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OS VELHOS DO RESTELO 

 
 
         

      Ó glória de mandar! Ó vã cobiça 
      Desta vaidade a quem chamamos fama! 

Luís de Camões 
 
  
 
Um dos trechos mais controversos da literatura dos descobrimentos é, indubitavelmente, a 
narrativa que Camões faz, em Os Lusíadas, da partida de Lisboa das naus de Vasco da Gama que 
iniciavam a viagem inaugural à Índia. Nessa descrição, avulta a figura do Velho do Restelo e as 
palavras que, na circunstância, proferiu, em tom de severa crítica. Se muitos poderão opinar que a 
expressão “Velhos de Restelo” foi anatematizada pelo regime do Estado Novo para apoio da sua 
própria política ultramarina, o certo é que a literatura da época dos Descobrimentos e do Império 
do Oriente regista diversas opiniões discordantes, tanto na perspectiva do que se planeava fazer 
como na censura da obra entretanto feita. 
 
A preocupação do poder político em rebater os argumentos dos opositores da aventura 
ultramarina é imediatamente patente nas vésperas da primeira etapa da expansão: a tomada de 
Ceuta. Quando o adiantado dos preparativos já não consentia mais o encobrimento da empresa, 
mandou D. João I que mestre Frei João Xira, capelão real, pregasse, perante o povo, as razões que 
justificavam o ataque a Ceuta. Do seu longo sermão se destaca – pelo seu cariz dogmático e 
fanatizante – a citação do Papa Leão I, na vigésima terceira e na oitava questão dos Degredos dos 

Santos Padres, que refere: 
 

Tirai todo o pavor e espanto, e estudai em pelejar esforçadamente contra os inimigos da santa 
Fé. Cá Deus todo-poderoso sabe que, se algum de vós outros morrer, que morre pela verdade da 
Fé e salvação de Sua Lei. Pelo qual Ele mesmo lhe dará o celestial galardão.1 

  

Criado o cenário doutrinal, João Xira avança para a persuasão político-religiosa da cândida 
audiência: 
  

Ora, honrados senhores, el-Rei nosso senhor vos faz a saber, como por todas as razões suso ditas 
sua tenção é, com a Graça do Senhor Deus ir sobre a cidade de Ceuta, e trabalhar quanto ele 
puder, pela tornar à Fé de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porém vos encomenda que ajunteis, em vós 
mesmos, todas vossas forças, para cobrardes verdadeira fortaleza, segundo sua intenção, e 
haverdes com ele parte do seu grande merecimento. E arredai de vós opiniões que alguns outro 
dia traziam em Lisboa, parecendo-lhe grave movimento o que el-rei assim queria fazer.2 

 

Zurara deixa-nos, assim, a confirmação da existência de uma oposição desde o início da Expansão. 
E podemos imaginar que fosse significativa. De outro modo, não se compreenderia que o cronista 
fosse levado a registá-la. 
 

Fazendo uma sumária revisão dos textos que, de forma mais marcante, exprimem algum tipo de 
criticismo à forma como se ia processando a expansão – sob a forma de alertas prévios ou de 
críticas posteriores –, podemos constatar que essa censura é muito significativa no âmbito militar. 
De facto, vemos referir com frequência a exiguidade de meios para sustentar as conquistas, o 
distanciamento e isolamento das mesmas, a imprudência com que se correm riscos elevados, as 

                                                           
1 ZURARA, Gomes Eanes, Crónica da tomada de Ceuta, p. 182. 
2 Ibidem, p. 183. 
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pesadas despesas suportadas e a incapacidade para dar uma vida condigna aos soldados que se 
expediam para longínquas paragens. Assim, vemos reunidos nesse debate fortes censuras que 
contemplam a estratégia, a logística e os recursos humanos e financeiros, diversas vezes 
acompanhados de sublinhados de natureza geopolítica. Embora em menor grau, também algumas 
dessas críticas disputam a justa fundamentação da invocação que a coroa fazia do “Serviço de 
Deus”. 
 
O relato que Zurara faz do Conselho mandado reunir por D. João I, logo após a vitória de Ceuta, no 
qual o rei anunciou a intenção de conservar a praça conquistada, permite perceber que, logo ali, 
se manifestam diversas opiniões de fundamentada oposição a tal decisão, fazendo ver ao rei: 
 

•  [Ser] a cidade mui alongada de vossa terra e como está em meio de vossos inimigos, os quais 
[...] buscarão suas ajudas de todas as partes; 

•  E vós, posto que lhe queirais enviar acorro, ou não sabereis sua necessidade, ou não tereis 
abastança de frota tão prestes, com que lhe possais acorrer. 

•  E considerai [...] que, vindo el-rei de Castela à sua idade, não quererá estar pelas pazes que 
seus tutores têm firmado convosco. 

