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RESUMO 

A aquisição da ilha de Bombaim pela coroa inglesa e a consequente convivência 
fronteiriça com o Estado da Índia constituiu uma novidade relacional e diplomática 
entre os poderes português e britânico, não só no Índico como em todo o espaço 
ultramarino. Esta nova situação projectou a recentemente forjada e renovada aliança 
anglo-portuguesa para um diferente plano, até então não experienciado.  

 De facto, o acordo de 1661 estipulou que o Estado da Índia entregasse parte do 
seu território a uma coroa europeia, o que significava uma mudança no seu paradigma 
de actuação e a partilha de fronteiras comuns com um vizinho europeu, “consentido” 
e aliado. A isto adicionava-se o facto da população residente em Bombaim, constituída 
por uma forte comunidade de grandes foreiros portugueses e jesuítas, passar a estar 
sujeita aos dictames da coroa inglesa. Todos estes pressupostos constituíram uma 
novidade para o Estado da Índia e para os seus súbditos e exigiram, necessariamente, 
uma adaptação no modo de interacção com tão próximo vizinho. O mesmo se terá 
passado com os oficiais britânicos, numa primeira fase da coroa (1665-1668) e 
doravante da East India Company, para quem o domínio territorial no espaço asiático 
constituía uma experiência nova. Esta realidade tão próxima entre as duas potências 
europeias originou, necessariamente, a eclosão de problemas e tensões entre as duas 
estruturas de poder. 

 Será a partir desta conjuntura sugestiva que procuraremos compreender como 
o entendimento anglo-português na Europa foi transposto e gerido na esfera 
ultramarina, através da análise do caso paradigmático de Bombaim. A gestão da 
aliança naquele espaço assumiu contornos específicos e de difícil administração, pois a 
distância ditava uma maior autonomia decisória das autoridades de Goa e Bombaim, 
nem sempre em consonância com as directrizes europeias. A interacção na região de 
Bombaim e espaços adjacentes foi pautada pela flexibilidade e, por isso, caracterizou-
se por momentos de antagonismo, cooperação e conflito aberto. Nestes “encontros de 
(in)conveniência”, ambos os lados procuraram tirar partido das dinâmicas conjunturais 
da política indiana, o mesmo aplicando-se no sentido inverso, adaptando-se 
alinhamentos e rupturas consoante os interesses imediatos. Bombaim foi, assim, 
singular no relacionamento anglo-português na Ásia, o que não implica que não se 
procure compreender as ressonâncias da interação entre portugueses e britânicos 
noutros espaços do subcontinente indiano (como Madrasta) ou contrapor os modos 
de actuação da EIC noutros locais (como Cochim). 

 Na dissertação em curso, propomos efectuar um estudo de longo tempo, que 
analise de forma sistemática a transversal as dinâmicas relacionais entre britânicos e 
portugueses desde a introdução britânica na Ásia até à perda portuguesa da Província 



 
 

do Norte. Focalizamo-nos em Bombaim, onde os cerca de 80 anos de convivência 
fronteiriça constituem um palco privilegiado de observação destes processos de 
interacção, que nos permitem, de igual modo, contrapor e analisar de forma 
comparativa as duas presenças europeias no palco asiático. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bombaim; East India Company; Estado da Índia; Província do Norte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cooperation and Conflict between the British and the Portuguese in Asia. From the 

first contacts to the coexistence in Bombay (c.1600-1740) 

Pedro Nobre 

 

ABSTRACT 

The cession of Bombay to the English Crown and, therefore, the interaction 
with the Estado da India, as set a new and different kind of relationship between the 
Portuguese and the British powers, not only  in the Indian Ocean but overseas. This 
situation launched the recently renewed Anglo-Portuguese alliance into a new phase. 
Actually, de 1661 agreement settled that the Estado da India had hand over part of his 
territory to a European power, which meant a change in his paradigm as well as 
sharing frontiers with a European neighbour. In addition, the population of Bombay 
was comprised of a strong community of big Portuguese tenants and Jesuits, who were 
consequently under the English crown sovereignty. This context was something new to 
the Estado da India and his subjects and demanded the adaptation of the way they 
interacted with his European neighbour. The same applies to the British officials, the crown 

and the de East India Company ones, for whom a territorial dominance in an Asiatic 
context was a novelty. The proximity of spaces of interest between the two powers 
was naturally propitious to the outbreak of antagonisms and tensions.  

 From this interesting context and studying the paradigmatic case of Bombay, 
we aim to understand in what way the Anglo-Portuguese relationship in Europe was 
transferred and managed overseas. Managing the alliance in that particular context 
was not an easy task considering the distance between the centres of power, which 
gave more autonomy to Goa and Bombay, whose decisions were not always according 
to Lisbon’s and London’s. The Anglo-Portuguese relationship in Bombay and the 
neighbouring territories was a flexible one and, therefore, was characterized by 
dissension, cooperation and clash. In these “(in)convenient encounters”, both sides 
tried to take advantage of the local political entanglements (and vice-versa), adapting 
arrangements and disaffections. Bombay was, therefore, a singular case in the Anglo-
Portuguese interaction in Asia but that does not avert us to try to understand the 
reflection that these relationship had on other Indian territories (like Madrasta) or 
attempt to compare the East India Company acting patterns on other places (like 
Cochin). 

 So, on this thesis we aim to analyse systematically and transversally the various 
kinds of interactions developed between British and Portuguese since the arrival of the 
former in Asia until the latter loss the Northern Province. We focus on Bombay, where 
80 years, circa, of sharing frontiers makes this territory a privilege place to examine 
these interactions, which allows us, likewise, to confront and analyse in a comparative 
way, the two Europeans experience in the Asiatic seas. 

 

KEYWORDS: Bombay; East India Company; Estado da Índia; Northern Province; 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação do relacionamento entre britânicos e portugueses na Ásia, em 

particular no espaço indiano, tem na região de Bombaim o enquadramento mais 

sugestivo e o que melhor serve de exemplo para a sua análise. A sua singularidade no 

espaço e no tempo, no quadro do relacionamento extra-europeu anglo-português, 

capacita a ilha de Bombaim como o caso capaz de definir, avaliar e caracterizar o 

processo relacional entre os dois poderes na Ásia. Não sendo paradigmático ou 

modelar, porque em nenhuma outra região a interação é vivenciada de modo tão 

intenso e contínuo, acaba por ser, de alguma forma definidor e, em simultâneo, 

excepcional. 

Desde o início a introdução britânica no Índico interferiu e perturbou a 

condução das políticas do Estado da Índia, nomeadamente nas regiões do Guzerate e 

do Golfo Pérsico, motivando diversos antagonismos em vários pontos-chave de 

navegação e comércio regionais, como Surate, Ormuz e Jasques. Posteriormente, em 

função do novo enquadramento diplomático europeu1, a interacção no espaço 

ultramarino assumiu, necessariamente, outros contornos, pautados pela duplicidade 

relacional, como no caso de Madrasta e, em particular, Bombaim, características 

transversais ao longo dos mares da Ásia.  

O caso de Bombaim é sugestivo porque define o relacionamento anglo-

português no subcontinente indiano e na Ásia, dado que cristaliza, grosso modo, as 

linhas de interação entre ambos os poderes: flexíveis e pragmáticas, adequando-se às 

circunstâncias; integrando e jogando com as dinâmicas das políticas locais, procurando 

retirar dividendos de alianças e dissidências; dissonante ao longo das estruturas de 

decisão, coexistindo múltiplas directrizes de actuação, nos binómios de poder 

central/local e poder formal/informal. Por outro lado, assume um carácter singular, 

porque dadas as características da presença territorial britânica e portuguesa no 

espaço asiático, apenas na região de Bombaim e territórios limítrofes existiu um 

                                                           

1 Falamos em concreto da Convenção de Goa de 1635 e da aproximação político-diplomática após 1640.  
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processo de interação que colocou os dois poderes europeus em contacto de forma 

sistemática, exponenciado pela transferência da ilha e a consequente clivagem com as 

estruturas portuguesas ali estantes.  

O território de Bombaim foi, pois, um espaço privilegiado no relacionamento 

entre britânicos e portugueses, processado de forma regular e intensa e abarcando 

uma multiplicidade de perspectivas. Este encontro de europeus no espaço asiático 

desenrolou-se entre várias categorias de poder, tanto formal (cortes de 

Lisboa/Londres, East India Company, Estado da Índia) como informal (oficiais da 

Companhia, foreiros laicos portugueses, jesuítas e população de Bombaim no geral). 

Pluralidade de inter-relacionamento e de autoridades que colocam o território do sub-

continente indiano como um espaço sui generis no quadro da relação anglo-

portuguesa nos territórios transoceânicos. A imposição de uma autoridade britânica 

numa área com uma forte comunidade portuguesa, ali enraizada há mais de um século 

e com uma relevância económica, social e política (como os jesuítas e os grandes 

foreiros), mas também numérica e religiosa (se englobarmos neste prisma a população 

conversa), é um dos pontos de maior interesse e de novidade no contexto asiático 

anglo-português. Ali contrapõem-se modelos imperiais distintos, tangíveis nas suas 

concepções religiosas, formas de organização administrativa, exploração dos proveitos 

fundiários, integração das comunidades no espaço social e económico, etc. A 

conjunção destas variadas dinâmicas e enquadramentos, conferem uma “matriz 

relacional” singular a Bombaim, distanciando-o de espaços de interacção asiática 

experimentados por portugueses e britânicos, como Madrasta ou Surate. É, pois, um 

estudo que se insere no plano do relacionamento político-diplomático e social entre 

britânicos e portugueses na Ásia e que pretende entender como o caso de Bombaim 

diferiu ou se assemelhou com a interacção anglo-portuguesa (e também luso-

neerlandesa) noutros espaços do sub-continente indiano. 

Será neste quadro que nos propomos a identificar e analisar quais foram as 

dinâmicas relacionais de britânicos com os portugueses em Bombaim, procurando 

compreender a partir destas, como se processou e foi gerido o relacionamento entre 

dois poderes aliados num espaço onde se contrapunham tantos interesses 

antagónicos. Fazemo-lo, de igual modo, assumindo uma perspectiva britânica, 
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integrando Bombaim na história da presença ultramarina britânica e de como esta 

experiência foi modeladora dos seus paradigmas de actuação no sub-continente 

indiano.    

Será interessante identificar e explanar algumas destas dinâmicas, realizadas 

por grupos de pessoas e de interesses que, naquele contexto, cruzaram as fronteiras 

políticas, religiosas e económicas, numa economia mundial cada vez mais aberta e 

complexa. Estas redes e grupos actuavam de acordo com os seus interesses que, por 

vezes, eram contrários à política veiculada pelas coroas, o que tornava este espaços 

imperiais sistemas orgânicos, movidos por dinâmicas mutáveis em virtude das 

conjunturas e das escolhas dos seus agentes2. De realçar que esta autonomia do poder 

local advinha, em boa parte, da distância espácio-temporal3 entre a Europa e os 

territórios asiáticos, o que esbate a percepção eurocêntrica de que as dinâmicas 

imperiais seriam impulsionadas a partir das metrópoles europeias4. 

 É interessante notar como a pequena aldeia de Bombaim de meados do século 

XVII é hoje (em contraposição com a cidade Baçaim, outrora vigorante e 

presentemente em ruínas) o coração de uma efervescente e populosa área 

metropolitana com mais de vinte milhões de habitantes, que engloba grande parte do 

antigo distrito de Baçaim. O antigo território, cedido pela coroa portuguesa e 

composto por várias ilhas é, no presente, um espaço bastante diferente, fruto de uma 

mutação morfológica que já se fazia sentir no século XVII, mas também dos 

assoreamentos realizados pelas autoridades britânicas. Bombaim é hoje uma 

península, fazendo ainda parte da sua área metropolitana algumas pequenas ilhas que 

                                                           
2 Erik HINDERAKER, Elusive Empires. Constructing Colonialism in the Ohio Valley, 1673-1800, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999, p. xii. 

3 A viagem entre a Índia e a Europa, dependente da monção, demorava em média cerca de nove meses, 
o que constituía muito tempo entre a elaboração de uma missiva e a sua respectiva resposta. Boxer 
salienta que, por vezes, este hiato temporal atingia os três anos. Neste sentido, directrizes régias ou 
relatórios de vice-reis ficavam, por vezes, ultrapassados, sendo necessário actuar de forma autónoma, 
neste intervalo de tempo. Cf. A. J. R. RUSSEL-WOOD, Um Mundo em Movimento: os portugueses na 
África, Ásia e Amércica (1415-1808), Algés, Difel, 1998, pp. 56-59; Charles R. BOXER, A Índia Portuguesa 
em Meados do Século XVII, Lisboa, Edições 70, 1982, pp. 20-21. 

4 António Manuel HESPANHA, As Vésperas Do Leviathan. Lisboa, Almedina, 1994, pp. 21-41; IDEM, «A 
Constituição Do Império Português. Revisão De Alguns Enviesamentos Correntes», in João Fragoso, 
Maria Fernanda Bicalho e Fátima Gouvêa (eds.), O Antigo Regime Nos Trópicos, Rio de Janeiro. 
Civilização Brasileira, 2001, pp. 167-168; Lauren BENTON, A search for sovereignty: law and geography 
in European Empires, 1400-1900, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 155-170. 
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foram palco importante da interacção anglo-portuguesa nas centúrias de Seiscentos e 

Setecentos, como Elefante, Nevem e Sevem. 

*** 

É importante nesta fase inicial da apresentação do objecto de estudo e das suas 

problemáticas, definir alguns conceitos que irão ser referidos ao longo da tese, 

identificando portugueses e britânicos ao longo do espaço asiático. Em primeiro lugar 

é necessário clarificar a utilização do termo “britânico”. Assim, no caso da experiência 

asiática britânica, optámos por empregar esta terminologia de uma forma flexível, 

dadas as características particulares da realidade interna e ultramarina inglesa nos 

séculos XVII e XVIII. Quando falamos na perspectiva da coroa e dos seus “actores” na 

metrópole, utilizamos o termo “inglês” contudo, no plano da East India Company (EIC) 

e da presença humana ao longo dos mares da Ásia, empregamos a terminologia de 

“britânico”, devido à composição múltipla daquela instituição, constituída na Europa e 

particularmente na Ásia, por uma mescla de indivíduos oriundos das várias regiões da 

Brittania, fossem ingleses, escoceses, irlandeses ou galeses. Desta forma, pareceu-nos 

mais prático utilizar o termo “britânico” como conceito operativo, de modo a 

simplificar a caracterização de um grupo heterogéneo como o eram os britânicos sob a 

alçada da EIC presentes na região do Índico e demais “agentes” privados. Esta 

compartimentação é abandonada quando a narrativa entra no segundo decénio de 

Setecentos, isto é, após a união política de 1707 entre a Inglaterra e a Escócia e a 

consequente formação do reino da Grã-Bretanha. A partir desse momento, o termo 

britânico estender-se-á sem restrições a todos os protagonistas da Coroa e da East 

India Company.  

Numa outra perspectiva, importa identificar e definir as variadas designações 

empregues na qualificação dos grupos de portugueses presentes na região asiática, 

formuladas com base na sua naturalidade, ascendência e fé religiosa. As 

denominações neste campo foram alvo de particular atenção parte dos historiadores 

ao longo do tempo existindo, naturalmente, interpretações diferentes e que variam 

consoante o autor5. A historiografia britânica tem produzido, nas últimas décadas, 

                                                           
5 Holden Furber, por exemplo, utiliza o termo luso-indiano para identificar os descendentes de casados, 
assim como os cristãos convertidos, numa definição que nos parece bastante lata e simplista. Cf. Holden 
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vários estudos reflectindo a questão da identidade britânica, tanto na Europa como 

nos espaços transoceânicos6, à semelhança da historiografia portuguesa que possui, de 

igual modo, uma longa tradição de debate e reflexão sobre este tema7. Com base no 

contributo dos seus autores, optámos por designar por «reinóis», os portugueses 

naturais do reino e que desempenhavam os principais cargos na estrutura imperial, 

contrapondo-os com os «casados», também naturais do reino, mas que acabaram por 

enraizar-se de forma mais profunda no espaço asiático, ali residindo e casando com 

indianas locais. Aos portugueses nascidos na Ásia, descendentes dos «reinóis», é 

atribuída a designação de «castiço» ou «indiático», sendo que os descendentes dos 

«casados», fruto de um relacionamento étnico misto, são denominados de 

«mestiços». Por fim, as populações indígenas convertidas ao catolicismo são 

identificadas como «conversos». 

Ressalve-se que a aplicação destes termos advém estritamente da ponderação 

da historiografia portuguesa sobre a sociedade luso-indiana edificada a partir do 

século XVI e não são, por isso, reflexo das designações empregues na documentação 

coeva, nem reflectem o ponto de vista asiático. Estas tendem para uma maior 

simplificação, existindo, no entanto, algumas variantes. É necessário identificar estas 

flexões semânticas de modo a compreender como são retratados e individualizados 

portugueses e britânicos, assim como os asiáticos locais que se cruzaram com a 

presença ultramarina europeia.  

                                                                                                                                                                          
FURBER, Rival Empires of Trade in the Orient, 1600-1800, Minneapolis, University of Minnesota Press, 
1976. 

6 Vários estudos reflectem esta perspectiva e, por isso, citamos apenas dois, a título exemplificativo, cuja 
respectiva bibliografia remete para as variadas obras existentes sobre esta temática. Vejam-se Linda 
COLLEY, Britons: Forging the Nation, 1707-1837, New Haven, Yale University Press, 1992 e Adrian 
HASTINGS, The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997. A primeira defende que a experiência imperial e ultramarina contribuiu para a 
criação de uma identidade britânica. 

7 Destacamos alguns estudos que nos parecem basilares para a compreensão da questão identitária no 
Estado da Índia português: Luís Filipe THOMAZ, «Goa: uma sociedade luso-indiana», in De Ceuta a 
Timor, Lisboa, Difel, 1994, pp. 245-289; Sanjay SUBRAHMANYAM, O Império Asiático Português 1500-
1700: uma história política e económica, Lisboa, Difel, 1995, pp. 306-392; A.J. RUSSELL-WOOD, op. cit.; 
Ângela Barreto XAVIER, «Dissolver a Diferença: Mestiçagem e Conversão no Império Português», in 
Itinerários, ICS, Imprensa de Ciências Socias, 2008, pp. 709-727; IDEM, A Invenção de Goa. Poder 
Imperial e Conversões Culturais nos Séculos XVI e XVII, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 2008. 
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Os portugueses identificavam, de uma maneira geral, como «ingleses» e, em 

algumas ocasiões, como «hereges», todos os súbditos da East India Company e da 

coroa inglesa. A população indígena era designada consoante o seu credo («mouros», 

«gentios») ou proveniência («arábios»). Por sua vez, a identificação dos próprios 

súbditos do Estado da Índia era bastante heterogénea, variando entre classificações 

gerais («vassalos de Portugal») e específicas («portugueses de Goa», «afazendados de 

Bombaim»), sendo menos frequente uma identificação de matriz religiosa («cristãos 

naturais da terra»). Na perspectiva inglesa a simplificação dos termos também se 

encontra bastante espelhada ao longo da documentação, nomeadamente na 

identificação das comunidades indígenas, classificadas de acordo com o seu credo 

(«moore»/«mooreman», «gentuos», «hindus»), integração político-geográfica 

(«arabs», «sidis«, «malabars», «sivajis») ou enquadramento socio-económico 

(«banians», «bandaris», «topasses»). Os súbditos da coroa portuguesa são designados, 

na sua maioria, como «portuguese», sendo que em algumas ocasiões a descrição é 

mais específica, apontando-se os oriundos do reino como «portuguese fidalgoes», ou 

separando os portugueses no interior das fortificações e de origem europeia («white 

portuguese») dos presentes nas milícias e de matriz mestiça («black portuguese»). A 

dificuldade de acesso/compreensão das fontes asiáticas, nomeadamente pela escassez 

de documentação traduzida, impossibilita-nos empreender uma semelhante análise do 

ponto de vista das comunidades asiáticas e de como elas caracterizavam e 

identificavam a presença europeia. Baseando-nos somente no relato de Ship of 

Sulaiman8, é crível que tanto britânicos como portugueses fossem designados por 

«Franks», terminologia comum na identificação de Europeus. 

A atenção ao uso desta terminologia designativa, para além de possibilitar um 

melhor enquadramento da presença portuguesa e britânica na perspectiva dos seus 

rivais europeus, permite ainda aferir o que é ser britânico ou português na Ásia do 

século XVII, algo indispensável na tentativa de construir uma resposta à problemática 

da identidade. 

*** 

                                                           
8 Cf. Muhammad RABI, The ship of Sulaiman (Safina-i Sulaimani), in Muzaffar Alam e Sanjay 
Subrahmanyam (eds.), Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries, 1400-1800, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007. 
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O recorte cronológico da tese compreende os anos de 1600 a 1740, ou seja, 

desde a introdução britânica no palco asiático, impondo-se, desta forma, como um 

novo actor no espaço de interesse português, até à expulsão portuguesa do território 

da Província do Norte, pondo fim a cerca de oito décadas em que portugueses e 

britânicos partilharam fronteiras, no período de maior interação e cruzamento de 

interesses e oposições.  

No caso específico de Bombaim, a emergência de antagonismos eclodiu 

aquando da tomada de posse do governo inglês, em 1665, sendo a partir daí que as 

interacções entre portugueses e britânicos se tornaram sistemáticas e definidoras do 

relacionamento entre ambos. Neste encadeamento, as grandes premissas 

caracterizadoras das dinâmicas relacionais entre os dois poderes europeus ocorreram 

até cerca de 1708, incidindo nas questões territoriais, alfandegárias e comerciais, razão 

pela qual será até esta data que se centrará a maior parte da nossa investigação e 

reflexão. A partir de finais da primeira década de Setecentos, os momentos de 

antagonismo tornaram-se menos contínuos mas, contudo, mais fracturantes. Será, 

portanto, essencial para o escopo da nossa análise, isolar e examinar os grandes 

conflitos da primeira metade do século XVIII, cujos pressupostos foram o reflexo das 

grandes dissidências que desde o início opuseram os dois poderes.  

O corpo da tese encontra-se dividido em duas partes, cada qual com objectivos 

definidos: nos dois primeiros capítulos, enquadrar as presenças portuguesa e britânica 

no seu relacionamento ao longo espaço asiático; nos restantes, analisar a interação 

anglo-portuguesa em Bombaim e o meio socioeconómico envolvente, projectando as 

últimas décadas de conflito entre ambos os poderes e contrapondo o “modelo” de 

Bombaim com interacções semelhantes noutros espaços do subcontinente indiano. 

*** 

O envolvimento britânico no espaço asiático foi indissociável da East India 

Company, cuja formação no dealbar do século XVII possibilitou a afirmação da coroa 

inglesa nos mercados asiáticos, foco de interesse que remontava ao século anterior. A 

partir da centúria de Seiscentos a ligação inglesa com o mundo ultramarino tornou-se 

sistemática e sustentada, proporcionando o crescente controlo posicional de 

importantes mercados e rotas, o que confluiria no século XVIII numa política territorial 
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que iria proporcionar o domínio do subcontinente indiano. Esta presença e evolução 

da Companhia nos mares da Ásia mereceu, desde cedo, atenção particular da 

historiografia inglesa, que abordou as suas movimentações internas e externas sob 

variados prismas.  

Para uma breve e geral história dos grandes momentos da East India Company, 

o estudo de Lawson continua ainda a ser uma boa referência9, distinguindo-se de 

outras abordagens celebrativas do movimento ultramarino britânico como o faz Keay 

ou Garnder10. Esta abordagem geral, focalizando as várias componentes internas e 

externas da Companhia, é realizada mais recentemente nos estudos de Farrington ou 

Wild11. Apesar disso, mantêm-se fulcrais as várias obras do início do século XIX e, 

sobretudo da centúria de Novecentos, baseadas em grande parte na recolha empírica 

de documentação, efectuada por oficiais da Companhia, que nos proporcionam um 

acesso directo a muitas fontes de cariz político12. 

 O enfoque na história política da Companhia ganha uma nova perspectiva 

quando enquadrado no papel desempenhado por Londres e como esta e a própria 

Companhia absorveram as mudanças derivadas do crescimento ultramarino 

britânico13. A capital inglesa foi fundamental na evolução político-comercial da EIC, 

assente no controlo político, comercial, fundiário e financeiro de uma elite urbana14. 

Esta perspectiva historiográfica não deixa de constituir uma interrogação acerca da 

                                                           
9 Philip LAWSON, The East India Company: a history, Londres, Longman 1993. 

10 John KEAY, The Honourable Company: A History of the English East India Company, Londres, Harper 
Collins, 1991; Brian GARDNER, The East India Company: A history, Londres, Hart-Davis, 1971. 

11 Anthony FARRINGTON, Trading Places: The East India Company and Asia 1600-1834, Londres, British 
Library, 2002; Anthony WILD, The East India Company: Trade and Conquest from 1600, Londres/Nova 
Deli, HarperCollins, 1999. 

12 John BRUCE, Annals of the Honorable East-India Company from their Establishment by the Charter of 
Queen Elizabeth, 1600, to the Union of the London and English East-India Companies, 1707-8, 3 vols., 
Londres, Black, Parry, and Kingsbury, 1810; Ethal Bruce SAINSBURY (ed.), A Calendar of the Court 
Minutes of the East India Company, 11 vols., Oxford, Clarendon Press, 1938; Henry Davison LOVE, 
Vestiges of Old Madras 1640-1800, Traced from the East India Company's Records Preserved at Fort St. 
George and the India Office, and from Other Sources, 3 vols., Londres, John Murray, 1913; William 
FOSTER, The English Factories in India, 13 vols., Oxford, Clarendon Press, 1906-27; Sir Charles FAWCETT, 
The English Factories in India (New Series), 4 vols., Oxford, Clarendon Press, 1936-55. 

13 H.V. BOWEN, Margarette LINCOLN, Nigel RIGBY (eds.), The Worlds of the East India Company, 
Woodbridge, Boydell Press, 2002; H.V. BOWEN, The Business of Empire: the East India Company and 
imperial Britain, 1756-1833, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. 

14 P. J. CAIN, A.G. HOPKINS, British imperialism, 1688–2000, Harlow, Longman, 2002. 
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dimensão económica e social do experiência britânica, e de como vários grupos de 

interesse, dentro e for a da Companhia lucraram com a prosperidade desta, e como a 

própria EIC fui utilizada para satisfazer os interesses privados de um vasto grupo de 

pessoas15. Neste sentido, os caminhos seguidos pela Companhia acabariam por ser 

impulsionados, em grande medida, por grupos de interesse, não só na metrópole mas, 

sobretudo, na Ásia16.  

 A perspectiva político-financeira da Companhia é, de igual modo, alvo de 

particular atenção da historiografia anglo-saxónica, integrando-a a partir da Glorious 

Revolution nas disputas ocorridas entre Coroa e o Parlamento e nos aparelhos 

partidários17, período em que emerge o Banco de Inglaterra e se estrutura o sistema 

financeiro inglês, no qual a Companhia se envolve, contribuindo de forma decisiva na 

formação de um sistema fiscal e militar e de uma política económica moderna18. 

Do ponto de vista comercial e económico, o estudo de Chaudhuri continua a 

constituir uma referência19, complementado pela perspectiva que integra a 

Companhia como uma instituição de cariz capitalista e, por isso, uma das percursoras 

do capitalismo moderno20, com componentes que posteriormente seriam verificáveis 

                                                           
15 H. FURBER, Rival empires… cit.; H.V. BOWEN, Elites, Enterprise, and the Making of the British Overseas 
Empire, 1688 1775. Nova Iorque, St Martins, 1996. 

16 P.J. MARSHALL, East Indian Fortunes: The British in Bengal in the Eighteenth Century, Oxford, 
Clarendon Press, 1976; Bruce WATSON, Foundation for Empire: English Private Trade in India, 1659-
1760, Nova Delí, Vikas, 1980; IDEM, «Indian Merchants and English Private Interests: 1659-1760», in 
Ashin Das Gupta, M.N. Pearson (eds.), India and the Indian Ocean 1500-1800, Calcutá, Oxford University 
Press, 1987, pp. 301-316.; H. FURBER, Private Fortunes and Company Profits in the India Trade in the 
18th Century, Brookfield, Variorum, 1997.  

17 Henry HORWITZ, «The East India Trade, the Politicians, and the Constitution: 1689-1702», The Journal 
of British Studies, nº17 (1978), pp. 1-18; Bruce G. CARRUTHERS, City of Capital: Politics and Markets in 
the English Financial Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1996; Margaret Bauer HAVLIK, 
Power and Politics in the East India Company 1681-1709, Dissertação de Doutoramento, University of 
Akron, 1998. 

