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Na sua “peregrinação” pelo mundo, o homem português, como não poderia deixar de ser, 
levou consigo as raízes culturais da Terra Mãe. Essas raízes são um somatório de 
influências dos povos que passaram pelo território português e configuraram a alma 
portuguesa, acrescidos da experiência vivida pelo próprio na sua aventura pelos mares e 
no encontro com outros povos e outras culturas. 
Como sabemos a nação portuguesa sofreu múltiplas influências ao logo dos séculos 
anteriores à fundação da nacionalidade. Cada povo que ocupou o que é hoje o território 
português imprimiu uma marca diferente nos contornos e na projecção desses valores. 
Relativamente ao povoamento e desenvolvimento urbano destacaremos três influências 
diferentes. A influência Celta, a mais antiga de todas e talvez a mais marcante, no que se 
refere à morfologia urbana, pronunciou e preferiu a construção de cidades altaneiras que 
dominavam a paisagem, normalmente pródigas em recursos naturais e de excelente 
exposição solar. Os castros, aglomerados celtas, foram em muitas cidades portuguesas, a 
origem do aglomerado urbano. Construídas no alto de colinas, estas urbes dominavam as 
cercanias e localizavam-se não longe de importantes cursos de água, normalmente rios ou 
ribeiras de caudal expressivo e nessas circunstâncias, dominavam as planícies férteis que 
se espraiavam aos pés da cidade. 
Vemos então como a maioria das cidades portuguesas nasceu, e quase sempre se 
manteve, ligada a lugares altos. 
Cercada de muralhas, estes anéis vão-se alargando á medida que os tempos correm e a 
cidade cresce até que no séc. XIX o desenvolvimento industrial rompe definitivamente 
com os amuralhados. Nessas cidades os lugares altos eram dominados pelos poderosos, o 
rei e a igreja, com o castelo e a sé a pontuarem a paisagem, enquanto as zonas baixas 
eram deixadas ao povo e aos mercadores. Surge então a distinção entre a “Alta” e a 
“Baixa”, tão comum nas cidades portuguesas e que Lisboa ou Coimbra são ainda reflexo. 
Esta cidade altaneira privilegiava essencialmente o litoral ou a proximidade aos 
principais rios que atravessam o país. 
Depois surge um urbanismo planeado de origem romana feito e pensado à imagem de 
Roma. Dá-se preferência ao interior e às regiões planas que facilitem a expansão urbana 
ordenada e por onde passam naturalmente as muitas vias romanas que constituíam a rede 
de estradas que suportavam a administração do império. Muitas destas cidades, tão 
importantes no período romano não vingaram com os tempos. A uma Conímbriga 
planeada e plana, preferiram os portugueses a Aeminium (Coimbra), acidentada e 
construída organicamente, espontaneamente, nas encostas da colina que bordeja o rio 
Mondego. 
E depois temos a influência árabe, que baralha as anteriores heranças. Com os mouros 
vamos dar importância, mais do que à via, ao construído, á casa. A cidade cresce para 
dentro, para os espaços privados entre becos, pátios, escadarias e ruas sem saída. Surgem 
as divisões por bairros compartimentados e repartidos por etnias, grupos urbanos ou 
profissionais. Abandonam-se as cidades de planície, reforçam-se os amuralhados e as 
alcáçovas (como indicia o próprio vocábulo de origem árabe). 
E surge a cidade portuguesa (!), bem localizada e exposta, quase sempre a Sul ou 
Sudoeste, altaneira e litoral, orgânica e inconfundível. 
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Nos primeiros anos da fundação do reino, os monarcas mais empreendedores vão 
acentuar as características desta cidade. Com D. Sancho I, D. Afonso III e D. Dinis, três 
momentos importantes para a afirmação da cidade portuguesa, acentuam-se as suas 
características. Pelo momento político e militar que se vive, há que defender as cidades 
com muralhas e castelos. Procuram-se os lugares de inexpugnável defesa militar, ainda 
que muitos deles na orla fronteiriça. Acentua-se a dicotomia entre “Alta” e “Baixa”, 
construindo o rei os seus paços, na dita “Alta”. Favorece-se a fixação urbana e o 
desenvolvimento das cidades, porém, sempre dentro deste figurino. No início da 
expansão ultramarina o rei ainda vivia nos Paços da Alcáçova. Isto não só em Lisboa que 
era a capital, mas também noutras cidades e lugares por onde passava ou onde tinha 
poiso, como o eram os casos de Coimbra, Leiria ou até Montemor-o-Novo. 
Esta tradição fez com que em Portugal, como diz o geógrafo Orlando Ribeiro, quase não 
haja cidades de planície.       
Fixadas as fronteiras e pacificada a situação político-militar nos fins da primeira dinastia, 
a tendência é para que as cidades do litoral cresçam e as do interior percam importância. 
Com as navegações e valorização da frente marítima de costa, acentua-se esta tendência. 
Os portugueses querem fixar-se nas cidades de costa, que é de lá que vem toda a riqueza 
e é lá que se vive todo o frenesim dos que chegam e dos que partem para os Brasis e para 
o Oriente. 
Naturalmente que quando demanda os quatro cantos do mundo, o português leva consigo 
a imagem da Terra Natal. Para mais a administração portuguesa, ao contrário da 
espanhola, nunca impôs um modelo urbano nem regras a respeitar no que se refere à 
construção das novas cidades. 
A cidade ultramarina evocando aqui e ali a cidade portuguesa vai buscar a matriz urbana 
à experiência, às condicionantes geográficas, militares, estratégicas e sociais. Dessa 
prática faziam parte também as reformas normalizadoras promulgadas ao tempo do rei D. 
Manuel e que davam pelo nome de posturas, forais, regimentos, cartas régias e outras. É 
precisamente com o rei Venturoso que a cidade portuguesa conhece um ordenamento, 
não generalizado como o protagonizado pelas famosas “Ordenanzas”, de 1573, de Filipe 
II, mas casuístico e determinado, sobretudo pelos forais, que não eram na altura mais do 
que os modernos PDM’s (Planos Directores Municipais). Estes forais não são planos de 
autor, mas sistematizam uma tradição sedimentada pela experiência de séculos no 
continente, e depois testada nas cidades de além-mar.   
Logo que se procura fixar, o português vai, em primeiro lugar, satisfazer os interesses da 
coroa portuguesa procurando, os locais geograficamente mais propícios, no que toca à 
exposição solar, estratégia militar, comunicação, abastecimento e condições de vida. 
Portanto não é por acaso que as cidades portuguesas de além-mar estão sempre 
posicionadas em locais estratégicos na região em que se inserem e com boas exposições. 
Se, era esse o conceito de cidade portuguesa que viajava a bordo das naus e era 
implementada além mar, as condições de sobrevivência reforçavam as características da 
cidade geograficamente bem localizada em zonas preferencialmente altas. E para mais os 
portugueses chegavam aos novos continentes por mar e era esse mar que lhes garantia a 
supremacia militar no mundo de então. Não admira, portanto, que, senão construída na 
costa, a cidade portuguesa de além-mar surgisse não muito longe do oceano, bem 
protegida por cursos de água, enseadas, ou baías. É o caso da esmagadora maioria das 
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cidades a que poderemos dar como exemplo, Ceuta, Angra, Bahía, Mascate, Luanda, 
Moçambique, Diu, Damão, Goa, Macau, Malaca e Nagasaqui, entre tantas outras. 
A função do porto era tida como a principal, por isso bem atendidas as condições de 
acolhimento e protecção das armadas contra os adversários, o que mais uma vez sugeria a 
construção de povoados protegidos por defesas militares erigidas em lugares estratégicos 
e quase sempre altos. 
Logo que deixa o continente europeu, o português cruza-se com duas realidades 
diferentes, a dos arquipélagos atlânticos, Açores, Madeira, Canárias (também), Cabo 
Verde, São Tomé, Fernando Pó e a do Norte de África. 
No Atlântico há que enfrentar a adversidade do isolamento e as incursões de piratas, ou 
adversários, no Norte de África são igualmente os inimigos que impõem uma protecção 
cuidada. Do lado do mar procuram-se sempre baías de excelente navegabilidade, 
enquanto do lado de terra há que não descurar os perigos que espreitam no sertão. 
Segundo o holandês João Hugo de Linschoof, a principal ilha dos Açores, em 1589, era:  

…a Terceira, vulgarmente chamada Ilha de Jesus Cristo da Terceira. 
Tem quinze ou dezasseis léguas de circuito, com rochedos altos e 
sobranceiros, de que é cingida, como se fossem muralhas levantadas 
pela natureza, que a tornam inexpugnável. E, onde quer que faltem 
esses rochedos, existe sempre fortaleza de boa defensão. Não tem 
nenhum golfo nem obra onde as embarcações permaneçam com 
segurança. Apenas em frente da cidade de Angra a terra, avançando 
um pouco pelo mar, em forma de crescente, oferece o aspecto de um 
porto. É mesmo o que dá o nome à cidade porque os portugueses 
chamam angra a uma baía com a forma de uma boca aberta ou de 
meia lua. Num lugar em que a ilha forma como que um cotovelo, 
vêem-se dois montes chamados do Brasil, os quais avançam por tal 
forma pelo mar dentro que se julgaria estarem separados do resto da 
ilha ...No sopé da dita montanha há um castelo e em face desse ainda 
um outro, os quais servem para a defesa do porto onde nenhum navio 
entra sem licença, e aí reside o governador”.  

Ou como num outro relato do tempo;  
“ Na ponta do porto de Angra, da parte do oriente, está uma grande 
fortaleza, chamada de São Sebastião, com uma grande cisterna 
dentro, que levará quinhentas pipas de água, com os seus baluartes e 
um cubelo em baixo, quase raso com o mar, onde está assentada a 
artilharia. (...) Pegado com esta fortaleza, espaço de um tiro de besta 
pera a banda da cidade está um porto, fechado de alto e largo muro 
pela banda da terra, que não tem mais do que uma porta muito 
pequena, por onde não cabe senão uma só pessoa, que se chama o 
porto das Pipas, no qual se recolhem cinco ou seis navios, posto que 
sejam de setenta e oito toneladas, e ali varam arriba e invernam e 
consertam. (...) Da ponta desta fortaleza se vai fazendo uma grande 
baía, de um quarto de légua , até outra ponta, que se chama do Brasil, 
que é um morro grande, alto, comprido, a modo de ilhéu, largo na 
ponta que sai ao mar; é estreito onde está pegado na terra, tanto como 
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um tiro de besta da terra e até começar a subir ao alto, onde está 
outra fortaleza, que se chama de Santo António”. 

Deparamos então com os perímetros amuralhados, primeiramente pontuados de cubelos e 
torres que mais tarde são substituídas por baluartes baixos e possantes. Vivem-se então as 
primeiras experiências urbanas e arquitectónicas que levam aos quatro cantos do mundo a 
presença portuguesa. 
Nas ilhas vai-se dando expressão à construção do tecido urbano, quer isto dizer à 
edificação das novas cidades. Primeiro o Funchal (Madeira) e a Praia da Vitória (Açores), 
depois, Angra e Ponta Delgada (Açores), depois Ribeira Grande (Cabo Verde) e depois 
São Tomé. Em todas as cidades se ensaia o modelo que está no sangue que corre no 
próprio português. A fortificação a proteger o ancoradouro e no local mais digno, a 
igreja. Não longe ficavam os Paços da Câmara e a Misericórdia. Em redor, noutros 
pontos também dominantes, casas conventuais e no espaço que sobra vai crescendo a 
cidade com a sua rua direita e o seu rossio (praça principal). 
Como nos refere o autor a propósito de Angra: 

Está esta cidade situada ao modo circular, quase redonda, em um 
baixo vale e nos outeiros que a cercam, em um dos quais, mais alto da 
banda do norte (...) Está toda ela mui bem situada, com muitas ruas 
largas e cordeadas com as bocas ao mar, que as fazem muito 
graciosas, com uma rua mui larga que as atravessa e parte todas pelo 
meio de um cabo da cidade até o outro. Tem casas sumptuosas, e 
delas de dois sobrados, edificadas todas por boa e gentil ordem, como 
cabeça de todo o bispado destas ilhas, que a há-de dar a todas elas, 
em que ordinariamente reside o bispo, em seus paços, com um 
fermoso jardim ornado e regado com uma fresca fonte no meio. Os 
quais estão defronte da Sé, que está quase no meio da cidade, 
sumptuoso templo ainda não acabado (...) Dentro, nesta cidade, e seus 
arrabaldes há quatro freguesias. Tem um sumptuoso mosteiro de São 
Francisco, da invocação de Nossa Senhora da Guia, ... situado no 
mais alto da cidade; e dois mosteiros de freiras... Está também nesta 
cidade, sobre a baía do porto, um colégio dos padres da Companhia 
de Jesus, por entretanto, até se edificar outro novo. 
Saindo da porta do mar à rua Direita, principal, está uma fermosa 
casa da Misericórdia, de três naves e três portais, com seu hospital 
anexo... Além das igrejas, há nesta cidade muitas ermidas, muito bem 
fundadas e ornadas. 
Na entrada do porto está uma nobre casa da alfândega de el-rei, toda 
de cantaria lavrada, de grandes rendimentos pelas muitas entradas e 
saídas que há na terra...    

No Norte de África o espaço é mais contido e a liberdade de expansão mais cerceada 
pelos perigos que espreitam do lado do inimigo. Há também que distinguir estas cidades 
do exemplo das ilhas que sendo totalmente virgens à chegada dos portugueses, foram 
totalmente delineadas pelo homem que então por aí apareceu. Já no caso africano, 
ocupam muitas das vezes os portugueses um lugar deixado pelos mouros, ainda que 
sempre definam a sua própria cidade.  
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Mas é este exemplo africano interessantíssimo palco de experiências urbanas e 
arquitectónicas. O Norte de África foi o único quinhão do ultramar que amiúde foi 
visitado pelos monarcas portugueses. Do resto das possessões portuguesas chegam 
notícias e informações, bem documentadas e levantadas é certo, mas sem o conhecimento 
presencial do rei. Por isso, e por que a curta distância assim o favorecia, muitos 
arquitectos reais houve que trabalharam nas obras das grandes fortalezas do Norte de 
África. Trata-se de experiências pioneiras que privilegiavam o desenvolvimento de uma 
nova arquitectura militar virada para as diferentes condições geográficas que a região 
apresentava, mas muito mais próxima de uma resposta militar eficaz aos novos desafios. 
Arquitectos como os irmãos Arruda, Francisco e Diogo, trabalharam assiduamente em 
cidades como Safim, Ceuta ou Azamor. Sabendo nós que ambos eram distintos mestres 
reais e que Francisco é o autor da Torre de Belém, poderemos ajuizar da importância que 
o rei dava então à fortificação das cidades de além-mar. E logo aí, nesse trabalho, 
cruzam-se influências. Não sabemos então se são mais importantes os exemplos que os 
arquitectos colhem nos novos cenários se aqueles que fazem construir nas novas cidades 
portuguesas. Também nesta área do património é o início de um intercâmbio cultural e de 
uma troca de experiências que vai enriquecendo a arquitectura e o urbanismo 
portugueses.  