•  E considerai como a gente que aqui estiver há mister mantimentos e dinheiros para soldo e 
para mercês. 

•  E que, por pouco serviço que vos aqui façam, sentindo a vontade que haveis na defensão 
deste lugar, vos requererão maiores mercês do que seu estado requer sobre o qual é 
necessário que recebais fadiga e escândalo de vosso povo. 

•  E quanto é, senhor, ao que dizeis que vosso principal movimento é por serviço de Deus, 
querendo que se trate aqui o divinal sacrifício. Assim deveis vós ordenar semelhante cousa 
que o bem que hi fizerdes, não seja azo de outro muito maior mal que quanto por fazerdes 
igrejas em que se faça o santo sacrifício, assaz delas tendes em vossa terra, que são quase 
todas destruídas, que seria maior mérito de as reparar e correger, que fazer aqui outras 
semelhantes de novo, em defensão das quais vossos servidores e naturais estem em 
tamanho perigo.

3 
 

Todas estas observações, que o cronista coloca na boca de alguns dos nobres que aconselhavam o 
rei, revelam um lúcido entendimento sobre as condicionantes geoestratégicas e logísticas 
decorrentes da conquista, alertam para uma inevitável corrida às mercês e colocam o invocado 
serviço de Deus no plano das motivações mal fundadas. 
 
De resto, não decorreram muitos anos para se tornar evidente o elevado preço que se pagava pela 
manutenção da cidade. Em 1426, escrevendo de Bruges, onde então se encontrava, o infante D. 
Pedro resumia a situação nestes termos, numa carta dirigida ao irmão D. Duarte:  
 

Do que sentia dos feitos de Ceuta por alguma vez, senhor, vo-lo razoei; mas a conclusão é que, 
enquanto assim estiver ordenada como agora está, é mui bom sumidouro de gente de vossa 
terra, e de armas e de dinheiro. E segundo eu senti de alguns bons homens de Inglaterra de 
autoridade, e daqui, deixam já de falar na honra e boa fama, e falam da grande indiscrição que é 
em a manterem com tão grande perda e destruição da terra, do que a mim parece que eles hão 
muito pior informação do que ainda é. O remédio disto, senhor, por muitas vezes o falastes e o 
sabeis melhor do que vos eu poderia escrever; parece-me, senhor, que faríeis serviço de Deus e 
vosso ordená-lo sem delonga.4 

  

Mas as dúvidas maiores sobre a bondade da expansão no Norte de África iriam surgir em 1437, 
por ocasião da primeira expedição a Tânger, justificada por D. Duarte como necessária para 
fortalecer a posição de Ceuta. Na sua génese encontramos, ainda, o espírito de cruzada e o desejo 

                                                           
3 Ibidem, pp. 279-280. 
4
 MARTINS, Oliveira, Os filhos de D. João I, pp. 393-394. 
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de feitos de cavalaria, desta vez personalizado na figura do infante D. Fernando, que, devido à sua 
juventude, não havia participado na conquista de Ceuta. Principal apoiante do jovem príncipe é o 
seu irmão D. Henrique. Um e outro têm artes de convencer D. Duarte a organizar a expedição, 
sem consultar previamente os outros irmãos. Conhecedor do agravo causado, D. Duarte procurou 
emendar a mão, convocando para Leiria todos os irmãos, a fim de com eles se aconselhar. Rui de 
Pina descreve, assim, o notável parecer dado pelo infante D. Pedro: 
  

