
A gesta dos descobrimentos portugueses, é atualmente conside-
rada como um fator que contribuiu para ampliar as fronteiras do 
mundo.
Em 1498 Vasco da Gama aportava a um dos principais centros 
mercantis do oceano Índico – Calecute (Índia) iniciando a Carreira 
da Índia que iria ligar por mar, o Oriente ao Ocidente, numa liga-
ção que se manteria por mais de três séculos. 
Na procura da conquista do comércio do sudoeste asiático, logo 
em 1511, o vice-Rei da Índia Afonso de Albuquerque toma Mala-
ca erguendo uma fortaleza e assegurando o controlo do estreito. 
Na altura, Malaca – um protetorado chinês  -, tornara-se num cen-
tro de comércio, onde fervilhavam valiosas mercadorias vindas 
de todo o sudoeste asiático; terão então ocorrido os primeiros 
contatos entre portugueses e chineses que ali comerciavam nos 
seus juncos. Porém as enormes expetativas de D. Manuel I, aguça-
das pelas informações de Afonso de Albuquerque, exigiam mais, 
querendo alcançar a ‘terra dos Chins’, esse enorme país, produtor 
de tão cobiçadas mercadorias.

Em 1512, Francisco Rodrigues inclui no seu Roteiro várias cartas 
do litoral da China do sul, mas é só em finais de 1513, que Jorge 
Álvares, numa viagem exploratória, partiu de Malaca carregado 
de pimenta, aportando na ilha de Tamão situada na foz do rio 
das Pérolas (província de Guangdong - Cantão), ao largo da hoje 
Hong Kong, realizando a primeira transação comercial em solo 
chinês: “…nesta ilha se faz ho trato da mercadoria dos mercadores 
estranmgeiros que vão tratar à China.” (Fernão Lopes de Castanhe-
da, Historia, liv. 4, vol. 1, cap.28, p. 915). Era então a China gover-
nada pelo imperador Zhengde (1506-1521) da grande dinastia 
Ming (1368-1644).
A desconfiança dos chineses para com os estrangeiros e o despre-
zo pela atividade comercial impunha, desde o século XV, a proibi-
ção de desembarque em território continental, sendo que todas 
as transações comerciais eram obrigatoriamente levadas a cabo 
nas ilhas desertas do litoral de Guangdong e sob a cobrança de 
direitos aduaneiros. 
A viagem pioneira de Jorge Álvares abriu aos nossos navegado-
res as portas da China, um dos mais importantes e menos explo-
rados mercados asiáticos, com a vantagem de que a mercadoria 

mais apreciada pelos chineses era a pimenta; especiaria a que os 
portugueses facilmente tinham acesso.

Em 1517 chegava a Cantão a primeira embaixada oficial de um 
país europeu em território chinês, enviada por D. Manuel I e co-
mandada por Fernão Peres de Andrade acompanhado do  boticá-
rio real Tomé Pires. A missão, que tinha como o intuito estabelecer 
relações diplomáticas e abrir portas ao comércio, terá porém um 
infeliz destino em consequência de mal entendidos provocados 
pelo abismo cultural que separava Portugal e a avançada e sofis-
ticada civilização chinesa que se considerava, o ‘Império Celeste’.  
Após meses de espera no porto de Cantão (Guangzhou) para se-
guir para a capital (Pequim), o imperador Zhengde rejeita os pre-
sentes enviados pela corte portuguesa, não recebe a embaixada 
e manda aprisionar e matar alguns dos membros da missão. 
A má fama dos portugueses devia-se a erros estratégicos como a 
recusa de pagamento de impostos sobre as mercadoria e a adoção 
de comportamentos intimidatórios – as naus disparavam salvas 
de canhão ao chegarem aos portos -, circulando mesmo a crença 
que os portugueses levavam: “… moços, e moças furtadas e que 
os comíamos assados…” (João de Barros, Decada Terceira da Asia, 
livro 6º, cap.1, p.2) - tal fato prendia-se com o hábito de os portu-
gueses comprarem jovens para seus serviços. 

Em 1522, o imperador Jiajing (1522-1566) ordena a suspensão do 
comércio com os estrangeiros, ficando os mercadores sob pena 
de morte. Durante os trinta anos que durou a proibição, continu-
aram as transacções comerciais, ainda que na ilegalidade.    
A rica atividade comercial atraía às águas chinesas inúmeros pira-
tas que os portugueses ajudaram a derrotar, na sequência desta 
ajuda, em 1557, foi concedida autorização oficial – ainda que sob 
pagamento de impostos - para o estabelecimento dos portugue-
ses em Macau, uma pequena colónia costeira de mercadores, si-
tuada na província de Cantão.
Considerado o primeiro entreposto comercial europeu em solo 
chinês, este pequeno pedaço de terra consolidou o papel dos 
portugueses como primeiros intermediários no comércio entre 
a China e a Europa, promovendo ainda um riquíssimo intercâm-
bio cultural.
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