 
Figura 1 

As cidades ou praças do Norte de África, como muitas das vezes denominamos esses 
pedaços de Portugal no Magreb, transformam-se à imagem de Portugal. Em Arzila, para 
além de um amuralhado que cinta a cidade, impõe-se a torre de menagem altaneira. Nos 
meandros da cidade confundem-se as raízes árabes de cá e de lá do Atlântico. Noutras 
cidades já a imagem portuguesa, europeia, é mais marcante. Ceuta, naturalmente sempre 
protegida, tem uma imponente fortificação, construída segundo os parâmetros da 
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arquitectura militar mais avançada da época. Com as suas igrejas e conventos, a cidade 
cresce à sombra das muralhas. 
Em Alcácer-Ceguer subsistem arruinadas as muralhas a atestar a origem portuguesa. Em 
Safim ou Azamor, a estrutura do fortificado faz a transição entre o castelo e o 
abaluartado. Em ambos os exemplos encontramos as marcas da arquitectura erudita 
manuelina. Já Mazagão (El Jadida) e Mogador (Essauira), representam excepcionais 
exemplos da arquitectura e urbanismo portugueses. As fortificações com as suas 
esplanadas, baluartes e cisternas, as cidades com uma rede de artérias mais mediterrânea 
que árabe abraçam os cânones da urbe europeia. Acresce que aqui, pelos perigos que se 
vislumbravam diariamente, era dada menor liberdade de construção aos habitantes e por 
isso maior regulamentação no edificado. 

 
Figura 2 

Também do outro lado do Atlântico, na costa brasileira, a escolha do local de 
implantação da cidade obedece a princípios geográficos e estratégicos bem definidos. 
Disso nos dá conta no seu relato Ambrósio Fernandes Brandão quando nos revela a 
cidade de Olinda pouco antes da ocupação holandesa (1630-54):  

Dentro da vila de Olinda habitam inumeráveis mercadores com suas 
lojas abertas, colmadas de mercadorias de muito preço, de toda a 
sorte em tanta quantidade que semelha uma Lisboa pequena. A barra 
de seu porto é excelentíssima guardada por duas fortalezas bem 
providas de artilharia e soldados que as defendem; os navios estão 
surtos da banda de dentro seguríssimos de qualquer tempo que se 
levante, posto que muito furioso, porque tem para a sua defensão 
grandíssimos arrecifes aonde o mar quebra (...) A vila é assaz grande, 
povoada de muitos e bons edifícios e famosos templos, porque nela há 
o dos padres da Companhia de Jesus, o dos padres de São Francisco 
da ordem capucha de Santo António, o mosteiro dos carmelitas e o 
mosteiro de S. Bento, com os religiosos da mesma ordem: em todos 
esses mosteiros assistem padres de muita doutrina e virtudes.  

Por outras palavras, o mesmo nos refere o holandês João Baers, em 1630.  
No que diz respeito à praça de Olinda, a referir que ela está situada 
de forma de ângulo do dorso de um alto monte, do qual uma 
extremidade é mais elevada do que a outra. No extremo mais alto 
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acha-se o convento dos Jesuítas, sendo o extremo norte do lugar 
formado pelas encostas do mesmo monte; para o lado sul encontra-se 
o convento dos franciscanos, que tem um bonito pátio com uma bela 
fonte onde o povo vai buscar água para beber.  
Descendo o monte a partir do convento dos Jesuítas, depara-se 
novamente com uma eminência sobre a qual eleva-se a principal 
igreja paroquial do lugar, chamada Salvador, a casa da câmara 
debaixo da qual acha-se o açougue e à direita acima dela, a prisão  
(...) sendo a eminência em cima plana e igual: também ali existe uma 
bela e larga rua ultimamente chamada Rua Nova, que foi a primeira 
rua da cidade. Porém no extremo meridional, onde está situado o 
hospital, chamado Misericórdia, desce o monte com tão áspero que 
quase não pode-se subi-lo sem grande esforço e trabalho nem descê-lo 
sem perigo de cair-se, (...) numa outra eminência, mas não espinada e 
nem tão alta, e ali encontra-se a outra igreja paroquial  chamada de 
S. Pedro e ali em volta acham-se muitas e belas casas e muitos 
armazéns, porque este é o extremo da praça, onde o rio vindo do 
recife (do qual falaremos) chega e corre pela parte ocidental. As casas 
não são baldas de conforto, mas, cómodas e bem feitas, arejadas por 
grandes janelas que estão ao nível do sotão ou celeiro, mas sem 
vidros, com cómodas e belas subidas, todas com largas escadarias de 
pedra, porque as pessoas de qualidade moram no alto. Os umbrais de 
todas as portas e janelas são de pedra dura e pesada. A cidade tem 
como se disse, duas igrejas paroquiais, pois que enquanto a principal 
é chamada de S. Salvador, a outra tem o nome de S. Pedro; e possui 
cinco conventos: dos Jesuítas, dos franciscanos, dos carmelitas, dos 
beneditinos e o convento das freiras. A todos excede o convento dos 
Jesuítas que é muito grande e de bela construção, em forma de 
quadrado e tem no centro um pátio; é alto de dois andares com 
galerias duplas ao longo dos mesmos, dos quais entra-se em todos os 
quartos situados em redor..... 

Ao longo dos tempos o homem ganhou consciência do interesse e suprema importância 
da preservação e defesa do património. Especialmente depois da 2ª Guerra Mundial que 
foi responsável por perdas irreparáveis, sobretudo na Europa e na Ásia, e agora que 
vivemos diariamente a brutalidade de conflitos em regiões que são berço da humanidade 
e encerram tesouros de excepcional valor, não deixa de ser louvável que através de 
organizações internacionais os países mais desenvolvidos assistam técnica e 
economicamente aqueles que sendo carenciados detêm adentro das suas fronteiras, 
valioso património que transcende esses mesmos limites. É o caso da UNESCO, agência 
da Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, que, na senda das suas 
preocupações e projectos de apoio à preservação do património, decidiu em 1972, na 17ª 
Assembleia Geral, votar uma lista de bens de excepcional valor. Esta lista, que tem vindo 
a aumentar em número e em projecção internacional, tem merecido a atenção dos vários 
países membros porque devido á excelência dos imóveis e conjuntos listados, não só 
garantem a assistência da UNESCO em caso de necessidade, como projectam o nome 
desse tesouro num mundo em que o peso do turismo cresce de ano para ano. Para 
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qualquer monumento ou sítio, fazer parte da lista do Património Mundial Classificado, 
assegura a qualidade a que turistas desejam aceder, tornando-se também por isso em 
locais de grande atracção. 
A UNESCO, através dos seus organismos estabelece não só critérios apertados para a 
selecção e aprovação dos monumentos e sítios como parte dessa mesma lista, como ainda 
controla e determina que a qualidade que presidiu à classificação não se perca ou altera 
com o tempo, pois caso isso venha a acontecer o mesmo monumento ou sítio poderá ser 
desclassificado. Bem pelo contrário em caso de calamidade a UNESCO disponibiliza 
apoio à recuperação desse património. 
Convém então saber que a UNESCO estipula seis critérios fundamentais para a 
classificação do património cultural. 
Assim, para integrar essa lista, todo o património cultural deverá representar uma obra 
prima do génio criador humano; Testemunhar o intercâmbio cultural em determinado 
período, na área da arquitectura, arte, urbanismo e tecnologia; Dar excepcional 
testemunho de tradições vivas ou desaparecidas; Oferecer um exemplo de arquitectura ou 
paisagem urbana de um ou vários períodos da história da humanidade; Constituir 
exemplo de fixação humana, sobretudo quando representante de uma ou mais culturas; E 
finalmente estar relacionado com acontecimentos determinantes de excepcional valor e 
significado universal. 
Através de uma rápida vista de olhos pelos princípios fundamentais da classificação, 
torna-se evidente que o património de origem portuguesa construído no mundo, não só 
preenche muitas dessas condições, como representa e simboliza movimentos que 
promoveram e proporcionaram o intercâmbio de cultura ou culturas. 
Para além dos monumentos e sítios classificados dentro das fronteiras portuguesas e entre 
os quais se destaca, pela atenção que nos merece nesta aproximação à cidade lusófona, o 
Centro Histórico da cidade de Angra do Heroísmo, nas ilhas dos Açores, muitos outros se 
somam a esta lista. 
Fora das fronteiras portuguesas e até à data, estão listados Património Cultural da 
Humanidade; No Brasil, o Centro Histórico de S. Salvador da Bahía (1985), o Centro 
Histórico de Olinda (1982), o Centro Histórico de São Luís do Maranhão (1997), a 
Cidade Histórica de Ouro Preto (1980), o Santuário do Bom Jesus de Congonhas (1985), 
o Centro Histórico de Diamantina (1999), o Centro Histórico de Goiás (2001) e a Igreja 
Jesuíta de S. Miguel das Missões (1984); Na Argentina, as Igrejas Jesuítas de S. Ignácio 
Mini, Sta. Ana, Na. Sra. do Loreto (1983) e a igreja de Sta. Maria Maior (1984); No 
Paruguai, as Missões Jesuítas da Santíssima Trindade de Paraná e Jesus Tavarengue 
(1993); No Uruguai, o Bairro Histórico da Colónia do Sacramento (1995); No Senegal, a 
Casa dos Escravos, na Ilha de Gorea (1978); No Gana, a Fortaleza de S. Jorge da Mina 
(1979); Em Moçambique, os Monumentos da Ilha de Moçambique (1991); Na Tanzânia, 
os Vestígios do Forte de Gereza (Quíloa) (1981); Na Etiópia, os Monumentos e Castelo 
de Gondar (1979); No Sri Lanka, o Forte e a Cidade Velha de Gale (1988); Na Índia os 
Monumentos e Igrejas de Goa 1986); E em Macau os edifícios do centro histórico (2004). 
Muitos outros espaços urbanos ou exemplares arquitectónicos que espelham o legado 
lusófono no mundo e sobretudo na Ásia, não pertencem a esta lista de excepção mas não 
deixam de ser para Portugal e para o Mundo, importantíssimos vestígios do génio criador 
português. 
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Em qualquer parte da Ásia litoral e por onde possamos viajar, estamos permanentemente 
a dar com vestígios dessa presença. No tão actual, Golfo Pérsico, zona de primordial 
valor estratégico, ontem como hoje, são frequentes os vestígios dessa presença. O Forte 
do Bharein, na ilha do mesmo nome, a fortaleza de Ormuz no Irão, os Fortes de Soar, Sib, 
Curiate, Calaiate, Matrah, Mascate, todos na costa omanita, são alguns exemplos que têm 
em Mascate talvez um dos mais completos e perfeitos conjuntos do Índico Ocidental. 

 

Figura 3 
Apesar das condições climatéricas extraordinariamente adversas, onde as temperaturas se 
quedam a maior parte do ano acima dos 35ºC, os portugueses definiram na esplêndida 
baía de Mascate um quase inexpugnável sistema defensivo. A pontuar cada uma das 
entradas da baía um potente forte, construído no alto dos rochedos. S. João e Almirante, 
assim se chamavam os fortes que hoje dão pelo nome de Jalali e Mirani. Mais abaixo, na 
marginal da costa, lá está uma cintura de muralhas, que envolve vários baluartes como a 
ainda conhecida Torre Cabrita, que tomou o nome do português que a defendeu até à 
morte. Adentro dessas muralhas cresce a cidade a que não faltavam igrejas e conventos. 
Todo este dispositivo de segurança foi construído debaixo das mais severas condições 
climatéricas e sob a pressão dos inimigos ingleses e persas. 
No Índico central, não é possível numa rápida abordagem referir com o mínimo de rigor 
as cidades e fortificações construídas pelos portugueses, mas tão só dar uma pálida ideia 
da sua importância. Para referência temporal basta dizer que os portugueses chegaram a 
Calecute, com Vasco da Gama, em Maio de 1498 e deixaram Goa em Dezembro de 1961. 
Na imensa costa indiana foram ao longo dos quase cinco séculos de permanência, 
construindo fortalezas e cidades que abrigavam as suas armadas, os seus missionários, os 
seus comerciantes, mas também uma mole de luso descendentes que constituem a 
sociedade dita goesa, e que encontramos um pouco por toda a parte no lado do Índico 
Ocidental, que na parte Oriental, esta comunidade é substituída por outros luso 
descendentes, os macaenses. 
Conquistada por Afonso de Albuquerque em 1510, a cidade de Goa desde logo se 
constituiu como sede administrativa do império, residência do Viso-rey, sede de bispado e 
mais tarde residência do Patriarca das Índias. No ano de 1600, a cidade contava cerca de 
225.000 habitantes e era considerada uma das grandes metrópoles do seu tempo. No dizer 
de António Bocarro:  
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a cidade de Goa está lançada ao longo do rio que a faz ilha, 
começando as casas dela desde Panelim até à Madre de Deus... os 
fogos que há dentro nesta cidade de Goa em os ditos limites são três 
mil afora os conventos, entre os quais oitocentos são de Portugueses 
casados... o restante do dito número dos três mil fogos são gentios 
mercadores e oficiais, canarins e guzarates... 

