências italian- 
izantes aproximadoras do Rocaille. Todo o corpo 
da naveta apresenta decoraçôes corn motivos veg- 
etallsticos e conchologicos em relevo. Na tampa, 
o simbolo da Ordem de S. Francisco (os braços de 
Cristo e de S. Francisco, crazados sobreposto à 
cmz) rodeado pelas iniciais VMSA/ MVFG, lem- 
bram a proveniência da peça. 

Naveta 

O gosto renascentista ainda 
enforma esta peça que apresen- 
ta uma sobriedade decorativa 
pouco compativel corn os 
excesso barrocos. 
A omamentaçào deste calice, 
apresenta na base um trabalho 
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lavrado de seis ovais contendo, em relevo e alter- 
nados com motives florais, o monograma IHS e 
outres simbolos religiosos. 

Astrolâbio Nâutico 
Reproduçâo em latâo 
Diâmetro 27 cm 
Museu de Angra do Heroismo, n° Inv. R. 93.881 

O astrolâbio é um instmmento que comporta uma 
projecçào estereogrâfica do globo e do hemisfério 
celeste fomecendo informaçôes para a navegaçâo 
astronômica e permitindo a localizaçâo em alto 

mentes provocados pelo mar e vente e à aeçào 
das correntes. 
Os astrolâbios usados pelos portugueses nas suas 
navegaçôes de alto bordo devem ter derivado dos 
instmmentos arabes que por sua vez se filiam no 
astrolâbio terrestre inventado em Alexandria no 
século VI. 
A peça apresentada tem a “madré”, disco de 
bordo realçado e graduado em que estào colo- 
cadas vârias lâminas circulares concêntricas; a 
margem, graduada, contém um almanaque perpé- 
tue corn os meses e dias do ano e os signes zodi- 
acais; nesta face estâ ainda uma alidade girante 
em tomo do centre comum da madré e de todas as 
lâminas; o centre môvel da alidade é formado por 

mar. Antes do seu aparecimento, a navegaçâo 
fazia-se pela determinaçâo de conhecenças quan- 
do a vista da costa e pela estima, ou seja, pela 
determinaçâo da posiçâo do navio relativamente 
aos rumos adoptados e velocidades desenvolvi- 
das, método bastante falivel devido aos abati- 

um florâo saliente. Na outra face estâo outres dis- 
cos gravados, dando cada um deles para uma 
determinada latitude terrestre, as projecçôes 
estereogrâficas dos almucântaras, dos circules 
verticals ou azimutais, do equador celeste e da 

ellptica. Sobre esta face estâ uma 
lâmina circular entalhada denomi- 
nada “rede”, a quai dava projecçào 
do zodlaco e das estrelas principals; 
nesta face hâ também uma alidade 
môvel, independente, para determi- 
naçâo das declinaçôes. A face 
primeiramente referida estâ decora- 
da corn um escudo de coroa por 
timbre, corn cinco escudetes em 
cmz, cada um carregado de cinco 
besantes postos em sauter; a bor- 
dadura é carregada de seis castelos; 
o escudo é ladeado por dois anjos 
despidos, corn faixa, segurando 
sobre as cabeças, o da esquerda 
uma esfera armilar e o da direita a 
Cruz de Cristo. Suspensâo corn a 
esfera atravessada por uma argola. 
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A C Ç A O M ARfTI MA 
O arquipélago da Madeira foi descoberto 
em 1419 e 1420, atribuindo-se a primeira 
data ao encontre da ilha do Porto Santo e 
a segunda ao da Madeira. Estas datas 
assentam na documentaçâo histôrica que 
dâ a empresa marîtima deste descobri- 
mento como realizava "depois da vinda 
que O Infante fez do descerco de Ceuta", 
facto ocorrido em 1419, e diz que no ano 
seguiunte ( 1420) "passaram à outra ( 
Ilha) da Madeira". 
A opiniâo geralmente seguida de ter sido 
descoberto Porto Santo em 1418, embo- 
ra dévida ao cronista Joào de Barros, nâo 
se prova nem se justifica. Nenhuma con- 
jectura pode destruir a verdade insofis- 
mâvel transmitida por Eanes de Azurrara 
que escreveu a cronica deste aconteci- 
mento em 1452 e 1453, "por mandato"do 
Infante D. Henrique e do Rei D. Afonso 
V, "havendo de tudo" informaçâo. Mais 
do que ninguém Azurara é autoridade no 
assunto por ser contemporâneo do facto e 
dos sens realizadores. A data do 
primeiro descobrimento de mar largo, 
sob a égide do Infante, nâo pormenor de 
tâo pouca importâneia que pudesse ser 
esquecido ou apontado corn a incertezad- 
um anacronismo. 
De facto, Eanes de Azurara, na Cronica 
de descobrimento e conquista da Guiné, 
em que relata o encontre das Ilhas do 
Porto Santo e da Madeira, deixou passar 
por lapso ou equfvoco a data de 1418 
como a do descobrimento daquela 
primeira Ilha. E o historiador Joào de 
Barros, induzido no mesmo erro, o trans- 
mitiu aos demais historiadores confiados 
na sua autoridade, sem se aperceberem 
que Eanes de Azurara corrigira o seu erro 
na Cronica do Conde D. Pedro de 
Menezes,govemador de Ceuta, o que se 