Como quer que em todas as coisas, muito excelente Príncipe, eu tomaria por mais proveito e 
maior segurança para mim, antes vos obedecer e servir que aconselhar: muito mais e de melhor 
vontade o faria neste feito, em que a determinação, segundo vejo, vai já diante do conselho: o 
que, nos semelhantes feitos e que tanto relevam, não devia assim de ser; porque neste negócio, 
pela casa que já têm feito em vossa vontade, certo é que quem vos nele aconselhar em 
contradição mais porá escândalo que contentamento em vossa alma: e que isto em todos seja 
geral, sabei que nos Reis e Príncipes é próprio e especial. 
E porque isto me parece mais cumprimento que se faz a nossas pessoas, que necessidade de 
vosso conselho neste feito: e também porque sei, sendo eu fora deste reino, que Vossa Mercê em 
vida d’El-Rei, meu Senhor e Padre, que Deus haja, tendo com meus irmãos e sobrinhos sobre este 
caso conselho fostes aconselhado que esta guerra se não devia fazer: certo por estas duas razões 
assaz admoestado era não dar-vos; mas há aí outras duas que, com maiores forças me 
constrangem que o faça: ca uma é a grande fé e muita lealdade que vos devo, enquanto na terra 
fores meu Supremo Rei e Senhor: e a outra o singular e verdadeiro amor que vos tenho, que me 
obriga, pospostas todas as contrariedades e paixões, que mui desenganadamente vos diga, de 
fora, o que a alma verdadeiramente me dentro sentir que seja vosso serviço, honra e 
acrescentamento de vosso estado. Pelo qual, Senhor, obedecendo ao que neste feito me mandais, 
digo que já não faço dúvida em ser bem e serviço de Deus os mouros inimigos da Fé serem 
guerreados, contanto que este bem não traga consigo danos e males muito maiores: dispordes-
vos a eles por servires a Deus e acrescentar em vossa honra, logo em meu juízo o dispensaria, se 
o pudésseis fazer. 
E o poder não tomo aqui por mais, que se tivésseis dinheiro, que é o nervo principal e parte 
formal deste negócio, para suprirdes vossas despesas e a provisão necessária aos que nele vos 
houvessem de servir; mas eu, como dizem, ladrão sou de casa, onde sei que o não há vosso: pois 
de vossos povos sabei que, para guerra tão voluntária, público nem secreto o não podeis tomar 
sem grande cargo de vossa consciência, o que não deveis fazer. E para mudardes moeda em 
vosso proveito, com dano de todo vosso reino, não podeis como rei: pois não deveis como justo e 
cristão; assim que este, como cimento principal da passagem, falece. Mas, posto caso que 
passásseis e tomásseis Tânger, Alcácer, Arzila, queria, Senhor, saber que lhe faríeis; porque 
povoá-las com reino tão despovoado e tão minguado de gente como é este vosso, é impossível: e 
se o quisésseis fazer, seria torpe comparação, como de quem perdesse boa capa por mau capelo; 
pois era certo perder-se Portugal, e não se ganhar África. 
E para os destruirdes ou fazerdes guardar com atalhos, parece-me que seria publicardes sem 
encoberta vossa míngua e fraqueza: e mais não daríeis com isso bom exemplo aos infiéis para de 
suas vontades se converterem à nossa Fé, quando vissem seus lugares cheios de mesquitas, 
prosperados em seu poder, e no nosso com nossas Igrejas, logo despovoados e destruídos; 
porque se Vós, Senhor, tivésseis esta conquista de África, como Castela tem a de Granada, em que 
cada lugar de mouros que se toma se faz logo defensão e recebe amparo doutro de cristãos seu 
vizinho, havê-lo-ia por bem; mas vós não podeis além tomar lugar em que possam viver homens 
vossos, que com temor dos inimigos ousem sair fora, nem aproveitar a terra. 
E isto, Senhor, causa não terdes nem poderdes lá ter o senhorio do campo, sem o qual toda 
conquista será com razão de muito perigo e pouco proveito. E bem creio eu que os Reis destes 
reinos vossos antecessores, segundo eram mui ricos e mui poderosos e de valentes corações, e 
dos inimigos da Fé próprios perseguidores, não lhes passara esta empresa pelas memórias, se 
nela não viram mais destruição que acrescentamento de seus reinos; porque, como prudentes, 
esguardariam que o Príncipe ou Senhor, para conquistar reinos estranhos de necessário há 
mister poder com que se faça senhor dos campos, para os livremente correr e se aproveitar das 
preias e despojos deles, e, com pequeno poder, não se deve fiar em palanques nem artilharias, 
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que convêm mais para segurança dos conquistados que para honra nem proveito dos 
conquistadores. 
E esta gente que ordenais, se vai tomar algum lugar de salto, como alguns fizeram, é mui 
perigosa ventura: ca, para se fazer com honra, proveito e segurança, convém outros rodeios e 
cautelas secretas, para engano dos inimigos, de que não usais: e por este só caso, além doutros, 
vos haveria grande receio. 
E para cercarem Tânger, certo, senhor, é cometimento muito para temer; porque a cidade é 
grande e povoada de muita e nobre gente, e a vossa, além de não ser bastante para a cercar toda 
em torno, ainda não é poderosa de resistir e se defender dos cercados, quanto mais dos mouros 
de fora que vierem em seu socorro: o que, segundo esta passagem se divulga, não faço nisto 
dúvida, antes me afirmo que de Trípoli e da Berberia até Meca, não ficará mouro de peleja que aí 
não venha disposto para morrer; e assim os nossos cercadores se achariam cercados, cujo 
socorro a vós e a vosso reino seria mui duvidoso, ou por ventura impossível: porque havia de ser 
quando fosse com frota, dinheiro, artilharias e armas, que vós não tereis mais das que 
mandardes: e sobretudo por mar, que não tem certidão nem prazo. 
E, para a tomarem salteada, não é de esperar que de armada tamanha e tão pública, da que é 
para África, não sejam os mouros bem avisados, e até saberem o fim dela, que não estão para 
defensão e ofensão bem percebidos e aparelhados: mais para dar, que para receber dano. 
E aqui senhor, não me esquece o que para contrariar estes receios se pode dizer: a saber, que o 
preço da grande honra é somente trabalho e grande perigo, e que os notáveis e honrosos feitos 
não se acabaram nunca sem muito risco e grande ventura. Mas a isto, senhor, digo eu que o tal 
aventurar não há-de ser de todo posto em ventura, especialmente para quem livremente vai 
cometer e não é cometido; mas há-de ter tanta parte na razão e boa prudência, que nela logo se 
veja clara esperança de próspero sucedimento: e para isto ao menos a vós conviria estardes 
primeiro ao exame com vossos inimigos, para em vosso alto juízo e conselho cotejardes vosso 
poder, gentes e forças com as suas, e assim estardes à conta com vossa fazenda, reinos e 
vassalos; para saberdes o suprimento e ajuda que vos farão, e como vo-la farão. Ca por maneira 
quereis fazer esta passagem, que a guerra dela, ante que a façais aos inimigos, ficará primeiro 
com vossos vassalos e naturais? 
E eu, senhor, hei esta empresa de África e Belamarim por tão árdua e dificultosa, que a vós e aos 
Reis de Espanha todos juntos com vosso poder e postos em um acordo, daria bem que fazer: 
quanto mais a vós só, que ainda que a conquistásseis não teríeis gente com que a povoásseis e 
sustivésseis, nem fortalezas em que a defender. 
Pelo qual, senhor, concluo que meu parecer é que agora nem em algum tempo Vossa Mercê não 
se deve entremeter nesta guerra de África, para nela procurardes de ganhar mais do ganhado; 
porque, esguardadas bem suas condições e degraus porque a ela vão, certo a meu juízo não é 
serviço de Deus nem proveito, nem honra de algum: antes o contrário disto nela se oferece a 
todos mui manifestamente; e pois aqui, senhor, o principal intento é servir a Deus, peço-vos por 
mercê que saibais como o deveis fazer, e não como quereis ou podeis.5  