18 William BARBER, British Economic Thought and India 1600-1858: A Study in the History of 
Development Economics, Oxford, Clarendon Press, 1975; Michael BRADDICK, The Nerves of State: 
Taxation and the Financing of the English State, 1558-1714, Manchester, Manchester University Press, 
1996; Robert B. EKELUND Jr., Robert D. TOLLISON, Politicized Economies: Monarchy, Monopoly, and 
Mercantilism, College Station, Texas A&M University Press, 1997; Peter George Muir DICKSON, The 
financial revolution in England: a study in the development of public credit, 1688–1756 Aldershot, Gregg 
Revivals, 1967. 

19 K. N. CHAUDHURI, The trading world of Asia and the English East India Company, 1660–1760, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1978. 

20 IDEM, «The English East India Company in the 17th and 18th Centuries: a Pre-Modern Multinational 
Organization», in Leonard Blusse, Femme Gaastra (eds.), Companies and Trade, Haia, Leiden University 
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em corporações contemporâneas21. Por último, num enfoque mais específico, 

destacamos a inquirição sobre a posição da Companhia face aos poderes rivais 

europeus22, o seu impacto na sociedade indiana23, ou a política fundiária 

empreendida24.  

A East India Company assumiu, pois, um papel primordial, determinando uma 

nova e mais assertiva presença britânica no espaço asiático, sintetizando as várias 

experiências realizadas no século anterior. Neste sentido, importa perceber, num 

primeiro momento, quais eram os modelos organizacionais e de actuação da EIC. Num 

segundo nível, devem ser identificados e analisados os eixos que definem a sua acção. 

O primeiro capítulo procura dar resposta a estas questões.  

O segundo capítulo lança um olhar de conjunto sobre as interacções anglo-

portuguesas no continente asiático durante o longo século XVII, com excepção do caso 

de Bombaim, cujo enfoque posterior constituirá o corpo da tese. Como foram 

transpostas para a esfera ultramarina as conjunturas diplomáticas e políticas do século 

XVII, nomeadamente na perspectiva da coroa inglesa? Esta foi, num primeiro 

momento, rival de um Estado da Índia integrado na Monarquia Hispânica, tendo 

reformulado a sua estratégia política após o movimento restaurador português 

(procurando retirar dividendos e cooperar com os portugueses), não obstante a 

                                                                                                                                                                          
Press, 1981, pp. 29-46; Niels STEENSGAARD, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century. The 
East India Companies and the Decline of the Caravan Trade, Chicago, University of Chicago Press, 1973; 
IDEM, «The Companies as a Specific Institution in the History of European Expansion», in Leonard 
Blusse, Femme Gaastra (eds.), Companies and Trade: Essays on Overseas Trading Companies during the 
Ancien Regime, Leiden, Leiden University Press, 1981, pp. 245-265; IDEM, «The Dutch East India 
Company as an Institutional Innovation», in Pieter Emmer, Femme Gaastra (eds.), The Organization of 
Interoceanic Trade in European Expansion, 1450- 1800, Aidershot, Variorum, 1996, pp. 133-156. 

21 K. CHAUDHURI, «The English East India Company in the 17th…», cit. pp. 29–46; IDEM, «The English East 
India Company and its decision-making», in K. Ballhatchet, J. Harrison (eds.), East India Company studies: 
papers presented to Professor Sir Cyril Philips, Hong Kong, Asian Reasearch Series, 1986, pp. 97-121; G. 
M. ANDERSON, R. E. McCORMICK, R. D. TOLLISON, «The economic organization of the English East India 
Company», Journal of Economic Behavior and Organization, nº4, 1983, pp. 221-38; A. M. CARLOS, S. 
NICHOLAS, «“Giants of an earlier capitalism”: the chartered trading companies as modern 
multinationals», Business History Review, nº62 (1988), pp. 398-419. 

22 J.H. PARRY, Trade and dominion. The European overseas empires in the eighteenth century, Londres, 
Weidenfeld and Nicolson, 1971. 

23 P.J. MARSHALL, «Introduction», in P. J. Marshall (ed.), The eighteenth century in Indian history: 
evolution or revolution?, Nova Deli, Oxford University Press, 2003, pp. 1-49. 

24 H.V. BOWEN, «A question of sovereignty? The Bengal land revenue issue, 1765–1767», Journal of 
Imperial and Commonwealth History, nº16 (1988), pp. 155–76. 
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ocorrência de variados antagonismos de menor dimensão ao longo do Índico. Qual o 

papel desempenhado pela East India Company, nomeadamente nos espaços asiáticos 

de interesse comum aos portugueses? Qual a situação do Estado da Índia durante a 

centúria de Seiscentos e como se enquadrou o seu recuo e consequente 

reestruturação no contexto das pressões dos poderes regionais e da emergente 

rivalidade neerlandesa e britânica? 

Para dar resposta às questões atrás levantadas, dividimos o capítulo em duas 

partes. Num primeiro momento, abordaremos o período pré-1640, durante a qual a 

integração da coroa portuguesa na Monarquia Hispânica significou a extensão dos 

antagonismos europeus para o espaço ultramarino, cessados no caso britânico com a 

Convenção de Goa de 1635. O relacionamento anglo-português no espaço ultramarino 

e o seu enquadramento no novo paradigma transoceânico do século XVII (ou seja, 

como foi encarado e gerido pelo Estado da Índia a emergência e concorrência no 

Índico das grandes potências europeias), é examinado de forma geral e sucinta por 

Subrahmanyam, Bethencourt e Chaudhuri, que analisam e integram as novas 

dinâmicas presentes no mar da Ásia no quadro do antagonismo com a Monarquia 

Hispânica25. Os resultados da pressão europeia nos mares da Ásia são, também alvo de 

exame por parte de Murteira, que ao longo dos anos tem reflectido sobre os impactos 

no Estado da Índia advindos dos ataques marítimos neerlandeses. Ernest van Veen 

explorou, de igual modo, o período de poder Habsburgo para inquirir acerca da 

pressão europeia e asiática como causas do “declínio” do Estado da Índia, apesar de o 

fazer sobretudo de uma perspectiva económica e com um foco temporal de seis 

décadas, premissas limitadoras para uma análise mais sustentada. 

                                                           
25 S. SUBRAHMANYAM, «Portugal no Jogo das Lutas Interimperialistas (finais do século XVI – primeira 
metade do século XVII)»,  in Luís Albuquerque (dir.), Portugal no Mundo, vol. V, Lisboa, Publicações Alfa, 
1989, pp. 65-76; Francisco BETHENCOURT, «Competição entre Impérios Europeus», in Francisco 
Bethencourt e Kirti Chaudhuri (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. 2, Lisboa, Círculo de 
Leitores, 1998, pp. 361-382; K. CHAUDHURI, «A Concorrência Holandesa e Inglesa», in Francisco 
Bethencourt e Kirti Chaudhuri (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. 2, Lisboa, Círculo de 
Leitores, 1998, pp. 82-106; André MURTEIRA, «Os primeiros bloqueios Neerlandeses de Goa. Expedições 
da VOC contra a Carreira da Índia no Índico Ocidental, 1604-1623», Revista de Cultura, nº36 (2010), pp. 
125-144; IDEM, «O Estado da Índia e as Companhias das Índias Orientais neerlandesa e inglesa no Índico 
Ocidental, 1600-1635», in Santiago Martínez Hernández (dir.), Governo, Política e Representações do 
Poder no Portugal Habsburgo e nos seus Territórios Ultramarinos (1581-1640), Lisboa, CHAM, 2011, pp. 
177-196; IDEM, A Carreira da Índia e o Corso Neerlandês (1595-1625), Lisboa, Tribuna, 2012; Ernest van 
VEEN, Decay or Defeat ? - An Inquiry into the Portuguese decline in Asia, 1580-1645, Leiden, 2000. 
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Num segundo momento, examinamos o pragmatismo anglo-português na 

segunda metade de Seiscentos e início do século XVIII, numa abordagem transversal 

das interacções entre os dois poderes. Num estudo aprofundado e integrado na 

conjuntura de reestruturação do espaço asiático português da segunda metade do 

século XVII, Ames discorre sobre o novo arquétipo presente no espaço ultramarino de 

Seiscentos, cooperando num melhor entendimento da política do Estado da Índia 

naquele período nevrálgico da sua história. Na sua obra, Ames reflecte o impacto que 

as mudanças internas na coroa portuguesa tiveram nas estruturas do império asiático 

português e como este foi gerido perante a pressão dos potentados vizinhos e das 

potências europeias. O autor questiona as teorias que advogam a decadência do 

império português, contrapondo com uma perspectiva de reestruturação e adaptação 

do Estado da Índia às novas realidades da segunda metade de Seiscentos. Trabalhando  

sobre o mesmo espaço, mas em décadas anteriores, Maria Manuel Sobral Blanco 

também havia analisado este processo de recuo do Estado da Índia face aos novos 

poderes europeus. Ilustrando a acção e concorrência das Companhias de Comércio 

europeia e, no caso britânico, focando-se nas acções em Ormuz e Surate, Maria Sobral 

Blanco, ao contrário de Ames, avaliza esta fase como o período que marcou o início da 

queda do Estado da Índia perante o maior poderio norte-europeu26. 

Pautado pela flexibilidade e adaptabilidade, o relacionamento entre 

portugueses e britânicos fora do espaço de Bombaim (mas também neste), foi 

marcado por momentos de cooperação e antagonismo comercial e militar (por vezes 

simultâneos), por oposições religiosas, pela concessão de apoios à navegação e pela 

colaboração informativa sobre o estado e posicionamento dos potentados locais. A 

isto adicionava-se o olhar sistemático sobre a presença do “aliado europeu” no espaço 

asiático, constatando-se a preocupação recíproca de controlar as movimentações e os 

espaços de intervenção de cada um como forma de prevenir e defender os seus 

interesses e possessões.  

                                                           
26 Glenn AMES, Renascent Empire?: the house of Braganza and the quest for stability in portuguese 
monsoon Asia, c. 1640-1683, Amesterdão, University Press, 2000; Maria Manuel Sobral BLANCO, O 
Estado Português da Índia: da rendição de Ormuz à perda de Cochim (1622-1663), Lisboa, Universidade 
de Lisboa, 1992.  
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Ao longo destas variadas dinâmicas de interacção na segunda metade de 

Seiscentos, o Estado da Índia experimentava um período decisivo na sua história ante a 

pressão dos poderes locais e dos neerlandeses, que culminaram em importantes 

perdas territoriais, estratégicas e comerciais. Perante este quadro a historiografia 

tendeu tradicionalmente a classificar este período como o da decadência e declínio do 

Estado da Índia, apontando o ano de 1663 e a perda de Cochim como o último suspiro 

do poder português na Ásia. Historiadores como Michael Pearson, Jonathan Israel, 

Sinnapah Arasaratnam, Om Prakash, Ian Bruce Watson, K.N. Chaudhuri, Dietmar 

Rothermund, Francisco Bethencourt e Susil Chaudhuri, defendem que a partir da 

década de 1660, a presença comercial portuguesa acabou ou passou a ser bastante 

limitada e marginal27. Em alternativa, alguns autores, muitos deles recentes, desafiam 

os postulados clássicos sobre o fim do Estado da Índia28, defendendo a sua 

continuidade sob diversas formas, numa linha de pensamento na qual nos inserimos. 

Boyajian aponta a continuidade do comércio português, através de mercadores 

privados, nomeadamente no Golfo de Bengala, Coromandel e sudeste asiático, na 

mesma linha de pensamento de Subrahmanyam ou João Paulo Oliveira e Costa, que 

sublinha a presença de uma vasta e intricada rede comercial de comerciantes 

particulares portugueses que evoluiu à margem do Estado da Índia e, aquando do seu 

declínio, logrou manter a sua existência, nomeadamente em regiões longe do controlo 

de Goa. Ambos os historiadores, tal como Bryan de Souza e Ames, contestam a visão 

de Steensgard e defendem a existência de uma considerável presença de privados 

portugueses no comércio interasiático29. McPherson acrescenta que, como o império 

                                                           
27 Michael N. PEARSON, The Portuguese in India, in Gordon Johnson, Christian Bayly e John F. Richards 
(eds.), The New Cambridge History of India, vol. I, Cambridge, University Press, 1987; J. ISRAEL, Dutch 
Primacy in World Trade 1585-1740, Oxford, Clarendon Press, 1989; Sinnapah ARASARATNAM 
Merchants, Companies and Commerce on the Coromandel Coast 1650-1740, Deli, Oxford, University 
Press, 1986; Om PRAKASH, The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720, 
Princeton, University Press, 1985; I.B. WATSON, Foundation…, cit.; K. CHAUDHURI, The Trading…, cit; 
Dietmar ROTHERMUND Asian Trade and European Expansion in the Age of Mercantilism, Nova Deli, 
Manohar, 1981; F. BETHENCOURT, «O Estado da Índia», in Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri 
(dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. 2, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, pp. 284-314; Susil 
CHAUDHURI, Trade and Commercial Organisation in Bengal, 1650-1720, Calcutta, Mukhopadhvay, 1975. 

28 H. FURBER, John Company at Work. A Study of European Expansion in India in the Late Eighteenth 
Century, Cambridge, Harvard University Press, 1951; G. WINIUS, M. VINK, op. cit.,. 

29 James C. BOYAJIAN, Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580-1640, Baltimore, The Johns 
Hopkins University Press, 1993; C.R. BOXER, Francisco Vieira de Figueiredo, Gravenhage, M. Nijhoff, 
1967; S. SUBRAHMANYAM, O Império…, cit.; IDEM, Comércio e Conflito. A presença portuguesa no Golfo 
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não era baseado na territorialidade, a perda de terras não foi decisiva, o que permitiu 

a readaptação e reorganização das redes portuguesas; além do mais, salientava que 

apesar da superioridade de meios e técnicas, as Companhias Europeias (em particular 

a EIC) dependiam em larga escala do conhecimento e experiência dos portugueses 

que, até meados do século XVII contavam com a sua cooperação30. Quiason liga ambas 

as teses, salientando a continuidade na interligação de mercadores privados e donos 

de navios com a companhia britânica, cooperando no comércio de têxteis e de prata 

com Manila31. Ames defende, de igual modo, que o último quartel do século XVII, ao 

contrário da veiculada ideia de decadência e crise, foi marcado pela revitalização do 

Estado e da Carreira da Índia, impulsionadas pelas reformas empreendidas pelo 

príncipe regente D. Pedro, opinião também partilhada por Hanson32. 

 As diferentes interpretações historiográficas estendem-se às causas do recuo 

do Estado da Índia a partir do primeiro quartel do século XVII. Alguns historiadores 

atribuem-no à emergência e eficácia das Companhias europeias com um comércio 

privado sustentado em modelos proto-capitalistas, em oposição ao sistema português 

de exploração económica régia33. Outros referem a superioridade militar (humana e 

material) e económica neerlandesa34, conjugada em antítese com a falta de dinheiro, 

                                                                                                                                                                          
de Bengala, 1500-1700, Lisboa, Edições 70, 1994; G.B. SOUZA, A Sobrevivência Do Império: Os 
Portugueses Na China (1630-1754), Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1991; João Paulo Oliveira e 
COSTA, Mare Nostrum: em busca de honra e riqueza nos séculos XV e XVI, Lisboa, Temas e Debates, 
2013; IDEM, «O Império Português em Meados do Século XVI», Anais de História de Além-Mar, nº3 
(2002), pp. 87-121. Este último artigo, apesar de abordar um período anterior, problematiza algumas 
linhas condutoras da época que irão marcar o império em meados de Seiscentos. 

30 Kenneth McPHERSON, «Enemies or Friends? The Portuguese, the British and the survival of 
Portuguese commerce in the bay of Bengal and southeast Asia from the late seventeenth to the late 
nineteenth century», in F. A. Dutra e J.C. dos Santos (eds.), Proceedings of the International Collquium 
on The Portuguese and the Pacific: University of California, Santa Barbara, October 1993, Santa Bárbara, 
Center for Portuguese Studies: University of California, 1995, pp. 211-237. 

31 Serafin D. QUIASON, English «Country Trade» with the Philippines, 1644-1765, Quezon City, University 
of the Philippines Press, 1966. 

32 G. AMES, «The Carreira da Índia, 1668-1682: Maritime Enterprise and the Quest for Stability in 
Portugal’s Asian Empire», The Journal of European Economic History, vol. 20, nº1, (Spring 1991), pp. 7-
27; IDEM, The Globe Encompassed, Pearson Prentice Hall, Nova Jérsia, 2008; Carl A. HANSON, Economy 
and Society in Baroque Portugal, 1668-1703, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. 

33 M.A.P. MEILINK-ROELOFSZ, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago 
between 1500 and about 1630, The Hague, M. Nijhoof, 1962; N. STEENSGAARD, op. cit.; O. PRAKASH, 
op. cit.; K.N. CHAUDHURI, The Trading…, cit. 

34 C.R. BOXER, O Império Colonial Português (1415-1825), Lisboa, Edições 70, 1977. 
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homens e armamento defensivo do Estado da Índia35, assim como experiência e 

qualidade de comando36. As prioridades defensivas são também apontadas, 

nomeadamente o redireccionamento das atenções militares da Coroa para o Brasil na 

pós-Restauração37, ou o sacrifício dos interesses ultramarinos portugueses pela defesa 

das possessões espanholas na América durante a união ibérica38. Outro argumento 

evocado foi a pressão dos poderes asiáticos - dominantes do espaço e do comércio - 

após sua a reestruturação interna39, em particular o poder Mogor40, a quem o Estado 

da Índia não conseguiu responder, pois a sua incapacidade defensiva estrutural 

marcada por uma deficitária organização e segurança portuária e uma rede de portos 

afastada e dispersa geograficamente, impedia uma solução defensiva eficaz41. A 

corrupção transversal do Estado da Índia (administrativa, económica, política, 

espiritual ou moral)42 ou, de uma forma mais estrita, do oficialato régio e dos jesuítas, 

desviando dinheiro e mantendo interesses paralelos e sem o controlo da coroa43, é 

defendida por alguns autores, tal como havia sido já apontada pela historiografia 

britânica Oitocentista, que se focava também na questão religiosa, designadamente a 

prática de conversões forçadas e os abusos inquisitoriais44. São explicações que 

                                                           
35 E. CARREIRA, «Aspectos Políticos», Nova História da Expansão Portuguesa, Vol. V (O Império Oriental, 
1660-1820), Maria de Jesus dos Mártires Lopes (coord.), tomo 1, Lisboa, Estampa, 2006, pp. 17-122; 
M.M.S. BLANCO, op. cit; Joaquim Romero MAGALHÃES, «Os limites da expansão asiática», in Francisco 
Bethencourt e Kirti Chaudhuri (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. 2, Lisboa, Círculo de 
Leitores, 1998, pp. 8-27. 

36 Edval de Souza BARROS, Negócios de tanta Importância. O Conselho Ultramarino e a Disputa pela 
Condução da Guerra no Atlântico e no Índico (1643-1661), Lisboa, CHAM, 2009. 

37 G. AMES, Renascente Empire..., cit.; S. SUBRAHMANYAM, O Império…., cit. 

38 S. SUBRAHMANYAM, O Império…, cit. Esta tese é contraposta por Ernest Van Veen, que defende que a 
defesa dos territórios imperiais portugueses, pela manutenção do prestígio Habsburgo, foi uma das 
prioridades dos Filipes. Cf. E.V. VEEN, op. cit. 

39 F. BETHENCOURT, «O Estado…», cit. 

40 J.R. MAGALHÃES, «Os limites…», cit. 

41 E. CARREIRA, op. cit. 

42 N. CHATURVEDULA, Imperial Excess: Corruption and Decadence in Portuguese India (1660-1706), 
Dissertação de Doutoramento, 2010. 

43 C.R. BOXER, O império…, cit; C.A. Hanson, op. cit. 

44 Frederick Charles DANVERS, The Portuguese in India, Londres, W.H. Allen & Co., 1894; R.S. 
WHITEWAY, The Rise of Portuguese Power in India, 1497-1550, Londres, A. Constable & Co., 1899; W.W. 
HUNTER, A History of British India, vol. I, Londres, Longmans & Co., 1899-1900; Vincent A. SMITH, The 
Oxford History of India, Oxford, Clarendon Press, 1919; David McPHERSON, The History of European 
Commerce with India, Londres, Longman, 1812. 
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encerram em si uma componente social e que se aproximam das teses que apontam a 

autonomia e o poder das elites como um dos motivos do enfraquecimento do Estado 

da Índia45.  

São variadas e válidas as teorizações evocadas. No entanto parece-nos que as 

de maior premência e impacto foram as de ordem económico-militar. A inferioridade 

bélica e económica portuguesa, em contraponto com a pungente presença 

neerlandesa, que aliada ou paralela à pressão dos poderes asiático, em concreto de 

Mogores (e mais tarde Maratas), incapacitou uma defesa eficaz das possessões do 

Estado da Índia. Naturalmente que a ineficácia desta defesa acoplava consigo variados 

outros aspectos, salientados atrás e alvos de diversos estudos publicados. 

Os capítulos terceiro, quarto e quinto constituem o corpo central da tese e 

focalizam-se em Bombaim, desde o seu processo de transferência às interacções 

anglo-portuguesas nas décadas posteriores. A passagem de Bombaim para a esfera 

britânica assumiu particular destaque na historiografia, nomeadamente inglesa e 

portuguesa. Todavia, os estudos portugueses tendem a focalizar-se no processo de 

entrega sendo que, pelo contrário, a historiografia inglesa centra a sua atenção em 

Bombaim a partir de meados do século XVIII, dealbar da afirmação do poder britânico 

no espaço indiano. Os estudos que se centram no espaço e no tempo da nossa 

investigação reflectem apenas algumas das dinâmicas de interacção, fechadas em 

momentos específicos (com particular destaque para a questão fundiária), não 

examinando de forma transversal os momentos de antagonismo, cooperação e 

conflito experimentados ao longo de oito décadas. Devido a esta reduzida atenção 

sobre as primeiras décadas da possessão britânica à diminuta transversalidade de 

temas e interacções abordados, esperamos que o presente estudo contribua para 

colmatar uma lacuna evidente em ambas as historiografias.  

No terceiro capítulo caracterizamos e enquadramos Bombaim no espaço e no 

tempo e, deste modo, esboçamos uma visão conjunta daquela região aquando da 

cessão à coroa Inglesa em 1665. Numa primeira parte procuramos entender como se 

                                                           
45 René BARENDSE, «Blockade: Goa and its Surroundings, 1638-1654», in Ernst van Veen e Leonard 
Blussé (eds.), Rivalry and Conflict – European Traders and Asian Trading Networks in the 16th and 17th 
Centuries, Leiden, CNWS Publications, 2005, pp. 232-266. 
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executou o difícil processo de transferência da ilha e quais as conjunturas externas que 

o determinaram e as internas que o dificultaram. A cessão de Bombaim foi alvo de 

poucos estudos específicos que, contudo, reflectem visões fechadas da historiografia, 

britânica ou portuguesa, em que os autores se inseriam. No primeiro caso, tanto 

Gense como Khan apresentam visões exclusivamente britânicas, recorrendo à 

documentação produzida em Inglaterra e descurando, por conseguinte, a produção 

documental portuguesa. A obra de Khan forneceu, no entanto, um importante auxílio 

no avanço do estudo sobre a cessão de Bombaim e o seu atribulado processo 

diplomático, pois suporta-se de documentação britânica pouco trabalhada até então, 

presente nos Satate Papers do National Archives e na monumental obra de William 

Foster46. Para uma visão portuguesa atentem-se os trabalhos de Adriano José Ernesto 

Couto e Isáu Santos, que reflectem investigações centradas numa perspectiva 

documental portuguesa e com uso limitado de fontes, cujas pesquisas mais recentes se 

afastam47. De facto, estas abordagens viriam a ser reformuladas por estudos mais 

recentes, que cruzaram a documentação dos dois países e a enquadraram à luz das 

dinâmicas político-diplomáticas europeias48. 

 Num segundo momento do capítulo traçamos as origens da presença 

portuguesa em Bombaim, de modo a entender o ancestral enraizamento português 

naquele espaço, nomeadamente no plano fundiário. Será então necessário evocar o 

estabelecimento português ao longo da Província do Norte, por intermédio de acordos 

com os poderes locais e a consequente implementação das estruturas de poder, 

nomeadamente a organização fundiária, com a adopção do sistema guzerati de iqtas, 

que estruturou a exploração da terra e a relação entre o poder central e os seus 

rendeiros. De igual forma é relevante apontar a expansão das ordens religiosas na 

região, com particular enfâse à política franciscana na ilha de Bombaim e dos jesuítas 

nas zonas adjacentes, cujo peso e ação durante o governo britânico afiguram-se 

                                                           
46 James H. GENSE, How Bombay was ceded, Bombaim, D.B. Taraporevala Sons & CO., 1940; Shafaat 
Ahmad KHAN, Anglo-Portuguese Negotiations Relating to Bombay (1660-1667), Londres, Humphrey 
Milford, 1940. 

47 Adriano José Ernesto COUTO, A Cessão de Bombaim à Inglaterra, tese de licenciatura, Lisboa, 1952; 
Isáu SANTOS, «A Cedência de Bombaim aos Ingleses», Mare Liberum, nº 9 (1995), pp. 267-290. 

48 Pedro NOBRE, A Entrega de Bombaim ao Reino Unido (1661-1668): um processo político-diplomático, 
dissertação de mestrado em História, Lisboa, 2008. 
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centrais na problematização do nosso objecto de estudo. O conhecimento sobre 

Baçaim e, por conseguinte, da Província do Norte, alicerçou-se durante muito tempo 

nos estudos gerais de Gerson da Cunha, datados de finais do século XIX49, que tiveram 

continuidade nas primeiras décadas do século seguinte pela revista O Oriente 

Português, de onde ressalta a análise sintética efectuada por Bragança Pereira. Mais 

recentemente, a problemática da administração fundiária portuguesa na Província do 

Norte conheceu o estudo vanguardista de Alexandre Lobato, recuperado duas décadas 

mais tarde por Luís Frederico Antunes. Por último referir o trabalho de doutoramento 

de André Teixeira, estudo de fôlego sobre o distrito de Baçaim, integrando as suas 

variadas dinâmicas e enfoques (administrativo, religioso, social, fiscal, económico, 

comercial e político), interconexão essencial para a apreensão das problemáticas 

daquele espaço como um todo.  

Neste enquadramento espacio-temporal, importa esboçar um quadro geral da 

geografia, das estruturas administrativas e da composição sócio-económica daquele 

espaço: identificar a importância geoestratégica da ilha; compreender a estrutura da 

administração local, dando particular enfoque ao sistema de exploração fundiária, de 

modo a ser inteligível em que moldes e a quem estava entregue a terra; integrar no 

espaço as várias comunidades locais existentes, chamando e integrando na análise os 

sujeitos históricos locais, fundamentais para uma percepção de maior rigor e 

objectividade na análise em questão.  

As historiografias britânica e portuguesa, em concreto a primeira, têm 

produzido desde o início do século XX vários estudos monográficos, mas também, 

parcelares e específicos, sobre Bombaim e o seu território. No primeiro caso, podemos 

destacar, entre várias obras, as de Cunha, Edwardes, David e, mais recentemente, 

Dossal50. Num foco mais estrito, variadas temáticas têm sido trabalhadas e 

                                                           
49 Gerson da CUNHA, Notes on the History and Antiquities of Chaul and Bassein, Nova Deli, Asian 
.Educational Services, 1993; A.B. de Bragança PEREIRA, «Os Portugueses em Baçaim», O Oriente 
Português, nº7-9 (1935), pp. 97-315; Alexandre LOBATO, «Sobre os Prazos da Índia», in II Seminário 
Internacional de História Indo-Portuguesa. Actas, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 
1985, pp. 459-466; Luis Frederico ANTUNES, «Algumas considerações sobre os prazos de Baçaim e 
Damão», Anais de História de Além-Mar, vol. III (2002), p.231-57; André TEIXEIRA, Baçaim e o seu 
território: política e economia (1536-1661), tese de doutoramento em História, Lisboa, 2010. 