que foi a de mil, e quatre centos e 
dezanove". O Infante aparelhouuma 
barca corn que Zargo dalcunha por docu- 
mentaçâo histôrica e tradiçâo incontro- 
versa ilustrada pelo testemunho insus- 
peito de Caspar Frutuoso em 1590: 
"E assim permitiu Ds. (Deus) que este 
novo descobrimento (pela magestade 

verifica no cap.5., L .II. Esta é a origem 
da tradiçâo errada daquela data. E esta é 
a letra da correcçâo de Azurara: "Como 
melhor podemos aprender, assi pelos 
escritos daquele que primeiramente 
tomîiram cuidado de poer estes efeitos 
em membran,ca como pelas cartas que o 
Conde ( D. Pedro de Menezes) escrevia a 
este Regno, e tam- 
bém por aqueles 
que la estiveram, 
achamos que Ceuta 
foi tomada no mes 
de Agosto do ano 
do Nacimento de 
Nosso Senhor 
Jesus Cristo de mil 
quatrocentos e 
quinze anos, e foi 
cercada em outro 
mes de Agosto de 
mil quatrocentos e 
dezanove, e assi 
que correram qua- 
tre anos entre a 
tomada e o cerco". 
Assim, esta mais 
que provado que 
por estes e outros Carta com a assissinatura de Joâo Gonçalves 
documentes descobertos e patentes em 
comunicaçôes do Congresso Zargo, 1447 ( Torre do COmbo ). 
Intemacional do V Centenârio da Morte 
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do Infante D. Henrique, realizado em 
Lisboa, em, 1960, que o encontre das 
Ilhas do Porto Santo e da Madeira foram, 
respectivamente, em 1419 e 1420. Jâ em 
1690 o historiador insulano, Dr. Frei 
Caspar Frutuoso, escreveu a verdade 
histôrica rectificada por Eanes de 
Azurara, contrariando as opiniôes cor- 
rentes, por estas palavras: "logo no 
mesmo anno q. tomou do cerco de Cepta 

delle) passasse pela Lei, que tem hus as 
grandes cousas as quais tem hus princi- 
pios trabalhosos, e cases nâo cuidados, e 
tanto perigo como passarâo estes dois 
nobres cavaleiros ( Zargo e Tristâo) que 
o Infante mandou descobrir, depois de 
partidos em sua barca; porque antes que 
chegassem à costa d'Âfrica saltou corn 
eles tamanho temporal corn força de ven- 
tes contraries à sua viagem, que perder- 