 

Mas a discordância não se limita às questões de natureza militar. É o próprio dogma do «serviço 
de Deus» que, por vezes, é posto em causa de forma bastante explícita. O infante D. João, filho de 
D. João I, num parecer por si elaborado antes da primeira expedição a Tânger, questiona a justiça 
da guerra contra os mouros quando argumenta que...  
 

...se por doutrinas e ensinamentos de Jesus Cristo e de seus Apóstolos nos havemos de reger, 
esta guerra dos mouros não está muito certo se é dela servido; sei porém que a Santa Escritura, 
por pregações e virtuosos exemplos de vida, os manda converter.6 

 

Já em pleno reinado de D. Afonso V, também não foi favorável à continuação das conquistas em 
África o parecer do condestável D. Pedro (1429-1466), filho do atrás citado infante D. Pedro. No 
Conselho que antecedeu o início das conquistas africanas de D. Afonso V, o condestável opinava: 
 

                                                           
5 PINA, Rui de, Crónica de D. Duarte, pp. 84-88. 
6 Ibidem, p. 75. 
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E pois assim é, que certo mais parece, a guerra de África por nenhuma maneira sois a ela 
obrigado nem com razão a podeis prosseguir, faço-vos, senhor, a segunda coisa que disse que era 
a mais digna do príncipe, que é regerdes vosso reino em direito e justiça. E pois Deus vos deu 
prudência para que bem o sabereis reger, deixados os outros supérfluos cuidados, reprimi o 
vosso coração, exercitai o vosso direito ofício, por onde não somente vivereis longa e bem-
aventuradamente, mas ainda nos céus havereis aquele alto galardão que houveram os santos 
reis amadores da justiça. E neste conselho da guerra de África, vos faço certo, senhor, que 
sempre serei Eleno, em reclamar contra ela, assim como aquele fez em contra da dos gregos, não 
me escusando porém, se a fizerdes por serviço de Deus e vosso, que, com todo o meu saber e 
forças, de vos servir com a espada na mão, assim como os outros filhos de Príamo fizeram, 
defendendo a terra e a cabeça de seu padre, que eu, por criação e por devido por natureza, a vós 
tenho por senhor e padre.7 

  

É bem significativa a expressão «a segunda coisa que disse que era a mais digna do príncipe, que é 

regerdes vosso reino em direito e justiça», demonstrativa de um pensamento político bem actual. 
Contrapõe-se, deste modo, à perspectiva de alguns historiadores, que teimam em desculpar 
certas leviandades da nossa expansão com o estafado argumento de que, filha da mentalidade 

coeva, a política se regia, sistematicamente, por valores diversos dos da nossa época. 
 