50 Gerson da CUNHA, The Origin of Bombay, Nova Deli, Asian Educational Services, 1900; Stephen 
Meredyth EDWARDES, The Rise of Bombay, Bombaim, Times of India, 1902; Mohan Devapriya DAVID, 
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aprofundadas nas últimas décadas. Alden, Correia-Afonso e Borges produziram 

estudos valiosos para o conhecimento do campo religioso, em particular sobre a acção 

franciscana e jesuíta no espaço britânico51. Em meados do século XX, historiadores 

britânicos como Joshi e Cadell focaram-se em particular na relevância geográfica e 

estratégica do território de Bombaim, mais tarde contextualizada e integrada na 

relevância das comunidades locais por Shroff e Enthoven52. Por ultimo, referir o 

importante contributo e impulso proporcionado pelo projecto de investigação 

«Bombaim antes dos Ingleses: a marca portuguesa no território da antiga península de 

Bombaim», realizado pelo Centro de Estudos de História da Arquitectura da Faculdade 

de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra e Centro de História de Além-Mar 

da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, entre 

Setembro de 2004 e Dezembro de 2007. Este projecto tinha como objectivo estudar as 

origens da actual metrópole de Mumbai, tendo procedido a uma vasta recolha e 

análise documental, cartográfica e iconográfica, assim como a expedições de campo. A 

partir destes, efectuou-se um levantamento da marca portuguesa e cristã no território, 

analisando-se o que subsistira da matriz original portuguesa, a nível religioso, 

urbanístico, viário e militar. Mapeou-se todo o distrito de Baçaim, o que permitiu aferir 

as fronteiras jurisdicionais e administrativas do tempo português, assim como o 

aproveitamento e continuidade das estruturas portuguesas, mantida pelas 

comunidades católicas após a saída do controlo do Estado da Índia e perceptíveis até 

aos tempos de hoje.  

É um pouco na sequência do que foi iniciado por este projecto que o presente 

trabalho encontra os seus alicerces, inquirindo sobre as continuidades de uma 

comunidade portuguesa, afastada de um poder central português e ante uma nova 

                                                                                                                                                                          
History of Bombay: 1661-1708, Bombaim, University of Bombay, 1973; Mariam DOSSAL, Mumbai. 
Theatre of Conflict, City of Hope, Nova Deli, Oxford University Press, 2010. 

51 Dauril ALDEN, The making of an enterprise. The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond 
1540-1750, Stanford, Stanford University Press, 1996; John CORREIA-AFONSO, The Jesuits in India, 1542-
1773, Anand, Gujarat Sahitya Prakash, 1997; Charles J. BORGES, «Jesuit Economic Interests in the 
Portuguese Province of the North till the mid-18th century», Mare Liberum, nº9 (1995), pp. 49-56. 

52 C.B. JOSHI, «The historical geography of the island of Bombay», Bombay Geographical Magazine, IV 
(1956), pp. 5-13; John CADELL, «The acquisition and rise of Bombay», Journal of the Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland (1958), pp. 115-121; Zenobia SHROFF, «Early Parsi settlers in Bombay», 
Indica (journal of the Heras Institute of Indian History and Culture), vol. 38, nº1/2 (2001), pp. 237-244 e 
Reginald Edward ENTHOVEN, The Tribes and Castes of Bombay, 3 vols., Bombaim, 1920. 
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autoridade, mas que logra perdurar no tempo. São pois retratados os processos de 

interacção entre dois grupos “europeus” na Ásia, o que nos remete para a 

problematização da identidades destes, inserindo a tese na tradição de estudos sobre 

europeus e não europeus num contexto asiático ou atlântico. 

As presenças ultramarinas portuguesa e britânica terão de ser interligadas com 

os potentados locais, problematizando-se como se processou o contacto entre as 

estruturas formais e informais de ambas as coroas com os demais poderes. De facto, 

deve ter-se em atenção que muitos dos acontecimentos, transformações e processos 

que ocorreram fora da Europa possibilitam uma melhor compreensão dos factos 

históricos do mundo europeu, pressuposto válido, necessariamente, numa perspectiva 

inversa53. Trata-se, pois, de conferir o papel de “sujeito histórico” aos potentados 

asiáticos, facto que levanta o problema de acesso às fontes indianas não traduzidas. 

Pretendemos, deste modo, aferir de que forma a Província do Norte e o poder 

britânico geriram o seu enquadramento político-geográfico e se relacionou 

diplomaticamente com os potentados asiáticos locais, nomeadamente os Maratas e os 

Mogores, principais forças políticas do subcontinente indiano, mas também com os 

Omanitas e a sua pressão marítima. Esta multiplicidade de perigos e as transformações 

políticas experimentadas no interior indiano forçaram a adopção de uma política 

diplomática cautelosa e multidireccionada, de modo a não hostilizar nenhum dos 

poderosos vizinhos, a patrocinar a manutenção do seu conflito e, assim, manter 

intactas as fronteiras, pressupostos que não invalidaram o inevitável envolvimento em 

alguns acordos locais. 

Por fim, no último momento do terceiro capítulo, procuraremos responder à 

problemática da identidade, tentando definir o que era ser português e britânico 

naquele espaço. A caracterização de portugueses e britânicos levanta fortes 

                                                           
53 Sobre esta temática veja-se S. SUBRAHMANYAM, «Connected Histories: notes towards a 
reconfiguration of Early Modern Euroasia», Modern Asian Studies, vol. 31, nº3, Special Issue: The 
Euroasian Context of the Early Modern History of Mainland South East Asia, 1400-1800 (Julho 1997), pp. 
735-762; IDEM, «Sobre comparaciones y conexiones: notas sobre el estúdio de los imperios ibéricos de 
Ultramar, 1490-1640», in Roger Chartier e Antonio Feros (eds.), Europa, América y el Mundo. Tiempos 
Históricos, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2006, pp. 239-262. Confira-se, de igual modo,  as obras de 
Stuart SCHWARTZ (ed.), Implicit Understandings: Observing, Reporting, and Reflecting on the Encounters 
between Europeans and Other Peoples in the Early Modern Era, Cambridge, Cambridge University Press, 
1994 e de Antoniette BURTON (ed.), After the Imperial Turn: Thinking with and through the Nation, 
Durham, N.C., Duke University Press, 2003. 
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dificuldades uma vez que as fontes fornecem-nos dados dispersos, sucintos e de difícil 

cruzamento. Neste sentido, a estimativa do número de portugueses presentes em 

Bombaim afigura-se como bastante difícil, o mesmo se aplicando na identificação das 

suas origens. Mais exequível será identificar a dimensão do seu poder, o património e 

o espaço ocupado, aferindo o seu peso e força sócio-económica, destacando-se um 

pequeno número de grandes foreiros com terras e rendas, os Jesuítas e, por último, 

um vasto número de pequenos foreiros e oficiais da administração, provavelmente 

castiços, mestiços e conversos, não havendo uma certeza factual. De facto, a 

designada política ultramarina, para além de condicionada pelas condições locais, foi 

marcada pela mescla de interesses, de grupos sociais (grupos mercantis, nobreza, 

oficialato régio, etc.), de pessoas individualmente consideradas e, necessariamente, 

pelas directrizes impostas pela Coroa. Esta perspectiva conflui, de certa forma, na 

problemática da multiplicidade de directrizes políticas, levantando questões 

pertinentes acerca das heterogeneidades políticas nos palcos europeu e 

transoceânico.  

 O capítulo quarto alicerça-se na documentação coeva, nomeadamente a das 

estruturas de decisão política de Goa e da East India Company e procura entender de 

que forma se processou o relacionamento anglo-português em Bombaim perante um 

novo poder político. Centrando-se nas interacções anglo-portuguesas, são examinadas 

as interligações entre o novo governo britânico e as estruturas de poder formal (Goa, 

Baçaim) e informal (religiosos e grandes foreiros) portuguesas problematizando, de 

igual modo, qual o seu grau de autonomia das decisões europeias. Ou seja, pretende-

se perceber a importância das acções individuais e do “micro poder” e em que medida 

o palco transoceânico era reflexo das dinâmicas europeias. A interligação de espaços e 

as especificidades geográficas tiveram, necessariamente, influência junto das 

estruturas formais do império e ditaram diferentes formas de convivência não 

reflexivas do contexto europeu. Por outras palavras, as linhas políticas adoptadas no 

Velho Continente não foram, forçosamente, semelhantes às do mundo ultramarino. 

Desta forma, torna-se necessário colocar a seguinte pergunta: como podem ser 

enquadradas estas múltiplas directivas? Exemplo representativo é a questão religiosa, 

no sentido em que o cisma religioso europeu, que se traduziu no ódio entre britânicos 
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e católicos, adaptou-se de forma pragmática no continente asiático, assumindo uma 

política tolerante e integrativa. Importa assim percepcionar se, e como, se 

processaram as interligações entre estruturas locais ou regionais (“micro”) e globais 

(“macro”), no sentido de estarmos aptos a responder à questão de como o local e 

específico interagiu com o supra-local. Uma análise efectuada a uma escala “micro” é 

passível de revelar dimensões que não seriam visíveis se abordadas de outra forma 

metodológica, nomeadamente a existência de interligações entre espaços distantes54. 

Desta forma, um estudo “micro”, por vezes, auxilia-nos na apreensão e inteligibilidade 

das mudanças globais. Numa abordagem comparativa, este jogo de escalas pode ser 

revelador, pois são passíveis de desconstruir generalizações efectuadas a uma escala 

mais global, mostrando a existência de vários modelos e padrões de actuação. 

Note-se a investigação conduzida por McPherson e Puga, que se concentraram 

na dinâmica relacional anglo-portuguesa noutros espaços asiáticos e reflectem sobre 

as dinâmicas de relacionamento entre poderes formais e informais e o papel 

desempenhado pelas comunidades locais de portugueses. Para a zonas de Bengala e 

Coromandel, McPherson ilustra a sobrevivência e regeneração do império português 

por intermédio das suas estruturas informais, que se integram social e mercantilmente 

nas redes fora do controlo de Goa, interagindo e adquirindo algum destaque no 

relacionamento com os poderes estabelecidos ao longo da faixa oriental indiana, 

nomeadamente os britânicos em Madrasta. Quanto ao caso de Macau, Puga afirma 

que a Convenção de Goa de 1635 promoveu a cooperação anglo-portuguesa no Índico 

e possibilitou a intromissão britânica no comércio macaense, o que originou novas 

dissidências entre ambos os poderes, assim como a emanação de várias directrizes de 

Goa para limitar aquela penetração, apontada como francamente prejudicial aos 

interesses do Estado da Índia55. O presente trabalho aproxima-se desta linha analítica, 

transpondo algumas das problemáticas gerais para o caso específico de Bombaim. 

 

                                                           
54 Veja-se Bartolomé Yun CASALILLA, «“Localism”, Global History and Transnational History», Historisk 
Tidskrift, 127:4 (2007), pp. 113-132. 

55 K. McPHERSON, art. cit., pp. 211-237; Rogério PUGA, A Presença Inglesa e as Relações Anglo-
Portuguesas em Macau (1635-1793), Lisboa, CHAM/CCCM, 2009. 
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O capítulo divide-se em três partes, demarcadas temática e cronologicamente 

naqueles que foram os grandes momentos e questões na interacção anglo-portuguesa 

até 1708: os primeiros treze anos (1665-1678) marcados pelo antagonismo em torno 

da posse e exploração fundiárias; o relacionamento até final do século (1679-1696) 

centrado nos conflitos alfandegários e de navegação; e o novo paradigma da viragem 

de Seiscentos (1697-1708), onde as oposições tenderam a não ser tão sistemáticas e 

fracturantes como nas décadas anteriores, focalizando-se, de sobremaneira, no caso 

de Maim e na legitimidade da posse e ocupação britânica.  

Refira-se que o relacionamento entre portugueses e britânicos em Bombaim 

conheceu nas últimas duas décadas um maior enfoque das historiografias britânica, 

portuguesa e indiana, com incidência em múltiplas dinâmicas de interacção, do 

religioso ao urbanístico, do territorial ao linguístico. Ames analisou a questão religiosa 

como factor definidor do relacionamento anglo-português naquele espaço após a 

transmutação do poder, defendendo que as diferentes concepções de credo católico, 

aliadas às políticas britânicas de esvaziamento da primazia económico-social da 

comunidade portuguesa de Bombaim, conduziram à eclosão de fortes antagonismos 

entre o governo britânico e a população local. Estes foram extensíveis a outros 

domínios da administração do espaço, nomeadamente o fundiário e o fiscal/judicial, 

como demonstrou Dossal, afirmando que o desenvolvimento do sistema 

administrativo britânico cruzou-se, necessariamente, com a presença estrutural da 

comunidade portuguesa, tendo numa primeira fase transitória aproveitado aquele 

enraizamento, progredindo, posteriormente, para uma ruptura definitiva com as 

antigas fundações. Não obstante esta cisão, aplicada como medida de afirmação 

política, a presença portuguesa no território de Bombaim perdurou ao longo do tempo 

em variados domínios, o que mereceu o enfoque de alguns autores, como Paulo Varela 

Gomes, que reflecte sobre a manutenção da marca portuguesa por intermédio da 

comunidade ali presente e da estrutura católica implementada. O mesmo o autor, em 

conjunto com Walter Rossa, aborda a influência urbanística portuguesa na matriz do 

que é hoje a cidade e periferia de Bombaim. A perduração da marca portuguesa é, de 

igual modo, analisada pela presença de vestígios da sua cultura linguística, como o fez 
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Shirodkar, ou pela subsistência e manutenção de comunidades rurais cristãs na 

periferia do actual território, de acordo com o trabalho de Godwin56    

 No quinto capítulo projectamos as últimas décadas de interacções anglo-

portuguesas - em Bombaim e nos espaços adjacentes - até à perda portuguesa da 

Província do Norte. Pretendemos caracterizar os momentos de conflito efectivo entre 

o Estado da Índia e Bombaim e a sua ressonância na Europa e entender qual o papel 

desempenhado pelo poder britânico na guerra que dita a perda daquele território. 

Deste modo, centramo-nos essencialmente em torno de duas grandes questões de 

substracto fracturante que marcaram o relacionamento anglo-português na primeira 

metade de Setecentos. Primeiro, os conflitos militares de 1716 e 1722 em torno dos 

direitos sobre o rio de Maim, cujos alicerces remontavam à cedência da ilha e 

subsistiram até 1740. Segundo, as guerras luso-maratas, enquadradas no contexto do 

relacionamento anglo-português na região, cujo confronto, iniciado em meados da 

década de 1720, deve ser entendido no quadro das profundas transformações na 

geografia indiana e dos condicionalismos internos dos poderes europeus, que 

culminaram, década e meia depois, na perda da totalidade do distrito de Baçaim e de 

grande parte do distrito de Damão. Por último, numa tentativa de abrir o objecto de 

estudo a outros casos no subcontinente indiano, vamos contrapor o “modelo” de 

Bombaim com outros casos de possível similaridade, como Cochim e Madrasta. 

Esperamos que ao analisar e comparar diferentes arquétipos de implementação 

imperial (Cochim) ou de adaptação da comunidade local (Madrasta) no espaço 

asiático, consigamos aferir dinâmicas análogas e, assim, discernir semelhanças entre os 

paradigmas imperiais português e britânico. 

*** 

                                                           
56 G. AMES, «The Role of Religion in the Transfer and Rise of Bombay, c. 1661-1687», The Historical 
Journal, vol. 46, nº2 (Junho 2002), Cambridge, Cambridge University Press, pp. 317-340; M. DOSSAL, 
Mumbai…cit.; IDEM, «Continuity and Change: the Portuguese presence in British Bombay, c. 1660-
1860», in A.R. Disney e E. Booth (eds.), Vasco da Gama and the thinking of Europe and Asia, pp. 403-
418, 2000; Paulo Varela GOMES, «“Bombay Portuguese”. Ser ou não ser português em Bombaim no 
século XIX», Revista de História de Ideias, nº28 (2008), pp. 567-608. P.V. GOMES, Walter ROSSA, «O 
Primeiro Território – Bombaim e os Portugueses», Oceanos, nº41 (2000), pp. 210-224; P.P. SHIRODKAR, 
«Bombay and the Portuguese Impact and Influences with Special Reference to Etymology», Mare 
Liberum, nº9 (1995), pp. 291-301; Clement J. GODWIN, Change and continuity: a study of two Christian 
villages communities in suburban Bombay, Tata MacGraw Publishing Co., 1972.  
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A nossa investigação iniciou-se em solo português, alicerçada nos acervos da 

Biblioteca Nacional, das bibliotecas da Gulbenkian e da Faculdade de Letras, e do 

Centro de Documentação dos centros de investigação da FCSH, assim como no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo e no Arquivo Histórico Ultramarino. Neste último, a 

pesquisa centrou-se no fundo documental das Monções do Reino57 e nas caixas da 

Índia58. Salvaguarde-se que, neste arquivo, demos continuidade à investigação 

realizada no âmbito do projecto Bombaim Before the British (que integrámos), que 

efectuara um levantamento rigoroso e exaustivo da documentação coeva sobre a 

Província do Norte do Estado da Índia e, por conseguinte, da entrega e tensões 

posteriores entre aquela e o governo de Bombaim.  

 Dada a natureza do nosso objecto de estudo, esta abordagem aos trabalhos e 

fundos documentais em Portugal teve, necessariamente, que ser complementada com 

uma investigação em Inglaterra59. Assim, procedemos a várias estadias de investigação 

em Londres, que incidiram em particular nos acervos da British Library e do National 

Archives. Naquela, centrámo-nos no India Office Records60, dando enfoque à 

correspondência da East India Company com as suas feitorias de Surate e de Bombaim 

e toda a gestão política efectuada por esta última, com particular relevo no domínio da 

sua interacção com os portugueses e com o Estado da Índia. Através da recolha e 

tratamento deste fundo podemos entender melhor os modelos de acção e 

problemáticas da companhia britânica ao longo do espaço ultramarino por onde esta 

se movimentou e, em especial, onde se cruzou com a presença portuguesa. Por fim, 

estendemos a nossa investigação aos National Archives de Londres, trabalhando os 

fundos documentais diplomáticos que reflectem a perspectiva da diplomacia inglesa 

acerca do relacionamento anglo-português em Bombaim, complementando, deste 

modo, o levantamento da documentação de teor diplomático efectuada nos arquivos 

                                                           
57 Documentação oficial remetida por Lisboa para o Estado da Índia e cópias da correspondência enviada 
de volta para o Reino. 

58 Corpo documental avulso referente à administração daquele espaço 

59 De salientar que a documentação produzida em solo indiano, de interesse à nossa investigação, havia 
sido microfilmada no passado, encontrando-se acessível no Arquivo Nacional Ultramarino. 

60 Composto pela documentação respeitante à East India Company, entre 1600 e 1858, e à sua acção nas 
regiões onde esta estava presente (em particular ao longo do sub-continente indiano), mas também nas 
demais regiões asiáticas e da costa oriental africana. Comporta, assim, a correspondência realizada 
entre os vários agentes e as estruturas da companhia inglesa e entre os órgãos desta e a Coroa. 
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portugueses. No seu todo, este grupo de fontes faculta-nos uma melhor apreensão, 

em vários quadrantes, da cadência do processo diacrónico das relações anglo-

portuguesas no espaço em estudo. 

Deve ser salientado que estamos, grosso modo, perante um tipo de 

correspondência que tem não só um carácter informativo, mas também interventivo e 

influenciador no desenrolar dos acontecimentos. Na mesma perspectiva, a 

correspondência dos agentes ingleses deve ser analisada de forma cuidadosa, dada a 

proliferação, já na época, de agentes duplos, assim como de «espiões honestos», como 

afirma Charles Boxer61. Outra condicionante a enumerar e que pode constituir um 

obstáculo interpretativo, são os múltiplos destinatários presentes em alguma 

documentação, que podem interferir na escrita de quem os formula, sendo exemplo 

disso, uma carta do vice-rei que, para além de ser lida pelo monarca, também o será 

pelo Conselho Ultramarino. Por último, de referir o mau estado em que se encontra 

alguma da documentação escrita, limitação que se torna mais dramática no caso do 

Arquivo de Goa, cujo fundo se encontra em acelerado processo de deterioração. 

Este foi, pois, um processo heurístico e de exegese realizado concertadamente, 

permitindo uma consolidação de ideias, ao mesmo tempo que ofereceu espaço à 

reconstrução conceptual de algumas premissas, assim como à descoberta de 

diferentes fontes, e novos caminhos na bibliografia especializada.  

*** 

As datas apresentadas ao longo da tese estão de acordo com o calendário 

Gregoriano. Este foi adoptado pela coroa portuguesa em 1582 e, somente em 1752 

pelo reino britânico. Durante este hiato de tempo, as datas de ambos os reinos 

divergiram entre dez (até 1700) e onze dias (até 1751), em função das diferenças 

existentes entre o calendário Gregoriano e o Juliano, este último começando o ano 

civil a 25 de Março.  

 Todos os topónimos são referidos pela designação portuguesa, com base no 

Glossário Toponímico da Antiga Historiografia Portuguesa Ultramarina, do Visconde de 

                                                           
61 Cf. C.R. BOXER, Descriptive List of the State Papers Portugal, 1661-1780, in the Public Record Office 
London, vol. I (1661-1723), Lisboa: Academia das Ciências, 1979-1983, p. 4. 



27 
 

Lagoa. Não obstante, na primeira designação de cada topónimo, sempre que se 

justifique pela diferença entre os nomes, referimos, em parêntesis, a designação 

inglesa. 

 As referências bibliográficas apresentam a sua citação completa na primeira 

ocorrência, sendo que posteriormente são feitas de forma abreviada, de acordo com 

as convenções adoptadas pelos Anais do Centro de História de Além e Aquém Mar. 
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1 - OS BRITÂNICOS NOS MARES DA ÁSIA: A EAST INDIA 

COMPANY E AS SUAS INICIATIVAS 

 

1.1 – O interesse britânico na Ásia – as expedições atlânticas e as 

Companhias de Comércio antes de 1600 

 

 A formação da East India Company (EIC), na viragem para o século XVII, 

tradicionalmente apontada como a génese de uma presença britânica sistemática e 

organizada no espaço asiático, foi o resultado de um longo processo, repleto de 

investidas, aprendizagens e iniciativas falhadas, desenvolvidas ao longo do século 

anterior.  

 As riquezas e potencialidades do comércio asiático há muito que suscitavam o 

interesse inglês, devido à procura de produtos como a pimenta e o algodão que 

entravam no seu mercado interno, tanto por intermédio do trato português como pelo 

tráfico da rota do Levante. A atracção pelo longínquo “Oriente” era ainda mais 

estimulada pelas informações regularmente veiculadas pelos mercadores que 

aportavam em Londres, em trânsito do entreposto de Antuérpia62. Este quadro de 

proximidade com o mundo asiático proporcionou, ainda em finais do século XV, a 

ocorrência das primeiras iniciativas na demanda de uma passagem para os mares da 

China, através do Atlântico Norte63. Expedições como a de John e Sebastian Cabot ou a 

                                                           
62 G.V. SCAMMELL, The World Encompassed: the first European maritime enterprises, c. 800-1650, 
Londres, Methuen, 1987, pp. 471-472; Idem, «England, Portugal and the Estado da Índia c. 1500-1635», 
in Luis de Albuquerque e Inácio Guerreiro (eds.), II Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, 
Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1985, p. 446; Bill NASSON, Britannias’s Empire – a 
short history of the British Empire, Stroud, Tempus, 2004, pp. 54-55. 

63 Sobre as primeiras expedições britânicas vejam-se, por exemplo, os estudos de David B. QUINN, 
Sebastian Cabot and Bristol exploration, Bristol, Bristol Branch of the Historical Association, 1968 e 
James Alexander WILLIAMSON, The Cabot voyages and Bristol discovery under Henry VII, Cambridge, 
Hakluyt Society, 1962. 
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do português João Fernandes Labrador64, entre outras, e a formação da The Company 

of Adventurers into the Newfoundland não atingiram, todavia, os resultados desejados 

do ponto de vista exploratório e comercial. 

 Ao fraco proveito destas investidas, acrescentou-se a diminuta predisposição 

régia em apoiar as expedições marítimas, consideradas arriscadas. Ensimesmada pelas 

querelas político-religiosas que marcaram todo o século XVI, a acção externa da coroa 

inglesa circunscrevia-se, somente, às regiões vizinhas, quer nos conflitos seculares com 

os reinos francês e escocês, quer nas tentativas colonizadoras na ilha irlandesa65. Este 

desinteresse da monarquia não impossibilitou, todavia, que a partir de meados de 

Quinhentos fossem empreendidas novas acções exploratórias, com a Ásia no 

horizonte, traduzidas na formação de companhias comerciais e de navegação focadas 

no acesso ao “Oriente”, pelas rotas do Levante e Atlântico.  

 Nesta linha, em 1553, foi formada a Company of Cathay, primeira joint-stock66 

britânica, com um capital de seis mil libras e com o patronato do conde de Warwick e 

de importantes financeiros londrinos, ligados ao comércio africano na Guiné67. O seu 

objectivo primevo, a descoberta de uma possível passagem marítima para a China, 

explorando as águas do Atlântico Norte, seria redireccionado para a procura de ouro 

no território americano, desvalorizando-se o acesso às riquezas asiáticas. Contudo, o 

                                                           
64 João Fernandes Labrador, juntamente com o seu irmão, Francisco Fernandes, e João Gonçalves, 
ofereceram os seus serviços à coroa inglesa, dado que tinham estreitas relações comerciais no porto de 
Bristol. Veja-se Arthur DAVIES, «João Fernandes and the Cabot voyages», in Congresso Internacional de 
História dos Descobrimentos, vol. II, Lisboa, Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da 
Morte do Infante D. Henrique, 1961, pp. 135-149. 

65 Vejam-se Ralph A. HOULBROOKE, Britain and Europe, 1500-1780, Londres, Hodder Education, 2011, 
capítulos 2 e 3 e Derek HIRST, Dominion: England and its island neighbours, 1500-1707, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, capítulos 1 a 5. 

66 Sociedade de capital partilhado pelo aplicação financeira de vários investidores, designados como 
accionistas, que detinham o controlo da companhia na proporção do seu investimento. 

67 Sobre a participação britânica no comércio africano e guineense vejam-se os estudos de John William 
BLAKE, West Africa: Quest for God and Gold, 1454-1578. A survey of the first century of white enterprise 
in West Africa, with particular reference to the achievement of the Portuguese and their rivalries with 
other European powers, Londres, Curzon Press, 1977, pp. 106-137; Paul Edward HAIR e Robin LAW, «The 
English in Western Africa to 1700», in Nicholas Canny (ed.), The Oxford History of the British Empire, Vol. 
1 («The Origins of the Empire»), Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 241-263;  Rogério PUGA, 
«Scramble for África: As Viagens inglesas à África Ocidental no reinado de D. João III», in Artur Teodoro 
de Matos e Roberto Carneiro (coords.), D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional 
comemorativo do seu nascimento. Lisboa e Tomar, 4 a 8 de Junho de 2002, Lisboa, CHAM e CEPCEP, 
2004, pp. 717-752. 
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pouco sucesso na extracção daquele metal como a regular utilização britânica da Rota 

do Cabo, a partir de finais do século XVI, ditaram o fim da Companhia68.   

 O enfoque na ancestral rota terrestre oriental originou, por sua vez, a formação 

das companhias de Moscovo e do Levante, na segunda metade do século XVI. Pode-se 

descortinar nestas fundações um reforçar das intenções britânicas em aceder 

directamente ao comércio dos bens que há muito chegavam por Veneza ou, nos 

últimos tempos, pela Rota do Cabo. Estas companhias, em contraste com a primeira 

fase de iniciativas, pressupuseram uma gestão nova e distinta, de concertação de 

mercadores e de aplicação financeira, cuja ligação às rotas e mercados asiáticos iria, 

posteriormente, abrir caminho à formação da EIC, composta por alguns dos seus 

antigos mercadores e investidores. 

 A The Merchants Adventurers of England for the discovery of lands, territories, 

etc., unknown, vulgarmente denominada por Company of Moscovy, foi a primeira 

joint-stock britânica a receber charter régio em 155469. Os seus objectivos traduziam-

se, naturalmente, no acesso aos produtos asiáticos mas, de igual modo, na sua 

materialização como uma plataforma mercantil em território russo, que permitisse a 

introdução de comerciantes nos mercados da Ásia além-Levante. Tais desígnios 

chegaram a ser temporariamente alcançados, pois as seis expedições enviadas em 

finais da década de 1570 revelaram-se substancialmente lucrativas. Além de fazerem 

chegar ao mercado inglês produtos com crescente procura como os tecidos, a pimenta 

e as restantes especiarias, contornaram, pela primeira vez, as tradicionais rotas 

europeias, acedendo de forma directa aos bens asiáticos70. Foi, contudo, um sucesso 

                                                           
68 G.V.SCAMMELL, The World..., cit., pp. 472-474; Arthur Percival NEWTON, «The Beginnings of English 
Colonisation», in J.H. Rose, A.P. Newton e E.A. Benians (eds.), The Cambridge History of the British 
Empire, vol. 1 («The Old Empire from the Beginnings to 1783»), Cambridge, Cambridge University Press, 
1929, p. 59. 