am a esperança das vidas, por o navio ser 
tâo pequeno, e o mar tâo grosso, que os 
comia, correndo a arvore seca à vontade 
dele. E como os marinheiros naquele 
tempo nâo erâo costumados a se engolfar 
tanto no pego do mar, e toda sua naveg- 
açâo era por sangraduras sempre à vista 
da terra, e segundo lhes parecia era mui 
afastados da costa deste regno, (reino). 
Andavam todos tâo tortuados, e fora do 
seu juizo pelo temor lhe ter tornado a 
maior parte dele, que nâo sabiâo julgar 
em que paragem erâo: mas aprove a 
piedade de Ds. que o tempo cessou, e 
posto que os ventos lhe fizerâo perder a 
viagem, que levavâo segundo o regimen- 
to do Infante nâo os desviou de sua boa 
fortuna, descobrindo a Ilha que agora 
chamamos do Porto Santo". 
Corroborou a mesma versâo histôrica o 
Dr. Damiâo Peres na sua tese sobre 
Histôria dos Descobrimentos 
Portugueses, corn que a Commissâo 
Executiva das Comemoraçôes do V 
Centenârio da Morte do Infante D. 
Henrique abriu uma magistral Colecçâo 
Henriquina baseada em trabalhos em- 
ditos duma documentaçâo inédita, trazi- 
dos a lume por investigaçôes nacionais e 
estrangeiras para maior honra e glôria 
daquele Centenârio e do seu monumental 
Congresso Intemacional. "Foi na 
Primavera de 1419, - frisou Damiâo 
Peres - que o gmpo insular madeirense 
entrou definitivamente na ôrbita das 
cousas Portuguesas, pois entâo se fez o 
reconhecimento e ocupaçâo da Ilha do 
Porto Santo" 
"...Assim - e porque a esta primeira 
viagem se seguiu a expediçâo em que os 
acompanhou Bartolomeu Perestrelo, 
detendo-se entâo naquela Ilha cerca de 
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um ano, antes de se passarem à da Madeira - acer- 
tada é a afirmaçâo de Azurara relativa â data do 
primeiro reconhecimento e inicio do povoamento 
da Madeira:" "ano do nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo de Mil quatrocentos e vinte". 
Realizaram portante o descobrimento do nosso 
Arquipélago Joâo Gonçalves Zargo e Tristâo Vaz, 
escudeiros do Infante D. Henrique e navegadores 
portugueses da escola nâutica de Sagres, no 
reinado de D. Joâo I, Rei de Portugal. O mesmo 
atestam os historiadores Joâo de Barros e Damiâo 
de Gois, prestando fé na Cronica do 
Descobrimento da Guiné, que lhes serviu de guia, 
escrita por Azurara, contemorâneo da empresa. 
Nâo faltam, porém, escritores modemos, ciosos 
de maior esclarecimento e protensa original idade, 
a fazerem reparo no tratamento que o Infante D. 
Henrique deu a Zargo e Tristâo, nas cartas de 
doaçâo das Capitanias, respectivamente, do 
Funchal e de Machico, chamando-os povoadores 
de preferêneia a descobridores. E vem dai 
aduzirem düvidas em desabono de descobrimen- 
to do Porto e da Madeira por aqueles naveg- 
adores. E todavia inaceitâvel tal presunçâo inter- 
pretativa por contrariar o testemunho de Azurara, 
esclarecidocomo foi, pessoal e directamente, pelo 
proprio Infante, seu légitime e autorizado infor- 
mador. 
Outro sim é de considerar como afirmaçâo deste 
facto a mercê dispensada a Zargo e Tristâo pela 
doaçâo das Capitanias do Funchal e de Machico, 
Chamando-os primeiros povoadores , em recon- 
hecimento da boa prestaçâo dum serviço de seu 
mandado e de que proveio a vida e prosperidade 
surpreendentes atingidas pela Ilha. Em 1450, 
trinta anos depois da descoberta, jâ era bem justi- 
ficada a qualidade de povoadores atribuida a 
Zargo e Tristâo por tanto haverem engradecido 
suas Capitanias, nâo sendo, por isso, a maior a 
empresa da descoberta que a do povoamento e 
colonizaçâo da Ilha da Madeira. 

DESCOBRIDORES 
Infante D. Henrique - Foi o quinto filho de D. 
Joâo I, Rei de Portugal e da Rainha D. Filipa de 
Lencastre:; era sobrinho de D. Henrique IV de 
Inglaterra e descendente dos ultimes Reis da 
linha dos Capetos. 
Do fisico deste Principe, deixou-nos, na Cronica 
da Guiné, um retrato fiel de Gomes Eanes de 
Azurara, que o conheceu e corn ele tratou de 
perto: "Tinha estatura mediana, membres grandes 

e fortes, cabelo farto, tez branca mas mudada pelo 
trabalho e as lutas da vida; aspecto duro e uma 
bondade a toda a pro va". 
Os seus cabelos eram crespos e os olhos azuis, 
quietos e reflexivos. "O aspecto aos que o viam 
pela primeira vez infundia mais do que respeito, 
e nas raras ocasiôes em que cedia à indignaçâo, 
o semblante carregado lembrava em certes longes 
a côlera terrîvel de D. Pedro I, seu avô. Falava 
pouco e meditava muito. As vozes eram mansas 
e todos os movimentos sossegados. Era de todos 
os filhos o que a mâe estimava mais, por se lhe 
assemelhar nas feiçôes do rosto e do espirito ". 
E opiniâo de Azurara que este Principe morreu 
virgem, acrescentando Joâo de Barros que, por 
ser " tâo dado à contemplaçâo e à virtude jamais 
se quis casar". Corrobora os mesmos tetemunhos 
Duarte Pacheco com estas palavras : "viveu tâo 
virtuosa e castamente que nunca conheceu mul- 
her nem bebeu vinho nem foi acusado de outro 
vicio que de repreender fosse , trazendo continu- 
amente cilicio em redor de suas cames". 
Foi tâo religioso e devoto que "todas as acçôes 
oferecia a Deus, e pela dilataçâo da fé e propa- 
gaçâo da palavra evangélica nas terras infiéis e 
ignoradas (...) daria, de bom grado, o sangue e a 
vida". Ao Infante D. Henrique cabe nâo s6 a 
gloria de promover a expansâo maritima dos por- 
tugueses mas também a sâbia poHtica colo- 
nizadora e economica adaptada , corn tâo grande 
êxito, aos dommios dos Continentes do Velho e 
Novo Mundo, que serviu de sistema, nos 
primeiros séculos, à politica ultramarina dos 
Estados europeus. 