Decorridas cerca de quatro décadas e pouco antes da concretização da viagem inaugural à Índia, 
D. Manuel I colheu de alguns membros do seu Conselho pareceres de vincada oposição à 
expansão para Oriente: 
 

Assim que falecido el-rei D. João [II], sucedeu no Reino el-rei D. Manuel, o qual como herdeiro 
universal de toda a máquina e peso destas navegações, não contente do que já era descoberto, 
mas antes muito desejoso de passar adiante, logo no começo do seu reinado, no mês de 
Dezembro de MCCCCXCV [1495] teve em Montemor-o-Novo sobre isso conselho, no qual alguns 
foram de opinião que se não prosseguisse mais nesta viagem, além do que já era descoberto, 
porque havia de ser muito invejada de todos os Reis, e Repúblicas da Europa, e assim do Sultão 
de Babilónia, e dos mesmos Reis, e senhores da Índia, do que se haviam de seguir grandes 
trabalhos e despesas a estes Reinos, que bastava o pacífico trato de Guiné, e a honrosa conquista 
dos lugares de África para ganho dos mercadores, e proveito das rendas do Reino e exercício da 
nobreza dele, mas el-rei foi do voto daqueles a quem isto pareceu ao contrário, mandando logo 
aparelhar naus, no que se passou mais de um ano.8  

 

Anos mais tarde, com o Império do Oriente já em fase descendente, registam-se as primeiras 
críticas dos contemporâneos, todas elas convergindo, do ponto de vista estratégico, na 
constatação de que se fora longe demais para as possibilidades do reino, situação agravada pela 
venalidade dos homens. 
 
As despesas de natureza militar cresciam sem parar e os ataques ao poderio naval português não 
tardam a concretizar-se. Primeiro são as acções dos corsários que operam no Atlântico contra os 
navios que regressam carregados da Índia. Depois, é a ameaça Turca que surge no horizonte. Mas 
o tempo dos grandes capitães tinha passado. A cobiça, mais do que o sentido do dever, era, agora, 
o atributo mais frequente naqueles que de soldados só tinham o nome. A debilidade moral das 
forças militares destacadas na Índia é retratada por Diogo do Couto no seu Soldado Prático: 
 

O Estado da Índia ganhou-se com muita verdade, com muita fidelidade, com muita liberalidade, 
com muito valor e com muito esforço. Ora vede se o estado em que está não é polo contrário 
destas cousas! Aqui me cai a propósito um dito muito avisado dum rei de Cochim, o qual vendo ir 

                                                           
7 MADAHIL, Rocha, A política de D. Afonso V apreciada em 1460, in Biblos, vol.VII, Coimbra, pp. 35-64 [Citado por J.VERÍSSIMO 
SERRÃO, In História de Portugal, Vol. II - p. 86]. 
8 GÓIS, Damião de, Crónica d’El-Rei D. Manuel, Vol. I, pp. 64-65. 
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aquele Estado empiorando, disse “que logo ele começara a descair, tanto que de Portugal 
deixaram de vir estas três cousas: verdade, espadas largas e portugueses de ouro”.9 

 

 Ao entrar-se na segunda metade do século XVI, o panorama estratégico do Oriente 
português começa a vergar-se às reais capacidades das forças portuguesas presentes e ao 
potencial bélico que ingleses e holandeses irão transferir para aquelas paragens. Perdidas algumas 
dessas praças, anotaria Severim de Faria (1655),  
 

...ficou o Estado [da Índia] mais proporcionado, tendo menos fortalezas, e não tão desmembrado, 
pois as principais se reduzem agora a Moçambique,10 Goa, Cochim, Columbo e Diu: pelo que está 
hoje a Índia (...) mais defensável, se houver nela milícia paga; porque tirando o tempo de Verão, 
em que os soldados andam nas armadas, os Invernos ficam na terra sem terem quem lhes dê de 
comer, chegando muitos a pedir esmola pelas ruas e portarias dos conventos. Pelo que, 
obrigados uns da necessidade e outros da cobiça, se passaram muitos os anos atrasados à terra 
firme a servir os Reis gentios daquelas províncias, os quais, dando-lhes soldos avantajados, 
vieram a ter muito maior número de Portugueses em seu serviço do que el-Rei de Portugal tinha 
nas suas armadas ou fortalezas.11

  

 

Daqui se infere, também, o abandono a que eram votados os que embarcavam para a Índia 
decididos a fazer carreira como soldados do Império, o que é tanto mais incompreensível quanto é 
certo que, sem poderio militar, todas as fontes de riqueza se perderiam. Também sobre este 
estranho desleixo se pronunciou Francisco Rodrigues Silveira (1585-1634), quando escreveu: 
 