O Colégio Novo, em Goa, estava desde 1580, instalado no Monte do Rosário, local para 
onde fora transferido o Colégio de S. Paulo que acolhia quantos religiosos chegavam do 
reino ainda a tempo de completarem a sua formação religiosa. Este seminário sucedeu ao 
Colégio de Santa Fé que tinha sido instituído pelo vigário geral, Miguel Vaz Coutinho e 
pelo franciscano, Diogo de Borba no ano de 1542, ainda antes do Colégio de Santo 
Antão, velho, em Lisboa. Neste colégio receberam a preparação espiritual e académica, 
os companheiros de São Francisco Xavier, Paulo e António de Santa Fé. Era, então, uma 
grande casa destinada a acolher os religiosos não portugueses no que determinava a 
criação de um extraordinário ambiente de intercâmbio e aculturação de uma imensidão de 
gentes e culturas. Sob a orientação dos padres fundava-se uma escola percursora das 
universidades mais internacionais da actualidade. 

 
Figura 4 

Da barra do Mandovi, à ilha de Goa, as naus subiam as águas vermelhas do rio até 
lançarem ancora defronte do arco dos Vice-reis. No centro da cidade estava o largo da Sé 
com a catedral de um lado e a igreja de S. Francisco do outro. Mais adiante ficava a igreja 
do Bom Jesus que ainda alberga o túmulo de S. Francisco Xavier e é motivo de 
peregrinação anual de milhares de peregrinos. Em redor era um enxamear de conventos e 
casas conventuais que entre cercas davam lugar ao casario da população. Goa era a mais 
populosa, rica e imponente cidade portuguesa no Oriente que merecia o epíteto de “Quem 
não viu Goa, não viu coisa boa” e “Quem viu Goa não precisa de ver Lisboa”. 
Outra cidade conquistada por Afonso de Albuquerque, foi Malaca. Em 1511, o então 
governador da Índia dá início à construção de uma esplendorosa fortaleza a que apelidou 
de “A Famosa”. Dessa fortificação restam umas pedras de armas, mas da muralha que 
posteriormente os portugueses construíram para proteger a cidade dos inimigos 
holandeses, ainda resta a porta de Santiago, exemplar que a Inglaterra, enquanto potência 
colonial poupou à destruição maciça. Para além desta porta ficou intacto o perímetro da 
muralha, pois por onde passava está agora uma via de circunvalação. No interior estava o 
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casario português, onde habitavam Mellos, Silvas e Carvalhos e que ainda é coroado 
pelas ruínas da igreja Jesuíta de S. Paulo, a mesma onde foi sepultado o Bispo do Japão, 
D. Pedro Martins e o Apóstolo do Oriente, S. Francisco Xavier. 

 
Figura 5 

Como Goa ou Macau, ou ainda qualquer das outras urbes lusófonas, Malaca é uma cidade 
que assenta numa malha urbana orgânica, que galga a colina fronteira ao estreito que leva 
o nome da cidade. Lugar estratégico como Ormuz, Malaca foi substituída por Singapura, 
nos tempos modernos, como Macau foi por Hong Kong ou Goa por Bombaim. 
Substituídas, mas não apagadas, porque a sua importância estratégica ditada e 
determinada por navegadores portugueses mantém-nas intocáveis. 

 
Figura 6 

Em Macau, na península que fica no delta do rio das Pérolas, procuraram os portugueses, 
base para o comércio luso-nipónico e para a missionação do Japão.    
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Aí, a Companhia de Jesus cedo procurou um local para construir a sua casa que em 1594 
abria as portas com o nome de Colégio da Madre de Deus. A partir dessa data, e por 
várias décadas, não mais cessaria de crescer. Em local de boas vistas e bons ares, à 
sombra da fortaleza do Monte que, logo ao lado, foi construída para protecção do 
território e defesa da cidade, os jesuítas iniciam a construção de um dos mais grandiosos 
templos da cristandade em todo o Oriente, a igreja e o colégio da Madre de Deus, 
também conhecida por S. Paulo. E assim mesmo referiam os padres nas cartas:  

começou a fábrica do Colégio neste Machao, porto da China habitado 
por portugueses. E por Graça de Nosso Senhor que com particular 
providência ofereceu algumas boas ocasiões e comodidades para se 
dar princípio à fábrica deste Colégio. E assim mesmo com um legado 
de Pedro Quinteiro num ano se acabou toda a fábrica sem que se 
tivesse de utilizar um real da Companhia. E porque o sítio onde se 
havia de erguer era um monte feito de grandes penedos vieram 
oficiais necessários para fazer esta obra entre os quais pedreiros de 
um lugar mais distante que cem léguas e os quais eram grandes 
oficiais de cortar os penedos com os quais fizeram grandes e fortes 
muros na ribanceira do monte e muito chão para acomodar o colégio 
com os seus pátios e demais dependências. E como fica na metade do 
monte tem este colégio grande vista e está exposto a todos os ventos 
bons que vêm pela parte do mar e pela outra parte está emparedado 
do monte de todos os ventos ruins e pouco sadios, de modo que ficou o 
colégio muito fresco e bem situado.  

No Colégio da Madre de Deus, os religiosos europeus que vinham de Goa e que ainda 
não tinham completado a sua formação, juntavam-se aos companheiros japoneses, 
chineses e macaenses para prosseguirem os estudos. Depois do noviciado continuavam 
estes religiosos a preparação, seguindo com empenho e debaixo da tutela de excelentes 
mestres, os estudos em filosofia, teologia, ciências e artes. Era aqui que os estudantes 
orientais aprendiam latim e português e os europeus chinês e japonês. 
Aos pés da colina, espraiando-se pelo litoral, vai crescer a cidade portuguesa que é 
pródiga em esbeltos edifícios. Nessa baixa fica então a praça principal com o Leal 
Senado e a Misericórdia, não longe da Sé catedral.   
Ayuthaya, no Sião, Sirião na Birmânia, e um mar de localidades na Indonésia, dão 
expressão à cidade lusófona no Índico Oriental que tem como bastião, a cidade de 
Nagasaqui.  
E como se refere na “Relação Anual das Cousas que fizeram os padres da Companhia de 
Jesus na Índia e Japão nos anos de 600, 601”:  

Nagasaqui é o porto onde vão surgir as naus dos portugueses que 
navegam da China ao Japão; é uma cidade boa, de muito bons ares e 
sítio; haverá nela quatro ou cinco mil vizinhos; Aqui teem os padres 
da Companhia a principal casa reitoral de Japão, residem nela de 
ordinário até 30 religiosos, entrando neles os que estão nas 
residências. É assento de superiores universais, Provincial e 
Visitador. Tem anexa a si a casa do seminário em que haverá 90 
meninos e muitos dêles nobres, que se criam em bons costumes e 
alguns dêles entraram, alcançando licença de seus pais com muitas 
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importunações, dizendo que queriam servir mais 
desembaraçadamente a Nosso Senhor;... há também aqui a impressão 
de caracteres latinos e de Japão, coisa de mui grão momento e 
proveito para esta cristandade, porque nela se imprimem muitos 
livros, assim em latim para as escolas, como em Japão para instrução 
dos cristãos. Este ano (1600) se imprimiu na língua de Japão o livro 
Guia dos Pecadores de Frei Luís de Granada e outras obras... E a 
igreja de que até agora usamos, não é grande, havia muito trabalho e 
aperto nos Domingos e dias santos, porque não somente se enchia a 
igreja, senão também o terreiro e ruas... era grande desolação para 
todo este povo, assim por não poderem ouvir todas as pregações... Por 
isso desejaram os padres, há muito tempo, e todo este povo de fazerem 
uma igreja grande e mais capaz que fosse possível, e foi Nosso Senhor 
servido que este ano se começasse, para princípio da qual se 
ajuntaram dois mil cruzados; os mil deram alguns japões principais 
do povo, com todos os trabalhadores necessários para ajudar aos 
carpinteiros; duzentos cruzados de um português honrado que aqui 
mora... e se começou a fabricar a mais formosa igreja que até agora 
tivemos em Japão; é de três naves, com umas varandas em redor da 
madeira que usam os japões...  

Era Nagasaqui por essa altura uma grande cidade cristã no termo da Ásia, na qual à 
riqueza cultural do ocidente se associava a força das tradições japonesas como se infere 
do traçado da igreja que seguia as linhas dos templos locais com as suas varandas em 
redor. 
 
Como nessa cidade de Nagasaqui residisse o bispo e nela funcionassem dois colégios, o 
noviciado, dois seminários e ainda a principal casa da Companhia, a cristandade 
florescia. E no ano de 1605 se celebrou com muito aparato e pela primeira vez a festa do 
Santíssimo Sacramento em dia do Corpo de Deus, com procissão em que o Senhor era 
levado  

…pública e descobertamente pela cidade. E nessa festa muito 
folgaram os cristãos japoneses, mas o que entre tudo, alegrou mais 
agente foram duas danças de meninos japões, uma ao modo e trajo de 
Japão, outra ao modo da Europa, vestidos à portuguesa, e uns e 
outros mui ricamente; os quais em uns teatros, que para isso estavam 
feitos em certos postos, onde o Senhor se detinha, bailavam diante do 
Santíssimo Sacramento com muita graça e ar. 

E é com muita graça que hoje, por onde andarmos, Oriente fora, vamos encontrando 
vestígios da presença portuguesa, espelhados em pedras que fizeram história e que os 
portugueses religiosamente ergueram numa tarefa nunca acabada de construir e bem 
fazer. 
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CONSTRUTORES DO IMPÉRIO 
 
As cidades portuguesas de Além-mar nasceram, naturalmente, com as navegações. 
Portugal que alcançou a independência em 1140, só volvidos 275 anos rumou às costas 
do Norte de África, no que coincidiu com o fim da primeira dinastia. Os sucessivos 
monarcas da dinastia de Borgonha tiveram a responsabilidade de definir e consolidar as 
fronteiras, lançar as bases da nacionalidade e estruturar o território. Para esta última 
tarefa contribuíram os construtores das cidades, castelos, catedrais e mosteiros. 
Influenciados pelo espírito da reconquista os nossos monarcas, intérpretes dos padrões 
medievais procuram desbravar territórios antes dilacerados pela guerra entre cristãos e 
mouros e garantir uma rede urbana que sustentasse a administração da coroa e o poder 
real. São exemplos desse esforço todos os castelos e obras de engenharia militar 
construídas em Portugal depois da Fundação, a maioria das catedrais e um número 
significativo de mosteiros, abadias e conventos.  
São estas três tipologias que vão formatar as cidades portuguesas e exprimir a arte de 
construir do Românico e posteriormente do Gótico. Como em muitos sectores, o país 
recebeu então a influência e o contributo de mestres arquitectos europeus que amiúde 
vieram apoiar os monarcas e os construtores nacionais. Surge então um estilo de feição 
europeia com influências nacionais. 
Serão, sobretudo os grandes empreendimentos, configurados nas catedrais e conventos, 
que vão motivar a absorção de arquitectos europeus que a mando das ordens monásticas, 
serão os principais responsáveis por essas obras. Com elas nascem as verdadeiras escolas 
de artes e ofícios – arquitecto, pedreiro, carpinteiro, escultor, barrista, e uma infinidade de 
outros misteres – que irão formar os técnicos e construtores em simultâneo com o 
desenvolvimento da própria arte de construir.       
Pelas inerentes dificuldades técnicas, custo das empresas, pragas, conflitos e outras 
calamidades, a construção destas massas edificadas prolongava-se, muitas vezes, por 
gerações, sendo que algumas acabavam por receber benfeitorias e embelezamentos com 
sobreposição de estilos. 
Neste contexto, a obra mais significativa deste primeiro período, e que sintetiza tudo 
quanto se enumerou, é sem dúvida a Abadia Cisterciense de Alcobaça. Como modelo de 
estruturação do território impulsionado pelo fundador da nacionalidade, o mosteiro de 
Alcobaça que foi entregue por D. Afonso Henriques à ordem de Cister, será por certo 
durante 200 anos uma das grandes escolas de arquitectura de Portugal. Esta e outras obras 
de igual dimensão foram também pólos de promoção dos construtores em Portugal. 
Tendo como materiais principais o granito, o calcário de Coimbra e a pedra-lioz de 
Lisboa, estes monumentos contribuíram para o aperfeiçoamento do corpo de pedreiros e 
escultores que faziam da pedra o material de excelência. A nível estilístico se as empresas 
de cariz religioso seguiam os princípios da arquitectura europeia e do Norte de Portugal, 
na área militar a influência moura e do Sul da península assume alguma importância, não 
tanto ao nível dos materiais ou tecnologias, mas sobretudo na tipologia que privilegia os 
amuralhados, linhas estruturantes do núcleos urbanos. 
Com a crise de 1385 e a vitória dos portugueses sobre os castelhanos em Aljubarrota, o 
novo monarca vai edificar opulenta igreja e mosteiro próximo do local onde se 
desenrolou a batalha decisiva para a consolidação da independência. Obra de mestre 
Afonso Domingues, na sua fase inicial, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória vai acentuar 
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a horizontalidade ao invés do que outros farão no centro e Norte da Europa. Exemplo do 
gótico flamejante, este mosteiro, cujas obras se prolongam por muitas décadas será a 
principal oficina dos mestres que irão construir as cidades de Além-mar.  