A Companhia por ele criada em Lagos, jâ a partir 
de 1442, para fomento de empresas de navegaçâo 
e comércio destinadas à exploraçâo das nossas 
colonias e feitorias, ensinou a Inglaterra e 
Holanda a saberam colonizar e enriquecer nas 
terras de além- mar. E quando resolveu o Infante 
lançar ao vento barcos de maior tonelagem e mel- 
hor navegaçâo, como lhes reconheceu 
Cadamosto, as caravelas, e obteve do Papa 
Eugénio IV, em 1445, a doaçâo das terras 
descobertas, acelerou de tal modo as expediçôes 
que passou a assenhorear-se da terra e do mar. 
Lagos entâo converteu-se numa base de empresas 
maritmas e de la sairem armadas como e de 
Lançarote, formada de vinte e seis navios, entre 
os quais doze de Lisboa e da Madeira, participan- 
do nestes âlvaro Fernandes, sobrinho do 
Donatârio da Capitania do Funchal, e Joâo 
Gonçalves Zargo que se distinguiu numa grande 
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proeza de cento e dez léguas de navegaçào até o sul de 
Cabo Verde. Assim se distinguiu D. Henrique, deven- 
do-se à sua acçâo maritima e politica economica, na 
opiniào autorizada do Dr. Queiros Veloso, "o sistema 
colonial modemo" que tem servido à exploraçâo dos 
dominios de toda as naçôes colonizadores. 

GONÇALVES ZARGO - Era natural de Tomar, filho 
de Gonçalo Esteves e de D. Brites, filha de Joào 
Afonso, vedor da casa de D. Joâo I, descendente duma 
famflia "quase tâo antiga como o reino, porque desde o 
século XII, se acham memôrias delà nos sens arquiv- 
os". Cavaleiro da casa do Infante, distinguiu-se no 
cerco de Tânger, na conquista de Ceuta e, como nave- 
gador, foi o primeiro Capitào que usou da polvora e da 
artilharia no mar. Em Tânger mostrou-se tâo valoroso 
e esforçado que inspirou a maior admiraçâo e estima 
nos Pnncipes D. Henrique e D. Fernando , filhos de D. 
Joâo I, pagando a sua valentia e atrevimento guerreiro 

corn a perda de um olho ferido dum virotâo , pelo que 
o apelidaram de Zargo, nome que lhe ficou para sem- 
pre "Por insignia e honra de sua cavalaria "por cujos 
feitos salvou o Infante D. Henrique das mâos dos 
mouros Começou " de muito rapaz a servir o Infante 
D. Henrique", fez aprendizagem nâutica na Escola de 
Sagres e o tirocmio para navegador nas viagens 
costeiras de Africa. Casou corn Constança Rodrigues 
de Sa, filha de Rodrigues Aires de Sa, représentante de 
Portugal em Roma, e de D. Cecflia do Marqués e 
Principe de Colona, famflia das mais distintas do patri- 
ciado romano. 
Nâo obstante possuirmos tâbuas pintadas do século 
XV, figurando donatârios e fidalgos, nâo se descobriu 
até agora a vera efigie de Gonçalves Zargo. O retrato, 
que figura na galeria do Palâcio de S. Lourenço, é pura 
fantasia artistica e histôrica. O montante, ao mesmo 
atribufdo e conservado, por errada tradiçâo de famflia, 
como glorioso despojo, perdeu a autenticidade em 

Outubro de 1939, depois de examinado pelo perito 
britânico Charles R. Beard que descobriu marcas e 
inscriçôes do seu fabrico iniludîvelmente italiano, no 
século XVI, e serem "as barras em cruz ligando o 
argolâo aos quartôes ( punho) de influencia alemâ". 

