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A RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA NA 

EXECUÇÃO DO PLANO DA ÍNDIA 

 
 
No contexto da preparação que D. João II entendeu fazer com vista à viagem à Índia, em 7 

de Maio de 1487, em Santarém, dá-se o despacho de Pero da Covilhã e Afonso de Paiva, que 
partem, por terra, para o Oriente, em busca de informações sobre o comércio e navegação (o 
primeiro) e para contactos com o reino cristão do Preste João (o segundo). Trata-se de um 
momento deveras significativo em termos de ‘intenções’. Desse transcendente episódio, importa 
reter as seguintes ideias: 

 
 Tratando-se de uma operação de informações essencial, as instruções e os pedidos que 

D. João II transmite aos dois enviados – poderíamos designá-los de agentes secretos – 
contêm todo o pensamento estratégico do soberano, por revelarem aspirações, 
intenções e todo o tipo de preocupações que um comandante necessita de esclarecer 
antes de ultimar o planeamento de uma grande operação militar; 

 Nesse momento, verdadeiramente único no capítulo da política e da estratégia, o rei 
encontra-se acompanhado pelo duque de Beja, D. Manuel, então com idade de 18 anos 
(D. Afonso, o príncipe herdeiro, tem, então, apenas 12 anos); 

 Rui de Pina, escrevendo já durante o reinado de D. Manuel I, conclui a abordagem 
deste despacho afirmando que «depois da partida destes el-rei enviou outros, não sem 
muitos provimentos e avisos. E porém nunca finalmente se soube o que obraram, 
porque nunca mais tornaram».1 

 
Podemos reter, desta súmula de considerações, a confirmação da proximidade, em matéria 

de política externa, existente entre D. João II e seu primo e cunhado D. Manuel, a qual, com este 
exemplo, só pode ser classificada de muito elevada (para não dizermos total). Deixamos 
sublinhada, outrossim, a circunstância de um homem tão próximo de D. João II e de D. Manuel I 
(Rui de Pina) vir revelar que esta importante operação de informações acabou por ser um completo 
fracasso. 

No que respeita à questão de se saber se chegaram a Portugal algumas informações válidas, 
com origem nos enviados de D. João II, a historiografia portuguesa regista diversas versões que 
contrariam o comentário de Rui de Pina. Parecem ser, todavia, conjecturas pouco sustentadas, que 
alguns dos factos subsequentes – referimo-nos aos relatos da viagem inaugural de Vasco da Gama 
– acabam por não confirmar, como adiante veremos. 
 Prosseguindo a análise aos aspectos dos descobrimentos que realçam o traçado do plano 
político de D. João II, importa recordar que, no mesmo ano de 1487, no mês de Agosto, parte 
Bartolomeu Dias para a viagem que o levará até ao Rio do Infante (Great Fish River), já em pleno 
Oceano Índico. Bartolomeu Dias regressa a Lisboa, em Dezembro de 1488, com a preciosa 
confirmação de que a África era contornável pela extremidade sul. Esta informação permitia 
encarar, sem mais dúvidas de teor geográfico, a possibilidade de atingir a almejada Índia 
navegando para norte a partir do Cabo da Boa Esperança. 
 

Uma vez chegados a este ponto da nossa análise – e, seguindo as pisadas de vários 
historiadores de renome –, ocorre perguntar o porquê de não se ter, de imediato, organizado a 
armada para a viagem à Índia. Não terá sido, certamente, sem fortes motivos que um soberano tão 
avisado, como era D. João II, protelou uma decisão que parecia ser a razão principal de toda a sua 
política. Importa, então, perscrutar na própria História a razão ou razões de tal atitude. 