 
Figura 7 

A par do esforço de implantação dos novos núcleos urbanos para além fronteiras, regista-
se também uma enorme actividade na construção de obras que afirmam o poder do rei e a 
prosperidade que o país então sente. O Convento de Tomar, as obras reais de Coimbra e 
de Évora, a Sé da Guarda, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, são uns quantos 
exemplos. Multiplicam-se as obras, sobretudo religiosas, que proporcionam não apenas a 
prática das artes da arquitectura, mas também um constante movimento de técnicos e 
artistas. Ao mesmo tempo, que estas grandes obras progridem no continente, vão 
surgindo as novas cidades ultramarinas. 
O Norte de África foi o palco privilegiado para o trabalho dos arquitectos portugueses no 
Além-mar, pela proximidade á Terra-mãe, pela importância que muito dos nossos 
monarcas deram a esses territórios e pelo perigo a que sempre estiveram expostos. Para 
mais D. João I, D. Duarte (enquanto príncipe), D. Afonso V, e D. Sebastião viajaram até 
lá e deram conta das necessidades e importância que tinham para a política ultramarina de 
então. 
Tanto no Norte de África como em São Jorge da Mina, na África subsahariana, o esforço 
focalizou-se nas construções militares, não sendo de esquecer edifícios religiosos como a 
catedral de Safim.  
Tal como a arquitectura civil e religiosa iam fazendo nascer novos estilos e novas formas, 
assim a tratadística militar ia seguindo a evolução da arte da guerra e o aparecimento da 
artilharia. De recordar que as primeiras armas de fogo usadas em combate, em Portugal, 
surgiram na batalha de Aljubarrota com D. João I o pioneiro da expansão ultramarina. 
Não será, portanto, de admirar que as fortificações se adaptassem às novas condições. As 
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muralhas perdem em altura com paredes externas inclinadas, mais largas na base que no 
topo. Desaparecem as torres de menagem e os cubelos redondos que são substituídas por 
baluartes poligonais e donjões que muitas das vezes substituem o paço da alcáçova ou a 
residência do governador. Esta evolução ensaiada por portugueses encontrava em Itália 
os seus tratadistas principais que naturalmente influenciaram a arquitectura militar 
portuguesa ao longo de várias décadas. A vinda de vários arquitectos italianos para 
Portugal ou a formação de arquitectos portugueses em Itália foram elos de intercâmbio 
que se estabeleceram. Em 1526 o italiano Garcia de Bolonha era nomeado mestre das 
obras de Safim, em substituição de João Luís, entretanto falecido. Por essa altura, em 
1529 o rei D. João III manda na companhia de João de Castilho, o mestre Duarte Coelho 
às praças do Norte de África para examinar e indicar as obras que nelas fossem 
necessárias. Ora como se refere na carta régia, Duarte Coelho estudara em Itália e foi 
nessa condição que o rei o indicou para a empresa como nos diz na comunicação dirigida 
ao capitão de Arzila:  

Eu elRei vos envio muito saudar: eu desejo que essa vila e assim todos 
os outros lugares dessas partes estão assim concertados e reparados 
de todas a obras de seus muros, torres, baluartes, castelos, cavas, 
barreiras e todas as outras coisas desta qualidade e posto tudo em tal 
concerto que se tivesse descanso de toda a segurança e de nenhuma 
coisa que pudesse sobre vir se tivesse receio. E porque Duarte Coelho 
é pessoa que andou muito tempo em Itália e em outras partes, onde viu 
fortalezas e concertos delas e assim muros dalgumas cidades e vilas, 
em tal ordenança qual convém para toda segurança e outras coisas 
semelhantes de grande concerto e semelhança e tem experiência e 
conhecimento destas coisas e de maneira em que se podem melhor 
segurar e fazer, ou por muito meu serviço de o enviar a essa vila e 
outros lugares dessas partes...   

Ainda em 1559 Tomás Benedito de Pesaro foi contratado pelo governo de Portugal para 
assistir a algumas empresas, nomeadamente as fortificações da Ilha de S. Miguel, nos 
Açores.  

 
Figura 8 

A evolução operada pelo uso da artilharia foi gradual e levou tempo o que nos deixa ver 
na praça de Arzila um amuralhado com cubelos redondos e uma imponente torre de 
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menagem, em tudo fiel aos castelos medievais. Também o Castelo do Mar em Safim  
ostenta uma garbosa torre de menagem que está integrada numa estrutura medieval. São 
Jorge da Mina segue ainda o modelo antigo como a “Famosa” de Malaca a acreditar na 
iconografia, ou tal como referem os cronistas a propósito da fortificação de Goa a mando 
de Afonso de Albuquerque e onde se diz que o castelo tinha uma torre de menagem de 
dois sobrados. Esta fortaleza, como a de Malaca foram obra do arquitecto Tomás 
Fernandes que, ao que consta, teria sido o primeiro construtor a partir para o Oriente e a 
apoiar a administração portuguesa na construção e fortificação das cidades e portos. 
Ainda que a política do Vice-rei D. Francisco de Almeida fosse a valorização de Portugal 
enquanto potência dominadora dos mares através de fortes armadas, não deixou de levar 
consigo para a Índia, em 1505, Tomás Fernandes. Fazendo valia da sua presença e 
levando os regimentos á letra, muitas fortificações foram lançadas e construídas por este 
arquitecto que foi o responsável pela edificação da fortaleza de Quíloa, na costa oriental 
de África, na ilha de Angediva, ao largo de Goa, em Cananor e em Calecute, entre outras. 
Estas obras dos primórdios da ocupação do Oriente têm ainda apontamentos da 
fortificação medieval, ao nível das torres de menagem como já foi referido, mas associam 
novos elementos como os baluartes de Goa a que se refere Gaspar Correia nas “Lendas 
da Índia”. Diz então o cronista ... 

 e para a torre de Mandovi fez muro com uma couraça para um 
baluarte oitavado, que fundou no rio, com as suas bombardeiras ao 
lume de água.  

Gaspar Correia a propósito da construção da fortaleza de Calicute diz: 
 ...Tinha por quadra oitenta cavados, que comas casinhas per dentro, 
que se fizeram para a gente, ficaram corenta cavados de vão; a torre 
de menagem em meio...  

Percebe-se então que estas obras pioneiras assumiam ainda elementos do passado, mas 
associavam também características inovadoras na forma e, sobretudo, na função, dando 
espaço para o crescimento de aglomerados urbanos. De outra forma quer nas ilhas 
atlânticas quer nos demais exemplos construídos, o castelo medieval é substituído pela 
fortaleza e seus baluartes.  
Sendo que há notícia do frenesim em que andam os arquitectos e construtores entre as 
várias partes do Império, bem cedo se estabelece a figura do mestre de obras das 
diferentes praças e cidades. É o caso de Rodrigo Anes, que por decisão de D. Afonso V é 
nomeado Mestre das Obras de África – Ceuta, Alcácer, Tânger e Arzila, em 1473 ou de 
João de Cáceres que D. Manuel nomeia em 1513, Mestre das Obras da ilha da Madeira, 
só para citar dois exemplos díspares no período e na localização. 
Construir um império pluricontinental não era obra do acaso, mas constituía uma empresa 
bem alicerçada nos fundamentais interesses da coroa sempre zelosa das regras que 
impunha. Ora não havendo um plano tipo, à espanhola, as regras eram ditadas pela 
chancelaria do monarca, através dos regimentos que constituíam os modernos cadernos 
de encargos. E como noutra ocasião se referiu, as reformas normalizadoras ao tempo de 
D. Manuel e que se traduziram em posturas, forais e regimentos impunham um 
urbanismo casuístico ao jeito dos modernos PDM’s (Planos Directores Municipais), 
numa estratégia de planeamento bem actualizada.  
Para dar seguimento aos ditos regimentos, as empresas previam muitas das vezes, por 
falta de condições e materiais locais, o transporte directamente da metrópole. Foi o caso 
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da fortificação de S. Jorge da Mina que D. João II incumbiu a Diogo de Azambuja em 
1481 por forma a ali fazer construir fortaleza e castelo. No cumprimento da determinação 
real, o mestre da obra Luís Afonso, saiu de Lisboa, em Dezembro de 1481, numa armada 
que transportava não apenas os 600 homens capazes de a executarem, entre pedreiros, 
carpinteiros e artífices, mas a própria fortaleza previamente aparelhada e equipada com a 
telha, a cal, carpintarias e ferramentas.  

 
Figura 9 

Ao cuidado de uma gestão de projecto, acrescia que a coroa previa igualmente a 
possibilidade de em menos tempo fazer levantar as cidades e fortificações que se 
impunham construir para defesa dos seus interesses nas mais variadas latitudes. Vamos 
encontrar semelhantes exemplos em outras partes do Império, seja no Brasil ou na igreja 
de S. Domingos, no campo português de Ayuthaia, na Tailândia. À falta de pedra local, 
aquela usada para fundar o edifício foi muito provavelmente trazida de Portugal como 
lastro dos navios pois que as suas características não lembram nem as rochas de Malaca 
nem as de Goa.  
Denota-se que a exemplo da coroa também as ordens religiosas se preocupavam com o 
bom planeamento da construção das suas igrejas e conventos. Nestas empresas, acresce à 
faceta técnica e militar, a importância económica, pois que a coroa tinha de pagar os 
serviços encomendados em função dos trabalhos realizados. Para isso, tal como hoje, 
muitos eram os arquitectos que iam dar conta das obras feitas e reportar para ao rei, 
constituindo assim a fiscalização à obra. Esse é o caso de Boitaca que vai, acompanhado 
do escrivão Bastião Luís, em 1514, a Alcácer Ceguer, Ceuta, Tânger e Arzila para 
registar os trabalhos feitos. Assim mesmo nos dá conta o escrivão Bastião Luís quando 
refere:  

Sábado xhj dias de Junho foi requerido por Francisco Danzinho a 
mestre Boitaca perante mim escrivam que quanto ele tinha feito 
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algumas obras mais daquelas que no Regimento vinham apontadas 
nesta vila dalcacere que ele diz que tem por um regimento lhe Duarte 
Foreiro lhe deixou e algumas por cartas de sua alteza....  

Francisco Danzinho era então o arquitecto encarregue das obras. Em 1515 é o cavaleiro 
Simão Lopes que refere os trabalhos feitos por Danzinho em Alcácer Ceguer, 
nomeadamente um cubelo do lado do rio. Fica bem claro que a mando do rei ora técnicos 
ora amanuenses faziam criterioso levantamento das obras levantadas nas cidades de 
além-mar bem como das carências encontradas, que urgia colmatar. De outra forma eram 
valorizados os registos que se faziam das fortalezas e cidades ora a mando do Rei ou do 
Vice-rei e que nos ficaram como documentos descritivos dessas empresas. É o exemplo 
de Barreto de Resende que forneceu as plantas para o Livro das Fortalezas da Índia que 
António Bocarro, então Guarda-mor da Torre do Tombo de Goa compilou em 1635, a 
pedido do rei. Muitos outros exemplos existem sobre a preocupação da coroa conhecer 
em profundidade as condições das cidades ultramarinas como se infere do caso de Jorge 
Gomes, mestre das obras de Tânger, que em 1559 levantou a planta e tirou o modelo 
dessa praça. 
Anos antes, em 1541, o arquitecto Miguel de Arruda foi ao Norte de África acompanhado 
de Benedetto de Ravena, o italiano que veio para Portugal a instâncias do infante D. Luís. 
O que poderia ser mais uma missão de inspecção como muitas outras constituiu, mercê 
do momento político-militar e da decisão do rei, um marco de viragem na arquitectura 
militar portuguesa. Mercê do desastre de Santa Cruz do Cabo do Gué, D. João III decidira 
de imediato a construção de uma cidade fortificada inexpugnável em Mazagão. Seriam 
estes dois arquitectos a promover a primeira praça forte inteiramente abaluartada que 
teria depois o seu seguimento em Ceuta (1543), Tânger e Diu (1546), S. Salvador da 
Bahía (1549) e Damão (1560), entre muitas outras. É, aliás, Damão uma das mais 
emblemáticas cidades fortificadas pela unidade existente entre a malha urbana e o 
perímetro abaluartado.  

 
Figura 10 

Da experiência antes colhida na prática das grandes obras reais e depois das cidades de 
além-mar, vem a nascer, a partir de 1562 a Aula do Paço que já tivera nas lições 
promovidas pelo infante D. Luís, entre 1536 e 1541, o seu percursor. O elevado nível 
científico da Aula do Paço é atestado pelo nome de reconhecidos cientistas, engenheiros e 
arquitectos que, como Pedro Nunes ou António Rodrigues, tiveram a seu cargo o ensino 
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especializado da arquitectura militar. Pedro Nunes, eminente matemático havia traduzido 
para português e pela primeira vez, o tratado De Architectura de Vitrúvio logo em 1541. 
Por volta de 1578 esta aula parece ter sido extinta, mas ao tempo de Filipe II surge a Aula 
de Riscar que claramente ditará a institucionalização da Aula de Fortificação e 
Arquitectura Militar a partir de 1647.   
O desenvolvimento urbano do Brasil é mais tardio. Pedro Álvares Cabral havia 
descoberto a terra de Vera Cruz logo em 1500, aquando da segunda viagem à Índia, no 
entanto o Oriente seduziria decerto as atenções do rei e da coroa nos anos seguintes. Por 
outro lado, o território praticamente virgem do Brasil iria retardar a ocupação metódica e 
instalação dos colonos e exploradores que, nessa altura, se entretinham a reconhecer a 
extensa costa desse novo território. Se é certo que a cultura do açúcar constituiu quase de 
imediato um  impulso à colonização, não é menos verdade que a decisão da coroa atribuir 
a privados a exploração do Brasil retardou em meio século o aparecimento de 
aglomerados urbanos consistentes. Com efeito, só a 29 de Março de 1549 é que Tomé de 
Sousa chega à baía de Todos-os-Santos, na qualidade de Governador Geral do Brasil 
levando consigo nessa data numerosos funcionários, oficiais e mestres de obras. Na 
armada do governador seguiam também seis missionários Jesuítas, entre os quais o padre 
Manuel da Nóbrega, que estariam na génese de importante desenvolvimento urbano do 
Brasil. A Igreja, em simultâneo, ou mesmo em antecipação ao esforço de colonização da 
coroa, decidira logo em 1514 a integração do novo território na Diocese do Funchal. 
Seria a Igreja, também, através das missões, que daria um forte impulso à ocupação 
territorial do Brasil e à construção das mais importantes cidades. 
Dois meses depois da chegada do governador logo se fundava a cidade de São Salvador 
da Bahía e no ano seguinte, a mesma cidade, através da bula do Papa Júlio III, era 
elevada à categoria de Diocese. A fundação das novas cidades era então um acto solene 
que obrigava à colocação de uma cruz em local de destaque e à benção da terra. De 
seguida erguia-se uma capela que iria abrigar o orago da vila ou da cidade.  
A cidade de S. Salvador da Bahía era por esta altura um aglomerado cercado de muros de 
taipa dotados de baluartes. O governador Tomé de Sousa fora incumbido pelo rei de 
construir uma nova fortaleza capaz de transformar aquele povoado em capital do Brasil. 
Do cronista Francisco de Andrada temos a notícia que ouvidos os conselheiros do 
governador foi decidido edificar a nova cidade meia légua afastada da povoação velha 
por ser mais defensável. Aí nasceu a nova cidade de S. Salvador da Bahía que os colonos 
desenvolveram  

…arruando-a por boa ordem com as casas cobertas de palha, ao 
modo gentio, nas quais por entretanto se agasalharem os mancebos e 
soldados que vieram na armada.  