TRISTÂO DE VAZ - Nâo obstante vârios histori- 
adores se referirem a Tristâo Vaz, nâo hâ todavia ele- 
mentos seguros sobre a sua ascendência. Sabe-se. 
porém que foi escudeiro "nobre e honrado"da casa do 
Infante e "Chegado a ele por amizade e companhia". 
Nâo era de baixa condiçâo, mas ligado a uma 
ascendência distinta, segundo se de preende das honras 
e mercês que lhe concedeu D. Henrique, e do seu casa- 
mento corn Branca Teixeira "senhora duma das 
primeiras famflias nobres do reino". 
Joâo Gonçalves Zargo, observa o Padre Fernando 
Auguste da Silva, vem sempre nas antigas crônicas e 
nos velhos nobiliârios madeirenses, rodeado duma 
auréola de mais prestigio e de mais elevada consider- 
açâo do que Tristâo de Vaz, fazendo-nos acreditar que 
o primeiro descobridor, pelas suas qualidades pessoais, 
pela sua posiçâo social ou ainda por assinalados 
serviços anteriormente prestados, teria conquistado os 
direitos assinalados e de superioridade que o antepun- 
ham ao seu companheirode descobrimento. 

BARTOLOMEU PERESTRELO - Era fidalgo da 
Casa do Infante D. Henrique , e encarregou-se a este 
Principe de Colonizar a Ilha do Porto Santo como seu 
primeiro Capitâo e Donatârio. Nâo tomou parte no 
descobrimento destas Ilhas , e s6 as conheceu pela 
primeira vez em 1419, depois de se oferecer para 
acampanhar os descobridores Zargo e Tristâo na 
segunda volta ao Porto Santo neste mesmo ano. "E 
pela informaçâo que estes dois cavaleiros davam (...) 
da terra ( Ilha do Porto)... se moveram muitos (...) corn 
proposito de a povoar, entre os quais foi uma pessoa 
notâvel chamada Bartolomeu Perestrelo". 
De Origem italiana, procédé este fidalgo "de Filippone 
Perestrello, nobre pessoa, natural da Lombardia, que 
veio para Portugal em tempo de D. Joâo I, o quai lhe 
deu o brasâo de armas", depois de justificar a sua 
ascendência no ano 1399. Casou trêz vezes, a primeira 
corn D. Margarida Martins, falecidaem 1431, a segun- 
da corn D. Brites Furtado de Mendonça, deste 
arquipélago, cuja famflia "ocupa um lugar distinto na 

Barca infantina de 1430, idêii- 

tica à de Zargo e Tristio, que 

era de mais pquena estrutura, 

corn uma sô vela e esta sem a 

cruz. 
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I Histôria da Madeira", a terceira comD. Isabel 
Moniz, natural de Machico, filha de Vasco 
Martim Moniz, fidalgo escudeiro, chamado o 
Africano pelas suas façanhas em Africa. 
Prestrelo abandonou o Porto Santo dois anos 
depois de começada a sua colonizaçâo, alegando 
a Histôria que o fizera forçado pelos coelhos por 
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ele ali introduzidos e que se desenvolveram como 
uma praga destruindo tudo, ".. porque nào deix- 
avam criar erva verde na Ilha, que a nâo 
comessem , e corn paus e às mâos os matavam, 
sem os poderem desinçar", pelo que Perstrelo 
determinou de vir para o Reino, ou por qualquer 
outra necessidade que para isso teve ". Parece, 
porém que a causa dessa atitude foi a disilusâo de 
se ver a braços com uma tera de solo ârido e 
ingrato, nâo compreendendo o esforço de a 
arrotear e povoar, corn tantos sacrificios, uma 
doaçâo simplesmente temporâria, limitada à sua 
pessoa e vida. 

CRUZ DE CRISTO 

Aliada ao empreendimento dos descobrimentos e 
conquistas, como decoraçâo simbôlica das car- 
avelas, anda a cruz rubra da Ordem de Cristo, gri- 
tando bem alto à Histôria, ao mundo e à civiliza- 

çâo, a mîstica genial e impulsionadora 
das Descobertas. Errado é contudo apô- 

la no velame das 
caravelas di Infante. 

Barca costeira Desde o Porto Santo 
à India, todos esses 

{Padrâo da Biça do descobrimentos se 
fizeram sob "aquela 

Andalnz • 1336. politica de muito 
segredo" adoptada 
por D. Joâo I e sens 
sucessores até D. 