69 Sobre a Muscovy Company veja-se o estudo de Kit MAYERS, North-East Passage to Muscovy: Stephen 
Borough and the first Tudor Explorations, Stroud, Sutton, 2005. 

70 J.A. WILLIAMSON, «England and the Opening of the Atlantic», in J. H. Rose, A.P. Newton e E.A. Benians 
(eds.), The Cambridge History of the British Empire, vol. 1 («The Old Empire from the Beginnings to 
1783»), Cambridge, Cambridge University Press, 1929, pp. 40-41; K. CHAUDHURI, The English East India 
Company: the study of an early Joint-Stock Company, Londres, Franck Cass & Co., 1965, pp. 7-8. 
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fugaz e sem continuidade, dado que os perigos inerentes a tal rota, aliada à invasão 

turca na região obrigaram ao abandono da mesma em inícios da década de 158071. 

 Apesar do esvaziamento da Company of Muscovy¸ a ligação comercial por si 

estabelecida com a região persa iria continuar, a partir de 1581, com a formação da 

Levant Company72, constituída por capitais de grandes mercadores londrinos e uma 

participação régia superior a 50%. Uma vez mais, os propósitos passavam pela 

aquisição dos produtos asiáticos, neste caso, através do trato realizado em Damasco e 

Bagdade ou nas regiões egípcias e do Mar Vermelho. As movimentações dos seus 

membros estenderam-se para o subcontinente indiano e, inclusive, Malaca, edificando 

estruturas sobre as quais as primeiras movimentações da EIC se iriam sustentar73. O 

fôlego inicial da Levant Company iria perder a sua força nas décadas seguintes, 

secundarizado pela preponderância da EIC. 

 Devemos ainda sublinhar as viagens individuais realizadas pelos navegadores 

das duas companhias acima referidas, que a partir da década de 1580 entraram 

regularmente nos territórios asiáticos, através da Rota do Cabo. Estas iniciativas foram, 

contudo, caracterizadas por uma fraca organização, além de uma pobre definição de 

destinos e objectivos, marcada por um vasto jogo de interesses e conflitos, entre 

investidores, mercadores, capitães e tripulação74. 

 As décadas anteriores à East India Company mostram um relativo e efémero 

proveito das primeiras empresas britânicas no comércio asiático. Para um maior 

sucesso era necessário o estabelecimento de uma estrutura com propósitos definidos 

e suporte financeiro sustentado, o que sucederia com a formação da EIC no crepúsculo 

de Quinhentos. Estes primeiros intentos não devem, contudo, ser desvalorizados uma 

                                                           
71 A historiografia divide-se na identificação das causas que levaram à disrupção no uso desta rota, 
sendo que Chaudhuri aponta a perigosidade da mesma, enquanto que Williamson sublinha a influência 
turca. Cf. K. CHAUDHURI, The English... cit., p. 8; J.A. WILLIAMSON, «England...», cit., pp. 40-41. 

72 Sobre a Levant Company, veja-se Alfred Cecil WOOD, A History of the Levant Company, s.l., Cass, 
1965. 

73 A.P. NEWTON, art. cit., p.65; B. NASSON, op. cit., pp. 54-55; P.J. MARSHALL, «The English in Asia to 
1700», in Nicholas Canny (ed.), The Oxford History of the British Empire, Vol. 1 («The Origins of the 
Empire»), Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 267. 

74 Note-se que, muitas vezes, a tripulação era impelida para estas viagens, tendo em vista os lucros 
advindos da pilhagem. Os confrontos sucediam-se, assim, pelo desinteresse na actividade comercial. Cf. 
G.V. SCAMMELL, The World..., cit., pp. 475-476. 
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vez que lançaram as bases para acções futuras assim como alimentaram o ideário 

britânico relativo ao próspero “Oriente”.   

 

 

1.2 – «Gournor & Companie of the merchaunts of London trading into the 

East Indies» – A formação da East India Company 

 

 A entrada neerlandesa na Ásia, em finais do século XVI, e a consequente 

tentativa de penetração no mercado de especiarias, colocou em perigo o lucrativo 

comércio britânico no Levante e, deste modo, reavivou o interesse de um influente 

grupo de mercadores britânicos em aceder de forma directa ao continente asiático e, 

desta forma, a uma fonte potencial de grande riqueza. A este motivo, apontado como 

o mais preponderante, adicionaram-se outros de índole comercial e marítima: a 

necessidade de redirecionar o comércio externo perante o fecho, no último quartel de 

Quinhentos, dos mercados de Antuérpia e Lisboa aos mercadores londrinos; a 

pretensão em aceder a novos mercados de exportação para os seus tecidos de lã75; ou 

a percepção - desde a vitória sobre a Invencível Armada em 1588 - de que a marinha 

inglesa tinha capacidade para contestar o poder marítimo ibérico76.  

 Desta forma, em 1599, um grupo de comerciantes londrinos requereu, junto da 

rainha Isabel I, permissão para comerciar na Ásia, pedido recusado pela monarca, por 

temer que tal concessão prejudicasse o processo de paz que decorria entre a Inglaterra 

e a Monarquia Hispânica. Contudo, a ruptura destas negociações, que só ficariam 

concluídas no Tratado de Londres de 160477, possibilitou um novo requerimento dos 

                                                           
75 Desde meados do século XVI que os tecidos de lã se assumiram como o produto transacionável mais 
importante na economia de troca inglesa, posição que manteve durante o século seguinte, com uma 
quota de exportação acima dos 80% do total. Veja-se Mark KISHLANSKY, A Monarchy Transformed. 
Britain, 1603-1714, Londres, Allen Lane, 1996, pp. 20-22. 

76 Não obstante algumas destas causas encerrarem em si questões relacionadas com o mercado 
exportador, Chaudhuri afirma que, num primeiro estádio, a principal estratégia comercial da companhia 
era o mercado de importação, de onde pretendia retirar grande parte dos seus proveitos Cf. K. 
CHAUDHURI, The English… cit., pp. 10-11, 13. 

77 A paz anglo-espanhola inseriu-se na estratégia de Jaime I de reforçar a casa Stuart (recentemente no 
trono inglês) no mapa político europeu, através da sua aproximação aos Áustrias. O acordo era também 
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mercadores, em 1600, desta feita aceite78. Na aurora de Seiscentos, testemunhava-se 

a reacção norte-europeia ao monopólio marítimo ibérico, numa época em que a coroa 

portuguesa promovia o povoamento da região de Paraíba no Brasil, era concedido o 

foral à ilha de Príncipe e integrava-se na Igreja católica a cristandade siro-Malabar. 

Aquela fora uma resposta organizada, estruturada e sustentada no capitalismo 

mercantil dos mercadores de Londres e Amesterdão, o que iria determinar um 

considerável recuo do comércio levantino, que até então tinha subsistido, apesar da 

abertura da Rota do Cabo um século antes79. 

 O charter régio de Dezembro de 1600 outorgou vários privilégios à East India 

Company - denominada numa primeira fase por The Governor and Company of the 

merchants of London trading to the East Indies – que não haviam sido concedidos às 

anteriores Companhias de Comércio, como a Muscovy Company e a Levant Company. 

A concessão real estipulava o monopólio por quinze anos do comércio entre o Cabo da 

Boa Esperança e o Estreito de Magalhães, pela via oriental, permitindo o direito de 

transporte de bullion80 – que valia até quatro vezes mais na Ásia do que na Europa – 

como moeda de troca pelos produtos asiáticos81. As fundações da nova companhia 

assentavam, assim, no comércio e no lucro, e a sua actividade centrou-se, numa 

primeira fase, numa estratégia puramente mercantil e comercial e não político-militar, 

em claro contraste com as presenças político-militares portuguesa e neerlandesa. 

Posteriormente, e apesar de não alterar oficialmente esta estratégia, o progressivo 

enraizamento britânico nos espaços ultramarinos acabaria por pressionar a adopção 

de uma nova postura, como veremos mais adiante.  

 Considerando a importância de entender a orgânica interna da EIC, para 

alcançar os objectivos do presente trabalho, dedicaremos as próximas páginas a 

descrever a sua estrutura executiva e a sua composição humana. 

                                                                                                                                                                          
do interesse de alguns sectores mercantis londrinos, pois significava a abertura comercial dos mercados 
espanhóis aos mercadores britânicos, com excepção dos territórios norte-americanos. Veja-se Jean 
Frédéric SCHAUB, «La Monarquía Hispana en el Sistema Europeo de Estados», in Antonio Feros e Juan E. 
Gelabert (dirs.), España en Tiempos del Quijote, Madrid, Taurus, 2004, pp. 97-128. 

78 G.V. SCAMMELL, The World..., cit., pp. 476-477. 

79 N. STEENSGAARD, op. cit., p. 9. 

80 Prata em forma de barra ou lingote.  

81 P. LAWSON, op. cit., p. 23. 
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*** 

 De um modo geral, e procurando simplificar as naturais alterações que 

ocorreram ao longo do seu primeiro século de existência, com períodos de retracção e 

outros de expansão, é possível caracterizar a estrutura da EIC. No topo da sua 

hierarquia encontrava-se o governador, auxiliado por um vice-governador e um 

tesoureiro82, eleitos anualmente pelo General Court e com mandatos limitados por 

dois anos. Esta assembleia era composta pelos accionistas da Companhia, que por 

norma se reuniam quatro vezes por ano e exerciam funções de supervisão. As suas 

resoluções tinham primazia sobre as deliberações proferidas pelo governador e pelo 

Court of Committees, sendo que, grosso modo, estavam em consonância83. Este último 

era o órgão executivo da Companhia, sendo constituído por vinte e quatro directores, 

também eleitos anualmente pelos accionistas, reunindo-se semanalmente. O comité 

principal subdividia-se em vários outros de menor dimensão, presidido por um dos 

directores e possuindo funções operativas de cariz específico e de índole diversa. Dos 

mais importantes contavam-se, por exemplo, os comités de preparação da viagem 

anual à Ásia, de descarregamento e taxação das mercadorias oriundas da viagem de 

retorno, de correspondência com os feitores do espaço asiático, de controlo da 

tesouraria, de organização da venda das mercadorias da Companhia, ou de supervisão 

das acções judiciais84. 

 A estrutura descrita era, de certa forma, mimetizada e transposta para as 

possessões asiáticas da Companhia, igualmente lideradas por um governador, um 

presidente ou um agente, que presidia a um conselho local, também hierarquizado. 

Neste, exigia-se o consentimento unânime dos conselheiros às deliberações tomadas, 

de modo a viabilizar a sua aplicação, o que era, também, uma transposição do modelo 

instituído em Londres. De facto, de acordo com Philip Stern, as reflexões ou resoluções 

                                                           
82 Este último era responsável pela gestão de todo o dinheiro da Companhia, da entrada e aplicação das 
quantias investidas pelos accionistas e da contracção dos empréstimos necessários. 

83 Com o charter de 1657 o direito de voto no General Court passou a estar limitado a quem possuísse 
acções no valor mínimo de 500 libras, sendo que cada montante de igual valor correspondia a um voto 
extra. Apesar destas restrições, que diminuíam as hipóteses de votação para os pequenos accionistas, o 
charter possibilitava que estes reunissem as suas acções, de modo a poderem atingirem o montante 
mínimo para votarem. 

84 Sobre a hierarquia, estrutura e divisão da East India Company veja-se, entre outros estudos, Martin 
MOIR, A General Guide to the India Office Records, Londres, British Library, 1988. 
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emanadas pelos committees manifestavam, nas suas variadas formas de comunicação 

decisória, uma unanimidade institucional, não obstante a natural existência de divisões 

e clivagens85.  

 A comunicação entre estes dois pólos de decisão e de actuação, ou seja, a 

estrutura em Londres e os oficiais da Companhia na Ásia – assente em feitorias ou 

fortes – assumia um carácter delicado e fundamental na gestão dos negócios da EIC, 

pela distância e consequente tempo de resposta que os separavam. Deste modo, foi 

institucionalizada a prática de registar todas as reuniões realizadas em Ledanhall Street 

(sede da Companhia) e no espaço asiático, de forma a serem integradas na 

correspondência interatlântica. Por outro lado, os directores exigiam a apresentação 

de relatórios bastante minuciosos, nomeadamente sobre o estado financeiro e a 

gestão de mercadorias, chegando a ser ordenada a demissão de quem não enviasse, 

de forma regular, os livros de contas e outra documentação. Com a união, em 1709, da 

EIC com a sua rival formada um década antes - The English Company Trading to the 

East Indies -, passou-se a obedecer a um modelo de compartimentação das missivas, 

com o intuito de optimizar a comunicação e facilitar a consulta das longas cartas 

gerais, produzidas pelo General Court e pelos conselhos de Surate, Bombaim, 

Madrasta ou Calcutá. O conjunto epistolar dividia-se em oito grandes tópicos, dos 

quais salientamos: o abastecimento das embarcações para a viagem de retorno; o 

estado do comércio local e regional desenvolvido; a situação do comércio Europa-Ásia; 

as importações e exportações efectuadas por outros poderes europeus; e os 

acontecimentos de cariz político. Era nesta secção que se encontravam as informações 

relativas à presença e interacção com os portugueses e o Estado da Índia. Cada ponto 

destas matérias era identificado por um parágrafo, que deveria ser indicado na 

resposta correspondente, permitindo um rápido reconhecimento da temática em 

debate86.  

Estas normas regulamentares não impediram, todavia, a persistência de um 

clima de suspeição recorrente sobre a conduta dos oficiais britânicos, por parte da 

                                                           
85 Philip J. STERN, The company-state: corporate sovereignty and the early modern foundations of the 
British Empire in India, Nova Iorque, Oxford University Press, 2011, p.11. 

86 K. CHAUDHURI, «The English East India Company in the 17th…», cit., pp. 38-40. 
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estrutura da Companhia em Londres. Por outro lado, apesar destas reestruturações, a 

comunicação Europa-Ásia não deixou de ser alvo de críticas, em contraponto com a 

correspondência da VOC, não tanto pela sua forma mas, em particular, pelos 

conteúdos e temáticas abordadas. Os oficiais em Londres sublinhavam, em 1689, que 

os neerlandeses redigiam um parágrafo sobre comércio por cada dez acerca do seu 

«government, their civil & military policy, warfare, and increase of their revenue (...) 

this that must make us a nation in India, without that we are but as great number of 

Interlopers, united by His Majesties Royall Charter, fit onely to trade»87. Sempre num 

olhar constante e comparativo com os seus rivais neerlandeses e portugueses, era 

notório o lamento pela diferença de modelos de actuação no espaço asiático. Numa 

época em que terminava a política de força militar experimentada sem sucesso pela 

EIC, a sua rival neerlandesa era encarada como uma Companhia cujo modelo deveria 

ser seguido pois, nesta visão, não se limitava a ser uma empresa comercial e detinha 

uma estratégia de integração político-administrativa no espaço, isto apesar de na 

realidade, a sua presença territorial ter sido reduzida e limitada ao Ceilão, Java e à 

actual África do Sul. 

*** 

 No corpus documental consultado foi-nos difícil projectar, com alguma certeza, 

o número de pessoas ao serviço da Companhia neste século inicial da sua formação. 

Contudo, se olharmos para os contratos88 (covenants) realizados entre a mesma e os 

seus oficiais, podemos retirar algumas ilações. De realçar, antes de mais, que quem 

pretendesse viajar para o “Oriente” teria de estar contratualizado com a EIC ou, de 

alguma formas, estar-lhe associado. Deste modo, a autorização de viagem 

pressuponha, então, que fosse formalizado um contrato que ligasse as duas partes. 

Neste era estipulada a função a desempenhar, o local de destino onde o viajante iria 

exercer a sua actividade e, por fim, o seu comprometimento em não actuar fora das 

leis e estipulações da Companhia, executando qualquer tipo de actividade, negócio ou 

transacção paralela à sua função como empregado daquela. De modo a garantir que 

                                                           
87 BL, IOR/E/3/92,fl.64 («Carta da East India Company para Bombaim », Londres, 21.09.1689). 

88 Veja-se John Rylands University Library of Manchester, «Early East India Company Bonds & Covenants: 
an index transcribed from Manuscript (Eng. Ms. 153) held by the John Rylands Library Deansgate», Peter 
Bailey (trad.), Manchester, John Rylands Library, 1996. 
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este contrato seria respeitado, por norma eram entregues à EIC, como obrigação 

(bonds), 500 libras, que reverteriam para a Companhia em caso de quebra de 

contrato89. 

 Analisando as obrigações do século XVII e da primeira década da centúria 

seguinte, constata-se que, entre 1607 e 1708, o seu número perfez o total de 2846, 

com particular ênfase a partir de 1657, pois antes desta data encontramos somente 38 

obrigações90. Deve ser referido que neste ano foi promulgado um charter régio que 

dotou a Companhia com uma joint-stock permanente, conferindo-lhe uma natural 

estabilidade, promovendo o crescimento da estrutura da Companhia. O conjunto de 

obrigações analisado não cobrirá todos os casos e certamente terá as suas falhas, 

nomeadamente para as primeiras décadas, não sendo crível que na primeira metade 

do século apenas tenham viajado 38 pessoas como empregados contratados da EIC. Já 

os dados examinados para a segunda metade de Seiscentos entram em acordo com as 

estimativas de Bernard Cohn mas contradizem os cálculos de D. K. Basset. O primeiro, 

baseando-se noutras fontes91, projectava que em 1665 existiriam 100 oficiais na Índia 

e, cerca de um século mais tarde, em 1740, cerca de 17092. O segundo aponta um 

número de cerca de mil homens para as décadas de 1670 e 168093, valor que nos 

parece exagerado tendo em mente as dificuldades e limitações humanas nas 

estruturas militares e administrativas, visíveis no caso de Bombaim.  

As fontes e estudos consultados não possibilitam uma quantificação destes 

indivíduos assim como impedem a sua caracterização e enquadramento, tanto no 

                                                           
89 Peter BAILEY, «East India Company bonds and covenants», Genealogists’ Magazine, vol. 25, nº8, 
(Dezembro 1996), pp. 315-318.  

90 John Rylands University Library of Manchester, «Early East India Company Bonds & Covenants: an 
index transcribed from Manuscript (Eng. Ms. 153) held by the John Rylands Library Deansgate», Peter 
Bailey (trad.), Manchester, John Rylands Library, 1996. 

91 Este autor baseou-se na recolha documental inserida em várias colectâneas, como são o caso de W. 
FOSTER, English Factories in India, 1665-1667, Oxford, Clarendon Press, 1925, p.14; G.W. FORREST (ed.), 
Selection from the Letters, Despatches, and other State Papers preserved in the Bombay Secretariat: 
home series, vol. 1, Bombaim, Government Central Press, 1885, pp. 169-171; Madras Presidency, 
Records of Fort St. George, Diary and Consultation Book, 1740, Madrasta, Superintendent Government 
Press, 1931, pp. 224-226. 

92 Bernard S. COHN, Colonialism and Its Forms of Knowledge: the British in India, Princeton, Princeton 
University Press, 1996, p. 19.  

93 D.K. BASSET, «Early English Trade and Settlement in Asia, 1602-1690», in J.S. Bromley (dir.), Britain 
and the Netherlands in Europe and Asia, s.l., Macmillan, 1968, p. 83.  
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contexto interno inglês como, em particular, no espaço asiático. Neste último caso, 

exceptuam-se algumas personagens de maior relevo que exerceram cargos de chefia, 

cuja análise possível será efectuada no terceiro capítulo. Podemos contudo afirmar, de 

forma sintética, que os investidores e membros integrantes da Companhia, 

particularmente nas primeiras décadas, eram maioritariamente londrinos, 

apresentando uma íntima ligação à Levant Company e próximos do poder político e 

financeiro da City de Londres. Por outro lado, devemos salientar a vasta franja de 

membros pertencentes à aristocracia inglesa ou a um influente grupo mercantil, tanto 

britânico como estrangeiro. Estes homens, controlavam os destinos da Companhia, 

tornando-a o grande centro de poder financeiro e comercial da Coroa94.  

A proximidade entre a EIC e a Levant Company tornou-se particularmente forte 

durante a primeira metade do século XVII, com a presença de vários elementos 

comuns e a existência de estreitas ligações financeiras e objectivos comerciais 

complementares95. Furber aponta que, nas primeiras três décadas de Seiscentos, cerca 

de trinta e cinco directores da EIC tinham exercido ou iriam desempenhar a mesma 

função na Levant Company. Esta situação posicionava a Companhia como uma 

extensão da sua homóloga levantina, pressionada pelos mercadores desta para suster 

ou minimizar a penetração neerlandesa no mercado de especiarias do sudeste 

asiático96. Uma década após a sua criação, a EIC acabaria por se sobrepor à Levant 

Company, absorvendo o seu mercado comercial e redireccionando pela Rota do Cabo 

o fornecimento de produtos, o que outrora era feito pelo Levante. A companhia 

levantina passava a desempenhar, doravante, a função de mero redistribuidor das 

exportações de produtos asiáticos da EIC97.     

  A integração da aristocracia inglesa nas expedições comerciais transatlânticas 

britânicas era algo que remontava aos tempos da Muscovy Company e que se manteve 

com a EIC. Na sua estrutura e no vasto leque de investidores participavam vários 

nobres e titulares de cargos públicos. De acordo com Furber, entre os investidores das 

                                                           
94 H. FURBER, Rival Empires…, cit., pp. 191-192; G.V. SCAMMELL, The World… cit., 447. 

95 A.C. WOOD, A History…, cit., p. 31. 

96 H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 192. 

97 K. CHAUDHURI, The English…, cit., pp. 11-13 e 45. 
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primeiras expedições da Companhia contavam-se 34 nobres, 57 cavaleiros, 54 fidalgos 

e 22 yeomen98. Esta tendência manter-se-ia nas viagens seguintes e nas primeiras 

joint-stock, sendo que a segunda (iniciada em 1619) teve a participação do próprio 

monarca inglês, que investiu seis mil libras99. Comprovava-se, assim, uma íntima 

ligação entre a Companhia e os poderes financeiro e político, com a integração de 

membros influentes junto do Parlamento, da Corte, do funcionalismo público e da City 

londrina100. 

 Por fim, a este proeminente grupo adicionavam-se, naturalmente, os 

mercadores, cujas ligações comerciais com os mercados estrangeiros e com o mundo 

financeiro os colocava como o conjunto mais relevante no sucesso comercial da 

Companhia. Esta comunidade mercantil mantinha uma importante ligação com a 

hierarquia política da cidade, o que não impediu que experimentassem dificuldades 

em contrariar a influência exercida pelos aristocratas britânicos101. Aos mercadores 

britânicos adicionavam-se, também, os estrangeiros, preponderantes pelas ligações 

que possuíam com os mercados da Europa Continental, e fundamentais para a 

reexportação dos produtos asiáticos. Aqueles eram na sua maioria neerlandeses que, 

segundo Chaudhuri, viram provavelmente ser recusada a sua pretensão de integrar a 

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)102. Realce-se que, além de mercadores e 

elementos da aristocracia, a Companhia contava entre os seus accionistas com 

comerciantes, viúvas e órfãos de outros patamares sociais103 e, por isso, não eram 

somente os elementos mais destacados e abastados da sociedade os seus integrantes. 

 A composição social da EIC que acabou de ser apresentada, apesar de nos 

revelar uma realidade heterogénea (estatuto, riqueza, nacionalidade) manifesta uma 

homogeneidade nos seus centros de decisão, dominados pela elite política e financeira 

londrina. 

                                                           
98 Camponeses livres que eram pequenos proprietários de terras próprias ou arrendadas e que 
frequentemente tinham um papel militar importante, como arqueiros, sargentos e mesmo cavaleiros. 

99 H. FURBER, Rival Empires…, cit, p. 192. 

100 K. CHAUDHURI, The English…, cit., pp. 25 e 33-37; H.V.BOWEN, Elites… cit., p. 48. 

101 P.J. MARSHALL, «The English…», cit., p. 268. 

102 K. CHAUDHURI, The English…, cit., p. 37. 

103 Ibidem, p. 33. 
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1.3 – A relação com o poder político e a realidade interna inglesa 

  

1.3.1 - Proximidade e afastamento  

O charter régio de 1600 garantiu à Companhia a sua autonomia e 

independência do poder político, algo que, segundo Steensgard, foi uma característica 

estruturante ao longo de todo o século XVII e parte da centúria seguinte. Resistiu, 

grosso modo, às pressões exercidas sobre os órgãos executivos, movidas por interesses 

particulares e ao envolvimento da Coroa nas suas resoluções, não obstante a 

participação de monarcas no seu financiamento, como Jaime I e Carlos I. Esta 

autonomia dos interesses políticos foi particularmente visível durante a primeira 

metade de Seiscentos, época em que as movimentações da Companhia nos mares 

asiáticos, contra as embarcações e interesses neerlandeses e portugueses, foram 

contrárias às directrizes oficiais da diplomacia régia. Este choque de interesses 

ocorreu, por exemplo, no ataque anglo-persa ao porto de Ormuz (1622), que 

antagonizou as intenções da coroa inglesa, que na altura procurava um entendimento 

com a Monarquia Hispânica104. A reduzida participação da coroa na empresa 

ultramarina asiática pode, também, ser atestada pela ausência da sua marinha real dos 

mares do Índico. Ao contrário do que se passava nas plantations americanas, nas 

possessões caribenhas e na costa africana, as embarcações régias, durante o século 

XVII, apenas navegaram na Ásia em 1662-63, quando transportaram o conde de 

Marlborough, para tomar posse de Bombaim105. 

 Esta posição autónoma e independente dissipar-se-ia no século seguinte, com a 

progressiva imposição e controlo do poder régio sobre a estratégia da Companhia106, 

apesar de em algumas fases esta ter logrado distanciar-se da política externa britânica, 

aproximando-se, por exemplo, dos franceses. Foi isso o que aconteceu, por exemplo, 

aquando da proposta da neutralidade da ilha de Santa Helena e de todo o tráfego 

                                                           
104 N.STEENSGAARD, op. cit., pp. 114-117. 

105 D.K. BASSET, «Early English…», cit.., pp. 83-84. 

106 A partir da década de 1690 foi notória a intromissão parlamentar nas decisões da Companhia, por 
exemplo, com a instituição de comités de investigação aos negócios asiáticos, num processo progressivo 
de limitação da autonomia decisória da East India Company. Cf. P. STERN, The Company-State…, cit., pp. 
142-163. 
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marítimo das duas companhias nos mares asiáticos; com a tentativa de formar um 

pacto de neutralidade com a Compagnie Française des Indies, durante a Guerra de 

Sucessão da Áustria e dos Sete Anos; e, por fim, com a cogitação de um pacto de 

neutralidade anglo-francês ao longo do rio Ganges, de forma a proteger o importante 

pólo comercial de Calcutá107. 

 A preocupação da EIC em manter a sua autonomia foi particularmente visível 

no campo da administração da justiça, onde procurou impedir que decisões relativas 

ao espaço ultramarino transitassem para as instâncias régias. Pretendia-se que o 

julgamento de casos ocorridos na Ásia fosse ali decidido, dentro da jurisdição da 

Companhia, e não em Londres. Temos notícia de pelo menos uma epístola, de 1685, 

em que os directores da EIC difundem junto dos Conselhos britânicos na Índia a ideia 

de que a Companhia possuía no subcontinente indiano «despoticall power as well as 

Martiall Law»108. Tratava-se de reafirmar a autonomia da Companhia perante a coroa, 

em particular no campo da aplicação da justiça. Um dos casos mais interessantes, e 

que será alvo de uma análise mais pormenorizada no 4º capítulo, está relacionado com 

a petição do foreiro português, Álvaro Pires de Távora, ao monarca inglês, na qual 

pedia a restituição das suas terras em Bombaim, aprestadas em meados da década de 

1670109. Tal como ele, outros proeminentes senhores de terra portugueses usaram, em 

ocasiões anteriores, a sua influência junto do poder político português e entregaram 

os seus protestos ao embaixador em Londres e ao monarca inglês. O que importa 

reter, no caso concreto da petição de Álvaro Pires de Távora, é o alerta que uma das 

comissões da Companhia – a Commission of Trade and Plantations – dirigiu a Carlos II, 

em Junho de 1677. Aquela afirmava que «as all matters represented unto us appear to 

have passed at Bombay”, sendo que “Your Majesty’s royal charter granted unto the 

said Company has constituted such courts of judicature». Neste sentido, à Comissão 

parecia que “it does not consist with Your Majesty’s justice to give sentence in this 

place upon a cause which does originally belong to the courts of Bombay, and that he 

                                                           
107 Ibidem, pp. 197-198. 

108 BL,IOR,E/3/90,fl.278 («Carta da East India Company para Surate», Londres, 06.05.1685). 

109 NA, CO77/13,fl.147 (17.01.1677). 
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be thereof left to apply himself unto the said courts for redress” 110. A Companhia 

procurou assim, e de forma recorrente, defender a sua autonomia decisória da 

ingerência da coroa, sublinhando que esta interferência significaria uma grande 

diminuição nas soberanias régia e da EIC. Neste caso particular, o monarca inglês 

acedeu à recomendação da Comissão e remeteu a resolução do caso do foreiro 

português para a justiça de Bombaim. Mais adiante, voltaremos a este tema. 