Tomé de Sousa fizera-se acompanhar de vários mestres de obras entre os quais Luís Dias 
que por sua vez fora instruído pelo mestre das fortificações do reino, arquitecto Miguel 
Arruda, levando consigo planos de fortalezas e provavelmente documentação sobre 
fortificação e arruação, artes que então seguiam juntas. Desde logo, Luís Dias e um seu 
sobrinho, também pedreiro e de nome Diogo Peres meteram mãos à obra. Ainda que 
tecnicamente preparados para a missão os mestres foram surpreendidos pelas novas 
condições do território. Tendo construído as novas muralhas em taipa rebocada de cal, 
estas não resistiram às chuvas tropicais que as destruíram em pouco tempo. Dias foi ainda 
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o autor de muitas outras construções. É o próprio arquitecto que em carta ao rei e datada 
de 15 de Agosto de 1551, reporta:  

E assim fizemos dois baluartes, um na Ribeira de Gois, muito 
poderoso, em cima do rochedo, de que Vossa Alteza vera na mostra, 
que joga para todo o mar da baía e joga as duas esperas de marca 
maior que vieram e dois camelos e dois falcões e uma dúzia de berços: 
este ainda que é de madeira é tão forte que durara segundo dizem 
vinte anos por ser de paus de mage que se criam na água e são como 
ferro. Outro baluarte de Santa Cruz é mais pequeno e joga nele uma 
espera e dois falcões e meia dúzia de berços, e isto até saber se Vossa 
Alteza os quer ter assim até o dia de os fazer de pedra e cal ou logo 
como os ordena. 

              E assim fizemos cadeia muito boa e bem acabada com casa de 
audiência e câmara em cima, e na Ribeira de Gois casa de fazenda e 
alfândegas e armazéns e ferrarias, tudo de pedra e barro rebocadas 
de cal e telhados com telha, que servem já, de maneira que pelo 
presente me parece que isto é acabado...   

A fundação de S. Sebastião da Bahía de Todos os Santos teve como modelo as cidades 
dos arquipélagos da Madeira e Açores bem como o reformismo urbanista do reinado de 
D. Manuel. Recorde-se que entre 1498 e 1513 o espírito reformador do reinado de D. 
Manuel promoveu profundas transformações urbanísticas em Lisboa por forma a dotar a 
cidade de novas infra-estruturas que facilitassem a governação do império e 
promovessem o poder do rei. É por essa altura que o Paço Real passa da alcáçova para o 
Terreiro do Paço e inúmeras artérias são abertas ou reformuladas através de sistemáticos 
regulamentos que impõem cércias, alinhamentos e soluções arquitectónicas.   
Tal como noutras ocasiões e para que nada falhasse no povoamento do Brasil a partir de 
então a cargo da coroa, o governador Tomé de Sousa levou na sua armada tudo que seria 
necessário para construir uma nova cidade que se pretendia capital. Para além do Mestre 
Luís Dias e de seu sobrinho Diogo Peres, seguiram na armada os necessários materiais, 
bem como os planos urbanísticos como se diz no regimento:  

uma fortaleza de grandura e feição que requer o lugar, segundo traços 
e amostras que levais,... pedra aparelhada, pedra e cal, pedra e barro.  

A armada levou consigo também muitos homens que iriam ajudar à construção da cidade, 
alguns deles já experientes por se tratarem de ilhéus da Madeira e Açores. Os 
arquipélagos atlânticos foram, aliás, em várias ocasiões, fornecedores de colonos para o 
Brasil constituindo a mão de obra necessária à construção das novas cidades. Dessa 
maneira se explica uma grande proximidade entre a arquitectura e urbanismo das ilhas e 
do Brasil. Recordemos que antes de Tomé de Sousa ter chegado á Bahía para aí rumaram 
2000 açorianos de S. Miguel na tentativa de apoiarem a fundação da cidade.    
Em 1569 chega à Bahía uma armada que leva consigo o cronista Gabriel Soares de Sousa 
que se deixa ficar em território brasileiro e que nos contará que a cidade de S. Salvador 
era então uma cidade construída à imagem das urbes do reino. Nela não faltava a praça de 
touros em torno da qual se aglomeravam os principais edifícios da cidade como a câmara, 
o palácio, a cadeia, e a alfândega. Ao centro da praça, o pelourinho afirmava o poder da 
justiça. Desta mesma praça seguia a rua dos mercadores, que ligava à Sé, perto da qual 



 22 

estava a Santa Casa da Misericórdia. Na alta nasciam dois caminhos que desciam a colina 
até ao porto e desembarcadouro das mercadorias.    
O povo anónimo também fez um esforço de colonização e ocupação como é o caso de um 
grupo de gentes capitaneadas por Pêro de Campos Tourinho e que partiu no final de 1535 
com a sua família e outros compatriotas do porto de Viana para se instalarem na capitania 
de Porto Seguro. Aí construíram muitas casas, armazém, capela, forte, uma forja e várias 
oficinas. A comunidade, instalada na nova vila de Porto Seguro, desde logo desenvolveu 
a pesca e salga de peixe que exportava para o reino. Nas novas povoações os colonos 
usavam a taipa para a construção das casas e muros de defesa, mas novas técnicas foram 
também utilizadas por estes, como a casa dita de “pau a pique” que era uma gaiola de 
madeira revestida de barro e cujo modelo havia sido introduzida no Brasil pelos escravos 
negros. 
Mas como já foi referido coube aos missionários e, sobretudo, aos Jesuítas, uma parcela 
importante do desenvolvimento urbano do Brasil, como o foi igualmente em Macau e 
Nagasaqui. No seu trabalho de evangelização as missões fundaram importantes cidades 
ao mesmo tempo que a Companhia promovia obras construídas pelos seus próprios 
irmãos que eram arquitectos. É o caso de Frei Francisco Dias que trabalhara na igreja de 
S. Roque em Lisboa e foi o autor do colégio de S. Salvador. O mesmo arquitecto 
trabalharia em Olinda, e Santos até à morte que ocorreu aos 98 anos de idade. 
Em 1537 Duarte Coelho fundara a vila de Olinda. 
Bem mais tardia é a fundação da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro. Para contrariar 
as tentativas de ocupação da baía de Guanabara pelos franceses e impor a soberania 
portuguesa sobre os aguerridos índios foi tarefa do Governador Estácio de Sá construir 
aquela que viria a ser capital do Brasil por largos e longos anos. A fundação iniciou-se 
logo em 1563, muito depois de outras importantes cidades brasileiras, quando o 
governador chegou de Portugal com a frota militar para a conquista da terra e 
prolongando-se na sua fase crucial até 1568. 
Do Roteiro de todos os sinais, conhecimentos, fundos, baixos, alturas e derrotas que há 
do Brasil desde o cabo de Santo Agostinho até ao estreito de Fernão de Magalhães, 
manuscrito da Biblioteca da Ajuda, muito provavelmente da autoria de Luís Teixeira e 
provavelmente também de 1586, retiramos, no que toca ao lugar da futura cidade do Rio 
de Janeiro:  
               …terei aviso que estando à altura do Rio de Janeiro, indo do Cabo 

Frio para ele, verei pela terra dentro umas serras muito altas como 
órgãos, uns altos outros baixos e vendo-os, direi que estou sobre o Rio 
de Janeiro. Da barra deste rio ao su-sudoeste está junto ao mar um 
monte muito alto, que aos que vêm parece um pão de açúcar.  

Aí mesmo, quis o capitão-mor que se procurasse um lugar fora da terra firme para evitar 
os recontros com os índios e tirando partido da geografia da baía onde abundam os ilhéus 
e penínsulas. Escolheu-se então uma língua de terra, o istmo da península de S. João, à 
sombra do que se designa de Pão de Açúcar. E conforme escreve o padre Anchieta 
Começaram a roçar em terras a 1 de Março de 1564. Só mais tarde, reconhecendo que a 
implantação escolhida não permitia a expansão da cidade determinou o governador que 
se transferisse a cidade para um local que julgava mais conveniente, um elevado morro 
que dominava a baía. A cidade teve uma origem modesta, comum a tantas outras, com 
muros de taipa e casas térreas.  
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Logo mais começaria a erguer-se no alto do monte o Colégio dos Jesuítas que recebeu, 
assim que houve notícia em Lisboa, a protecção do monarca que concedeu o padrão real à 
nova igreja e cumulou a Ordem, em 1568, com a determinação de se construir um 
colégio. 
Depressa a cidade estaria cercada de muros onde não faltava a Sé, edifício de três naves, 
bem como uma casa municipal para assento dos vereadores, uma cadeia e armazéns para 
a guarda da fazenda pública.  
As novas cidades e povoações, até porque os índios eram povos primitivos que pouco 
tinham a transmitir aos colonos, seguiam os cânones da cidade portuguesa e europeia. 
Recordemos que na formatação da cidade portuguesa existem três linhas denominadoras 
impostas por três diferentes povos que ocuparam o território português antes da fundação 
da nacionalidade, Celtas, Romanos e Árabes. Essencialmente celta, a cidade portuguesa 
na continuidade dos castros, sempre procurou lugares altaneiros bem expostos, próximos 
do litoral e servidos de importantes cursos de água. Já a influência romana, que tinha por 
base um urbanismo planeado e ordenado que procurou a planície e a implantação junto 
dos eixos da rede viária do império, acabou por falhar. Dos árabes a cidade portuguesa 
retirou o seu apego ao construído e recolheu a tão significativa estratificação e repartição 
entre misteres e classes sociais.   
Aliado ao sentimento religioso dos portugueses sempre se notou uma preocupação pelo 
embelezamento dos agregados urbanos, o que levava à construção das Câmaras 
Municipais, chafarizes, alfândegas, cadeias e outros edifícios públicos, com a 
preocupação estética de valorizar a construção. 
Elemento gerador da cidade, a fortaleza que tinha como principal objectivo a defesa das 
gentes e das armadas garantia também em muitos casos a logística das naus que sulcavam 
os oceanos. Um caso paradigmático é a fortaleza de Moçambique que D. João III 
recomendara a D. João de Castro levantar em substituição de uma precária torre que antes 
tinha sido construída por Duarte de Melo e assegurava a protecção desta importante 
escala da rota da Índia. Sabemos que na longa viagem de ida e regresso era na ilha de 
Moçambique que as armadas se abasteciam de víveres, mas, sobretudo de água. Para esse 
efeito socorrera-se D. João de Castro dos préstimos do arquitecto Miguel Arruda com 
quem privara no Norte de África e que era o mestre das fortificações do reino. Era o 
próprio D. João de Castro que dizia ao arquitecto:  

Folguei muito de ver o debuxo que me enviaste da fortaleza de 
Moçambique e vinha muito bem declarado como era necessário para 
se poder entender.  

As obras da fortaleza de S. Sebastião iniciaram-se em 1555 ou 56 sob direcção de um 
arquitecto, sobrinho do arcebispo Frei Bartolomeu dos Mártires, que teria estado na 
Flandres antes de ser nomeado para a Índia. A fortaleza foi construída com os quatro 
baluartes que ainda hoje possui e albergava para além das casas dos capitães uma grande 
cisterna fundamental para a provisão das armadas que deveriam aí fazer aguada. Muito 
importante, inovadora e sensível, nos séculos XIX e XX, período que de momento não se 
aborda, a construção das cidades portuguesas em África teve também nos primórdios das 
Navegações os seus importantes exemplos não apenas na costa Oriental como em Sofala, 
Moçambique, Quíloa ou Mombaça, mas sobretudo em S. Jorge da Mina a que já nos 
referimos a propósito da préfabricação utilizada na construção de fortalezas. S. Jorge da 
Mina, na costa Ocidental africana, situado entre os palcos asiático e brasileiro, foi escala 
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de muitos e variados arquitectos que aqui exerceram funções antes ou depois de terem 
trabalhado no Brasil, nas Ilhas, no Norte de África ou na Índia.                   
Repescando algumas descrições coevas dos fundadores das cidades portuguesas nas mais 
díspares longitudes e latitudes e fazendo uma rápida leitura da iconografia existente, 
parece-nos lícito confirmar que as cidades portuguesas de Além-mar não só têm raízes na 
experiência urbanística da metrópole como seguem um planeamento casuístico 
formulado por uma multidão de arquitectos, engenheiros, mestres e demais técnicos, 
aqueles a que chamamos os construtores do império. Mercê de uma experiência 
acumulada e do espírito de inovação, então bem presentes, estes profissionais, seguindo 
as determinações dos regimentos levaram à letra a construção das cidades ultramarinas.  
Para além do espírito celta, que a cidade portuguesa encerra, era fundamental na 
fundação das cidades a avaliação estratégica da localização. Sempre o fora, mas depois 
do desastre de Momora em 1515, no Norte de África, que custou muitas vidas e cabedais 
e em que a decisão isolada do tão prestigiado arquitecto Boitaca lhe prejudicou o futuro 
na carreira, fora determinação real que para a escolha do local de implantação das novas 
urbes fossem ouvidos o governador, capitão, mestres de obras, altos funcionários e quem 
mais considerado de interesse. 
Pela importância que se dava à localização e implantação das cidades e portos não é de 
estranhar que as cidades portuguesas ou de influência portuguesa mantenham ainda um 
valor fundamental na geo-estratégia mundial e regional e lembremos Angra, Rio de 
Janeiro, Praia, Luanda, Mascate, Bombaim, Malaca (Singapura), Macau (Hong Kong), 
Nagasaqui.  
A escolha de locais estratégicos que acolhessem e protegessem as armadas da qual 
dependia o poder de Portugal sobre os mares era mais do que fundamental, era vital. 
Logo depois a fortificação dos lugares impunha a construção de fortalezas e dispositivos 
militares que defendessem esses mesmos portos e cidades. Os casos de Angra do 
Heroísmo e Mascate são emblemáticos. Dominando baías bem abrigadas de ventos, de 
intempéries e da cobiça dos homens, em ambas as cidades foram construídas possantes 
fortalezas que impediam a transposição de aventureiros, piratas ou dos inimigos da coroa.  