Manuel. 
A politica econômica assim o aconsel- 
hava e nâo menos o exigia a polftica 
religiosa. Importavanâo revelar aos 
povos das descobertas o intente dos por- 

tugueses antes de chegarem à terra de Prestes 
Joâo para corn ele "mais facilmente expulsarem o 
mouro, inimigo de crenças, das misteriosas e 
ricas terras de Marrocos". Por nâo usarem a craz 
desfraldada no velame, é que as caravelas por- 
tuguesas despertavam, nos varies povos 
descobertos, grande curiosidade, avides de saber 
sobretudo quem éramos e que religiâo professâ- 
vamos. Acentuam esta circunstâneia todos os 
historiadores. Mas uma sâbia pradência manda- 
va ocultar a fmalidade das nossas viagens "sob o 
designio desse velho sigilo e na incerteza, entâo, 
de bom e satisfatôrio resultado". 

260 OAKWOOD AVE, TORONTO 

(a N. da St Clair Ave West) 

Tel: (416) 658-0108 
PETRO-CANADA 

BOMBAS de GASOLINA 

OPEN 
from 7 a.m, to 7 p.m. 

f)BERTAS ao DOMINGO 

com OFICINA MECÂNICA 
e Mecânicos Licenciados 

APTOS a reparar todas as marcas de carres 

Antonio & Manuel Rodrigues 
e seus colaboradores 

Camdes 
Babe! e Siao 

Que, se o fmo pensamento 
S6 na tristeza consiste, 
Nâo tenho medo ao tormentor 
Que morrer de pure triste. 
Que maior contentamento.? 
Nem na frauta cantarei 
O que passe e passei jâ, 
Nem menos o escreverei; 
Porque a pena cansara 
E eu nâo descansarei... 

apresentam a toda 
a Comunidade 

UM FUTURO COM PASS ADO 

COLOMBO E OS PORTUGUESES 
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--Foi em 1476 que Colombo, corn 25 anos, nos séculos XV e XVI. O desenvolvimento 
chegou a Portugal, a nado , depois de um da construçâo naval, o progresse na arte de 
recontro entre barcos genoveses e algarvios pilotagem culminando na navegaçâo pelas 

estrelas, o desenvolvimento da cartografia 

Foi em 1476 que Colombo, 

corn 25 anos, chegou a 

Portugal a nado, depois de 

um recontro entre barcœ gen- 

r ovcses e algarvios. 

Casa àe Colombo em Porto 
Santo 

-Em 1479 Colombo casou corn a filha do resultando na introduçâo da escala de lati- 

donatârio da ilha do Porto Santo, no tudes, o estudo das melhores rotas, tendo en 
arquipélago da Madeira atençâo os ventes e as correntes de cada 

area, foram factores que tornaram opossivel 
Muitos historiadores do século XIX, e a criaçâo de um sistema eficiente de naveg- 
alguns do século XX, nào avaliaram dévida- açâo de alto mar no oceano Atlântico, 
mente a extensâo e a importancia da con- enquanto o Mediterrâneo continuaria ainda 
tribuiçâo do génie nâutico ibérico, especial- durante maismais uns tempos a utilizar o 

antigo sistema corn caracteris- 
ticas de navegaçâo costeira. 

Colombo apareceu em cena 
precisamente quando meio 
século de progresse nestas 
diferentes esferas, por parte 
dos Portugueses e castel- 
hanos, culminaria em espec- 
taculares resultados prâticos, 
no Inicio do que se passou a 
chamar a Era dos Grandes 

Descobrimentos Oceânicos. 
Foi em 1476, corn apenas 25 

anos de idade, que Colombo 
veio para Portugal pela 
primeira vez. Chegou a terra 
a nado, tem sido um dos 
sobreviventes de um encontre 
naval na costa algarvia entre 

barcos genoveses, de um lado, 
e barcos portugueses, do 

outre. Durante um periodo de 
aproximidade dez anos, ele 
iria viver em Portugal, casar e 

utilizar o Pals como base para 
varias das suas viagens. 
Em 1477, segundo ele nos 
relata, visitou a distante 
Islândia. Pensa-seque apos o 
seu regresso, e juntamente 
corn o seu irmâo Bartolomeu, 

Colombo se estabeleceu em 
Lisboa como cartôgrafo. Em 

mente o português, face aos grandes feitos 1478, ao serviço de um comerciante gen- 

nâutico de Colombo. Mas devido aos pro- ovês, foi à ilha da Madeira a fim de comprar 
gressos notâveis que e tem alcançado desde açùcar para enviar para Génova. Nessa 
os finais do século XIX, na historiografia época, a Madeira era uma grande produtora 
das primeiras viagens atlânticas, foi-nos de cana-de-açûcar, fornecendo os mercados 
possivel visionar corn maior pricisâo os do Mediterrâneo e da Europa Ocidental. 
acontecimentos. Sabemos agora que foram Este papel iria ser transferido, cinquenta 
certas inovaçôes técnicas introduzidas, na anos mais tarde, para outra ilha portuguesa, 
sua maioria, pelos povos atlânticos que Sào Tomé, e, eventualmente, no fim do 
tornaram possivel o incremento das viagens século XVI para o Nordeste brasileiro. O 

Em 1479 Colombo casou cm» a filha 

do donatario da ilha de Porto Santo, 

no arquipêiogoda Madeira. 
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açùcar nâo era o ùnico produto agrfcula a des- 

frutar de um grande desenvolvimento no decurso 
da colonizaçâo portuguesa das ilhas atlânticas, 
um facto que nâo passou despercebido ao perspi- 
caz Colombo. 