 Para já, refira-se que, na década de 1660, Bombaim já havia sido palco da luta 

de poderes entre a Coroa e a EIC, em particular entre 1662-1668, quando este 

território se encontrava sob a alçada régia. Neste período, foi patente, por diversas 

vezes, a oposição com a feitoria britânica de Surate, presidência Ocidental da 

Companhia, localizada na mesma faixa costeira. Uma das causas de antagonismo foi a 

concessão de cartazes111 às embarcações asiáticas, que ambas reivindicavam. Este 

conflito motivou os lamentos do governador de Bombaim, Sir Gervase Lucas, junto do 

monarca, em 1677. Aquele afirmava que «the English as others in these parts are 

taught to believe they are a body apart from your Majestie’s Authority or 

Government112». Este é mais um exemplo do choque jurisdicional existente entre os 

dois poderes britânicos nos mares da Índia e que originava, como temos vindo a 

constatar, a que os oficiais da EIC defendessem, de forma recorrente junto de Londres, 

a sua autonomia e soberania. Este desgaste relacional e outras questões fracturantes 

foram um dos argumentos para a transferência da ilha para o poder da EIC em 1668. 

                                                           
110 E.B. SAINSBURY (ed.), A Calendar… 1677-1679, Oxford, Clarendon Press, Londres, 1938, pp.51-52 
(«Report of the Lords Committees for Trade and Plantations touching the complaint of Alvaro Perez de 
Tavora against the Company», Londres, 15.06.1677). 

111 Salvo-conduto de navegação e comércio no Mar Índico conferida pelos portugueses às embarcações 
mercantis por si autorizadas. Em troca do pagamento de uma soma de dinheiro estas garantiam a 
protecção da sua viagem, providenciada pelo sistema caravaneiro da cáfila. Introduzida na década de 
1570 e obrigatória a partir de 1596, este sistema garantia a escolta de uma fragata portuguesa, 
protegendo as embarcações mercantis de ataques piratas e garantindo a sua passagem nos portos 
portugueses (onde por norma teriam de passar), para aí pagarem as taxas referentes aos bens 
transportados antes de prosseguir até ao seu destino. Sobre este assunto veja-se, L.F. THOMAZ e 
Geneviéve BOUCHON (eds.), Voyage dans les Deltas du Gange et l’Irraouaddy: relation portugaise 
anonyme (1521), Paris, Fundação Calouste Gulbenkian / Centre Culturel Portugais, 1988; Luis Filipe 
THOMAZ, «Portuguese control over the Arabian Sea and the Bay of Bengal: a comparative study», in Om 
Prakash e Denys Lombard (eds.), Commerce and Culture in the Bay of Bengal, 1500-1800, Deli, Manohar 
Publications, 1999, pp. 115-162. 

112 NA, CO 77/13 («Sir Gervase Lucas’s Report», fl. 90). 
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 A autonomia política e judicial exercida pela EIC até meados do século XVIII não 

deixou, todavia, de ser contrabalançada por uma sistemática proximidade e apoio do 

poder régio e parlamentar inglês. De facto, a prosperidade e desenvolvimento 

económico-comercial da Companhia eram do interesse e favoráveis ao poder político 

inglês, do qual esperava beneficiar e retirar dividendos. Por isso mesmo, existiram 

fases de franca proximidade e de apoio político, jurisdicional e militar, 

consubstanciados na concessão de monopólios comerciais, na mobilização de apoios 

militares para as possessões asiáticas ou na promulgação de medidas de defesa dos 

interesses comerciais e marítimos britânicos, bem como de incremento e 

melhoramento da sua frota naval. Estes períodos eram alternados com momentos de 

afastamento, ditados, em particular, pelo contexto interno, como a Guerra Civil ou o 

quadro político-ideológico saído da Glorious Revolution.  

 A Coroa era, pois, uma parte interessada na prosperidade e crescimento da 

Companhia, pois isso significava a sistemática entrada e comercialização de produtos 

asiáticos no mercado interno e a consequente substituição do papel desempenhado 

pelos mercadores estrangeiros, assim como a dinamização do mercado exportador 

inglês como pólo distribuidor de produtos orientais para os mercados europeus. Aos 

dividendos comerciais directos e indirectos acresciam os avultados proveitos 

financeiros, por intermédio da cobrança de impostos, pagamento de taxas aduaneiras 

e possibilidade de contrair empréstimos junto da Companhia. Por acréscimo, os 

benefícios estender-se-iam na melhoria da marinha mercante e na promoção da 

construção naval113. Na perspectiva da empresa britânica, o apoio da Coroa também 

era fulcral, de modo a poder estabelecer a sua actividade nos mares asiáticos. 

 Existia, portanto, uma interligação de interesses que unia ambos os lados e 

que, deste modo, coloca em perspectiva a efectiva autonomia da Companhia em 

relação ao poder político. Se por um lado, concedia empréstimos à coroa, por outro, 

integrava na sua estrutura diversos membros com ligações ao Parlamento e à corte, 

para além de manter os seus privilégios de exclusivo comercial através de presentes114. 

                                                           
113 K. CHAUDHURI, The English… cit., pp. 29-30; IDEM, The Trading… cit., p. 120; P.J. MARSHALL, «The 
English…» cit., p. 276. 

114 P. LAWSON, op. cit., p. 43; A. FARRINGTON, Trading Places…cit., p. 101. 
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Quanto à coroa, os momentos de afastamento e proximidade podem ser entendidos e 

explicados pela incipiente presença da Companhia nos mares da Ásia. Para aquela, as 

movimentações britânicas no espaço asiático estavam ainda numa fase embrionária e 

de reduzida estruturação. Somente a partir de meados do século XVIII a existência 

naquela região de uma estrutura imperial britânica, até então aplicada em conceitos 

mais circunscritos, passou a ser reconhecida115. 

 Como acima referimos, uma das mais relevantes formas de cooperação régia 

traduziu-se na concessão de charters, que estabeleciam o monopólio comercial da EIC 

nos mares do Índico e do Pacífico, e englobavam o direito de transporte de bullion nas 

suas embarcações116. Em 1657, Oliver Cromwell concedia um charter à Companhia, 

que seria decisivo na sua afirmação nos mares da Ásia. Nesse mesmo ano, a república 

inglesa ratificava o célebre tratado anglo-português de Westminster, acordado três 

anos antes. No além-mar, a fortaleza portuguesa de Coulão, situada na costa do 

Malabar, era tomada pelos neerlandeses, no contexto das hostilidades abertas das 

Províncias Unidas que, na Europa, bloqueavam a barra do Tejo durante três meses e, 

na Ásia, atacavam as possessões portuguesas, forçando a reestruturação do Estado da 

Índia, como veremos de forma mais detalhada adiante.  

O charter régio significou uma mudança decisiva e estrutural na estabilidade e 

sucesso da Companhia, pois estabelecia, pela primeira vez, uma joint-stock de carácter 

permanente. De facto, até esta data, o financiamento da Companhia, quer nas viagens 

individuais efectuadas quer nas joint-stocks formadas, fora de curta duração. Assim, 

nas primeiras doze viagens, realizadas de forma individual até 1614, o investimento foi 

canalizado especificamente para a expedição a realizar e os proveitos divididos após o 

retorno das embarcações. Estava-se, portanto, num patamar embrionário, de 

conhecimento, adaptação e percepção da melhor forma de actuação, sendo neste 

processo de evolução corporativa que, em 1614, se institucionalizou a primeira joint-

stock (de duração limitada a quatro anos), condição tida como fundamental, pois os 

                                                           
115 P.J. MARSHALL, «The making of an imperial icon: the case of Warren Hastings», The Journal of 
Imperial and Commonwealth History, Londres (Julho 2008), p.3; David ARMITAGE, The Ideological 
Origins of the British Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 7-8. 

116 A EIC necessitava de permissão excepcional do monarca para o transporte de bullion, pois existia 
uma legislação particular que proibia o transporte do mesmo. Cf. K. CHAUDHURI, The English..., cit., p. 
29-30. 
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destinos eram «so farre remote from hence cannot be traded but by a joint and 

unyted stock»117. A esta sucederam-se várias outras, sempre de curta duração. A 

situação financeira vivida na primeira metade de Seiscentos originou problemas 

organizacionais, uma vez que as viagens individuais e as joint-stocks possuíam distintas 

formas de investimento e diferentes taxas de retorno, chegando a realizar-se joint-

stocks em paralelo. A este facto adicionava-se a dependência de investimento dos 

grandes accionistas (que por norma integravam a estrutura da Companhia como 

governadores ou comissários). O charter de 1657 iria atenuar esta situação, pois 

estabelecia uma sociedade com a necessária continuidade de investimento e de 

capitais fixos118. 

 O turbulento e indefinido momento que resultara, em contraste com a VOC, no 

forte decréscimo do trato, gerou consensos em torno da necessidade de um charter 

com vastos poderes119. A estabilidade e os poderes obtidos em 1657 seriam 

conservados e reforçados com os charters de Carlos II e Jaime II, em 1661 e 1683 

respectivamente, sendo que o primeiro, no rescaldo do reinício da dinastia Stuart, foi 

antecedido por uma purga no interior da Companhia120. Com a concessão de 1657 a 

EIC, além da reconfirmação dos seus poderes, obtinha autoridade para celebrar guerra 

e paz com os poderes asiáticos, de erigir fortificações, de cunhar moeda, de formar 

contingentes armados, de repatriar comerciantes ilegais e de aplicar a justiça civil e 

criminal nos seus estabelecimentos121. 

 A partir da década de 1660 passou a existir, então, uma forte ligação entre a 

coroa e a Companhia, com os membros desta a manterem estreitas relações na corte 

inglesa, retomando e consolidando uma proximidade interrompida nas duas décadas 

anteriores, marcadas pela turbulência e instabilidade da Guerra Civil, por um clima 

                                                           
117 W. FOSTER, England’s Quest for Western Trade, Londres, A. & C. Black, 1933, p.147. 

118 H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 192; P. LAWSON, op. cit., p. 21. 

119 Charles Donald COWAN, «The English and Dutch East India Companies» in F.L. Carsten (ed.), The New 
Cambridge Modern History, vol. V («The Ascendancy of France, 1648-88»), Cambridge, Cambridge 
University Press, 1961, pp. 420-421. 

120 Esta purga traduziu-se na expulsão de todos os «parlamentaristas» que integravam posições 
relevantes na EIC. Cf. P. LAWSON, op. cit., pp. 43-44. 

121 H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 76. P.E. ROBERTS, British Rule in India, vol. 1, Dehradun, Reprint 
Publication, 2006, p. 41. 
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político menos favorável ao monopólio da Companhia, durante parte do 

Protectorado122 e num certo desinteresse de Cromwell pela experiência ultramarina 

em geral, e asiática em particular. De acordo com Lawson, os últimos monarcas Stuart 

apostaram numa forte Companhia asiática, acreditando que uma estratégia comercial 

ofensiva seria a melhor forma de garantir a prosperidade e, também, a independência 

da coroa inglesa123.  

 Esta posição explica então os charters outorgados, mas também os Navigation 

Acts da década de 1660 que, de forma indirecta, beneficiavam a actividade da EIC. 

Estes haviam sido introduzidos em 1650 e 1651, com o intuito de proteger o tráfego 

comercial britânico da penetração neerlandesa no Atlântico. De uma forma geral, foi 

aplicado um único e integrado monopólio comercial para todos os interesses 

mercantis britânicos, impondo-se que todo o trato fosse realizado por embarcações 

britânicas e que todas as colónias atlânticas fossem integradas sob a autoridade 

reguladora de conselhos de estado, comités e comissões124. Com a Restauração da 

Monarquia e o contexto de antagonismo anglo-neerlandês, que marcaria a segunda 

metade de Seiscentos, esta política de protecção marítima e comercial foi reforçada, 

promulgando-se os Navigation Acts de 1660, 1662 e 1663, uma vez que o crescente 

poderio comercial neerlandês era encarado com franco receio. Desta forma, 

fortaleceu-se o restritivo sistema de transporte e importação de mercadorias, em 

muitos dos casos exclusivo das embarcações britânicas. Estas, por sua vez, tinham de 

ser constituídas por uma tripulação maioritariamente britânica. Por último, as 

possessões atlânticas eram obrigadas a comerciar os produtos para o mercado inglês, 

sendo que as trocas com as Províncias Unidas fora proibida125. No caso específico da 

EIC esta legislação proteccionista apenas era aplicável na fase de reexportação dos 

                                                           
122 C.D. COWAN, op. cit., pp. 420-421. 

123 P. LAWSON, op. cit, pp. 44-45. 

124 J.A. WILLIAMSON, «The Beginnings of an Imperial Policy», in J. H. Rose, A.P. Newton e E.A. Benians 
(eds.), The Cambridge History of the British Empire, vol. 1 («The Old Empire from the Beginnings to 
1783»), Cambridge, Cambridge University Press, 1929, pp. 214-217.  

125 Jeremy BLACK, A System of Ambition?: British Foreign Policy, 1660-1793, Harlow, Longman, 1991, p. 
122.  
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produtos asiáticos para os mercados europeus, pois a utilização de embarcações e 

tripulações britânicas já era uma realidade nos mares da Ásia126. 

 A este apoio régio por intermédio de legislação proteccionista adicionava-se o 

envio de contingentes armados para os estabelecimentos da Companhia, em particular 

quando a manutenção destes era colocada em perigo127. Assim, em contextos de 

guerra, rebelião ou de ameaça pirata128, o auxílio régio traduziu-se no envio de forças 

armadas, no apoio às medidas militares e lei marcial aplicada nas suas possessões, e na 

proteccção marítima às embarcações comerciais129. Não sendo possível generalizar, 

pois como vimos, existiram fases de maior autonomia da EIC, podemos afirmar que a 

relação entre a Companhia e a coroa foi, tendencialmente, de íntima cooperação. 

 

1.3.2 – INTERLIGAÇÃO COM A REALIDADE ENDÓGENA 

A relação tradicionalmente próxima entre a Companhia e o poder político 

tornava o destino daquela dependente do ambiente político interno. Constatamos, 

deste modo, paralelismos entre os períodos de prosperidade comercial e a 

estabilidade política interna e externa, assim como entre épocas de turbulência social 

e política e o definhamento dos proveitos e da posição da Companhia na Ásia.  

 Numa perspectiva estrutural, as primeiras décadas da EIC caracterizaram-se 

pelos limitados recursos económicos e humanos, quando comparados com a sua rival 

neerlandesa, algo que decorria de uma constante insuficiência de meios financeiros 

que afectava a economia doméstica inglesa. Por outro lado, o limitado poder da 

Companhia impedia um eficaz controlo e restrição do comércio privado paralelo assim 

como não evitava o choque de interesses com os comerciantes da Levant Company, a 

quem chegaram a ser concedidas licenças que contrariavam o monopólio da EIC130. 

                                                           
126 D.K. BASSET, «Early English…», cit, p. 84. 

127 Refira-se os casos de Bombaim e Santa Helena, a titulo de exemplo, como casos onde existiram 
revoltas com estas características de apoio. 

128 P.J. MARSHALL, «British expansion in India in the 18th century: a historical revision», History, vol. LX, 
nº 198 (Fevereiro 1975), p. 39 

129 H.V. BOWEN, Elites... cit., pp. 24-26. 

130 G.V. SCAMMELL, The World…, cit., p. 480; K. CHAUDHURI, The English… , cit., p. 4. 
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 As flutuações da Companhia foram particularmente perceptíveis na primeira 

metade do século XVII, em particular até ao fim da República Parlamentar na viragem 

da década de 60. Posteriormente, a relativa estabilidade política e, sobretudo, o 

reforçado papel da EIC, garantiram uma maior solidez e sustentabilidade comercial. 

Deste modo, se nas primeiras duas décadas - coincidentes com a primeira joint-stock 

(1613-1621) - os proveitos gerados foram na ordem dos 88%, as décadas seguintes 

produziram resultados bastantes mais modestos, nomeadamente 12,5% na segunda 

joint-stock (1617-1632), 35% na terceira (1631-1642), e sem lucros na quarta (1642-

1649) e na united joint-stock (1650-1655)131. A EIC não obstante estas dificuldades 

conseguiu sobreviver à difícil primeira metade do século XVII, ao contrário das suas 

homólogas “Muscovy” e Guinea Company132. 

 Verificamos, pois, que o período de 1620-1660 foi, grosso modo, uma fase 

difícil para a Companhia. Marcada pelas turbulências internas133, a vulnerabilidade da 

EIC acentuou-se, tal como a concorrência interna, o que propiciou o seu declínio 

comercial. É curioso constatar que, sensivelmente nas mesmas balizas temporais mas 

por outros motivos, o Estado da Índia conhecia um período de retracção e 

consequente reestruturação, neste caso ante a forte oposição exercida pela VOC e os 

poderes asiáticos vizinhos às possessões portuguesas, como analisaremos mais 

adiante. 

A Guerra Civil inglesa e a consequente divisão de facções entre Realistas e 

Parlamentares, conduziu ao afastamento dos primeiros da estrutura da Companhia, 

que viram, de igual modo, as suas embarcações serem apreendidas. O período 

posterior, marcado pelo Interregnum não foi, também, particularmente favorável. A 
                                                           
131 G. AMES, The Globe…, cit., p. 148. 

132 K. CHAUDHURI, The English…, cit., p. 58. 

133 Destacamos destas a instabilidade dos últimos anos do reinado de Carlos I, a longa década de Guerra 
Civil e o período do Interregnum.  

Sobre a Guerra Civil Inglesa vejam-se, entre outros, os estudos de M. BRADDICK, God’s Fury, England’s 
Fire: a new history of the English Civil Wars, Londres, Allen Lane, 2008 e M. BRADDICK e David L. SMITH, 
The Experience of Revolution in Stuart Britain and Ireland, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.  

Denomina-se por Interregnum o período entre o final da Guerra Civil, em 1649, e a Restauração da 
Monarquia, em 1660, no qual se destaca o período de Protectorado sob a liderença de Oliver (1653-
1658) e Richard Cromwell (1658-1659). Sobre esta época vejam-se os estudos de David L. SMITH (ed.), 
Cromwell and the Interregnum: the essential readings, Oxford, Blackwell, 2003 e de Patrick LITTLE (ed.), 
The Cromwellian Protectorate, Woodbridge, The Boydell Press, 2007. 
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Companhia foi forçada a conceder empréstimos à República Inglesa e o charter régio 

não foi renovado, abrindo consequentemente o comércio asiático à concorrência134. A 

estes factores internos adicionava-se uma conjuntura externa particularmente 

adversa, com a Guerra dos 30 Anos (1618-1648), o antagonismo anglo-neerlandês na 

Ásia e as guerras e fome na Índia135.  

 A segunda metade de Seiscentos foi, todavia, bastante diferente das décadas 

antecedentes, sendo para isso decisivo a proximidade do poder republicano, e mais 

tarde do régio, consubstanciado nos referidos charters. Nas décadas seguintes, a EIC 

alcançou um singular e desmedido crescimento, em grande parte alicerçado na 

importação de algodão indiano e posterior reexportação para os mercados europeus. 

Esta matéria-prima constituía, em 1688, metade do total das suas reexportações. Além 

do algodão, proliferava o frutuoso comércio de sedas de Bengala, da pimenta do 

Malabar e, cresciam significativamente as importações de chá e café136.  

 De acordo com Furber e Stern137, a Glorious Revolution de 1688 e a direcção 

política daí decorrente acabaram por retrair este crescimento, tendo emergido um 

discurso político favorável ao fim do monopólio da Companhia, cuja forte ligação aos 

últimos monarcas não era do agrado de Maria II e Guilherme III.  

 

1.3.3. - OPOSIÇÃO E CONCORRÊNCIA  

 A rivalidade e antagonismo aos interesses da EIC foram uma realidade desde as 

primeiras décadas da sua formação, colocando em maior ou menor perigo os seus 

privilégios e dividendos, consoante a conjuntura interna, propícia ou restritiva à 

competição comercial nos mares asiáticos. 

 A recessão económica da década de 1620, com naturais repercussões também 

nos proveitos da Companhia, fez com que surgissem pela primeira vez grupos de 

interesses à margem da EIC, que pressionaram junto da corte o fim da sua 

                                                           
134 P. LAWSON, op. cit., pp. 38-39. 

135 G. AMES, The Globe…, cit., p. 148; H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 65; K. CHAUDHURI, The 
English…, cit., p. 56.  

136 H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 92. 

137 Ibidem, p. 102; P. STERN, op. cit., pp. 142-145.  
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exclusividade comercial. Apesar de esta pretensão não ter sido alcançada, as 

movimentações concorrenciais instigaram a presença de privados britânicos no 

comércio asiático, numa extensão da realidade atlântica inglesa138. Doravante, a 

participação de privados tornou-se constante, sendo que se movimentavam e se 

aproveitavam da rede comercial da Companhia.  

 As distâncias entre a Europa e a Ásia tornavam difícil, naturalmente, o controlo 

e a anulação deste comércio privado e paralelo, existente tanto nas trocas 

interasiáticas como no trato directo Europa-Ásia. Os mecanismos dissuasores da 

Companhia eram limitados à destituição e tentativa de criminalização dos seus 

subordinados envolvidos, algo que nem sempre era possível, nem tão pouco 

aconselhável, em virtude das importantes redes de clientelagem políticas e comerciais 

onde muitos estavam inseridos. De facto, além de mercadores, participavam no 

comércio privado a maioria dos feitores e muitos dos principais oficiais da Companhia. 

Ironicamente, a própria EIC via-se, por vezes na obrigação de socorrer estes 

comerciantes e mercadores, pois as suas acções poderiam por em causa a actividade 

comercial da Companhia139.  

 Perante estas dificuldades em suster o comércio privado, a EIC acabou por 

ceder e, de certa forma, resignar-se à sua existência. Assim, em 1628, acedeu a que se 

comercializassem certos produtos e, inclusive, que os feitores pudessem levar consigo 

para a Europa uma quantidade limitada de mercadorias140. Tornou-se, portanto, 

comum e aceitável para a Companhia que os seus oficiais enveredassem por negócios 

privados e paralelos aos da EIC, caso estes não prejudicassem a actividade da 

Companhia141. Era, pois, uma constatação semelhante e, talvez, inspirada nas redes 

informais de comércio português, com as quais estes mercadores contactavam e 

                                                           
138 P. J. MARSHALL, «The English…», cit., p. 276. 

139 B. WATSON, op. cit., p. 59. 

Note-se que os britânicos responsáveis pelo trato asiático não eram, muitas vezes, distinguidos como 
oficiais da EIC ou mercadores privados. Assim, a Companhia, embora dissuadisse internamente a 
iniciativa privada dos seus oficiais, tinha a responsabilidade de os proteger enquanto privados, pois a 
referida confusão poderia colocar em causa os interesses da instituição. Deste modo, observamos uma 
posição ambígua ante estas iniciativas privadas. 

140 K. CHAUDHURI, The English…, cit., pp. 76-88. 

141 K. CHAUDHURI, The Trading…, cit., pp. 209-213. 
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apreenderam formas de comunicação e integração nas franjas da soberania 

portuguesa. Em ambas as experiências os mercadores privados reconheceram as 

limitações do controlo oficial e procuraram habilmente alternativas de lucro individual 

à margem das estruturas formais. 

 O maior volume e impacto geral deste comércio tinham origem na costa do 

Coromandel, onde os mercadores penetravam no comércio interasiático e no trato 

intercontinental de diamantes. Os custos de participação eram diminutos no primeiro 

caso, dado que os oficiais se agrupavam e dividiam os custos logísticos, alugando uma 

embarcação privada ou, menos comum, transportando as mercadorias em 

embarcações da Companhia, o que resultava, todavia, em reduzidos proveitos142. 

Maiores fortunas advinham do comércio de diamantes, desenvolvido particularmente 

entre o eixo Londres-Madrasta. Este tráfico, que não era exclusivo da Companhia, era 

protagonizado por judeus radicados em Londres, muitos dos quais chegados da capital 

portuguesa em meados de Seiscentos, onde praticavam há muito este tipo de 

mercancia por via do eixo Lisboa-Goa. Na capital londrina estes homens prosseguiram 

a sua actividade e ligaram-se a comerciantes e governadores de Madrasta, como 

William Langhorn, Streynsham Master e Elihu Yale. Ambas as partes retiraram deste 

comércio grandes proveitos, sendo apontado, por exemplo, que o comerciante 

Nathaniel Chomley regressara a Londres com cerca de 54 mil libras após duas décadas 

na Ásia143. Este trato privado a partir da costa do Coromandel perdurou ao longo dos 

séculos XVII e XVIII, estendendo-se em particular ao Sudeste Asiático, onde se 

desenvolveu uma estreita ligação com o arquipélago filipino, utilizado como ponto de 

passagem e abastecimento na rota para Cantão e local de comércio de anis e açúcar, 

bens com importante mercado na Europa144.  

                                                           
142 Sren MENTZ, «English Private Trade on the Coromandel Coast, 1660-1690: diamonds and country 
trade», Indian Economic and Social History Review, 33 (Junho 1996), pp. 158-164; Frank PENNY, Fort St. 
George, Madras: a short history of our possession in India, Londres, Swan Sonnenschein & Co, 1900, p. 
88. 

143 S. MENTZ, «English Private…», cit., pp. 164-173; O. PRAKASH, «The English East India Company and 
India», in H.V. Bowen et alli (eds.), The Worlds of the East India Company, Woodbridge, Boydell, 2002, 
pp. 4-.5. 

144 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS [AGI], Estado, 45, N.15, («Gobernador Filipinas sobre fomento 
agricultura e industria», Manila, 26.11.1793); AGI, Filipinas, 224, («Sobre el comiso del navío francés 
L’Eclair», Manila, 1723); AGI, Filipinas, 939, («Sobre arribada a Cavite bergantín «La Sultanesa de 
Began», Manila, 1768). 
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 Constatamos, pois, que tal como acontecera com o Estado da Índia, os 

britânicos através da rede comercial privada que foram estabelecendo, estenderam a 

sua presença para zonas distantes do domínio da Companhia, o que abriria o caminho 

para novos mercados e, inclusive, futuras ligações comerciais para a EIC. Este “império 

informal” projectou, também, o avanço territorial britânico, sendo a conquista de 

Bengala um caso paradigmático, pois o confronto que originou as conquistas de Robert 

Clive teve origem em dissidências comerciais entre privados britânicos e o Nabado 

local145. 

 A participação dos oficiais britânicos nestes negócios, à margem mas 

beneficiando da actividade oficial da Companhia, remete-nos para outra questão, já 

levantada anteriormente, que se prende com a suspeição permanente sobre os 

subordinados da corporação britânica presentes na Ásia. Estas desconfianças não se 

restringiam ao trato privado mas, também, à corrupção comercial e administrativa, 

que procurou ser minimizada (dentro dos limitados meios interventivos da 

Companhia) por intermédio da análise aprofundada das missivas oriundas da Ásia, 

exigindo-se relatórios claros e abrangentes, que em caso de suspeição seriam 

contrapostos com o testemunho de feitores de outros estabelecimentos146. 

*** 

 O choque de interesses com a Companhia ao longo do século XVII não se 

efectuou apenas a nível individual mas, também, de forma colectiva, traduzindo-se na 

formação de outras companhias de comércio que, em diferentes épocas e contextos 

procuraram contestar os direitos exclusivistas da EIC. Foi o caso da Courteen 

Association, a Assada Company e a The English Company Trading to the East Indies, 

que questionaram o monopólio da EIC sobre uma vasta região.  