 
Figura 11 

O Forte de S. João Baptista sobre o Monte Brasil, dominador da boca da baía de Angra 
do Heroísmo ou os Fortes Jalali e Mirani, nas penedias da boca da enseada que acolhe a 
capital de Oman são excelentes exemplos da fortificação dos lugares reclamados por 
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Portugal. Aliadas a estas fortificações outras construções, fortins, bastiões, torres e 
muralhas completavam o esforço de defesa territorial.    
A igreja matriz ou catedral e os mosteiros, sede da acção missionária das ordens 
religiosas tratariam de escolher para sua implantação as áreas mais significativas e 
sensíveis. Às igrejas correspondia por norma o adro ou o largo cívico, quantas vezes 
extensão dos cemitérios que eram as próprias naves das igrejas. Assim aconteceu em S. 
Salvador da Bahía com o Terreiro de Jesus, no Rio de Janeiro com a Praça XV, em 
Olinda com o largo da Matriz, no Funchal com o Largo da Sé, em Goa com o Largo da 
Sé, e em Nagasaqui com o adro anexo à Igreja de Todos os Santos, todos em diferentes 
épocas e espaços e só para relembrar alguns exemplos. Outros casos há, como Macau ou 
Malaca, em que as estruturas religiosas ocupam os lugares de destaque em morros ou 
colinas e dessa forma inviabilizaram a construção de largos adjacentes que nascem por 
regra aos pés das escadarias ou ladeiras que partem dos templos religiosos. 

 
Figura 12 

A Casa da Câmara, a prisão e a Misericórdia com o hospital anexo, são outros dos 
equipamentos fundamentais da cidade Lusófona. Não necessariamente junto da Matriz ou 
da Sé, mas por regra não muito afastada, a casa da Câmara gerava também espaços 
cívicos como é o exemplo de Macau, com o Largo do Leal Senado. As recém criadas 
Misericórdias faziam parte do equipamento das cidades e afirmavam a sua importância 
que prevalece até aos dias de hoje como exemplo de instituição de solidariedade social. 
Na praça forte, porque o tempo e o espaço o ditavam, afirma-se o quarteirão, noutras 
cidades menos espartilhadas e menos modernas os espaços entre edifícios conventuais e 
igrejas vai sendo ocupado no alinhamento das ditas ruas Direita, Nova de Baixo, de Cima 
e Corredora, bem à semelhança do que sempre aconteceu na metrópole.  
Em tudo o mais a cidade portuguesa de além-mar é simples.  
Resultado de um urbanismo síntese de tradições ancestrais, regimentos urbanísticos e 
experiência ultramarina – fomentada, acumulada ou assimilada – a cidade Lusófona tem 
uma génese e vivência diferente das outras urbes construídas por demais potências 
coloniais no que em leituras distorcidas é por vezes denominado de urbanismo orgânico. 
Basta atender ao trabalho, cuidado e empenho promovido pela coroa através de tão 
numeroso grupo de eminentes arquitectos, engenheiros e mestres de obras, para 
desmentir essas afirmações. 
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A cidade Lusófona nos dois momentos da sua afirmação é bem a síntese do espirito de 
abertura e iniciativa portugueses e reflecte o carácter de abertura e modernidade aplicada 
ao lugar, às pessoas e ao tempo. 
A cidade Lusófona é um Monumento!       
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ENTRE NAGASAQUI E ANGRA 
 

Uma cidade é um ser vivo. Ela nasce, cresce e também morre. Para mim tenho que não é 
possível analisar o desenvolvimento urbano das cidades sem pensar naqueles que a 
habitam, nos seus hábitos, no seu quotidiano, nas suas ansiedades e aspirações. É nessa 
óptica que encaro as realidades que são Angra e Nagasaqui, cidades tão apartadas uma da 
outra, mas tão próximas no espírito e nas vivências. É nessa perspectiva que, para 
compreender o desenvolvimento dessas urbes, me socorro das descrições dos que a 
habitaram e viveram, porque acredito que as cidades espelham as comunidades que lhes 
dão corpo.   

 
Figura 13 

Era o Verão de 1609 e a nau Nossa Senhora da Graça, capitaneada por André Pessoa, 
imponente e garbosa, entrava na baía de Nagasaqui para assim completar mais uma 
viagem entre Macau e aquele porto japonês, continuando dessa forma o trato comercial 
que unia portugueses e japoneses, havia mais de sessenta anos. João Baptista Machado, 
jovem missionário da Companhia de Jesus abeirava-se da amurada, excitado para 
reconhecer o palco da sua nova missão. Capitão, guarnição e tripulação enfrentariam 
pouco depois a morte num dos episódios mais tristes da presença portuguesa em terras 
nipónicas, quando André Pessoa, ameaçado pelos japoneses põe fogo ao paiol da pólvora 
e faz a nau ir pelos ares, defronte da cidade cristã e aos olhos dos de terra.    
Nela tinham viajado Diogo de Carvalho (Coimbra, 1578 ~ Sendai, 1624) e João Baptista 
Machado (Angra, 1580 ~ Omura, 1617), missionários da Companhia de Jesus, também 
eles, anos volvidos, martirizados nestas terras de japões. 
Para muitos, senão todos, Nagasqui era o último porto de muitas escalas ou a primeira 
etapa de um não menos longo regresso. Para João Baptista Machado esta seria igualmente 
a última paragem da viagem que o trouxera dessas ilhas atlânticas que o tinham visto 
crescer. Ao entrar a baía o missionário não deixaria de recordar a sua Angra natal onde 
até o ar húmido e quente da terra lhe lembrava o clima açoriano. O Monte Inasa na sua 
esquerda rivalizava com o Monte Brasil da cidade que fora o seu berço. Lá no fundo, 
pendurada no promontório que caia sobre a baía, o casario era em tudo semelhante à 
cidade de Angra e até a residência e colégio da Companhia pareciam copiar o casa jesuíta 
onde aprendera as primeiras letras e onde, por perto, tinha visto a luz do dia.  
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Quando a nau fundeou defronte da cidade e João Baptista Machado calcorreou as ruas de 
Nagasaqui, deu conta que à Igreja de Todos os Santos faltariam as torres da Sé angrense,  

 
Figura 14 

pois que numa atitude de aculturação, os cristãos, sob a direcção do Padre Gaspar Vilela, 
a fizeram construir em 1569, ao jeito local. 
Tal como Diogo do Couto descreve, o missionário acostumar-se-ia a deambulara pelas 
ruas onde corriam: 

…, homens mais alvos que os Chins, mas de olhos pequenos, e de 
poucas barbas. Deles, souberam que se chamavam aquelas Ilhas 
Nipongi, a que comummente chamamos Japão,…  

Assim não tardaria que João Baptista Machado reconhecesse localmente o que por volta 
de 1598 o cronista escrevia na sua Década V . Aos vícios mencionados por Couto como: 

… pecados principais que entre os japões há, são fornicar, furtar, 
matar, beber, mentir;…   

Se Machado os achou, decerto tratou de os corrigir na acção evangelizadora que daí por 
diante seria o tema e o espírito da sua missão.   
O bispado do Japão, sedeado em Nagasaqui, havia sido criado em 1588 ao passo que a 
Diocese de Angra nascera com a cidade em 1534. Distantes eram também as datas da 
“descoberta” dos dois arquipélagos pelos portugueses. A Tanegaxima, chegámos em 
1543 enquanto Diogo de Silves terá avistado a Ilha de Santa Maria em 1427. Pelos 
Açores passaria Vasco da Gama em 1499, quando assistiu em Angra à morte do irmão 
Paulo, já no regresso da viagem da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Seria 
aliás a cidade de Angra, daí em diante, a última escala da viagem, que do outro lado do 
mundo começava no porto de Nagasaqui. 
A ilha da Terceira, inicialmente baptizada como Ilha de Jesus Cristo da Terceira começou 
a ser povoada em 1450 mas já em 1499 a Alfândega de Angra era elevada a directora 
entre todas as demais dos Açores. Em 1503 é sede da Corregedoria das Ilhas 
(administração da justiça) e em 1536 da Provedoria da Fazenda (administração financeira 
e fiscal). Em 1534, como se disse, é elevada a cidade e em 1555 é iniciada a sua 
fortificação com a construção do Forte de S. Sebastião.  
Separadas no tempo e no espaço, Angra e Nagasaqui têm tão fortes parecenças que a olho 
nu reconheceremos como fruto de um mesmo entendimento urbanístico da cidade 
moderna que os portugueses propuseram e sedimentaram nos territórios de além-mar. 
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Porém, enquanto a cidade de Angra teve um longo período de crescimento e 
amadurecimento, Nagasaqui, porque as fortes e dinâmicas relações entre portugueses e 
japoneses assim o obrigaram, tornou-se principal pólo da presença portuguesa em terras 
nipónicas em apenas escassos dez anos. Assim é que o irmão Luís de Almeida, a mando 
de Cosme de Torres, reconhece a baía em 1567, Gaspar Vilela constrói a primeira igreja 
em 1569 e o primeiro navio português entra na baía em 1571. É também em 1571 e de 
acordo com os documentos japoneses, que é traçada a cidade, então divida em seis 
bairros – Shimabara-machi, Ooumura-machi, Hirado-machi, Bunchi-machi, Hokaura-
machi, Yokoseura-machi – tantos quantas as cidades de onde provinham as comunidades 
de cristãos japoneses aí refugiados.  
Em 1579, quando Alessandro Valignano, o Padre Visitador, chegou à cidade deu conta 
que esta teria já quatrocentas casas. 
Em 1580, Omura Sumitada, o daimío de Omura, à qual Nagasaqui devia obediência, cede 
o território à Companhia de Jesus no intuito de evitar que a cidade venha a ser tomada 
pelos seus inimigos ou que os portugueses acabem, por qualquer razão, por procurar 
outro porto, garantindo dessa forma o trato comercial e os avultados rendimentos que daí 
advinham.  
Também em 1580, à imagem de todas as cidades portuguesas, é criada a Misericórdia 
enquanto a Igreja de Santa Maria da Ascensão, ao que se diz espelho da riqueza espiritual 
daquela comunidade cristã, é construída em 1601. Em 1603 os fregueses da Misericórdia 
fazem erguer a Igreja de Santiago, enquanto os frades dominicanos levantam a Igreja de 
S. Domingos em 1609 e os franciscanos, a de S. Francisco, em 1611. 
A 10 de Outubro de 1585, na Carta Anua para o Padre Geral da Companhia de Jesus, 
Luís Froís, que viria a falecer naquela cidade em 1597, dava conta desse intenso esforço, 
que os cristãos, sobretudo japoneses, faziam na construção da cidade, assim referindo: 

Em Nagasaqui residem quatro padres e dois irmãos. Este porto é 
sujeito à Companhia, porque no-lo deu dom Bartolomeu, posto que a 
gente dele não tem terras fora do muro nem hum palmo, mais do que o 
sítio de suas casas & a Companhia começou a povoar, & ajuntar ali 
gente. É por respeito da nau da China, (que leva desse porto cada ano 
quinhentos mil cruzados em prata) se vai cada vez enobrecendo mais, 
porque como a nau vem aqui carregada de seda, damascos, almíscar, 
ouro & outras ricas fazendas, concorrem a este porto como a feira 
universal, mercadores gentios de diversos reinos de Japão, pelo qual 
muitos que em outras partes não têm tão acomodado remédio de vida se 
vêm com sua famílias a morar Nagasaqui, dos quais comummente se 
baptizam aqui cada ano trezentas pessoas… 

E mais adiante continua: 
Esta Igreja de Nagasaqui se foi acrescentando duas ou três vezes os 
anos atrás, porque a gente ia em grande aumento, mas agora é já a 
gente tanta, que com ser a igreja a metade maior do que era ficam as 
duas partes fora dela aos Domingos & Santos, & em abrindo as portas 
ao amanhecer se arremessam uns por cima dos outros a tomar lugar, 
pelo qual decidiu ano passado se determinou que se fizesse a maior & 
mais formosa igreja de quantas até agora há no Japão & para isso se 
deram de esmolas perto de dois mil cruzados… 
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Agora há dois anos escrevemos a Vossa Paternidade como nesta 
Nagasaqui fizeram os japões uma casa mui devota da misericórdia à 
maneira de Portugal & nela há cem irmãos, & Provedor, & à sua custa 
fizeram ornamentos muito bons para sua capela & mandaram buscar à 
China o compromisso, & bandeira da misericórdia como têm os 
portugueses em Amacao…           

Imbuída neste fervor missionário, a cidade cresceu depressa sem que esquecesse as regras 
impostas por uma tradição urbanística portuguesa que por decerto os planeadores não 
desconheciam e por bem tinham assimilado. De acordo com os documentos japoneses a 
cidade foi arruada por alturas de Maio de 1571, dando como autor do plano, Tomonaga 
Tsushima, um vassalo de Omura Sumitada, ao que o padre Morejón contrapõe que teriam 
sido os padres que dividiram os lotes e as ruas pelas pessoas. Uns e outros terão tido 
acção directa na planificação da cidade. Os padres seriam os mentores do traçado e o 
vassalo de Sumitada o seu executante, tanto mais que embora se perceba que nessa altura 
havia já a vontade de ceder a cidade à companhia de Jesus, era ainda o daimío a sua 
autoridade legal. 
Nagasaqui seria arrasada pela bomba atómica que devastou a cidade em Agosto de 1945, 
mas a sua reconstrução, tal como aconteceu com todas as demais cidades japonesas no 
pós guerra, obedeceu à malha urbana anterior. Olhemos então para as plantas actuais e 
antigas da cidade, não desviando a atenção dos documentos coevos da sua fundação. 
Damos conta que, como é imperativo das urbes construídas pelos portugueses, a escolha 
do local de implantação obedeceu a uma exemplar exploração das qualidades e condições 
naturais do local para acolher e defender as armadas das condições adversas do tempo e 
do homem. Essas são as condições que se reconhecem na baía de Nagasaqui e que vieram 
a ditar a construção de uma cidade tão ao jeito português.  