                                                 
1 PINA, Rui de, Crónica de D. João II, cap. XXI, p. 55. 
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A generalidade dos historiadores portugueses reconhece haver algo de estranho na 
circunstância de D. João II ter deixado passar quase sete anos sobre o regresso da viagem de 
Bartolomeu Dias ao Índico sem se decidir pelo envio da expedição de Vasco da Gama. São 
diversas as explicações adiantadas, todas elas procurando justificar – embora de forma cautelosa e 
com o emprego de muitas expressões denunciadoras de incerteza – a necessidade de gastar mais 
algum tempo em preparativos essenciais. Entre as razões mais comummente apresentadas 
encontram-se as seguintes: 
 

1. A necessidade de desenvolver um novo tipo de navios – com maior capacidade para 
receber artilharia e mais adequados a vencer a oposição dos ventos alísios de sueste2 – 
e o reconhecimento da rota do Atlântico Sul, afastada da costa de África; 

2. A espera de informações provenientes dos agentes enviados ao Oriente; 
3. As negociações para o casamento do príncipe D. Afonso; 
4. A morte do príncipe; 
5. O problema da sucessão; 
6. A negociação do Tratado de Tordesilhas; 
7. Os problemas de saúde que afectaram D. João II nos últimos anos da sua vida. 

 
A razão n.º 1 seria, por conseguinte, uma questão de ordem técnica que, com certeza, 

implicava experiências e, naturalmente, a perda de algum tempo. Mas tanto? Há autores, como 
Luís Albuquerque,3 que se inclinam para a hipótese de serem caravelas – e não naus – os navios 
São Gabriel e São Rafael que fizeram parte da armada de Vasco da Gama, o que, a ser verdade, 
anularia por completo este motivo como justificativo da demora. De qualquer modo, sobre este 
ponto, não dispomos de informações fidedignas que permitam avaliar se o período de sete anos 
acima referido era, ou não, suficiente para encontrar a solução apropriada. Os textos dos cronistas 
da época são, a este respeito, pouco elucidativos e, até, contraditórios. Rui de Pina, por exemplo, 
omite toda e qualquer referência a preparativos. Por seu turno, Garcia de Resende, que privou 
intimamente com D. João II na fase final da vida do rei, refere na sua crónica: 

 
Pelos grandes desejos que El-Rei sempre teve do descobrimento da Índia, no que muito tinha feito 
e descoberto até além do Cabo de Boa Esperança, tinha concertada e prestes a armada para 
descobri-la com os regimentos feitos, e por capitão-mor dela Vasco da Gama, fidalgo da sua casa, 

e por falecimento d'El-Rei a dita armada não partiu.4 
 
Duarte Pacheco Pereira, com um texto marcadamente mais técnico – como seria de esperar, 

dada a sua experiência de navegador –, coloca a maior parte da responsabilidade dos preparativos 
na pessoa de D. Manuel I, afirmando: 
 

...mandou el-rei nosso senhor que se fizessem quatro navios pequenos, que o maior não passasse 
de cem tonéis para cima, porque para terra não sabida, e tão incógnita como aquela então era, 
não era necessário serem maiores; e isto se fez assim por que mais ligeiramente pudessem entrar 
e sair em todo o lugar, o que, sendo grandes, não podiam fazer; e estes se fizeram por singulares 
mestres e oficiais, e assaz fortes de madeira e pregadura, e com três esquipações de velas cada 
nau, e assim amarras e outros aparelhos e cordoalha três e quatro vezes dobrada além da que 
costumam trazer, e louça dos tonéis, pipas, barris, assim de vinho, como de água, vinagre e azeite, 
toda foi arqueada com muitos arcos de ferro, que cada peça levava por segurar o que dentro 
tinha; os mantimentos de pão, vinho, farinhas, carnes, legumes e coisas de botica, e assim armaria 

                                                 
2 PERES, Damião, História dos Descobrimentos Portugueses, Comissão Executiva das Comemorações do Quinto 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique, Lisboa, 1959, p. 113. 
3 ALBUQUERQUE, Luís, Os descobrimentos portugueses, p. 132. 
4 RESENDE, Garcia de, Crónica d’El-Rei D. João II, Vol. 3.º, cap. CCVI, p. 63. 
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e bombardaria, tudo isto foi dado em tanta abastança, quanto à necessidade do caso convinha, e 

muito mais.5 
 
Não é difícil aceitar toda esta versão, a qual, além de tecnicamente desenvolvida, justifica o 

silêncio de Rui de Pina. O que não invalida, contudo, a nossa tese de que não se deve buscar na 
questão dos navios a justificação para o não lançamento da expedição, como adiante veremos. 