Vindo ao que se alega da largueza e liberdade, que na Índia nossos soldados têm, para se 
dificultar o remédio a tantas desordens, nenhuma razão vejo em os autores desta opinião. 
Porque assim como dirá muita verdade o que disser que para vizo-réis, capitães de fortalezas, 
desembargadores, ouvidores, advogados, contratadores, clérigos, e frades, e fidalgos de qualquer 
sorte, é a Índia mais abundante e deliciosa de quantas terras tem o mundo: assim irá contra toda 
a razão e verdade o que nesta conta meter os soldados dela. Antes se podem ter pelos mais 
miseráveis de quantos se saibam em todo o descoberto: porque tanto maior é a sua calamidade e 
miséria quanto mais abundante e regalada é a terra em que a passam. Nem haverá quem negue 
chegarem por muitas vezes estes homens dentro em Goa e noutras partes, aonde a abundância 
do mantimento é tão grande e de tanta barateza que quase carece de crédito, a tal extremo de 
miséria como se estiveram nalgum mui apertado cerco. Assim que a largueza bem se pode ter 
por iguaria, de que os que têm nome de soldados não gostaram nunca.12

 

  

Em 1655, Manuel Severim de Faria assinala como era judiciosa a opinião de D. Francisco de 
Almeida, primeiro vice-rei da Índia, ao sugerir a D. Manuel I que nos não conviria ter mais do que 
uma ou duas fortalezas em todo o Oriente, o que bastaria para assegurar a liberdade do comércio 
naquelas paragens, e conclui: 
 

Contudo o contrário se seguiu, povoando-se pelos nossos tantas terras e ilhas em Ásia como se 
fosse uma província confinante com Portugal, sendo cousa notória que a navegação da Índia se 
intentou para comércio e não para conquistas. Porque a conquista só convém quando é para 
segurança do Estado próprio. Mas sendo a Índia tão longe de Portugal e as forças tão espalhadas 
e divididas, não podia servir para conservação deste Reino, senão para diminuição dele.13

 

 

Francisco Rodrigues da Silveira aponta, igualmente, a insensatez do planeamento estratégico para 
o Oriente quando verbera: 
 

                                                           
9  COUTO, Diogo do, O soldado prático, p. 142. 
10 Trata-se da ilha de Moçambique e não da província do mesmo nome. 
11 FARIA, Manuel Severim de, Dos remédios para a falta de gente, In Antologia dos economistas portugueses (António Sérgio) p. 199. 
12 SILVEIRA, Francisco Rodrigues, Memórias de um soldado da Índia, In História de Portugal (Prof. João Medina), Vol. V, p. 341. 
13 FARIA, Manuel Severim de, Idem, In Idem, p. 197. 
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Não se pode negar havermos em nossa conquista da Índia seguido uma razão de estado 
totalmente contrária ao que para tal empresa se requeria. Porque que fundamento foi o nosso 
quando quisemos cometer uma conquista quatro mil léguas de nossas casas, sem pretendermos 
valermo-nos de outra alguma força mais que da nossa tão-somente? Donde havia de sair tanta 
gente quanta devia ser necessária para navegar, para combater, para povoar, para trafegar, e 
para morrer, que a guerra não come outro mantimento mais que somente vidas de homens? 
Além das que por sua parte o mar devia consumir que em viagem tão comprida e temerária, por 
mares nunca dos homens até então vistos nem experimentados, de necessidade se deviam 
esperar grandes naufrágios e inauditos perigos. Era pela ventura Portugal capaz, ainda que nele 
as formigas se transformaram em homens como se conta dos Mirmidões, para povoar no Brasil, 
nas Terceiras, na Madeira, em Angola, na Índia, em Malaca, Moluco e noutras muitas partes por 
onde os portugueses se quiseram derramar? Como se não houvera inimigos que temer, nem 
mais gente no mundo para o povoar? 
Queríamos conquistar e alargar os confins por regiões tão remotas e apartadas? Pois 
houvéramo-nos de saber aproveitar dos naturais da mesma terra, e com suas próprias vidas e 
armas lhes devêramos fazer a guerra, ajudando-nos de uma nação contra outra, que estarmos 
sempre ao modo de um banco a desembolsar sem nunca recolher, mandando fora em cada um 
ano tantas frotas, tantas armadas, cheias de homens dos quais de cento não tornam dez. Em 
breve tempo, se assim continuarmos, será necessário que as mulheres, em lugar de roca e 
agulha, lancem mão da espada e lança não só para nos ajudar a defender a Índia mas a própria 
pátria em que nascemos... Que maior desatino pode ser que perder o próprio para conquistar o 
alheio? Dissipar as forças para alargar os confins? Consumir-se o sangue próprio pelo tirar a 
outrem?14 

 