 A Courteen Association recebeu charter régio de Carlos I, para os anos de 1635 

a 1649, contrariando os privilégios de uma companhia que, segundo o monarca «had 

merely intended and pursued their own present profit and advantage without 

providing any safety or settledness for establishing of traffic in the said Indies for the 

                                                           
145 H.V. BOWEN, Elites..., cit., pp. 43-44. O nabado ou nawab era o vice-rei ou governador de uma 
província Mogol. 

146 K. CHAUDHURI, The Trading…, cit., pp. 76-77. 
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good of posterity»147. William Courteen, grande mercador londrino e Endymion Porter, 

um dos favoritos do monarca, obtinham assim, o direito de comerciar nos mares 

asiáticos, mas somente em áreas onde a EIC não possuisse feitorias148. Carlos I já havia 

participado no financiamento de algumas viagens, que não terão tido os proveitos 

desejados e, talvez por isso, mostrava-se desencantado com a actividade da 

Companhia. Relembre-se que a segunda joint-stock (1617-1632) apenas teve 12,5% de 

dividendos e, a julgar pelas palavras do monarca inglês, os principais culpados da 

queda verificada seriam os próprios oficiais da Companhia. De acordo com Chaudhuri, 

na génese desta concessão teria estado, por um lado, a influência de Porter e, por 

outro, a recusa da Companhia, em 1628, da participação de Carlos I como seu 

accionista149.  

As tentativas por parte da Courteen Association de edificar uma colónia em 

Madagáscar (1645-1646), de estabelecer feitorias no Malabar (Rajapur, Batecala 

[Bhatkal], Karwar) e de marcar presença em alguns portos do Golfo Pérsico (Comorão 

[Gombroon] e Baçorá [Basra]) e no Guzerate (Surate), acabaram por não produzir 

resultados significativos. As feitorias tenderiam a ser abandonadas e a sua presença 

acabou por derivar em acções de pirataria, o que motivou a hostilidade de alguns 

poderes locais para com os mercadores britânicos no geral, fossem da EIC ou da 

Courteens Association150. Este insucesso deveu-se quer à complicada conjuntura 

interna da década de 1640, quer à incapacidade de penetração naqueles mercados, 

onde a presença da EIC, do Estado da Índia e da VOC estava mais solidificada151. Seja 

como for, as embarcações desta Companhia antagonizaram os interesses portugueses 

ao longo dos mares asiáticos. De facto, foram os seus navios que constituíram a 

primeira frota totalmente britânica que, em 1637, atracou na cidade do Santo Nome 

de Deus, num contexto de maior liberdade de navegação em virtude da Convenção de 

Goa, como veremos adiante. Ainda neste contexto, alguns dos seus mercadores 
                                                           
147 «Mercê para Sir William Courteen», 12.12.1635, citado em P.E. ROBERTS, op. cit., p. 39. 

148 H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 69. 

149 K. CHAUDHURI, The English…, cit., p. 73. 

150 P. LAWSON, op. cit., p. 34. 

151 H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 70; W. FOSTER, «The East India Company, 1600-1740», in Henry 
Herbert Dodwell (ed.), The Cambridge History of India, vol. V («The British in India, 1487-1858»), 
Cambridge, Cambridge University Press, 1929, p. 90. 
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conseguiram introduzir-se em regiões de fortes interesses portugueses, como o Golfo 

Pérsico, as costas do Canará e do Malabar, e Moçambique. Neste espaço, procuraram 

estabelecer-se na ilha de São Lourenço, conforme testemunho, em 1650, de D. Álvaro 

de Sousa de Távora, capitão da fortaleza de Moçambique152. 

 Alguns anos mais tarde, a pressão exercida por antigos membros da Courteen’s 

Association consubstanciou-se na licença de formação de uma nova organização 

concorrente, a Assada Company, estabelecida em 1649 com uma joint-stock de cinco 

anos. Liderada por Lord Fairfax, os seus objectivos centravam-se em Madagáscar, em 

particular na ilha de Assada, a noroeste do arquipélago, cuja boa localização era 

encarada como ideal para colonizar, desenvolver ataques piratas e penetrar no 

comércio interasiático. Estas intenções foram de novo frustradas, mas não deixaram 

de ser bastante prejudiciais para o fluxo comercial da EIC, marcada pelo contexto pós-

guerra civil, que estabeleceu a abertura geral do comércio para as Índias153. 

 O monopólio da Companhia iria ser posto de novo em causa em finais do século 

XVII, num contexto propício pelo desgaste político e financeiro da guerra entre a EIC e 

o império Mogor, na Índia, e também pela conjuntura política pós-Glorious Revolution, 

favorável à abertura do comércio asiático e a uma maior participação do poder político 

nas empresas ultramarinas. Neste sentido, e apesar da renovação do charter da 

Companhia em 1693, a sistemática pressão de influentes grupos políticos e mercantis 

londrinos consubstanciou-se, em 1694, na supressão dos privilégios monopolistas da 

Companhia e na consequente permissão, para todos os súbditos britânicos, do livre 

trato nas águas asiáticas. Esta conjuntura possibilitou, um ano mais tarde, a instituição 

da The Company of Scotland Trading into Africa and the Indies154 e, em 1698, da 

companhia rival da EIC, a The English Company Trading to the East Indies. Com uma 

subscrição de dois milhões de libras, canalizadas como empréstimo para uma coroa 

financeiramente necessitada, a New East India Company, como também era 

                                                           
152 AN/TT,DRILM,L60,fl.430 («Carta do vice-rei, D. Filipe de Mascarenhas para o rei», Goa, 15.12.1650). 

153 H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 75; W. FOSTER, «The East India…», cit., p. 91. 

154A Companhia escocesa foi formada, em 1695, por alvará régio do parlamento escocês e cessou as 
suas actividades com a união parlamentar anglo-escocesa de 1707. Sobre a Companhia vejam-se os 
estudos de Douglas WATT, The Price of Scotland: Darien, union and the wealth of nations, Edinburgh, 
Luath, 2007 e J. Paul HELEN, The Darien Scheme and Anglophobia in Scotland, Southampton, School of 
Social Sciences, Economics Division, University of Southampton, 2009. 
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conhecida, recebeu o monopólio do comércio asiático não pertencente à EIC, cujo 

charter terminaria em 1701155. Refira-se que, por estes anos, arrancava a exploração 

do ouro brasileiro em Minas Gerais, projectava-se o abandono da cidade de Goa e 

perdia-se, para os Omanitas, a fortaleza de Mombaça, na costa oriental africana. 

 A coexistência de ambas as Companhias repercutiu-se numa escalada de 

tensões, nomeadamente em Bengala e Surate, onde os novos feitores declararam a 

invalidade dos cartazes concedidos pela EIC e, no caso de Surate, que a administração 

da justiça deveria caber, também, à “nova” Companhia. Os antagonismos causaram 

graves repercussões no comércio asiático britânico, em particular nesta última feitoria, 

encerrada e com o seu feitor, Sir John Gayer, encarcerado156. Este quadro de oposição 

e rivalidade interna e a iminente guerra com a França, no contexto da Guerra de 

Sucessão Espanhola, promoveram uma desejada fusão, em 1702, concluída com a 

união definitiva das duas companhias, em 1709, sob o nome The United Company of 

Merchants Trading to the East Indies.  

A renovada Companhia, além de garantir a desejada estabilidade financeira e 

comercial, instituir-se-ia como o grande pilar do crescimento e da expansão britânica 

na Índia, ao longo de Setecentos, numa estrutura menos privada e autónoma, 

progressivamente controlada pelo Parlamento, tornando-se desta forma de carácter 

público e nacional157. 

 

 

 

 

 

                                                           
155 H. FURBER, Rival Empires…, cit., pp. 98-100; P. LAWSON, op. cit., pp. 51-64; P.E. ROBERTS, op. cit., pp. 
49-51. 

156 P.E. ROBERTS, op. cit., p. 56. 

157 P. STERN, op. cit., pp. 164-167; Philippa LEVINE, The British Empire: sunrise to sunset, Harlow, 
Longman, 2007. 
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1.4 - Inserção, estabelecimento e consolidação no espaço asiático 

 

1.4.1 - INTRODUÇÃO INCIPIENTE NO SUDESTE ASIÁTICO E “EXTREMO-ORIENTE”   

A implantação da EIC na Ásia caracterizou-se, nas primeiras décadas do século 

XVII, pela focalização operacional em torno de Surate e de Bantão [Bantam], na ilha de 

Java. A primeira permitiu a entrada nos mercados de índigo e de tecidos de algodão, 

ao passo que a segunda assegurou a comercialização de especiarias, nomeadamente 

da pimenta. Estas movimentações comerciais, com a consequente edificação de uma 

rede de feitorias alicerçadas naqueles dois pólos, originou a oposição neerlandesa e 

portuguesa, que ali possuíam interesses comerciais já estabelecidos. 

 A entrada britânica nestes mercados foi, contudo, um processo lento e de 

aprendizagem, pautado pela limitada capacidade financeira e organizacional da 

Companhia. No Sudeste Asiático e “Extremo-Oriente”, para além de uma feitoria em 

Bantão (sede oriental da Companhia), foram erguidas feitorias no Sião, Macaçar e 

Japão, assim como nas ilhas de Samatra e nas Molucas. Todavia, as limitações 

estruturais britânicas e o maior poderio naval e militar neerlandês acabaram por 

limitar a presença da EIC, que durante o século XVII se centraria em Bantão e, no final 

da centúria, em Bencole [Bencoolen], onde seria erguido o forte York158. No “Extremo-

Oriente”, apesar do abandono da feitoria de Hirado, em 1623159 (treze anos depois da 

sua fundação e dezasseis anos antes da expulsão portuguesa do Japão), manteve-se a 

comunicação, ainda que incipiente, com o território chinês. Esta ligação, apesar de a 

margem das autoridades chinesas, lançou de certo modo as bases para o 

estabelecimento, em finais de Seiscentos, de um trato regular com a dinastia Qing, a 

partir de Cantão, de produtos como chá, porcelanas e sedas160. 

 Como referimos, a débil presença britânica nesta vasta área deveu-se, em 

grande medida, à concorrência e antagonismo da VOC, com maiores recursos 

financeiros e militares. Esta oposição teve uma maior focalização nas ilhas de Sunda e, 

                                                           
158 C.D. COWAN, «The English…», cit., p. 273. 

159 Sobre a feitoria britânica no Japão veja-se A. FARRINGTON, The English Factory in Japan 1613-1623, 
Londres, The British Library, 1991. 

160 Bill NASSON, op. cit., p. 57.  
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em particular, no arquipélago das Molucas. Foi neste importante mercado de 

especiarias, única fonte de cravinho, maça e noz-moscada que os neerlandeses, desde 

inícios de Seiscentos, procuraram impor o seu poderio. Por intermédio de acordos com 

alguns reinos locais, a VOC logrou obter o monopólio das especiarias ali produzidas e, 

desta forma, limitou e, em alguns casos, afastou a presença portuguesa naquelas 

paragens, o mesmo sucedendo com a Companhia britânica. De facto, as tentativas de 

implementação britânica na Insulíndia, realizadas de forma sistemática durante a 

primeira joint-stock (1613-1621), despertaram a forte resistência neerlandesa que 

derivou num conflito aberto. A superioridade neerlandesa traduziu-se numa série de 

vitórias navais entre 1618-1619 e na expulsão britânica de Amboino [Ambon], no 

denominado “massacre de Amboino” de 1623161, circunstâncias que obrigaram ao 

recuo da Companhia no Sudeste Asiático que, todavia, manteve a mercancia de 

especiarias noutras partes da Insulíndia, como Bantão e Macaçar162. Em paralelo 

sucediam-se episódios de antagonismo luso-neerlandês ao longo do espaço 

ultramarino. Na Ásia, em 1622, a cidade de Macau alcançava a vitória definitiva sobre 

os assédios neerlandeses. Dois anos mais tarde, no Brasil, os homens da West Indische-

Compagnie (WIC)163 conquistavam Salvador da Baía para, um ano depois, uma armada 

luso-espanhola recuperar a posse daquela cidade. Por fim, em África, no mesmo ano 

de 1625, resistia-se aos ataques neerlandeses à Fortaleza de São Jorge da Mina. 

 A complexidade das dinâmicas políticas e comerciais no espaço asiático exigiu 

das Companhias europeias, assim como do Estado da Índia, uma postura flexível e 

adaptável à multiplicidade e sobreposição de interesses em jogo. No caso anglo-

                                                           
161 O “massacre de Amboino” teve origem numa suposta conspiração britânica com o intuito de destituir 
o poder neerlandês na ilha, o que suscitou a reacção dos oficiais da VOC, consubstanciada na tortura e 
assassínio de dez mercadores britânicos. Cf. English East India Company, «A true relation of the unjust, 
cruell and barbarous proceedings against the English at Amboyna ... Also the copie of a pamphlet set 
forth first in Dutch and then in English by some Neatherlander, falsely intituled, A true relation of the 
newes that came out of the East Indies. Together with an answer to the same», Londres, H. Lownes for 
N. Newbury, 1624. 

162 D.K. BASSETT, «Early English…», cit., p. 90; K. CHAUDHURI, The English…, cit., pp. 49 e 63; P.J. 
MARSHALL, «The English…», op. cit., p. 271. 

163 A WIC foi formada em 1621 como consequência do final das pazes hispano-neerlandesas celebradas 
em 1609. Instituída com moldes semelhantes à VOC, que actuava nas águas orientais, esta companhia 
detinha o monopólio comercial neerlandês em África e no Atlântico americano. O seu móbil fundador 
incidia no acesso à região platina da América Central, todavia, as suas movimentações centraram-se 
particularmente na região brasileira.  
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neerlandês, esta situação foi particularmente visível na década de 1620. Nesta época 

perdurava na Insulíndia um clima de conflito e oposição, o que levava, por exemplo, o 

conselho britânico de Batávia a lamentar «that they [Britânicos] ever had anything to 

do with the Dutch, there [Pulicate] or elsewhere […]», pois era do seu entendimento 

que «no matter what agreement they make with the natives, the English will always be 

in peril until the Dutch agree to cease their depredations on Indian shipping»164. O 

relacionamento entre ambas as empresas ultramarinas norte-europeias estava, assim, 

condenado a uma constante tensão, pois não obstante a abertura a alguns 

entendimentos específicos, os interesses de ambos iriam sobrepor-se frequentemente. 

Por outro lado, a superior força e implementação neerlandesa, em particular na 

Insulíndia, limitava a capacidade de penetração britânica naquele espaço, 

independentemente dos acordos realizados com os poderes asiáticos locais. A força da 

VOC era, pois, temida pelos oficiais britânicos em Londres, que salientavam a 

disparidade da imposição de poder entre as duas Companhias perguntando, em 1685, 

se os neerlandeses não haviam «killed thousands of Indians for one that ever dyed by 

the English hands»165.  

Em paralelo aos antagonismos na Insulíndia formalizava-se, em 1619, um 

tratado de cooperação. O Treaty of Defense unia as forças navais das duas companhias 

numa frente anti-católica e visava a protecção defensiva (com a edificação de 

fortalezas e a partilha de forças militares em alguns fortes) e ofensiva (com os 

bloqueios aos portos de Goa e Moçambique entre 1621 e 1623) contra a presença 

portuguesa. O tratado estipulava, ainda, o investimento da EIC em 1/3 dos custos de 

manutenção das fortalezas neerlandesas no arquipélago das Molucas, em troca de 1/3 

das suas especiarias e metade do trato da VOC, em Java. No entanto, a continuidade 

da oposição neerlandesa, aliada aos exíguos recursos britânicos, limitaram os 

resultados desta cooperação, que se traduziu, ao longo da década de 1620, e fora do 

                                                           
164 W. FOSTER, The English Factories in India, 1622-1623, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1908, pp. 116-
119 («Carta do presidente e conselho em Batávia para a Companhia», Batávia, 27.08.1622). 

165 East India Company, «An Impartial Vindication of the English East India Company from the... 
imputations cast upon them in a treatise untitled, A justification of the Directors of the Netherlands 
East-India-Company», Londres, 1688, pp.118-119. 
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âmbito do Tratado, em algumas viagens conjuntas à Pérsia (como forma de protecção 

mais eficaz contra hostilidade portuguesa) e no ataque a Bombaim, em 1626166.  

 

1.4.2 - FIXAÇÃO NA COSTA INDIANA E NO GOLFO PÉRSICO   

A partir do segundo quartel do século XVII a EIC concentrou as suas operações 

no subcontinente indiano e na região persa. Esta mudança geográfica ficou a dever-se 

a circunstâncias de cariz comercial, para além da referida rivalidade neerlandesa no 

sudeste asiático. Ames aponta que um dos motivos prendeu-se com a maior facilidade 

de aceder às especiarias e outros produtos da Insulíndia pelo comércio inter-asiático 

(ao invés do trato directo), oferecendo os têxteis de algodão indiano para troca167. 

Marshall, por sua vez, destaca que a diminuição da procura europeia sobre as 

especiarias, nomeadamente a pimenta, forçaram uma redefinição geográfica das 

operações comerciais da Companhia, que passou a incidir na seda (Pérsia), no índigo e 

nos tecidos de algodão indianos (Surate e Coromandel). Os dois autores reforçam que 

este último produto passaria a ser central para a acção comercial da EIC, que o 

exportará para outros mercados asiáticos e para a Europa, dado ser um bem barato e 

alternativo ao linho e à seda168. 

 Desde as primeiras viagens além do Cabo da Boa Esperança, a EIC procurou 

introduzir-se comercialmente nos mercados indianos e persas, ancorando as suas 

embarcações no porto de Surate e de Moca, respectivamente. A partir do primeiro 

efectuaram diligências junto da corte Mogor, em Agra, de forma a obterem permissão 

para erguer uma feitoria no porto de Guzerate. Após alguns anos de esforço 

diplomático, suplantando as pressões portuguesas e neerlandesas junto do imperador 

Jahangir, as suas pretensões foram aceites. Para esta concessão contribuiu o trabalho 

diplomático mas, também, as importantes vitórias navais alcançadas contra as 

embarcações portuguesas no Mar Arábico, em meados da década de 1610. Esta 

demonstração de força acabaria por ser decisiva, pois provou ao imperador que os 

                                                           
166 D.K. BASSET, «Early English…», cit., pp. 90-91; K. CHAUDHURI, The English…, cit., p. 50; O. PRAKASH, 
art. cit., p. 3. 

167 G. AMES, The Globe…, cit., pp. 145-146. 

168 P.J. MARSHALL, «The English…», cit., pp. 274-275. 
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portugueses não eram a única força dominante no mar, argumento determinante uma 

vez que a ausência de uma força naval mogor impelia o império a favorecer quem a 

detivesse169. 

 Desta forma, em 1613, foi-lhes concedida protecção e permissão de trato no 

porto de Surate que, no entanto, e apesar dos intentos britânicos, não evoluiu para 

qualquer tipo de acordo ou tratado comercial. Mais tarde, a embaixada de Sir Thomas 

Roe, entre 1615 e 1619, obteve a extensão do trato comercial a outros pontos do 

interior indiano, como Agra, Amadabá [Ahmedabad] e Baroche [Broach], o que 

possibilitava a aquisição dos tecidos de algodão e do índigo170. 

 A partir do porto de Surate, importante porta de ligação entre o império Mogor 

e Meca171, a EIC estendeu a sua presença para o Golfo Pérsico e Mar Vermelho, onde a 

Companhia, até então, não conseguira entrar com sucesso. Em 1617 obtêm a 

autorização do imperador persa para comerciar nos seus domínios e, em 1622, 

acedem a parte dos proveitos do porto de Ormuz. A participação conjunta com as 

forças de Shah Abbas na expulsão portuguesa daquele porto, permitiu que a 

Companhia arrecadasse metade das receitas alfandegárias desse importante ponto 

geo-estratégico do “Médio-Oriente”, que seriam posteriormente transferidos para o 

porto de Comorão, em particular, o livre trato e parte dos impostos ali recolhidos. Este 

porto e a futura feitoria de Isfaão [Ispahan] seriam os principais centros da Companhia 

na região do Golfo (estava também presente em Moca e Baçorá), a partir dos quais 

passou a participar de forma sistemática no profícuo comércio entre o Golfo Pérsico e 

a costa ocidental indiana172.   

                                                           
169 G. AMES, The Globe..., cit., p. 146; P. LAWSON, op. cit., pp. 27-28; N. STEENSGAARD, op. cit., p. 124. 

170 G. AMES, The Globe…, cit., p. 147; P.J. MARSHALL, «The English..., op. cit., pp. 271-272, D.K. BASSET, 
«Early English…», cit., p. 86. 

171 Surate era, de facto, o porto mais importante da costa ocidental indiana, constituindo o eixo de 
ligação marítima com os outros portos do Oceano Índico, em particular com os do Mar Arábico e 
Vermelho e o Golfo Pérsico. Além disso, era um importante centro de convergência de rotas 
caravaneiras que conduziam a Agra e Lahore e, assim, possibilitava o acesso a uma miríade de produtos 
asiáticos, em particular os tecidos de algodão.  Veja-se Ashin DAS GUPTA, India and the Indian Ocean 
World: trade and politics, Nova Deli: Oxford, Oxford University Press, 2004 e Ruby MALONI, Surat: port 
of the Mughal Empire, Mumbai, Himalaya Pub. House, 2003. 

172 G. AMES, The Globe..., cit., p. 147; C.D. COWAN, op. cit., p. 419. 
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 O subcontinente indiano foi, todavia, o grande foco da actividade da 

Companhia e de onde foram extraídos os maiores dividendos. A fixação nos mercados 

do interior indiano e do porto de Surate, na segunda década de Seiscentos, foi 

progressivamente consolidada com o estabelecimento ao longo das faixas costeiras. 

Segundo escrevera o padre Manuel Godinho, em 1663,  

os Ingleses, como não têm porto algum na Índia, capaz das suas naus, e só a fortaleza 
de Madrastapatão na costa de Coromandel, posta ao longo da praia brava e rolo do mar, 
aproveitam-se do acolhimento que sempre acharam naquele porto [Surate], que vão 
demandar as naus de Inglaterra; nele descarregam as suas fazendas e se concertam para voltar 
na monção com a carga que o presidente lhe mete de roupas, pimenta, anil, sedas e outras 
drogas, que para este efeito tem comprado dantes, ou mandado buscar a outros portos por 
suas naus, que de Surrate saem a comerciar por toda a parte173.  

 

Para o clérigo era inegável que o porto de Surate seria vital para a integração 

britânica nas redes comerciais indianas e consequente propagação da sua presença 

mercantil ao longo do espaço asiático. Além disso, supria as incapacidades estruturais 

da própria Companhia, sem portos para efectuar a mercancia desejada. Justificava-se, 

desta forma, o antigo desejo de possuir um porto na costa ocidental indiana, 

nomeadamente Bombaim que, no ano de 1663, vivia o turbulento processo de 

transferência de soberania, do qual falaremos adiante. 

 Na orla ocidental do Decão indiano174 deve ser destacada a construção das 

feitorias de Rajapur (1637) e Bijapur (1664) e a aquisição de Bombaim (1661); mais a 

sul, no Malabar, a edificação das feitorias de Carvar (1659), Calecute (1664), Tellicherri 

(1682) e Anjengo (década de 1680), que permitiram a penetração no mercado da 

pimenta daquela região, contornando assim o limitado acesso na Insulíndia imposto 

pelos neerlandeses175. Em meados do século XVII, o eixo principal do comércio 

britânico mudaria para a faixa costeira oposta, primeiro no Coromandel e mais tarde, 

                                                           
173 Padre Manuel GODINHO, Relação do novo caminho que fez por terra e mar, vindo da India para 
Portugal no anno de 1663 o Padre Manuel Godinho, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1974, p. 
52. 

174 O termo Decão, do sânscrito Dakshina, ou seja, Sul, encontrava-se precisamente na região a sul da 
planície Indo-Gangética, sendo delimitado a leste e a oeste pelos Gates orientais e ocidentais, 
respectivamente. Nos séculos XVI e XVII foi o espaço político dos sultanatos de Bijapur, Ahmadnagar, 
Berar, Bidar e Golconda. Cf. Luís Filipe THOMAZ, «Decão», in Luís de Albuquerque (dir.), Dicionário de 
História dos Descobrimentos Portugueses, vol. I, Lisboa, Caminho, 1994, pp. 339-341. 

175 D.K. BASSET, «Early English…», cit., pp. 93-100.  
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na viragem do século, para a região de Bengala176. Aqui a EIC estabeleceu uma feitoria 

em Ugolim [Hugly] (1651), seguida de outras com menor expressão mas que 

asseguraram o acesso da Companhia aos tecidos de algodão, tafetás e a um tipo de 

seda mais barata que a persa. Esta presença em Bengala e, mais a sul, em Orissa, seria 

marcada pelo comércio privado até ao estabelecimento e edificação de uma fortaleza 

em Calcutá, em 1696, onde se desenvolveria uma importante comunidade britânica. O 

século XVIII marcaria, então, a ascensão de Bengala como o principal pólo dinamizador 

da Companhia, papel que na segunda metade do século anterior havia sido 

desempenhado por Madrasta [Madras]177.   

 De facto, a presença britânica na costa do Coromandel remontava às primeiras 

viagens, que se traduziram na edificação de uma fortaleza em Masulipatão 

[Masulipatam] (1611), porto do reino de Golconda. Esta presença possibilitou o acesso 

aos tecidos de algodão, que serviriam de moeda de troca em Bantão ou nas feitorias 

persas. O intenso antagonismo neerlandês originaria, todavia, o abandono 

momentâneo daquele local em finais da década de 1620 e o estabelecimento mais a 

sul, primeiro em Urmagão [Armagon] (1626) e, perante os maus resultados aí obtidos, 

em Madraspatam (1639)178. Neste tempo, iniciava-se a lenta conquista neerlandesa no 

Ceilão (que no Brasil ocupavam o Maranhão e o Ceará), contemporânea da expulsão 

dos mercadores portugueses do Japão. Madraspatam, posteriormente renomeada de 

Madrasta foi adquirida, em 1639, por Francis Day, ao naique179 hindu Darmala 

Venkatappa, sendo que, seis anos mais tarde, o Raja Sri Ranga renovava a concessão, 

atribuindo à Companhia «the government and justice of the towne into your 

hands»180. Permitia-se, deste modo, a edificação de uma casa da moeda, uma fortaleza 

e largos benefícios fiscais para o comércio britânico. Estes privilégios pressupunham, 

no entanto, que os britânicos não detinham uma total soberania sobre o local, 

                                                           
176 K. CHAUDHURI, The Trading..., cit., p. 53. 

177 H. FURBER, Rival Empires…, cit., pp. 73-74; P.J. MARSHALL, «The English…», cit., pp. 278-279; P.E. 
ROBERTS, op. cit., p. 38. 

178 G. AMES, The Globe..., cit., p. 147; P.J. MARSHALL, «The English…», cit., p. 273; P.E. ROBERTS, op. cit., 
pp. 37-38. 

179  O naique, ou nayak, era um chefe político do sul da Índia, por norma tributário do império de 
Vijayanagara. 

180 Henry Davison LOVE, op. cit., vol.1, 1913, p. 89.  
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administrando o território como dewan181, entregando metade das receitas ao naique 

e, a partir de 1658, directamente ao sultanato de Golconda.182 De acordo com 

Alexander Hamilton, mercador privado e capitão britânico, 

the reason why a Fort was built in that place is not well acounted for; but tradition 
says, that the Gentleman who received his Orders to build a Fort on that coast, about 
the beginning of King Charles II reign after his restoration, for protecting the 
Company’s trade, chose that place to ruin the Portuguese trade at S. Thomas 183.  

 

De facto, São Tomé de Meliapor [Mylapore] era um local cuja prosperidade 

comercial, protagonizada em boa parte por mercadores portugueses, colocava em 

causa o desenvolvimento do novo estabelecimento britânico. A atracção de 

mercadores portugueses para aquela cidade foi uma das várias medidas de 

dinamização de Madrasta, com vista ao esvaziamento dos espaços adjacentes, de forte 

presença mercantil portuguesa e neerlandesa. Madrasta teve um rápido crescimento e 

assumiu uma importância comercial que a colocou como um dos mais importantes 

portos do Coromandel, a par de Porto Novo e Cuddalore, razão pela qual substituiu 

Bantão, em 1651, como sede oriental da Companhia. Este desenvolvimento deveu-se à 

conjugação de variados factores, nomeadamente a sua localização geográfica, a 

segurança e estabilidade proporcionadas pela fortaleza, e a política de atracção de 

mercadores a quem ofereciam liberdade religiosa, à semelhança do que se iria passar 

posteriormente em Bombaim184 [MAPA I]. 