Quanto à razão n.º 2, podemos esquecer, por momentos, o comentário de Rui de Pina sobre 
o total insucesso da missão dos agentes de D. João II. Admitamos, pelo contrário, que é 
absolutamente seguro que, como afirma Damião Peres, Pero da Covilhã visitou Cananor, Calecut, 
Goa e Ormuz, e que... 
 

...os centros do comércio oriental, e as suas principais vias, deixaram então de ter para ele 
quaisquer segredos, patenteando-se-lhe [...] em toda a sua vastidão, não só o volume do tráfego, 
como a segurança, o método e a firmeza com que o praticavam os muçulmanos. Faltava-lhe, 
apenas, informar-se devidamente das condições em que, alcançada pelos navios portugueses a 
costa oriental da África, poderiam eles navegar para a Índia; isso o determinou a embarcar para 

Sofala.6 
 
Seguidamente, em 1491, Pero da Covilhã teria voltado ao Cairo para se avistar com 

emissários de D. João II que, presumivelmente, se encontrava ansioso por notícias. Esses 
emissários seriam portadores de uma carta do rei na qual ordenava que, caso fosse necessário, 
deveria prosseguir as indagações. Depois de entregar aos enviados de D. João II os elementos de 
informações que, até aí, recolhera, o explorador português teria, então, seguido para Ormuz, 
acompanhado de um dos emissários, enquanto o outro regressava a Portugal. Depois, Pero da 
Covilhã teria seguido para a Etiópia onde teria permanecido até ao final dos seus dias. 

Damião Peres também não parece duvidar de que toda a informação chegou às mãos de D. 
João II, embora não refira exactamente a data (provavelmente no final de 1491 ou no início de 
1492): 

 
Ao receber as cartas que do Cairo lhe enviara Pero da Covilhã, D. João II devia ter ficado bem 
satisfeito. As notícias do modo e preços por que se vendiam em Calecut a pimenta e a canela 
interessaram-lhe decerto; mas muito mais, indiscutivelmente, as da navegação do Mar das Índias, 

que eram excelentes.7 
 
Não deixa de ser surpreendente como é que homens próximos do rei – como eram Rui de 

Pina e Garcia de Resende – se não deram conta desta grande alegria que o monarca teria 
experimentado ao receber as notícias de Pero da Covilhã. Como quer que seja, se as conclusões 
tiradas por Damião Peres e outros historiadores correspondessem à realidade, a operação de 
informações só poderia classificar-se de muito bem-sucedida. D. João II teria recebido, portanto, 
dados essenciais sobre tudo o que de verdadeiramente importante poderia desejar saber antes de 
expedir a armada descobridora. Não poderá negar-se, por outro lado, que uma das melhores formas 
de comprovar a veracidade desta versão seria encontrarmos, no relato da viagem de Vasco da 
Gama, elementos concretos comprovativos do conhecimento antecipado do que iam encontrar – 
sobretudo no que concerne às questões verdadeiramente essenciais. Sucede, no entanto, que a 
leitura do Roteiro da primeira viagem de Vasco da Gama (1497-1499), de Álvaro Velho, sugere 
precisamente o contrário. O autor do roteiro não se cansa de anotar, com uma frequência 
verdadeiramente hilariante, a existência de numerosos núcleos de cristãos, logo a partir da costa de 
Moçambique. Ao chegar a Calecut, Álvaro Velho escreve com indisfarçado entusiasmo: 

                                                 
5 PEREIRA, D. Pacheco, Esmeraldo de situ orbis, Liv. 4.º, cap. 2.º, pp. 197-198. 
6 PERES, Damião, História dos Descobrimentos Portugueses, Comissão Executiva das Comemorações do Quinto 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique, Lisboa, 1959, p. 111. Sublinhado nosso. 
7 PERES, Damião, História dos Descobrimentos Portugueses, Vertente, Porto, 1983, p. 250. 
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Esta cidade de Calecut é de cristãos, os quais são homens baços. E andam [parte] deles com 
barbas grandes e os cabelos da cabeça compridos, e outros trazem as cabeças rapadas e outros 

tosquiadas...8 

 
Depois, ao descrever o trajecto que têm que fazer até ao local da audiência concedida a 