Camões, em Os Lusíadas, não deixou de assinalar esta onda de criticismo que a aventura da Índia 
havia provocado na sociedade portuguesa através do episódio do Velho do Restelo. Este trecho, 
que o grande épico incluiu no Canto IV do seu poema, tem sido objecto de várias interpretações. 
No essencial, as opiniões dividem-se, grosso modo, em duas posições fundamentais. Segundo uns 
autores, Camões não pretenderia criticar globalmente a empresa dos descobrimentos mas apenas 
“dar voz”, por mero rigor histórico, à corrente de opinião que se opunha à expansão para o 
Oriente. Apoiam esta tese no facto de o poeta ser, precisamente, um dos maiores, se não mesmo 
o maior, divulgador da epopeia das navegações lusitanas. Dentro desta linha, mas com objectivos 
claramente políticos, se desenvolveu o conceito – que o regime salazarista, compreensivelmente, 
abraçou – segundo o qual a expressão “Velho do Restelo” se apresentava como sinónimo de 
“retrógrado”, “medroso”, “derrotista”, etc..  
 
 

94  Mas um velho, de aspecto venerando, 
Que ficava nas praias, entre a gente, 
Postos em nós os olhos, meneando 
Três vezes a cabeça, descontente, 

A voz pesada um pouco alevantando, 
Que nós no mar ouvimos claramente, 
C’um saber só de experiências feito, 
Tais palavras tirou do experto peito: 

 
95  Ó glória de mandar! Ó vã cobiça 

Desta vaidade a quem chamamos fama! 
Ó fraudulento gosto que se atiça 

Cua aura popular que honra se chama! 
Que castigo tamanho e que justiça 

Fazes no peito vão que muito te ama! 
Que mortes, que perigos, que tormentas, 

Que crueldades neles experimentas! 
                                                           
14 SILVEIRA, Francisco Rodrigues, Ibidem, p. 344. 
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96  Dura inquietação d’alma e da vida, 

Fonte de desamparos e adultérios, 
Sagaz consumidora conhecida 

De fazendas, de reinos e de impérios! 
Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 

Sendo digna de infames vitupérios; 
Chamam-te Fama e Glória soberana, 

Nomes com quem se o povo néscio engana! 
 

97  A que novos desastres determinas 
De levar estes Reinos e esta gente? 

Que perigos, que mortes lhes destinas 
Debaixo dalgum nome preminente? 
Que promessas de reinos e de minas 

De ouro, que lhe farás tão facilmente? 
Que famas lhe prometerás? que histórias? 
Que triunfos? que palmas? que vitórias? 

 
99  Já que nesta gostosa vaidade 

Tanto enlevas a leve fantasia, 
Já que à bruta crueza e feridade 
Puseste nome esforço e valentia, 

Já que prezas em tanta quantidade 
O desprezo da vida, que devia 

De ser sempre estimada, pois que já 
Temeu tanto perdê-la quem a dá, 

 
100  Não tens junto contigo o Ismaelita, 

Com quem sempre terás guerras sobejas? 
Não segue ele do Arábio a lei maldita, 

Se tu pela de Cristo só pelejas? 
Não tem cidades mil, terra infinita, 
Se terras e riqueza mais desejas? 

Não é ele por armas esforçado, 
Se queres por vitórias ser louvado? 

 
101  Deixas criar às portas o inimigo 

Por ires buscar outro de tão longe, 
Por quem se despovoe o Reino antigo, 
Se enfraqueça e se vá deitando a longe! 

Buscas o incerto e incógnito perigo, 
Por que a fama te exalte e te lisonje, 

Chamando-te senhor, com larga cópia, 
Da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia! 

 
102  Oh! maldito o primeiro que no mundo 

Nas ondas vela pôs em seco lenho! 
Digno da eterna pena do Profundo, 

Se é justa a justa lei que sigo e tenho! 
Nunca juízo algum, alto e profundo, 
Nem cítara sonora ou vivo engenho 
Te dê por isso fama nem memória, 

Mas contigo se acabe o nome e glória 

 
(sublinhados nossos) 
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Outros autores, no entanto, vão mais longe. Mantêm a ideia do rigor histórico, mas sugerem que 
Camões, ex-combatente do Norte de África e do Oriente, dá à figura do Velho do Restelo o relevo 
e a transcendência dos seres superiores, plenos daquela sabedoria que só a experiência confere e 
que o próprio poeta conhecia por via directa. São as expressões «...um velho de aspecto 

venerando», «tais palavras tirou do experto peito» (estrofe 94) e, na abertura do Canto V, «Estas 

sentenças tais o velho honrado vociferando estava» suficientemente elucidativas da sincera 
simpatia que Camões tem pela figura do ancião. Aceite esta visão da figura do «Velho», as críticas 
contidas nas estrofes a ele referidas poderiam, muito justamente, ser interpretadas como 
correspondendo ao próprio pensamento do poeta. Aliás, bem fora da narrativa histórica, atente-se 
no teor crítico da estrofe 145 do Canto X – a qual deve ser entendida como referida à data da 
publicação do poema – e como se compatibiliza perfeitamente com o sentido global das palavras 
do venerando personagem: 
 
   Não mais, Musa, não mais, que a Lira tenho  
   Destemperada e a voz enrouquecida, 
   E não do canto, mas de ver que venho 
   Cantar a gente surda e endurecida. 
   O favor com que mais se acende o engenho 
   Não no dá a pátria, não, que está metida 
   No gosto da cobiça e na rudeza 
   Duma austera, apagada e vil tristeza. 
 