 

1.4.3 - ESTABILIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO NO SUBCONTINENTE INDIANO 

 Na viragem para o século XVIII, a reorientação da Companhia no Índico 

centrava-se em três eixos principais, constituídos pelas suas presidências asiáticas: 

                                                           
181 O dewan era uma figura da administração do império mogor que detinha como responsabilidade a 
recolha dos impostos e a administração da justiça civil.  

182 H. FURBER, Rival Empires…, cit., pp. 71-72; D.K. BASSET, «Early English…», cit., pp. 97-98. 

183 Alexander Hamilton fora capitão e mercador, a título privado, viajando durante onze anos pelos 
mares asiáticos, entre a costa ocidental indiana e a China. Permaneceu em Bombaim, entre 1689-1692, 
passando pelos territórios portugueses de Damão, Baçaim e Bandorá, antes das sua chegada ao 
território britânico. Cf. Alexander HAMILTON, A New Account of the East Indies, William Foster (ed.), vol. 
1, Londres, The Argonaut Press, 1930, p. 199. 

184 G. AMES, The Globe …, cit., p. 149; S. MENTZ, art. cit., p. 157. 
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Bombaim, Madrasta e Calcutá. Estas eram apoiadas por uma rede de feitorias, onde se 

destacavam as de Surate, Masulipatão e Ugulim, que apostavam no mercado têxtil do 

Guzerate, Coromandel e Bengala, respectivamente. Calcutá cedo assumiu uma 

crescente importância na região do baixo Ganges, onde a edificação de uma fortaleza 

(Fort William) potenciou o desenvolvimento de uma crescente comunidade britânica, à 

semelhança do que vinha a suceder em Madrasta desde meados do século XVII. Este 

espaço tornou-se no principal eixo comercial britânico na costa do Coromandel e 

centro de ligação com o sudeste asiático e o “Extremo-Oriente”. Bombaim, por seu 

lado, substituiu Surate como sede da Companhia em 1687, não tanto por motivos 

comerciais (somente em meados do século XVIII atingiria a relevância comercial 

pretendida) mas, em particular, por razões de índole militar e política. Sendo um 

território em progressivo desenvolvimento e estabilidade, conferia maiores garantias 

de defesa e controlo sobre toda a actividade comercial desenvolvida na parte ocidental 

do Índico, assim como possibilitava a independência da Companhia sobre os dictames 

do governador mogor185. A Companhia demonstrava, assim, uma progressiva e 

constante recolha de informação do que era a Ásia e o seu comércio, que a forçavam a 

reflectir, adaptar e actuar de acordo com a sua aferição de como o espaço, onde se 

movimentava, era marcado pelas dinâmicas internas e externas. São estas percepções, 

aferidas à medida que o seu “domínio” do espaço, das pessoas e das redes, se vai 

consolidando, que explicam (em parte) a transferência de Surate para Bombaim ou a 

aposta no desenvolvimento de Madrasta, por exemplo. 

 A posição comercial no subcontinente indiano foi reforçada ao longo de 

Setecentos, sendo alicerçada nas concessões de trato outorgadas pelo Império Mogor, 

beneficiada pela desintegração desse mesmo império e, por fim, fundamentada numa 

política progressivamente militar e territorial aplicada ao longo da referida centúria186. 

As vitoriosas campanhas militares de meados de Setecentos, tanto contra 

neerlandeses e franceses como, principalmente, contra o enfraquecido Mogor, 

dotaram a Companhia de uma supremacia política no subcontinente indiano, em 

particular na região de Bengala. O vasto corpo militar e consequente aumento da 

                                                           
185 P.J. MARSHALL, «The English…», cit., p. 279; H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 198. 

186 C.D. COWAN, «The English…», cit., p. 429; 
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necessidade de receitas pressionaram a aquisição de mais territórios onde a 

Companhia pudesse gozar de soberania fiscal, sendo nesse sentido que se integrou a 

conquista de Bengala. A vitória de Plassey (1757), contra o nabado de Bengala, Siraj-

ud-Daula, e o acordo de Allahabad (1765), oficializaram o controlo britânico das 

receitas daquela importante região e, também, de Orissa e Biar. A Companhia obtinha 

o tão desejado farmân187 mogor que, em troca de uma renda anual a consagrava como 

soberana do território, num estatuto de dewan semelhante ao que possuía há mais de 

um século em Madrasta188. Nesta época o Estado da Índia experimentava significativas 

mudanças. Em finais da década de 1750, Moçambique separava-se economicamente 

do Estado da Índia, sendo que em 1759 e 1760 os jesuítas eram expulsos da Índia, do 

Brasil e de Angola, sendo que neste último território, as embarcações da Carreira da 

Índia passaram a estar obrigadas a fazer escala. Por último, no início da década de 

1760, Goa era abandonada, passando a sua população e as estruturas político-

administrativas para Pangim, na foz do rio Mandovi. Nesta região o domínio territorial 

português havia sido recentemente ampliado, com a anexação dos territórios 

adjacentes, no processo denominado por Novas Conquistas. Na charneira do século 

XIX, o controlo territorial britânico estender-se-ia para as cercanias daquele porto do 

Coromandel, para o norte da bacia do Ganges e, também para a região em torno de 

Bombaim, nomeadamente a ilha de Salsete, conquistada em inícios de Oitocentos ao 

poder marata.  

 Esta expansão e soberania britânicas levantaram, nas primeiras décadas pós-

Plassey, fortes discordâncias internas, que somente foram apaziguadas em meados do 

século XIX, com a aceitação do status quo pela maioria da elite londrina189. Foi, pois, 

uma política de conquista e soberania territorial que conduziu, progressivamente, à 

formação do British Raj, com o controlo de todo o subcontinente indiano. Esta 

                                                           
187 Mandado imperial, concessão, provisão ou charter, cuja designação deriva do persa farmudan, ou 
seja, ordem. 

188 John DARWIN, «Britain’s Empire», in Sara Stockwell (ed.), The British Empire: themes and 
perspectives, Oxford, Blackwell, 2008, pp. 1-20; P. LEVINE, op. cit., p. 66; John. H. ELLIOTT, «The Seizure 
of Overseas Territories by the European Powers», in David Armitage (ed.), Theories of Empire, 1450-
1800, Aldershot, Ashgate, 1998, pp. 139-157. 

189 Michael H. FISHER, «Asians in Britain; negotiations of identity through self-representation», in 
Kathleen Wilson (ed.), A New Imperial History: culture, identity and modernity in Britain and the Empire, 
1660-1840, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 91-112. 
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ascensão foi protagonizada por uma Companhia que, em contraposição, estava cada 

vez mais vazia de poder, com um limitado domínio sobre os seus territórios e oficiais e 

sem monopólio comercial, perdido em 1793, à luz de uma nova ideologia económica 

preconizada por homens como Adam Smith190. 

 

 

1.5 – Entre uma ideologia comercial e territorial 

  

 As movimentações da Companhia desde a sua formação produziram diferentes 

leituras na historiografia britânica. A EIC é tradicionalmente caracterizada191 como uma 

companhia meramente comercial, paradigma que apenas se alteraria em meados do 

século XVIII, numa estratégia marcadamente política, militar e territorial. Assim, 

somente na década de 1680, aquando do efectivo confronto com o poder Mogor, a 

companhia terá assumido uma postura política e militar, cedo abandonada perante a 

derrota imposta pelas forças de Aurangzeb. No cômputo geral, destacava-se que, 

numa lógica economicista e perante a recorrente incapacidade financeira e 

organizacional, a introdução nos mercados asiáticos através das redes comerciais 

existentes seria a opção mais lucrativa e viável, centrada na aquisição de produtos 

asiáticos e na venda de manufacturas inglesas. Esta estratégia traduzia, sobretudo, 

uma consciência pragmática das avultadas despesas que uma presença militar 

acarretaria e não tanto uma doutrina de comércio liberal e de rejeição bélica. Os 

momentos de cariz político ou de actuação militar eram entendidos como 

circunstanciais, sem uma ideologia e ponderação acerca do impacto a longo termo que 

teriam na política comercial192. 

                                                           
190 James LAWRENCE, The Rise and Fall of the British Empire, Londres, The Folio Society, 2005, p. 123. 

191 Vejam-se, por exemplo, os estudos de N. STEENSGAARD, op. cit.; H. FURBER, Rival Empires …, cit.; J. 
LAWRENCE, op. cit.; P. LEVINE, op. cit. 

192 D.K. BASSET, «Early English…», cit., p. 85; K. CHAUDHURI, «The English East India Company in the 
17th…», cit., pp. 31-32; John. H. ELLIOTT, «The Seizure of Overseas…», op.cit., pp. 154-155; P.J. 
MARSHALL, «The English in Asia to 1700», op. cit., p. 281. 
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 Esta perspectiva tem vindo a ser posta em causa por alguns historiadores193, 

nomeadamente por Philip Stern, que apresenta a EIC como uma corporação e um 

aparelho governativo cuja consolidação comercial no complexo palco do Índico teve de 

ser acompanhada por uma estratégia de imposição de soberania, veiculada quer na 

Ásia quer na Europa. Stern defende que a diplomacia da EIC só havia triunfado pela sua 

supremacia militar, disposta a ser empregue caso fosse necessário. A estratégia 

comercial estava, pois, subjugada e era a extensão da estratégia política e militar da 

Companhia. Esta mantivera assim uma continuidade ideológica de territorialização e 

soberania, patente desde os seus primeiros anos, abordagem que contrasta com a 

tradicional ideia de um período de cariz puramente comercial que foi substituído em 

meados do século XVIII por uma estratégia de foro territorial. 

 Não negando os contributos da historiografia tradicional em torno da estratégia 

inicial da EIC, este trabalho está mais próximo da posição de Stern, pois como o 

presente trabalho irá demonstrar, a acção da Companhia, apesar da sua índole 

comercial, teve directa ou indirectamente motivações e implicações políticas. 

 

1.5.1 - POLÍTICA COMERCIAL 

 A estratégia desenhada pela Companhia tinha como objectivo, numa primeira 

fase, o comércio e o respectivo lucro, características que a distanciavam dos 

pressupostos dos seus concorrentes europeus. O Estado da Índia e a VOC, pelo 

contrário, procuravam o domínio e o monopólio de mercados e rotas comerciais, 

imposto, em muitos casos, de forma militar, obtendo também proveitos pela 

exploração territorial. 

 A estrutura comercial implementada pela EIC assentou na edificação de uma 

rede de feitorias - à semelhança do modelo português e neerlandês - compreendendo 

que as características comerciais do espaço asiático obrigavam a uma permanente 

presença humana e estrutural. De facto, as distâncias entre Europa e Ásia 

                                                           
193 P. STERN, op. cit; IDEM, «Politics and Ideology in the Early East India Company-State: the case of St. 
Helena, 1673-1709», in The Journal of Imperial and Commonwealth History, 35: 1,1 (2007), pp. 1-23; P. 
LAWSON, The East India…, op. cit; J.H. ELLIOTT, art. cit., pp. 139-157; B. WATSON, «Fortifications and the 
«idea» of force in early English East India Company relations with India», The Past and Present, nº88 
(Agosto 1980), pp. 70-87. 
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aconselhavam a adopção deste sistema, pois as viagens de ida em volta duravam, em 

média, dezoito meses. Em contraste com o Estado da Índia e a VOC, a incorporação 

britânica na Ásia, no século XVII, cingiu-se à feitoria, não detendo qualquer soberania 

nas suas imediações. As excepções a esta forma de implementação foram Madrasta, 

Bombaim e Calcutá que, com um sistema de fortificações e uma rede de pequenos 

fortes subordinados, inseriam-se num segundo modelo estrutural aplicado a partir de 

meados de Seiscentos194. 

 A viabilidade do projecto britânico nos mares asiáticos pressupôs, numa 

primeira fase, a divisão da estrutura comercial em três redes interligadas: o country 

trade, o comércio directo e bilateral Inglaterra-Ásia, e a re-exportação de produtos 

asiáticos para os mercados europeus. 

A participação da Companhia no comércio inter-asiático port-to-port ou country 

trade enquadrou-se, numa fase inicial, na percepção dos oficiais britânicos, da sua 

incapacidade em penetrar com as mercadorias europeias nos mercados de especiarias 

da Insulíndia, não sendo, por outro lado, viável em termos económicos adquiri-las 

directamente com prata. Foi entendido que a única forma de viabilizar o projecto 

comercial da Companhia passava pela entrada na complexa rede mercantil inter-

asiática, no caso britânico assente em Bantão (Java), Surate (Guzerate) e Comorão 

(Golfo Pérsico)195. De uma maneira geral, as embarcações saíam de Inglaterra com 

bullion e roupas de algodão, mas também com metais em bruto (chumbo, ferro, cobre, 

estanho, mercúrio) e outros produtos de menor expressão. Estes seriam trocados por 

têxteis ou derivados nos portos do Golfo Pérsico e Surate, posteriormente usados 

como moeda de troca no sudeste asiático (nomeadamente em Java e Samatra) por 

especiarias. Na viagem de retorno à Europa, as embarcações britânicas vinham 

carregadas com produtos de elevado interesse para o seu mercado doméstico ou para 

                                                           
194 K. CHAUDHURI, The Trading…, cit., pp. 50-51 e 457; IDEM, The English …, cit., pp.89-90.  

195 C.D. COWAN, art. cit., p. 419; K. CHAUDHURI, The English…, cit., p. 14. 

De notar que este aproveitamento da rede mercantil inter-asiática já tinha sido realizado pelos 
portugueses, no século XVI, e era agora mimetizada também pelos neerlandeses.  
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a reexportação para os mercados europeus, constituídos, na primeira metade de 

Seiscentos, por especiarias da Insulíndia196. 

 No início da década de 1660, por razões económicas, esta estratégia de country 

trade foi abandonada, reduzindo-se o comércio oficial por esta via e, por conseguinte, 

o número de feitorias. Apontava-se que o facto de a Companhia não possuir um 

importante centro redistribuidor e uma sólida base politica e militar, como os 

neerlandeses tinham em Batavia, incapacitara o sucesso daquela estratégia inicial de 

comércio inter-asiático. Para Londres, uma das razões de sucesso da VOC advinha dos 

seus proveitos com o comércio local, o que tornava os seus «settlements in India 

impregnable». A partir deste sólido pressuposto seriam capazes de «conquer all other 

Europeans Nations» e «to secure by great expenses and Forts their soveraigne state in 

India, Enlarge their Dominion as well as their Trade, and to be always in a condition to 

revenge any affronts that are offered them»197. A presença político-comercial 

neerlandesa era, por norma, além de elogiada, utilizada como contraponto 

depreciativo às estruturas, recursos e estratégia de implementação da Companhia, 

olhando-se por vezes para a VOC como um modelo de referência a seguir. O insucesso 

do country trade resultou, de igual modo, das movimentações dos mercadores 

privados, a quem aquele tipo de rede comercial era propício para se introduzirem de 

forma individual e à margem dos interesses da Companhia198. Desta forma, a EIC 

passou a focalizar-se no trato directo entre a Europa e a Ásia, deixando que o country 

trade fosse realizado por mercadores britânicos, de forma privada. Neste apecto 

destacava-se o porto e fortaleza de Madrasta, que possuía, em finais do século XVII, a 

maior frota de navios privados na região, com ligações ao longo do Índico e do 

Pacífico.  

                                                           
196 P. LAWSON, op. cit., 24-25; K. CHAUDHURI, The Trading…, cit., pp. 96-97 e 220-222; Sudipta SEN, 
Empire of free trade: the East India Company and the making of the colonial market place, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 1998, p. 101. 

197 BL, IOR/E/3/92, fl.171 («Carta da East India Company para Madras», Londres, 01.02.1692); BL, 
IOR/E/3/92, fl.400 («Carta da East India Company para Fort St. David», Londres, 06.03.1695). 

198 George CLARK (ed.), The Oxford History of England, vol. 10 («The Later Stuarts, 1660-1714»), Oxford, 
Clarendon Press, 1956, p. 349; H. FURBER, Rival Empires..., cit., pp. 89-90; K. CHAUDHURI, The Trading..., 
cit., p. 208. 
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O comércio directo com a Ásia e o country trade faziam afluir a Londres uma 

vasta e variada quantidade de bens e produtos, de partes distantes e exóticas, cujo 

longo percurso tinha na capital inglesa apenas mais uma paragem. As importações da 

Companhia (o índigo, os tecidos de algodão e as especiarias, em particular a pimenta) 

para além de abastecerem o mercado doméstico, eram reexportadas para os 

mercados europeus e levantinos. De realçar que esta fase do trato não era 

desempenhada dentro das estruturas da Companhia, mas sim pelos seus membros 

integrantes, que habitualmente se movimentavam nos mercados europeus e do 

“Médio-Oriente” e que, perante a reduzida procura doméstica, tiveram que estender a 

sua acção comercial para outras fronteiras199. No final do século XVII, a reexportação 

de produtos perfazia cerca de um 1/3 do total comerciado, sendo que Londres se 

assumia como o grande centro europeu de redistribuição de produtos, não só 

asiáticos, como também atlânticos200. No fundo a capital britânica preparava-se para 

mimetizar Amesterdão como economia-mundo201. 

 A estrutura comercial da Companhia foi-se, pois, simplificando, trocando 

directamente os seus produtos oriundos de Londres por têxteis de seda e algodão da 

Pérsia e do subcontinente indiano, mas também salitre, açúcar e tecidos de algodão202. 

A experiência anterior portuguesa e a sua organização estrutural e operativa tiveram, 

pois, influência directa no modo como a Companhia arquitectou o seu 

estabelecimento na Ásia, centrado numa rede de feitorias e, do ponto de vista 

estratégico (numa primeira fase), entrando na complexa rede mercantil inter-asiática. 

A estas similaridades entre as presenças portuguesa e britânica adicionava-se, de igual 

modo, a diplomacia, ou seja, a obtenção da soberania sobre espaços e o controlo do 

comércio era alcançado por intermédio de negociações e acordos com os poderes 

asiáticos. Contrariamente à VOC, cujos superiores recursos permitiam uma presença 

                                                           
199 K. CHAUDHURI, The English…, cit., pp. 4-8. 

200 M. KISHLANSKY, A Monarchy…, cit., p. 21. 

201 A expressão economia-mundo, ou sistema-mundo, foi cunhada por Fernand Braudel no estudo que 
realizou em torno da evolução económica, material e capitalista do mundo europeu, entre o séulo.XV ao 
XVIII. Cf. Fernand BRAUDEL, Civilization matériele. Économie et Capitalisme. XVIIe-XVIIIe siècle, 3 vols., 
Paris, Armand Colin, 1979. 

202 P.J. MARSHALL, «The English...», cit., pp. 279-280; O. PRAKASH, «The English…», cit., p. 4; B. NASSON, 
op. cit., p. 59. 
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mais militarizada, as limitações financeiras, materiais e humanas da EIC (que, de certa 

forma, forçaram o abandono inicial de uma estratégia militar e territorial), apenas 

possibilitaram que os britânicos se estabelecessem na Ásia mediante o consentimento 

dos soberanos locais. O entendimento com estes era realizado através de farman que, 

de uma forma geral, garantia à Companhia e aos seus oficiais a liberdade de comércio 

e a soberania judicial num determinado local. Outras formas de concessão 

pressupunham o monopólio sobre o comércio de um determinado produto e a 

exclusão dos rivais europeus de acederem àquele mesmo comércio, ou a permissão de 

edificarem uma fortaleza e deterem soberania mediante o pagamento ao soberano 

local, como no caso de Madrasta. 

De facto, em contraste com a EIC, a VOC era uma organização com avultada 

capacidade financeira, a que se adicionava uma superioridade técnica, naval203e 

humana204. Alicerçada nesta forte estrutura, os neerlandeses adoptaram, grosso 

modo, o modelo de implementação territorial e comercial dos portugueses, se bem 

que numa estratégia mais agressiva e assente no seu poder militar. Neste sentido, 

inseriram-se na rede comercial inter-asiática, focalizando a sua actividade nas ilhas das 

especiarias, costa norte de Java, Japão e Índia205, assumindo um papel preponderante 

no quadro comercial asiático em função do monopólio das especiarias da Insulíndia e 

do acesso exclusivo à prata japonesa, após 1639. Apesar deste poderio militar, 

económico e marítimo, a expansão territorial neerlandesa limitou-se à ilha de Java, à 

actual África do Sul e ao Ceilão. No restante espaço asiático, a sua implementação foi 

meramente comercial e dependente do entendimento com os poderes da Ásia, em 

particular no sub-continente indiano, no Japão e no Golfo Pérsico, aproveitando em 

alguns casos os conflitos internos entre facções, patrocinando uma destas com vista à 

recolha futura de dividendos206.  

                                                           
203 Melhor preparação dos marinheiros e embarcações com menor tripulação e maior capacidade de 
carga, o que embaratecia os fretes. Cf. Joaquim Romero MAGALHÃES, «Os Limites…», cit., pp. 12-13. 

204 Os seus elementos eram escolhidos pela competência militar e não pela sua linhagem. Cf. M.M.S. 
BLANCO, op. cit., p. 404; C. R. BOXER, O Império… cit., p. 138.  

205 S. SUBRAHMANYAM, O Império… cit., p. 301. 

206 C.D. COWAN, art. cit., p. 418; C.R. BOXER, The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800, Londres, 
Hutchinson, 1975. 
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 Os britânicos empreendiam, assim, uma política de paz e negociação com os 

poderes asiáticos, evitando ao máximo entrar em oposição e gerar fracturas contrárias 

aos interesses da Companhia, rejeitando o uso da força e os avultados gastos a si 

agregados, algo que se traduzia no pequeno contingente que defendia as suas 

possessões. Esta estratégia pressupunha, por conseguinte, o não envolvimento da EIC 

nas questões políticas asiáticas, declinando participar oficialmente nas lutas pelo 

poder em Surate ou na Insulíndia, política dual que iria ser gizada mais tarde nas 

guerras luso-maratas. Se as condições locais fossem contrárias aos seus intentos, a sua 

única acção coerciva seria ordenar a saída dos feitores e bloquear o porto, como o 

fizeram em Surate (1621-22 e 1623-24) e Masulipatão (1628-30), por exemplo. No 

século XVIII, o padrão da tipologia de resposta ter-se-á modificado, como atesta a 

união da Companhia com alguns mercadores indianos, em 1732, forçando a queda do 

governador de Surate207.  

 

1.5.2 - POLÍTICA MILITAR 

 A guerra contra o império Mogor, em finais de 1680, é tradicionalmente 

apontada como o único momento, no século XVII, em que a Companhia interrompe a 

sua estratégia comercial, assumindo uma de foro militar208. Esta visão é refutada por 

alguma historiografia recente, que argumenta que durante aquela centúria a EIC 

adoptou uma estratégia também política, complementada com acções militares que 

não eram apenas movimentos isolados e pontuais209. Neste sentido é destacado o 

auxílio de forças britânicas aos Persas na tomada do porto de Ormuz, em 1622, numa 

acção de desígnio comercial sustentada pela força militar. Os ataques navais aos 

portos de Comorão e Surate, a pressionar um melhor tratamento das autoridades 

                                                           
207 H. FURBER, Rival Empires…, cit., pp. 310-312; D.K. BASSET, «Early English…», cit., pp. 94-97; C.D. 
COWAN, art. cit., p. 420; K. CHAUDHURI, The Trading…, cit., p. 127. 

208 D.K. BASSET, «Early English…», cit.; P.E. ROBERTS, op. cit.; P.J. MARSHALL, «The English…», cit.; 
Elizabeth MANCKE, «Negotiating an Empire: Britain and its Overseas Peripheries, c.1550-1780» in 
Christine Daniels and Michael V. Kennedy (eds.), Negotiated Empires: Centers and Peripheries in the 
Americas, 1500-1820, Nova Iorque e Londres, Routledge, 200, pp. 235-266. 

209 P. STERN, op. cit., pp. 61-82.  
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asiáticas210. E, por último, a pretensão, desde a década de 1620, de possuir um 

território próprio que defendesse os interesses da Companhia do jogo político asiático 

e rivalizasse com o monopólio da VOC no Malabar, o que derivou no interesse sobre 

vários locais: Baçaim [Bassein], Bombaim, Danda Rajapuri (litoral do Concão211, 

próximo de Bombaim), Carepatão [Kharepatam] (margem esquerda do rio Vaghotan, 

no distrito de Ratnagiri), Versavá [Vesava/Versova], Mascate [Muscat], qualquer porto 

na orla costeira de Moçambique ou do Malabar. Por último, salientavam-se  

 Na nossa opinião estamos perante uma presença híbrida, cujos objectivos 

comerciais não podiam deixar de ser acompanhados por uma estratégia política, 

suportada, quando fosse necessário, por acções de cariz militar. Estes pressupostos 

são visíveis em alguns processos de implementação da Companhia: a formação de uma 

marinha mercante - responsável por uma forte pressão marítima nas águas e portos 

asiáticos; a edificação de fortificações e uma crescente militarização dos 

estabelecimentos; a imposição, à semelhança do Estado da Índia, do sistema de 

cartazes às embarcações asiáticas; e, por fim, o célebre conflito com o império Mogor, 

em finais da década de 1680. 

 A marinha mercante britânica experimentou um grande crescimento, a partir 

do segundo quartel de Seiscentos, em virtude de uma política de incentivo à 

construção e, posteriormente, de protecção às embarcações britânicas imposta pelos 

Navigation Acts. Se no início do século XVII era caracterizada por ser uma marinha 

antiga, dispendiosa e pequena, durante aquela centúria as suas condições foram-se 

alterando e a sua capacidade de transporte sextuplicou, o que a colocou numa posição 

de força equiparável à dos seus rivais neerlandeses e franceses212. Por outro lado, as 

embarcações eram alugadas e, portanto, não eram da Companhia, o que reduzia os 

custos associados, numa política adoptada desde o charter de 1657 e mantida de 

forma rígida até finais do século XVIII213. Este crescente poder naval traduziu-se não só 

                                                           
210 W. FOSTER, The English Factories in India, 1655-60, Oxford, Clarendon Press, 1923, pp. 151, 213-214, 
230-233, 299-302, 306, 310-311 e 330-333; James H. GENSE, How Bombay…, cit., pp. 8-9. 

211 Região situada na orla ocidental costeira do sub-continente indiano, entre Bombaim e Goa, sendo 
delimitada no interior pelos Gates Ocidentais. Cf. L.F. THOMAZ, «Concão», in Luís de Albuquerque (dir.), 
Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, vol. I, Lisboa, Caminho, 1994, pp.283-284. 

212 M. KISHLANSKY, op. cit., pp. 22-23. 

213 P. LAWSON, op. cit., p. 48; H. FURBER, Rival Empires…, cit., pp. 195-196. 
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numa maior capacidade de transporte de mercadorias, como também numa melhoria 

nas condições de navegação e nas aptidões de defesa e ataque das suas embarcações. 

Assente nestas características, passou a ser exercida uma política marítima coerciva 

sobre os poderes indianos, com base no medo, o que era defendido desde os tempos 

de Thomas Roe214 e que perdurou até ao século seguinte. Entendia-se que este tipo de 

relação seria fundamental no relacionamento anglo-indiano, e as palavras do 

governador de Bombaim, em finais da década de 1710, são disso sintomático: «if no 

naval force no trade, if no fear no friendship»215. Apesar de a frase ser proferida já na 

segunda década do século XVIII, ressoava a caracterização da Companhia desde há 

muito, numa presença, também, assente na força e na coacção. Esta estratégia 

ofensiva seria aplicável quando as circunstâncias assim o requeressem, como em 

meados da década de 1670, onde a pressão mogor conduziu o governador de 

Bombaim a sugerir para Londres que o comércio passasse a ser gerido «with your 

sword in hand»216. Na década seguinte, os directores em Londres, apoiando uma 

estratégia de incremento militar, declaravam que a imposição da força era um meio 

para obter a afirmação dos direitos e autonomia da Companhia217. São, pois, 

afirmações que atestam o carácter militar da presença da EIC e que a afastam de uma 

entidade meramente mercantil. 

 Este poderio naval britânico contrabalançava a sua vulnerabilidade terrestre e 

consequente exposição ao poder dos soberanos asiáticos, em particular os mogores. 

Neste sentido, os choques com as autoridades locais que, por vezes, geravam a 

expulsão dos feitores e o cerco das feitorias, era respondido com o bloqueio ao porto e 

consequente ameaça à actividade comercial daquele local, com inerentes 

repercussões financeiras. A Companhia passava a deter, assim, um importante “poder 

negocial” no equilíbrio do relacionamento com os poderes asiáticos218. 