J ; i 

Pormenor do mapa potuguês de 

Cabeço de Vide ( Séc. XVI), 

Em 1479, Colombo casou corn Filipa Perestrello 
Moniz, descendente de italianos e filha de 

Bartolomeu Perestrello, o primeiro donatârio de 
Porto Santo uma ilha prôxima da Madeira. A 
viûva de Bartolomeu Perestrello ofereceu os seus 

escritos nâuticos e mapas a Colombo, devido ao 
interesse mostrado pelo seu genro por viagens e 

descobertas. Diogo, filho de Colombo, que mais 
tarde se tornaria o segundo almirante das fndias, 
nasceu na ilha de Porto Santo. Parece que durante 
esta época Colombo passou parte do seu tempo na 
ilha da Madeira. 

Entre 1482 e 1484, Colombo viajou num barco 
português até à Guiné. Visitou Sâo Jorge da 
Mina, na costa do actual Gana, onde em Janeiro 
de 1482, se iniciavam os trabalhos de construçâo 
de uma fortaleza, sob as ordens de Diogo de 

Azambuja. Nos principios de 1480, os portugue- 
ses ensaiavam um novo método de navegaçâo 

astronomica. Temos conhecimento deste facto 

em parte através de alusôes indirectas nos 

proprios escritos de Colombo. 
Entre os 25 e os 35 anos, durante a sua per- 
manência em Portugal e as suas viagens corn os 
Portugueses, corn contactos cimentados devido 

ao seu casamento corn uma por- 

tuguesa, Colombo certamente 
J aprendeu a nossa lingua. 

É muito provâvel que tenha sido 
j, em Portugal que 

Colombo aprendeu o latim, e 
que aqui tenha desenvolvido os 
seus conhecimentos de 

matemâtica e cosmografia. 
Durante as suas viagens corn 

t pilotos e marinheiros portugue- 
fc,: ses, nos mares entre a Islândia e 

o Golfo da Guiné, ele certa- 

« mente aprofundou bastante os 

V » seus conhecimentos nâuticos e 
aprendeu corn eles os segredos 
das novas rotas marftimas, em 
que os barcos passavam semanas 
a fio no mar alto, longe da terra 
- muito diferente da tradicional 

navegaçâo costeira do Mediterrâneo, que tinha 
sido o primeiro contacto de Colombo corn a 

navegaçâo. Os seus apontamentos, tal como 
foram resumidos e publicados por Bartolomeu de 
las Casas, dizem-nos que, enquanto vivia neste 

ambiente tâo rodeado de influências nâuticas e 
novidades exoticas, ele teve conhecimento da 

existência de terras a ocidente, e das viagens que 
estavam sendo planeadas para as descobrir: 

"Colombo diz-nos, entre outras coisas, que 
escreveu nos seus livros, que em conversas tidas 
corn marinheiros e outras pessoas que navegavam 

os mares ocidentais, especialmente os mares dos 
Açores e da Madeira, lhe foi dito por um piloto 

do rei de Portugal Chamado Martim Vicente, que, 

aproximadamente a 450 léguas do cabo de S. 
Vicente, ele recolhera do mar um fragmento de 
madeira que, na sua opiniâo, nâo sido talhado 
corn ferramentas de aço. Como o vento jâ varria 
la hâ alguns dias vindo do Ocidente, ele concluiu 

que aquele pedaço de madeira teria vindo de 
alguma ilha ou ilhas situadas mais a ocidente. 
Outro piloto, Pêro Correia, cunhado da mulher de 
Colombo, disse-lhe que, no porto de Porto Santo, 
ele tinha visto um outro pedaço de madeira trazi- 
do pelo mesmo vento ocidental, e que ele proprio 
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tinha visto juncos muito grosses que facilmente 
comportariam trêz grandes medidas de vinho ou 
de âgua. O prôprio Colombo diz que ouviu o rei 
de Portugal dizer o mesmo, e que lhes mandou 
mostrar. Segundo Colombo, o rei calculou que 