 
Figura 15 
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Implantada entre colinas que a protegem, a cidade depressa galgou essas vertentes 
tornando-a ímpar entre todas as outras cidades japonesas. Nem mesmo Quioto, a velha 
Meaco, que também se encontra implantada entre montanhas ousa expandir o seu 
aglomerado pala colina acima. Aí, logo que a planície se esgota acaba a cidade. 
Não é o caso de Nagasaqui, onde as construções não têm pejo de galgar as vertentes mais 
doces desse ancoradouro. Daí resultam, bem à imagem da cidade portuguesa, seja Lisboa, 
Porto ou Coimbra, uma infinidade de rampas e escadinhas. 
Essas artérias eram uma característica da cidade ao tempo de Fróis, mas continuam a sê-
lo hoje, pois que os seus habitantes não têm dificuldade, como parece acontecer nas 
outras cidades japonesas, em pensar a cidade como um ser empoleirado na colina. 
Acrescentando estas variantes à tradicional artéria ou rua, Nagasaqui consegue, tal como 
estamos habituados em Lisboa, criar efeitos de surpresa para quem percorra a cidade e dá, 
a cada passo, com panorâmicas e vistas variadas e diferentes. É esta talvez e também uma 
das características de Nagasaqui, onde a orientação é mais fácil porque se regula por 
pontos de referência. Neste cenário de ladeiras e escadinhas não faltam sequer, hoje em 
dia, os tradicionais carros eléctricos lisboetas, ainda que não exclusivamente, dão da 
cidade de Nagasaqui uma imagem distinta da maioria das outras cidades nipónicas.   
Luís Almeida teria tido então consciência de que a baía reunia todos os necessários 
requisitos para um bom acolhimento das naus e o local, porque nele existam somente…. 
Arbustos selvagens e matos, como nos refere o Padre Visitador em 1598, o sítio ideal 
para a implantação da nova cidade. Para mais a baía estava encaixada entre montes de 
ambos os lados o que parecia defendê-la. Acresce que o local estava exposto a Sul, como 
seria da boa tradição urbanística portuguesa.  

 
Figura 16 

E o que vemos em Angra? Como terá constatado João Baptista Machado, esta é uma 
realidade tão próxima que deverá ser quase impossível encontrar outra baía gémea. Digo 
quase porque na realidade a baía de Mascate, em Oman, fortificada pelos portugueses é 
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também, em tudo semelhante. Pois quem suba ao Monte Brasil, em Angra, terá a mesma 
panorâmica de quem, em Nagasaqui, vá ao Monte Inasa. Uma baía profunda resguardada 
por montes em ambos os lados e uma cidade encaixada num plano inclinado que morre 
junto ao mar.  
Depois a malha ortogonal aproxima definitivamente as duas cidades. Esta regularidade, 
estranha às cidades japonesas, se esquecermos a cidade imperial de Meaco que foi buscar 
ao modelo chinês o seu traçado, distingue Nagasaqui das outras urbes nipónicas. 

 
 

Figura 17 
Ao invés de Angra, cidade militarmente bem fortificada e inexpugnável porto do 
Atlântico Norte, Nagasaqui apenas dispunha de um simples amuralhado que lhe permitia 
resistir a investidas dos inimigos do senhor de Omura. A esse facto não são estranhos os 
condicionalismos históricos em que a cidade cresceu. Primeiro cedida pelo daimío de 
Nagasaqui e subsequentemente doada à Companhia de Jesus, a posse administrativa da 
cidade foi, em 1587, controlada pelo taiko (regente) Toyotomi Hideyoshi que colocou a 
cidade, de ora em diante, sob a dependência do governo central. Pode-se especular que se 
a cidade permanecesse por muito mais tempo na posse da Companhia, talvez que os 
jesuítas a tivessem feito fortificar, como aconteceu com Macau, onde de início os 
portugueses se estabeleceriam paredes-meias com a autoridade dos mandarins. Não foi o 
caso de Nagasaqui que não teve tempo de ver consolidada a administração cristã 
entregue, pela da Companhia de Jesus, ao jakunin (administrador), que por vontade dos 
jesuítas e a mando de dom Bartolomeu exercia a justiça segundo os modelos cristãos mas 
na tradição japonesa. 
Em Angra temos como edifícios estruturantes da cidade, a Sé Catedral, a Alfândega, o 
Hospital, o Colégio dos Jesuítas e o Convento de S. Francisco, enquanto em Nagasaqui 
havia a residência do bispo e a Casa da Companhia – hoje ocupado pelo edifício do 
governo da província, a Misericórdia, a igreja de Santa Maria – local do actual museu 
provincial de história e cultura – a igreja de Todos os Santos, a de S. Francisco – hoje 
ocupado pela Câmara Municipal e ainda a de S. Domingos.  
O Convento franciscano em Angra e a igreja de Todos os Santos em Nagasaqui 
marcavam o termo da cidade, quer isso dizer que em ambas as cidades a malha urbana 
estava balizada por importantes edifícios religiosos.  
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Figura 18 

Tal como em Nagasaqui, o local de implantação ou também em Angra, o próprio edifício, 
a residência e o Colégio dos Jesuítas foram assenhoreados pelo poder instituído, pelas 
autoridades locais, prova da excelência da escolha dos missionários. 
As duas cidades assentam em modelos semelhantes, para não dizer iguais. Em Angra 
surge a Rua Direita, saindo do mar para o interior e que se cruza a meio termo com a Rua 
da Sé. Pelo lado de Nagasaqui, da actual Edo-machi, onde ficava então a residência dos 
padres da Companhia de Jesus e corre ao longo do mar, nasce a Shi-yakucho dori que é a 
correspondente à Rua Direita de Angra. A meio termo do povoado cruza-se a Sakura-
machi, paralela à Edo-machi e que corresponde em Angra à Rua da Sé. 

 
Figura 19 

Na cidade do Atlântico, a Rua Direita e a Rua de S. João, são as vias que vão definir a 
orientação e configuração dos principais quarteirões, enquanto na cidade do Pacífico, a 
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Shi-yakucho dori e a Rua de Luís Fróis, ambas perpendiculares ao mar, são aquelas que 
definem a estrutura da cidade baixa.  
Em ambos os casos, a Norte da Rua da Sé e da Sakura-machi, quer dizer no meio termo 
da cidade antiga, o quarteirão, anteriormente rectangular reparte-se em dois quadrados 
por intercepção de variadas travessas. 
Vemos então uma teia de ruas penetrantes e estruturantes, que se cruzam com outras, das 
quais, apenas as principais, assumem especial função. Esta função, ditada sobretudo pela 
ligação Este – Oeste dita uma estrutura urbana baseada no modelo Rua Direita / Travessa, 
a que outros autores se referem.  

 
Figura 20 

Em Angra, a Rua da Sé acaba por ser pontuada por dois largos polarizadores de funções 
urbanas, enquanto em Nagasaqui, a Sakura-machi, põe em comunicação o rio Nakashiua 
com o braço de mar que entra pelo território.  
Nos dois casos a estrutura do quarteirão é a mesma. Quer em Angra, quer em Nagasaqui 
as principais artérias têm uma orientação Sul – Norte, permitindo dessa forma que as 
construções estejam preferencialmente expostas nas direcções, Este – Oeste, como é de 
boa regra na cidade portuguesa.  
Este facto é tanto mais importante porque se em Angra, faz parte da tradição de bem 
construir, já as cidades japonesas não têm esse tipo de preocupação. Uma diferente forma 
de estar -se na maior parte das vezes em habitações escuras e preferencialmente abertas 
para pátios ou jardins interiores. A arquitectura das sombras como se lhe refere o escritor 
Junichiró Tanizaki (1886 – 1965) tão drasticamente acentuada pelos shoji, as janelas 
corrediças e sentir, onde a exposição solar e iluminação não são requisitos de uma boa 
construção, traduz de papel, não dá lugar a uma iluminação directa. Quando essa é 
possível logo o arquitecto popular japonês a corta pela anteposição exterior aos vãos de 
estores de caninha, os yoshizu. 
Deparamos então aqui com uma condicionante bem portuguesa e mediterrânica que 
outras latitudes e culturas desvalorizam. 
Em Nagasaqui vemos que os principais edifícios se concentravam nestas ruas 
estruturantes - a Edo-machi, com a residência dos padres da Companhia, como já se 
referiu e a Shi-yakucho dori, com as igrejas de S. Francisco e S. Domingos, bem como a 
Rua de Luís Fróis, onde assentava a Misericórdia. 
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Figura 21 

A Igreja de S. Francisco, que depois da perseguição foi transformada em prisão, 
formalizava esse atravessamento de eixos. Ainda hoje a Shi-yakucho dori é o termo da 
estrada nacional 34 e a Edo-machi o fim da estrada nacional 324, pondo em destaque o 
valor estruturante destas vias no tecido urbano, mas também regional. 
Pode-se então questionar onde estão as praças, elemento urbano fundamental da cidade 
europeia e portuguesa. O facto é que em Angra elas quase que não existem também. Aí 
deparamos com um espaço, à laia de praça, que se concebe como um recuo da Sé ao 
alinhamento da rua e as outras existem mais como terreiros no termo da cidade, do que 
como praças planeadas. Para mais no caso de Nagasaqui, a praça não existe na cidade 
japonesa. Aqui teríamos também soluções do tipo de Angra pois que, como é dito, na 
“Relação anual das cousas que fizeram os padres da Companhia de Jesus na Índia e Japão 
nos anos de 600, 601” o padre Fernão Guerreiro, fala-nos do terreiro da igreja, quando 
menciona: 

… porque não somente se enchia a igreja senão também o terreiro e as 
ruas… ou ainda menciona …também fez um cemitério ou adro para 
sepultura dos defuntos, junto a uma ermida da Madre de Deus, de 
grande devoção, onde também edificou outra capela, e saiu de modo 
que é uma das coisas que mais ornamento dão a esta cidade e que mais 
devoção e piedade excita a este povo, por serem os japões mui amigos 
de visitarem as sepulturas de seus defuntos muitas vezes.           

Decerto que entre tão intenso labor urbanístico e fervor missionário, o jovem João 
Baptista Machado reconheceria o Japão que o padre Gaspar Vilela descrevia em carta 
dirigida aos padres do Convento de Aviz em Portugal e datada de 15 de Setembro de 
1565, poucos anos antes deste missionário erigir a Igreja de Todos os Santos, quando 
assim dizia: 
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As cousas que nesta terra há por estar sujeita ao demónio são tantas, e 
tão diversas que dizê-las todas é nunca acabar, e por enfadamentos a 
quem esta ouvir, mas para que sabendo-as se console em o Senhor, e 
tenham matéria de muito mais louvarem a sua divina magestade, 
algumas tocarei juntamente com a informação da terra, e gente dela. É 
esta terra larga e grande, tem sessenta e seis reinos: os quais todos 
estão cercados de mar ficando em ilha, e por ser desta maneira vizinha 
para si esta gente, por não terem navegação a outras partes, que o 
mundo todo era repartido em três partes a China, que também é 
grande, e de muitos reinos, outra a Índia: a terceira este Japão, e 
reinos, e fora disto, não tinham a ver mais mundo. Quanto a terra é 
estéril em si mas sobre isto dá e tem muito arroz, que é o principal 
mantimento desta terra, também tem trigo, e milho e cevada, grãos, 
favas e outros alguns legumes, tem também hortaliça, convém a saber 
nabos, rabões, beringelas, alfaces somente, frutas algumas, peras, 
romãs, castanhas, e disto, muito pouco carnes quasi nenhumas por 
serem poucas, e quase toda a gente ser afeiçoada a peixe, mais que a 
carne do que há muito, e saboroso, e sadio… 

Machado reconhecer-se-ia na insularidade do Japão, mas provavelmente não estaria tão 
habituado à dieta nipónica onde então escasseavam as carnes e todos os seus derivados, 
de que a sua terra natal era tão pródiga como se dizia em descrição coeva sobre Angra: 

Tem esta cidade ao redor de si muitos pomares, jardins e hortas, de que 
também é servida e provida, como o é de todas as outras partes da 
mesma ilha, e das outras ilhas, de carne, pescado, mel, manteiga, 
madeira e de outras muitas coisas… 

E por ventura estranharia o missionário, como todos os outros irmãos, a forma como os 
japões tomavam as suas refeições, que, como nos diz Vilela: 

Não comem à nossa maneira todos a uma mesa, mas cada um em sua 
quadrada de palmo e meio muito limpa, e nela vêm todas as iguarias 
que hão-de vir, e se porventura as iguarias são tantas, que não cabem 
na mesa, vem em outras mesas pequenas, que se lhe põem por derredor 
a mão direita, e esquerda. Comem assentados todos em colchões de 
palha por baixo, e por riba cosidos com umas esteiras muito finas, e 
pelas bordas um debrum de seda, que lhe dá muito lustro: das quais, 
esteiras toda a casa está esteirada. O vinho não é de uvas, senão de 
arroz, do qual toda a gente bebe. Uvas do mato há muitas, e muito 
boas, tem em parreiras poucas, não as comiam, já agora as vão 
comendo os quais as tem…    

João Baptista Machado daria conta certamente do rigor do clima a que alude Vilela que 
conta aos padres de Aviz que: 

… Por estar este clima mui metido para a parte do norte é frigidíssima 
no Inverno, e muito quente no verão. Toda a gente quase se veste de 
seda, no Inverno trazem os vestidos forrados com borra da mesma seda, 
que é muito quente…       

Se a missão dos missionários estaria facilitada pela natural inclinação que os japões 
tinham para a religião, todo o trabalho era dificultado pelo permanente clima de guerra 
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que os senhores feudais mantinham entre si, como nos testemunha uma vez mais Vilela 
ao dizer que: 

… é gente naturalmente soberba, e inclinada à guerra. De sessenta e 
seis reinos que há não tem quatro paz. Continuamente andam em 
guerras, e tomando os reinos uns aos outros. 

Depressa Machado se acostumaria à arquitectura local, toda ela construída em madeira e 
onde as igrejas não eram excepção, como acostumado estaria aos abalos sísmicos tão 
frequentes e vulgares nos seus Açores pelo que não estranharia as palavras de Vilela…  

Treme muito, e muitas vezes esta terra por estar rodeada de mar, pela 
qual cousa casas desta terra não são de pedra, mas de madeira de 
bordo, muito limpas: as quais posto que treme a terra, não podem 
caiar, mas tem outro perigo, que se lhes põe fogo queima muitas e 
justamente as fazendas, ficando os moradores delas pobres. 