Vasco da Gama pelo samorim, o autor do roteiro fá-lo sempre no pressuposto de se encontrarem 
no meio de cristãos e descreve o que designa por “igrejas” em termos de claro equívoco: 

 
E outros muitos santos estavam pintados pelas paredes da igreja, os quais tinham diademas; e a 
sua pintura era em diversa maneira, porque os dentes eram tão grandes que saíam da boca uma 

polegada, e cada santo tinha quatro e cinco braços.9 
 
Por fim, atribui ao capitão da armada o seguinte discurso dirigido ao soberano de Calecut: 
 
E o capitão lhe disse como era embaixador de um Rei de Portugal, o qual era senhor de muita terra 
e era muito rico de todas as coisas, mais que nenhum Rei daquelas partes; e que havia sessenta 
anos que os Reis seus antecessores mandavam, cada ano, navios a descobrir contra aquelas 
partes, porquanto sabiam que, em aquelas partes, havia Reis cristãos como eles. E que, por este 
respeito, mandavam a descobrir esta terra; e não porque lhes fosse necessário ouro nem prata, 
porque tinham tanto em abundância que lhes não era necessário havê-los desta terra. Os quais 
capitães [desses navios] iam e andavam em um ano e [em] dois, até que lhes falecia o 
mantimento, e sem acharem nada voltavam para Portugal. E que agora um Rei, que se chamava D. 
Manuel, lhe mandara fazer estes três navios e o mandara por capitão-mor deles; e lhe dissera que 
ele se não tornasse a Portugal, até, que lhe não descobrisse este Rei dos cristãos, e que se 
tornasse que lhe mandaria cortar a cabeça. E que se o achasse que lhe desse duas cartas, as quais 
cartas lhe ele daria ao outro dia; e que assim lhe manda dizer, por palavra, que ele [Rei de 

Portugal] era seu irmão e amigo.10 
 

A narrativa de Álvaro Velho prossegue com a descrição das humilhações sofridas por 
Vasco da Gama e seus homens durante os primeiros dias em Calecut, humilhações essas 
resultantes de uma boa-fé que resultava de estarem convencidos não só da existência de cristãos, 
como da qualidade de cristão do soberano local. Em 13 de Agosto de 1498 – quase a completar 
três meses de estada em Calecut! – Álvaro Velho ainda relata os vexames sofridos referindo 
quanto estavam «tristes, por vermos uns homens nas mãos de seus inimigos, e assim pelo grande 
desaviamento que isto dava à nossa partida. E assim mesmo o sentimos por um Rei cristão nos 
fazer tanta perraria...».11 Perante tanta credulidade, como podemos admitir, simultaneamente, que 
Pero da Covilhã se tenha demorado em Calecut e não tenha transmitido para o rei português que, 
ali, na costa do Malabar, não havia qualquer comunidade cristã – muito menos um rei? 

Parece mais lógico avançar, portanto, para a seguinte conclusão: se, em vida de D. João II, 
se sabia pouco sobre a navegação, o comércio e a existência de cristãos no oriente, quando a 
armada de Vasco da Gama parte de Lisboa, em 1497, poucas ou nenhumas informações 
adicionais se haviam obtido nesta matéria, não sendo essa situação impeditiva do lançamento da 
expedição. As causas do adiamento serão, necessariamente, outras, bem mais ponderosas. 
 
 
David Martelo – Agosto de 2020 
 

                                                 
8 VELHO, Álvaro, Roteiro da primeira viagem de Vasco da Gama (1497-1499), p. 41. 
9 Ibidem, p. 44. 
10 Ibidem, pp. 47-48. 
11 Ibidem, p. 60. Sublinhado nosso. 