Mas o episódio do Velho do Restelo serve, ainda, para contestar a tese segundo a qual a 
descoberta do caminho marítimo para a Índia se destinava a combater o Islão. Assinala, a este 
propósito, António Sérgio: 
 

Sendo a fala do Velho do Restelo, evidentemente, um protesto absoluto contra toda «glória de 
mandar», toda «vã cobiça», todo instinto de combater e de tomar o alheio, – é absurdo 
interpretar os versos 
 

não tens junto de ti o Ismaelita, etc., 
 

como um incitamento à conquista de Marrocos, qual usa fazer-se. Não: o que o Velho pretende é 
demonstrar a hipocrisia dos que alegavam ir-se à Índia por motivo religioso, como quem 
argumentasse: «a alegação religiosa é falsa: portanto, se fosse o motivo religioso o verdadeiro 
motivo, 

 
se tu pela de Cristo só pelejas, 

 
não te darias ao trabalho de ir lá tão longe; pois esse mesmo infiel, que dizes combater, – ei-lo 
aqui, ao pé da casa.15  

 

Por muito que, nos dias de hoje, possamos ser adeptos dos ideais anticolonialistas, ninguém de 
bom senso defenderá que a empresa dos Descobrimentos – e a determinação de permanecer em 
largas zonas do mundo descoberto – pudesse ser levada a cabo sem o objectivo de engrandecer o 
reino. Certamente que honra e glória, no sentido meramente espiritual, são também parte 
importante da grandeza. Mas esta só o é, com rigor, desde que esse bem não traga consigo danos 

e males muito maiores. Pesando ambas as vertentes dessa complexa e inesquecível empresa, 
encontramos nas palavras do «filósofo» dos «Diálogos do sítio de Lisboa» a justa síntese sobre o 
resultado final da aventura da Índia: 
 

                                                           
15 SÉRGIO, António, Ensaios, Tomo IV, p. 128. 
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Em todas as obras se consideram duas coisas: o discurso e conceito do artífice, e a obra das mãos 
que a fizeram. O mesmo considero eu na conquista da Índia. Aqueles por cujo conselho se fez são 
os artífices; e os capitães e os soldados que a puseram em efeito são as mãos que fizeram a obra. 
Digo agora que, se considerarmos o discurso do artífice, a obra não é boa, pelas razões ditas, e 
porque as conquistas que se não podem unir com o Estado que as faz (de modo que nas 
necessidades que um e outro tiver se possam ajudar) serão danosíssimas: porque em lugar de 
acrescentar forças as diminuem, separando-se as que tem o Estado que as faz. E por isso nunca 
os Romanos saíram a conquistar fora de Itália sem primeiro a terem toda na sua obediência... e 
quando quiseram empreender novas empresas começaram por França, que é a primeira 
província em que se entra saindo de Itália, dividida dela só com os Alpes; e se passaram primeiro 
à Espanha foi por necessidade, obrigados da guerra dos Cartagineses. E ainda que os Estados se 
unem pelo mar, serão aqueles que com facilidade podem socorrer e ser socorridos nas ocasiões 
em que necessário for, e não aqueles de que se não podem valer nem os podem ajudar. Porque as 
conquistas desta sorte, ainda que delas se tenha algum proveito na fazenda, são de muito dano 
nas forças, que é mais importante, porque, estando separadas, claro está que se diminuem. 
Porém isto se não entenderá nas conquistas que depois de feitas pacificamente se possam 
governar, ficando seguras de novos acometimentos, ou tendo forças próprias com que resistir. E 
assim digo que, considerando o discurso do artífice (dos que ordenaram esta conquista) a obra 
não foi boa; mas se considerarmos como se obrou a manufactura, merece muito louvor. E assim 
os primeiros que ordenaram se fizesse, fizeram obra de temerários; mas os que a obraram, 
navegando por tantos mares e pelejando com tantas e tão várias nações, fizeram uma obra 
heróica e digna de eterna memória.16 

 
 
David Martelo 
 
Comunicação apresentada ao XXIV Colóquio de História Militar organizado pela Comissão Portuguesa de História 

Militar (2015) 

                                                           
16 VASCONCELOS, Luís Mendes de, Diálogos do sítio de Lisboa, pp. 91-93. 