Verifica-se que se o ambiente natural das duas cidades é muito próximo, à parte o clima 
de Nagasaqui ser mais rigoroso, quer no Inverno quer no Verão, e se toda a cidade foi 
planeada à feição da cidade portuguesa, é nos hábitos do quotidiano que se vai exprimir a 
cultura nipónica. 
A cidade nasceu e cresceu à sombra da tutela portuguesa, quer fosse do trato comercial 
anual imposto pela chegada da nau de Macau, quer fosse pela disciplina urbanística 
transmitida pelos missionários à sociedade local, porém as regras do quotidiano eram as 
ditadas pela tradição local, num princípio de aculturação defendido por Francisco Xavier, 
mas sempre contestado pelos frades das ordens mendicantes. 
Neste intercâmbio cultural que durou entre 1543 e 1639, não deixaram os portugueses de 
transmitir também muitos dos seus hábitos que os japoneses foram assimilando ao ponto 
de, por exemplo na culinária, muitos subsistirem nos dias de hoje. 
Os habitantes de Nagasaqui, tal como os de Angra, não deixariam de ter sempre presente 
a entrada das naus como momentos altos dos seus dias pois que, como diz Vilela, estando 
a terra isolado do mundo, seriam essas naus que trariam as novas do reino e os homens 
que dariam continuidade ao sempre renovado esforço de missionação. 
Para os recém chegados, como o fora certamente para João Baptista Machado, percorrer 
as ruas de Nagasaqui era um misto de sensações em que se por um lado reconheceriam o 
espaço urbano português, em tudo o mais a cidade estava travestida de outras roupagens e 
de outros homens. 
Ambas as cidades estavam construídas em planos elevados, relativamente ao mar, porque 
sendo ambas as ilhas vulcânicas, as costas são geralmente escarpadas e altas. Em Angra 
ainda existe o areal na base da encosta, mas seria razoável acreditar que também o 
houvesse em Nagasaqui. Depois, subir a Rua Direita, como quem vai orar à Sé, ou 
calcorrear a Rua de Luís Froís, como quem se dirigia para a Misericórdia ou a uma das 
igrejas da cidade, seria em tudo semelhante não fosse o casario nesta e na outra, serem 
distintos nos materiais e tecnologias.  
Bem servida de templos cristãos, quer sejam as vetustas igrejas da Sé ou da Conceição, 
para não falar das muitas ermidas, a cidade de Angra não conseguia, naquele tempo, ou 
ainda hoje, superar Nagasaqui, porque como se refere no Livro terceiro das coisas do 
Japão, dos anos de mil seiscentos e seis e mil seiscentos e sete…  

começando pela cidade de Nagasaqui por ser o colégio que está nela, 
cabeça de toda a província, que a Companhia tem em todo o Japão. Há 
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nela sessenta e oito da companhia destes vinte e sete são sacerdotes; os 
demais irmãos em que entram dezasseis noviços, que em um destes anos 
se receberam; quinze japões de nação e dois portugueses, com os quais 
se deu princípio à casa do noviciado, que nesta cidade também se 
fundou. Dos sacerdotes, uns se ocupam no que pertence ao governo da 
nossa casa e província; seis nas residências sujeitas a este colégio; os 
demais na cultivação da cristandade… está já toda dividida em cinco 
igrejas paroquiais, afora a do colégio, e algumas ermidas; e de três 
destas igrejas são já curas três clérigos japões, que são os primeiros 
desta nação, que o bispo para isto ordenou. Há nela duas confrarias: 
uma do nome de Jesus, e outra da virgem Nossa Senhora; tão celebres 
assim no número de gente, como no aparato, com que são servidas… há 
mais, casa de misericórdia e hospital com suas igrejas, que cada uma é 
freguesia e estão à conta dos padres. 

Por seu turno, autor coevo dizia que Angra…  
Além das igrejas, há nesta cidade muitas ermidas, muito bem fundadas 
e ornadas: a ermida de S. Lázaro, com hospital para os mesmos 
lázaros, a ermida de Nossa Senhora de Natividade, dos pretos, imediata 
a Roma por bula apostólica, outra de Nossa Senhora dos Remédios, de 
Pero de Castro do Canto, outra de S. Sebastião, outra do Corpo Santo, 
dos mareantes, outra dos Santos Cosmo e Damião. Outra de São João. 
Outra de S. Luzia e outra de Santa Catarina.  

Damos conta que toda a cidade era bem servida de templos que na sua maioria serviam 
também de pólos das comunidades de cristãos que nela viviam. Pelos relatos dos padres 
sabemos também que, na boa tradição dos ilhéus do Atlântico, era a cidade de Nagasaqui 
pródiga em festas e romarias. Sabemos que o famoso festival do Okunchi, que 
anualmente se realiza no mês de Outubro, junto de um dos principais santuários xintoístas 
da cidade, o Suwa-jinja, nasceu em 1634, aquando da expulsão dos missionários e a 
proibição da religião católica e por determinação das autoridades locais de forma a 
substituir as tão apreciadas romarias e procissões que os cristãos realizavam de acordo 
com as tradições introduzidas pelos portugueses no calendário nipónico. 
Essas festas estão relatadas nas cartas e documentos dos jesuítas como aquela que em 
1605 se celebrava pela primeira vez - a festa do Santíssimo Sacramento em dia do Corpo 
de Deus com procissão e demais festejos onde se congregavam tradições portuguesas 
com costumes nipónicos. Dessa mesma forma, o próprio bispo D. Luís Cerqueira, para 
que também os cristãos pudessem festejar por altura do ano novo chinês, criou a festa em 
honra de Nossa Senhora da Protecção. Eram então muitos os momentos em que a 
população saia á rua para festejar os seus Santos, transformando, à imagem do que 
acontece nas ilhas atlânticas, as ruas em palcos de animação e as artérias urbanas em 
pólos de aglutinação da comunidade. 
E olhando de novo para as cartas antigas que nos apresentam o traçado da cidade, como 
por exemplo o mapa da cidade de Nagasaqui por volta de 1635, reparamos numa pequena 
ilha separada da terra firme por um pequeno canal. É a ilha artificial de Dejima, criada 
pelas autoridades japonesas para encarcerarem os portugueses residentes no Japão. 
Iniciada a construção em 1634 ficou completa quatro anos depois sendo aí internados os 
portugueses, ainda que por pouco tempo. Após a batalha de Ximabara que opôs 
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populações cristãs ao poder do xogunato, e que constituiu um verdadeiro atentado à 
ordem imposta e ao poder de Tokugaua Ieasu, os portugueses são definitivamente 
expulsos, em 1639, e a ilha de Dejima servirá de ora em diante para albergar os 
holandeses que continuam a vir, ainda que em condições muito especiais ao Japão.  
Percebemos que a cidade de Nagasaqui nasce em 1570, por acção dos portugueses e do 
trato comercial que detinham com o Japão, é cedida à Companhia de Jesus em 1580 e 
tomada pelo governo central em 1588.  
Quando o primeiro navio holandês vem ao Japão, em 1600, capitaneado por um inglês, 
William Adams, a estrutura urbana da cidade estava mais do que consolidada e os hábitos 
cristãos enraizados. Para mais a feitoria holandesa só sai de Hirado para Nagasaqui em 
1641 e aí os holandeses não passam as portas de Dejima. Quer isto significar apenas que 
a cidade deve única exclusivamente a sua estrutura à vontade dos missionários e dos 
portugueses que trouxeram do outro lado do mundo o gosto de erguer cidades com todas 
as características da cidade mediterrânica que aprenderam a construir ao longo de muitos 
séculos de sabedoria transmitida e assimilada por tantos povos quantos os que pelo 
território que é hoje Portugal, por aí passaram.              
Muito antes dos holandeses pisarem as ruas de Nagasaqui, o terceirense, João Baptista 
Machado, regressava, vindo de Arima e incógnito, à cidade. Seria a última vez que veria 
a cidade que em tudo lhe lembrava a sua Angra natal. Corria o ano de 1617. Daí iria às 
ilhas Goto, perto de Hirado e lá mesmo seria descoberto pelas autoridades que o 
prenderiam. Das ilhas Goto passaria a Omura onde seria martirizado. Como ele, alguns 
portugueses e muitos outros cristãos japoneses, tinham eleito Nagasaqui como sua 
cidade, quer fosse de residência temporária, como geralmente acontecia aos missionários 
que tinham de acudir a tudo e a todos, ou permanente, como essas comunidades vindas de 
outras regiões e que em Nagasaqui encontraram refugio e acolhimento.  
 

Legendas das figuras 
1. Torre de menagem da praça-forte de Arzila, Marrocos 
2. Muralhas de Mazagão, Marrocos 
3. Forte Mirani na baía de Mascate, Oman 
4. Cúpula da Igreja de S. Caetano em Goa, Índia 
5. Porta de Santiago, Malaca, Malásia 
6. Fachada da Igreja de S. Paulo em Macau, China 
7. Nave da Igreja dos Jerónimos em Lisboa, Portugal 
8. Castelo do Mar em Safim, Marrocos 
9. Ruínas da Igreja de S. Domingos em Ayuthaia, Tailândia 
10. Muralha e fosso da fortaleza de Ceuta, Espanha 
11. Mapa da baía de Mascate 
12. Santa Casa da Misericórdia em Macau, China 
13. Entrada da baía de Nagasaqui, Japão 
14. Baía de Angra nos Açores, Portugal 
15. Escadaria junto ao local da antiga Misericórdia de Nagasaqui, Japão 
16.  Mapa da cidade de Angra de Linschoten, 1595, cortesia do Instituto Açoreano de 

Cultura 
17. Forte de S. João Baptista em Angra nos Açores, Portugal 
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18. Edifícios estruturantes da cidade de Angra – a Sé e a Igreja da Conceição 
(Misericórdia) nos Açores, Portugal 

19. Mapa da cidade de Nagasaqui (pormenor), 1636, Museu Municipal de Nagasaqui 
20. Artéria da Shi-yakucho dori junto à rua Edo-machi em Nagasaqui, Japão 
21. Yoshizu, visto do interior de uma residência nipónica em Canazaua, Japão 
(*) Todas as fotografias são do autor 
 

Bibliografia 
BOXER, Charles R., As viagens de comércio dos portugueses ao Japão há 300 anos 
(1630 – 1639), Centro de Estudos Marítimos de Macau, Macau, 1989: 
BOCARRO, António, O Livro das Plantas de todas as Fortalezas, Cidades e Povoações 
do Estado da Índia Oriental, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1992, Lisboa 
CARITA, Rui e Hélder Carita, Modelos, instituições e personagens, Revista Oceanos 
nº41, CNCDP, Janeiro - Março de 2000 
CARVALHO, Eduardo Kol de, Mártires do Japão, Editorial AO, Braga, 2006 
Idem, Portugal e o Mundo, o futuro do passado – Japão, Centro Nacional de Cultura, 
Lisboa, 2004 
COSTA, João Paulo Oliveira e Ana Fernandes Pinto, Cartas anuas do Colégio de Macau 
(1594 -1627), CTCDP, Macau, 1999 
COUTO, Diogo do, Décadas, Livraria Sá da Costa – Editora, Lisboa, 1947 
DIAS, Pedro, Urbanização e Fortificação do Brasil, Almedina, Coimbra, 2004 
FERNANDES, José Manuel, A Arquitectura, INCM, Lisboa, 1991 
GUERREIRO, Fernão, Relação das cousas que fizeram os padres da Companhia de 
Jesus..., Évora, 1603 
GUIDE to pilgrimage sites and churches in Nagasaki, Nagasaki Bunkensha, Nagasaki, 
2005 
JESUS, Cartas que os padres e irmãos da Companhia de Jesus escreverão dos Reynos de 
Japão & China aos da mesma Companhia da Índia & Europa, desde do anno de 1549 até 
o do 1580 – Segunda parte, Tenri Central Library, Tokyo 1972 (Facsim. Évora 1598) 
JESUS, Cartas que os padres e irmãos da Companhia de Jesus, que andão nos reynos de 
Japão escreverão aos da mesma Companhia da Índia, e Europa, desdo anno de 1549 até o 
de 66, Coimbra, 1570 
LEITE, Antoieta Reis, Angra, um porto no percurso da cidade portuguesa, Revista 
Atlântica Vol. XLVII, Instituto Açoreano de Cultura, Angra do Heroísmo, 2002 
LINSCHOOF, João Hugo, História da navegação do holandês João Hugo Linschoof. às 
Índias orientais, fragmentos vertidos para português da 2ª edição francesa que saiu a lume 
em 1619 dos prelos de Cloppenburch, em Amsterdam 
MARQUES, A. H. de Oliveira, História de Portugal, Edições Agora, Lisboa, 1973 
MARTINS, Jorge M., Patrimónios Mundiais com selo português, Correios de Portugal, 
Lisboa, 2003 
MENEZES, João Luiz Mota, Olinda e o Recife: 1537 – 1630, Revista Oceanos nº41, 
CNCDP, Janeiro – Março de 2000 
PACHECO, S. J., Diego, A fundação do porto de Nagasaqui, Centro de Estudos 
Marítimos de Macau, Macau, 1989   
PESSOA, João, Em tudo semelhante, em nada parecido, Revista Oceanos nº41, CNCDP, 
Janeiro - Março de 2000 



 41 

PINTO, Orlando da Rocha, Cronologia da Construção do Brasil, Livros Horizonte, 
Lisboa, 1987  
TAVARES DA CONCEIÇÃO, Margarida, A Praça de Guerra, Revista Oceanos nº41, 
CNCDP, Janeiro - Março de 2000 
TEIXEIRA, Luís, Roteiro da Costa do Brasil, Tagol, Lisboa, 1988 
TEIXEIRA, Manuel C. (Coordenação), A construção da cidade brasileira, Livros 
Horizonte, Lisboa, 2004 
VERÍSSIMO SERRÃO, Joaquim, O Rio de Janeiro no século XVI, Edição da Comissão 
Nacional das Comemorações do IV Centenário do Rio de Janeiro, Lisboa, 1965  
VITERBO, Sousa, Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e 
Construtores Portugueses, INCM, Lisboa, 1988 
(**) 
Eduardo Kol de Carvalho 
Quioto, Janeiro de 2007 
O presente estudo foi realizado no âmbito da pesquisa levada a cabo enquanto docente da 
Universidade de Estudos Estrangeiros de Quioto entre Abril de 2004 e Janeiro de 2007  