Dlno de Colombo, almiraate das 

, ^ indias, n^eu era Porto Santo, 
estes juncos teriam 
vindo de uma ilha 
prôxima, ou entâo da ïndia, arrastados pelos ven- 
tes e correntes fortes, pois que nâo haviam juncos 
deste tipo na Europa ou pelo menos nâo eram 
conhecidos... 
Colombo foi também informado por alguns dos 
habitantes das ilhas dos Açores de que, quando 
sopravam ventes fortes do ocidente ou do 
noroeste, o mar arrebatava os pinheiros que 
estivessem encalhados na costa, especialmente 
das ilhas Graciosa e Faial, apesar de nâo exis- 
tirem quaisquer pinheiros nestas ilhas. 
Outres disseram-lhe que dois cadâveres de home- 
ns de restes muito largos e feiçôes que nâo corre- 
spondiam às caracterfsticas do homem europeu 
tinham dado à costa das Flores, também nos 
Açores. Noutra ocasiâo, em Cabo Verga ou por 
alf proximo, apareceram umas canoas cumpridas 
e estreitas corn cabina mavfvel. Provavelmente, 
quando navegavam de uma ilha para outra, foram 
desviadas do seu curso por ventes ou correntes 
fortes, tende morrido as tripulaçôes e levando os 

barcos a andarà dériva até 
chegarem aos Açores, pois estes 
barcos nunca se afundam, nem se 
viram. Também um tal Anténio 
Leme, que vivia na Madeira com a 

sua mulher, que 
uma vez tinha 
navegado para o 
ocidente corn 
uma caravela e 
que tinha avista- 
do trêz ilhas nas 
redondezas. Isto 
talvez seja ou 
nâo verdade, no 
entante, é normal 
os marinheiros 
das ilhas 
Gomerro e dos 
Açores também 
contarem e 

juntarem que avistam 
todos os anos ilhas mais a 

ocidente...mas Colombo diz que a 
1484 ouviu um habitante da 
Madeira pedir ao rei uma caravela 
para descobrir uma certa ilha que 
ele jurava que avistava todos os 
anos, sempre do mesmo modo, con- 
cordando neste ponto corn o que 
afirmavam os habitantes açori- 
anos." 
Um numéro crescente de pessoas 
em Portugal acreditava na existên- 
cia de ilhas ou de mais um conti- 
nente, e alguns até acreditavam que 
as tinham avistado. Por sua vez, 
isto comprova que a navegaçâo no 
alto mar, longe da costa africana e mesmo a oci-*® 
dente dos arquipélagos jâ conhecidos, se tihnha - 
tornado tâo frequente que nâo havia receio de a 
tentar. Por outro lado os documentos portugueses 
nunca identificam estas terras como a Asia, nem 
existe qualquer alusâo à travessia do Atlântico a 

fim de alcançar o Extremo Oriente. Nâo existe 
nenhuma identificaçâo de que o conselho de 
Toscanelli tenha alguma vez sido seguido ou con- 
siderado correcto. 
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Aos nossos estimados leitores e leitoras, colaboradores e aos 
nossos anunciantes - a quem vendemos espaça, procurando servir 
O melhor possivel - deixamos aqui o nosso 

MUITO OBRIGADO 
pela preferência e confiança que demonstram na nossa publicaçëo 
semanal. 

Quanta a esta ediçàa anual que dedicamas aa Dia de Portugal 
e de Camôes, argulhama-nas de ter um canjunta de 

patracinadares que prestigiam a actividade camercial na nassa 
camunidade e tara delà. 

Esperamas que este Suplementa, dedicada aa tempas das 
Descabertas, venha a despertar o mesma interesse que a da 
ana anteriar, dedicada cama esté a manter viva as tradiçôes 
histôricas que hanram a name de nassas antepassadas. 
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Heflexôes de Camôes 

E vê do mundo todos os principals 
Que nenhum no bem pûblico imagina; 
Vê neles que nào tem amor a mais 
Que a si somente, e a quem Filâucia ensina; 
Vê que esses que frequentam os reals 
Paços, por verdadeira e sà doutrina 
Vendem adulaçào, que mal consente 
Mondar-se o novo trifo florecente. 

Vê que aqueles que devem à pobreza 
Amor divine, e ao povo caridade, 
Amam somente mandes e riqueza, 
Simulando justiça e integridade. 
Da feia tirania e de aspereza 
Fazem direito e và severidade. 
Leis em favor do Rei se estabelecem; 
As em favor do povo se perecem. 

Vê, enfim, que ninguêm ama o que deve, 
Senâo o que somente mal deseja. 

Os Lusiadas, Canto IX 
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