                                                           
214 B. WATSON, «Fortification…», cit., pp. 74-76. 

215 BL,IOR,E/4/449,fls.320-322 («Carta de Charles Boone  para a Companhia, Bombaim», 20.12.1718).  

216 BL,IOR,E/3/37,fl.8, («Gerald Aungier para a Companhia», Bombaim, 01.02.1677). 

217 P. STERN, op. cit., p. 75. 

218 K. CHAUDHURI, The Trading…, cit., p. 462. 
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 A superioridade marítima da EIC e o equilíbrio de poder que jogava com os 

poderes asiáticos, que detinham preeminência nas forças terrestres expressou-se, 

também, na imposição do sistema de cartazes às embarcações comerciais asiáticas, 

numa nova mimetização da experiência portuguesa. A adopção desta prática terá sido 

aplicada em Bombaim, em finais do século XVII, durante o governo de John Gayer, 

exemplo paradigmático da preponderância naval britânica naquelas partes e que 

possibilitava a imposição da sua superioridade, resultando no eclodir de alguns 

atritos219. O Estado da Índia, que concedia cartazes desde o século XVI, contestava a 

legitimidade britânica para o fazer insurgindo-se, também, contra a defesa das 

embarcações mogores, promovida pela EIC, que punham em perigo o ataque dos 

barcos portugueses àquelas220. 

 Outra das características da EIC que atestam o seu cariz politico e militar e, de 

igual modo, a influência recebida pela estrutura do Estado da Índia, foi a edificação de 

fortificações e fortalezas em alguns locais por si controlados, nomeadamente 

Bombaim (fort George), Calcutá (fort William), Madrasta (fort St. George), Cuddalore 

(fort St. David) e Bencole (fort York), pontos principais da presença da Companhia na 

região asiática. Estas fortalezas, secundadas por outras pequenas fortificações e 

estruturas militares, tinham, numa primeira instância, um propósito defensivo, 

nomeadamente das investidas mogores. Acreditava-se que, de uma forma geral, as 

alianças com os poderes asiáticos não isentavam a Companhia de ser atacada por estes 

e, deste modo, era defendida a necessidade de possuir eficazes construções de defesa, 

mas também de ataque e de retaliação aos opositores britânicos221. Este sistema 

militar, progressivamente assumido a partir da segunda metade do século XVII, 

originou a formação de uma substancial máquina militar e a interligação da actividade 

comercial com a força militar, à semelhança do Estado da Índia e da VOC. A despesa da 

Companhia aumentou exponencialmente, associada à manutenção das suas estruturas 

militares e à crescente militarização realizada no interior dos seus estabelecimentos, o 

                                                           
219 P. STERN, op. cit., pp. 187-191; K. CHAUDHURI, Trading…, cit., pp. 122, 462. 

220 BL,IOR,H/60,fls.17-19 («Carta de D. Luis da Cunha para Guilherme III», Londres, 22.06. 1699); 
BL,IOR,H/36,fls.448-449, («Carta de Blackborne para D. Luís da Cunha», Londres, 23.06.1699).  

221 B.WATSON, «Fortification…», cit., pp. 70-73. 
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que motivou, em muitas ocasiões, a absorção das receitas provenientes da actividade 

comercial222.  

 De facto, a estabilidade e preponderância da presença britânica na Ásia a partir 

da segunda metade de Seiscentos, além de tornarem a Companhia mais perigosa aos 

olhos dos neerlandeses e dos poderes asiáticos, foi secundada por um sistemático 

perigo militar, fruto dos confrontos políticos locais e da ameaça da VOC. Neste sentido, 

foi necessário dotar as estruturas defensivas de uma sólida força militar, de modo a 

susterem as ameaças Maratas, Mogores, Omanitas, Sidis, Neerlandesas e dos piratas 

do Malabar. A oposição e guerra entre os dois primeiros, entre a década de 1660 e 

meados do século XVIII, tornaram o Concão e o Decão indiano num palco instável e 

envolveram, inevitavelmente, a Companhia britânica. Ao conflito Mogor-Marata 

adicionava-se o enfraquecimento do império Mogor na região de Bengala e a 

consequente maior autonomia dos poderes locais, com repercussões no 

relacionamento com as feitorias britânicas ali estantes223. Todo este turbulento 

contexto político-militar exigiu que a EIC reforçasse as suas defesas, humana e 

estruturalmente. Refira-se que o corpo militar britânico tinha apenas a função de 

defender os estabelecimentos da Companhia, constituindo uma força móvel que era 

destacada pelas várias fortalezas em caso de necessidade. A tarefa de vigília ou 

policiamento não era desempenhada por aquele, mas sim por contingentes asiáticos, 

nomeadamente sipaios, sendo que nos casos de Bombaim e Madrasta também se 

incluíam forças “portuguesas”, de mestiços e conversos224. 

 Como foi referido anteriormente, em meados da década de 1680, a Companhia 

entrou em conflito aberto com o império Mogor, momento ímpar nos 150 anos iniciais 

da sua presença na Ásia. A política de fortificação e militarização dos seus 

estabelecimentos pressupunha, sobretudo, uma estratégia defensiva e que, em caso 

de necessidade, poderia ser ofensiva. Esta postura era encarada, todavia, de forma 

prudente e somente deveria ser aplicada em última instância e em situações 

concretas. A oposição ao poderoso império Mogor não se enquadrava nestas 

                                                           
222 J.H. ELLIOTT, art. cit., pp. 156-157. 

223 C.D. COWAN, op. cit., pp. 425-426. 

224 P. STERN, op. cit., pp. 91-94 



78 
 

premissas e foi, portanto, uma mutação pontual, impulsionada pelos líderes da época, 

tanto em Londres como em Bombaim. 

 As desinteligências da Companhia com os governadores mogores, em particular 

em Bengala e Surate, centraram-se na política de exacção fiscal (nomeadamente o 

aumento para 3,5% sobre os direitos aduaneiros) e na autoridade exercida, que 

constrangiam os interesses comerciais da EIC. A liderança de Josiah Child em Londres e 

a nomeação de John Child para presidente da Companhia em Bombaim, em 1686, 

acelerou o antagonismo vigente, pois ambos defendiam uma presença militarizada, 

alicerçada nas suas fortificações, na oposição ao comércio privado e na ruptura com os 

poderes asiáticos, caso estes prejudicassem os interesses da Companhia. Defendia-se, 

portanto, uma política de conflito, exaltando-se o modelo neerlandês como resolução 

dos antagonismos da EIC e da sua afirmação no panorama indiano225. 

 Na costa ocidental indiana, as represálias britânicas incidiram no confisco de 

embarcações mogores, em particular as de peregrinos a caminho de Meca, com as 

quais acumularam avultados ganhos. Para além desta postura ofensiva ante os 

mogores, era expressa a intenção de forçar os portugueses «to some better tearms 

and friendly behaviour towards us»226, pois estes eram, de igual modo, uma força 

bloqueante às aspirações de desenvolvimento comercial e económico na região de 

Bombaim, como se detalhará adiante. A superioridade terrestre mogor repercutiu-se, 

contudo, na prisão dos feitores da EIC em Surate e na invasão de Bombaim, sitiando a 

sua fortaleza e castelo durante um ano, o que forçou um entendimento entre ambas 

as partes, concluído em 1690. Na outra banda do subcontinente indiano, as 

movimentações britânicas recaíram na tentativa de se estabelecerem num espaço 

autónomo na baía de Bengala, onde pudessem afirmar o seu poderio marítimo, 

contrariar os dictames do nabado local e controlar a circulação dos comerciantes 

privados. Todavia, as ofensivas contra as embarcações mogores e as pretensões de 

fixação em Chatigão [Chittagong] acabariam goradas. 

                                                           
225 D.K. BASSET, «Early English…», cit., pp. 104-105; H.FURBER, Rival Empires…, cit., p. 94; P.E.ROBERTS, 
British Rule…, cit., pp. 43-44. 

226 BL,IOR/H/51,fls.303-304 («Carta de Surate para a East India Company», Surate, 02.02.1682). 
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 O acordo celebrado em 1690 acabou por não ser muito pesado para os 

britânicos, que se submeteram a pagar quinze mil rupias, a devolver os bens apresados 

e a destituir John Child (que entretanto acabaria por falecer). Em contrapartida 

lograram obter nova permissão para prosseguirem a sua actividade comercial nas 

terras mogores, o que foi bem evidente em Bengala onde, poucos anos depois, os 

oficiais da Companhia se estabelecem como zamindares227, perto do mesmo local que 

anteriormente almejavam e onde iria erguer-se Calcutá228. A EIC acabaria, assim, por 

ser derrotada neste conflito com o império Mogor, demonstrando que ainda não 

possuía a capacidade estrutural e militar para se sobrepor aos poderes indianos e 

impor a sua soberania, como viria a fazer um século mais tarde.  

*** 

A historiografia tradicional anglo-saxónica tendeu a apresentar a EIC como uma 

instituição de cariz meramente comercial até meados do século XVIII. Rejeitavam, 

assim, a existência de uma estratégia política ao longo do primeiro século e meio da 

sua existência, classificando as suas movimentações de cariz militar como 

circunstanciais e submetidas à logica mercantil. Este corte ideológico parece-nos 

redutor, dado que ao longo do século XVII são manifestas várias formas de acção 

político-militar nas movimentações da EIC. Destacamos a relação político-diplomática 

que exerceu junto dos poderes asiáticos - mas também europeus; a soberania e 

jurisdição económico-jurídica que manteve sobre os seus súbditos; a política de 

fortificações e construção de estruturas militares; e, por fim, a imposição de cartazes e 

consequente coação marítima. É certo que algumas destas acções encerravam em si 

objectivos comerciais e que uma política ou um projecto de territorialização apenas foi 

aplicado a partir da segunda metade de Setecentos. No entanto, planos de possuírem 

zonas de jurisdição e soberania estiveram desde cedo presentes e foram conseguidos 

em determinados locais (Santa Helena, Madrasta, Bombaim e Calcutá), promovendo a 

exploração da terra e a edificação de uma comunidade britânica. Além disso, a própria 

actividade comercial da Companhia encerra em si uma componente política em 

                                                           
227 Oficial mogor com direito sobre a posse da terra, a administração das receitas fiscais e 
responsabilidades administrativas, judiciais e políticas. 

228 H.FURBER, Rival Empires…, cit., pp. 94-97; P. LAWSON, op. cit., p. 50; P. STERN, The Company-State…, 
cit., pp. 80-82. 
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variados níveis pois, no limite, todo o tipo de acção é uma manifestação política. Tal 

facto é atestado, por exemplo, no campo religioso, onde através de um conjunto 

variado de medidas de defesa e promoção do protestantismo, a Companhia procurou 

diminuir o peso das comunidades católicas e, assim, consolidar a sua presença e 

actividade nos locais por si controlados.  

Deste modo, insistimos na ideia de se estar perante um modelo híbrido, em 

que as estratégias comerciais e político-militares se sobrepõem, interligam e 

complementam, de novo à semelhança com o que se passava no Estado da Índia, cujas 

heterogeneidades estratégicas ao longo do seu vasto espaço de acção dotaram-no 

como um poder imperial de múltiplas dimensões e formas de actuação. 

Analisada e caracterizada a East India Company, veículo da implementação 

britânica no espaço asiático, avançamos no capítulo seguinte para uma reflexão sobre 

a presença portuguesa nos mares da Ásia, de modo a podermos examinar os processos 

de interacção das duas experiências ultramarinas ao longo do século XVII.  
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2 – A INTERAÇÃO ANGLO-PORTUGUESA NA ÁSIA AO LONGO 

DO SÉCULO XVII 

 

2.1 – A ameaça anglo-neerlandesa ao império português durante a 

Monarquia Hispânica 

 

2.1.1 - O QUADRO EUROPEU 

O século XVII europeu foi marcado pelo conflito armado sistemático e pelas 

consequentes alterações na liderança do destino da Europa, que passou do Império 

Habsburgo para a monarquia francesa. Os confrontos político-militares, encetados na 

Europa Central e Ocidental tiveram, na sua génese, questões sucessórias, religiosas e 

comerciais, tendo devastado aquelas regiões em termos económicos229. A Guerra dos 

Trinta Anos (1618-1648) foi sintomática deste período de disputa e crise, envolvendo 

os grandes estados do ocidente europeu e mudando a balança de poderes. Sendo 

ainda expressão do cisma religioso do século anterior, jogou-se no conflito «as 

ambições à volta da unificação política da Europa Central230». No fim das hostilidades, 

celebradas em Vestefália (1648), saía uma nova ordem europeia: a França ao leme dos 

equilíbrios geopolíticos, a desintegração imperial e a definitiva perda de influência 

papal na resolução dos antagonismos europeus231. Num quadro de uma Europa 

desfigurada - com guerras na região central, a pressão turca no leste, a agitação 

interna inglesa e a perda de importância do Sacro-Império - a monarquia francesa 

impôs-se como substituta natural do Império232. 

                                                           
229 E. V.VEEN, art. cit., pp. 6-23; N. STEENSGARD, «The Seventeenth Century-Crisis», in Geoffrey Parker 
(ed.), The General crisis of the seventeenth century, Londres, Routledge, 1997, pp. 32-56. 

230 Jorge Borges de MACEDO, História Diplomática Portuguesa: constantes e linhas de força, Lisboa, 
Revista Nação e Defesa, 1987, p. 140. 

231 Leonor Freire COSTA e Mafalda Soares da CUNHA, D. João IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 2006, p. 
175; J.B. MACEDO, op. cit., p. 140. 

232 Eduardo BRAZÃO, A Diplomacia Portuguesa nos Séculos XVII e XVIII, vol. I, Lisboa, Resistência, 1979-
1980, p. 20. Sobre a Guerra dos Trinta Anos veja-se Peter H. WILSON, Europe’s Tragedy: a history of the 
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 Este momento europeu foi vivido pelo reino português de forma particular, 

devido à sua integração na Monarquia Hispânica, que o expunha aos inimigos externos 

de Madrid. De facto, as Cortes de Tomar de 1581, não obstante terem consagrado a 

união dos reinos português e hispânico sob a liderança de um mesmo monarca, 

salvaguardaram, em termos gerais, a independência portuguesa na condução da sua 

política interna. Todavia, o mesmo não se passou no plano externo. A defesa das 

fronteiras continentais e os interesses ultramarinos portugueses foram absorvidos pela 

política externa hispânica, o que por conseguinte, envolveu o reino português em 

conflitos na metrópole – nomeadamente na barra de Lisboa – e no espaço 

transoceânico.  

 A coroa inglesa, por seu lado, era na época um poder secundário e periférico no 

jogo político europeu, que se focalizava na Europa Central e nos antagonismos entre a 

França e o Sacro Império. Este papel, de certa forma marginal, manter-se-ia ao longo 

de Seiscentos, resultado de uma realidade política bastante instável233 e de uma 

limitada capacidade económico-financeira e estrutural, cujo posterior 

desenvolvimento e crescimento na viragem do século revelar-se-iam decisivos na sua 

afirmação234. Estas condicionantes não invalidaram a manutenção de tensões, 

nomeadamente com as Províncias Unidas, com quem manteve na primeira metade do 

século, um relacionamento pautado por aproximações e afastamentos235.  

                                                                                                                                                                          
Thirty Years War, Londres, Allen Lane, 2009, ou G. PARKER, The Thirty Years’ War, Londres, Routledge & 
Kegan Paul, 1984. Sobre o contexto político europeu da primeira metade do século XVII, vejam-se os 
estudos de Richard BONNEY, The European Dynastic States, 1494-1660, Oxford, Oxford University Press, 
1991; G. PARKER, Empire, war and faith in early modern Europe, Londres, Allen Lane, 2002; J. BLACK, 
War in European History, 1494-1660, Washington, Potomac, 2006. 

233 Falamos do conturbado reinado de Carlos I, nomeadamente a partir da década de 1630, cujos 
conflitos e antagonismos afluíram decisivamente na Guerra Civil (1642-1649), que resultou na 
decapitação do monarca e na deposição da monarquia. A instabilidade manter-se-ia, todavia, na década 
seguinte, durante o protectorado de Oliver e Richard Cromwell, o que precipitou a restauração da 
monarquia, em 1660. São, portanto, três décadas decididamente agitadas do ponto de vista político, 
mas também, social e económico, que naturalmente «fecharam» a Inglaterra sobre si mesma e a 
afastaram das lutas políticas que se desenvolviam no Continente. Sobre a Restauração da Monarquia 
veja-se Allan HOUSTON e Steve PINCUS, A Nation Trasnformed:England after the Restoration, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 

234 Veja-se James Rees JONES, «English Attitudes to Europe in the Seventeenth Century», in J.S. Bromley 
(ed.), Britain and the Netherlands in Europe and Asia, Londres, Macmillan, 1968; Tony CLAYDON, Europe 
and the Making of England, 1660-1760, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; R.A. 
HOULBROOKE,  op. cit., pp. 119-226. 

235 J.F. SCHAUB, art. cit., pp. 104-105. 
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Este quadro europeu do primeiro terço de Seiscentos teve, naturalmente, 

repercussões nos mares da Ásia. No caso português, destaca-se a intromissão 

neerlandesa e britânica em áreas de interesse e domínio do Estado da Índia. Os seus 

ecos foram, todavia, parciais, pois o espaço asiático geriu de forma flexível e 

pragmática as dinâmicas relacionais europeias. Como veremos adiante, esta foi uma 

das características que marcaram o relacionamento anglo-português na Ásia ao longo 

do século XVII onde, em diversas ocasiões, foi autónomo do que se passava na Europa. 

Nas primeiras décadas de Seiscentos sublinhe-se, a título ilustrativo, os apresamentos 

e saques britânicos a embarcações portuguesas, mas também, a cooperação anglo-

neerlandesa no Índico Ocidental no decénio de 1610, momentos de interacção que 

não correspondiam ao tom relacional Europeu. 

 

2.1.2 - O ESTADO DA ÍNDIA – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Estado da Índia236 é descrito por Luís Filipe Thomaz como um «conjunto de 

territórios, estabelecimentos, bens, pessoas e interesses administrados, geridos ou 

tutelados pela coroa portuguesa no Oceano Índico e mares adjacentes ou nos 

territórios ribeirinhos237». Esta concepção do Estado da Índia como uma rede foi 

recentemente contraposta por Francisco Bethencourt, que classifica a organização 

daquele como uma «nebulosa de poderes», com uma hierarquização «multifacetada e 

polarizada no espaço e no tempo» e, deste modo, marcada por uma acção política 

flexível e adaptável às diversas circunstâncias envolventes (espaciais, políticas e 

conjunturais)238. Esta flexibilidade está patente na gestão de conflitos que ocorreu na 

região de Bombaim aquando da sua cessão, em 1665.  

                                                           
236 O termo «Estado da Índia» derivava da identificação clássica de «Índia» que, de um modo vago, 
designava as terras banhadas pelo Oceano Índico. Esta vastidão do termo derivou, na época medieval, 
na divisão em três Índias: Cisgangética (subcontinente indiano), Transgangética (Insulíndia) e Etiópica 
(África Oriental e actual Arábia). No seu conjunto compunham as denominadas «Índias Orientais», 
integrando toda a abrangência territorial do Estado da Índia português. Cf. L.F. THOMAZ, «Indias», in 
Luis de Albuquerque (dir.), Dicionário de História…, op.cit., pp. 520-524. 

237 IDEM, De Ceuta a Timor, Lisboa, Difel, 1994, p. 207. 

238 F. BETHENCOURT, «Configurações políticas e poderes locais» in Francisco Bethencourt e Diogo 
Ramada Curto (dirs.), A Expansão Marítima Portuguesa, 1400-1800, Lisboa, Edições 70, 2010, p. 231. 
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O Estado da Índia era composto por um conjunto de variados espaços, 

geograficamente dispersos, afastando-se, deste modo, de uma organização de foro 

imperial: o seu estabelecimento no espaço asiático era essencialmente costeiro239, de 

reduzida territorialidade (com excepção dos territórios de Goa, da Província do Norte e 

do Ceilão) e de uma grande dispersão geográfica. Esta última característica exigia uma 

capacidade humana e estrutural (armas e navios) que o reino português não dispunha 

e que o tornou vulnerável ante a emergência da presença norte-europeia e a 

(simultânea) oposição dos poderes asiáticos. A falta de meios humanos e materiais, 

por um lado, traduziu-se na descentralização das possessões do Estado da Índia, que 

orbitavam em torno dos poderes centralizados em Goa e Macau, dois espaços que 

gozavam de uma grande autonomia em relação à metrópole240 [MAPA II]. A escassez 

de recursos, por outro, pressionou e proporcionou uma interligação com os poderes e 

populações asiáticas, tanto através da celebração de alianças e acordos com os reinos 

locais, como por intermédio de uma política de envolvimento com as populações 

locais, a nível comercial, social, administrativo e matrimonial.  

 Focalizando os seus objectivos na circulação comercial e proveitos daí advindos, 

a lógica operacional do Estado da Índia assentava na introdução no comércio inter-

asiático. A reduzida expressão territorial era subordinada, sobretudo, ao suporte 

logístico das suas possessões e à sustentabilidade da rede costeira implementada, 

apesar de a partir da década de 1540 notar-se uma mudança deste paradigma, 

inculcando-se de forma progressiva uma propensão territorial241. Esta premissa 

explica, de certa forma, a política inicial de estabelecimento adoptada ao longo do 

Índico e do Pacífico. Goa assumia-se como o espaço central e centralizante, com 

                                                           
239 Esta componente costeira estava presente, também, na costa oriental africana, se exceptuarmos a 
implementação, no início do século XVII, do sistema de prazos do vale do Zambeze, que pressuponha a 
territorialização do domínio português no interior da região moçambicana. Sobre os prazos do vale do 
Zambeze, vejam-se os estudos de Alexandre LOBATO, Colonização Senhorial da Zambézia e outros 
estudos, Lisboa, Junta da Investigação do Ultramar, 1962 e Eugénia RODRIGUES, Portugueses e Africanos 
nos rios de Sena. Os prazos da Coroa nos séculos XVII e XVII, Dissertação de Doutoramento em História, 
Universidade Nova de Lisboa, 2002. 

240 A.M. HESPANHA, «Estruturas Político Administrativas Do Império Português» in Joaquim Romero 
Magalhães  (ed.), Outro Mundo Novo Vimos, Lisboa, CNCDP, 2001, pp. 22-25. 

241 Exemplo ilustrativo do que apontamos é o facto de em meados do século XVI, 1/3 das receitas do 
Estado da Índia provirem da exploração territorial, sob variadas formas, nomeadamente rendas 
fundiárias, páreas ou foros. Sobre este assunto veja-se L.F. THOMAZ, «A crise de 1565-1575 na História 
do Estado da Índia», Mare Liberum, nº9 (1995), pp. 481-520. 
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funções político-administrativas sobre os estabelecimentos portugueses, que se 

espalhavam na teia comercial do Estado de acordo com uma lógica funcional: geo-

estratégica (Ormuz e Malaca), logística (Moçambique, Província do Norte) e de ligação 

com os locais de abastecimento ou consumo dos bens transaccionados (Diu, Malabar 

ou Macau, por exemplo)242. 

A organização política e administrativa do Estado da Índia assumia-se como 

uma composição complexa e multiforme, resultado de uma multiplicidade de 

condicionantes internas e externas243. O Estado da Índia era um vasto corpo de portos 

e possessões espalhados desde o cabo da Boa Esperança até ao Japão, com estatuto e 

administração diversos, numa situação de pluralismo jurídico e institucional. Esta 

pluralidade era, também, consequência da flexibilidade da administração portuguesa 

que, de forma sincrética, absorveu a organização estrutural vigente e moldou as suas 

concepções. No fundo, podemos falar de um modelo híbrido244, verificável no sistema 

de prazos aplicados em Moçambique, na Província do Norte e no Ceilão245. Infere-se 

assim que, diferentes formas de aquisição ou instalação no espaço pressupuseram 

diversos estatutos para esses mesmo locais e, por conseguinte, geraram uma 

diversidade organizativa e administrativa que edificava «um enquadramento político-

                                                           
242 IDEM, op. cit., pp. 207-215; S. SUBRAHMANYAM, O Império Asiático… cit., pp. 104-106.  

243 No que diz respeito as restrições internas refiram-se, de novo, as limitações humanas e técnicas, mas 
também, a função destinada a cada estabelecimento e a proximidade com o centro político de Goa. 
Quanto às limitações externas, sublinham-se as alterações advindas da colaboração com os poderes 
asiáticos e as estruturas organizativas pré-existentes. 

244 Catarina Madeira SANTOS, «Goa é a chave de toda a Índia». Perfil político da capital do Oriente 
Português: formação e definição (1505-1570), Lisboa, CNCDP, 1999, p. 301. 

245 Sobre o sistema de prazos, no geral, veja-se a obra de Susana Miranda MUNCH, A Administração da 
Fazenda Real no Estado da Índia (1517-1640) [texto policopiado], Lisboa, 2007.  

Para o caso da Província do Norte, especificamente, vejam-se os estudos de Alexandre LOBATO, art. cit., 
pp. 460-466, e de Luís Frederico ANTUNES, «Algumas Considerações…», Anais de História de Além-Mar, 
nº 3 (2002), pp. 231-257.  

Para o caso de Moçambique, vejam-se, entre outros, os estudos de E. RODRIGUES, op. cit., e IDEM «As 
Donas de Prazos do Zambeze. Políticas imperiais e estratégias locais», in Magnus R. de Mello Pereira, 
António César de Almeida Santos, Maria Luiz Andreazza e Sérgio Odilan Nadalin (eds.), VI Jornada 
Setecentista: conferências e comunicações, Curitiba, Aos Quatro Ventos/Cedop, 2006, pp. 15-34. 

Por último, para o Ceilão, veja-se Tikiri ABEYASINGHE, Portuguese Rule in Ceylon, 1594-1612, Colombo, 
Lake House Publishers, 1966. 
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administrativo mais débil, pelo menos do ponto de vista formal246». O Estado da Índia 

teve, deste modo, a necessidade e a capacidade para se adaptar aos vários poderes e 

formas de organização do espaço encontrados ao longo dos territórios a este do cabo 

da Boa Esperança. O estabelecimento nestes locais foi, na maioria dos casos, obtido 

por intermédio do consentimento e compromisso com os poderes asiáticos, 

assumindo variadas formas, como alianças políticas, acordos comerciais, instituição de 

laços de vassalagem, etc247. 

Segundo Luis Filipe Thomaz, as tipologias de estabelecimento português 

dividiam-se em seis categorias, expostas por ordem decrescente de autoridade política 

sobre o espaço. Em primeiro lugar, as possessões onde o Estado da Índia exercia 

soberania completa, cujos territórios entraram na órbita portuguesa mediante três 

formas: conquista, concessão ou testamento régio. No primeiro caso, incluem-se as 

possessões de Goa e Malaca248, sendo que na capital do Estado da Índia a aquisição do 

território ocorreu após a vitória portuguesa contra o sultanato de Bijapur. A concessão 

e os acordos com os poderes asiáticos, por sua vez, adicionaram ao Estado da Índia as 

regiões de Bardez, Salsete (limítrofes a Goa) e Baçaim. Por último, o testamento de 

monarcas convertidos ao Cristianismo (Ternate e Ceilão) ou a aceitação da soberania 

portuguesa e a respectiva entrega do território como uma espécie de protectorado 

(Timor)249. Em todos estes territórios, o Estado da Índia gozava de soberania total, 

integrando na sua estrutura o quadro jurídico, administrativo e fiscal pré-existente. 

Ressalve-se, todavia, a separação da norma jurídica entre portugueses e as populações 

indígenas que ali viviam, aplicando-se a estas uma moldura particular250. 

 Outra tipo de fundação foi o sistema de fortalezas costeiras, reproduzindo o 

método implementado no norte de África. As fortalezas de Sofala, Cochim, Cananor, 

Cranganor, Coulão, Chaul, Ternate e Calecute (esta última de limitada duração), são 

                                                           
246 A.M. HESPANHA, Maria Catarina SANTOS, «Os poderes num Império Oceânico», in História de 
Portugal, vol., IV (O Antigo Regime (1620-1807), A.M. Hespanha (coord.), Lisboa, Círculo de Leitores, 
1993, p. 398. 

247 Ibidem, pp. 398-404. 

248 Refira-se que o porto de Ormuz fora igualmente conquistado, no entanto, o rei local manteve-se 
como vassalo do Estado asiático português. 

249 L.F. THOMAZ, op. cit., pp. 224-227. 

250 C.M. SANTOS, Goa, op. cit., pp. 301-302; A.M. HESPANHA e C.M. SANTOS, art. cit., pp. 404-405. 
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exemplos deste estabelecimento fortificado em zonas litorais, onde a soberania do 

Estado da Índia se limitava ao interior da estrutura militar, cujo espaço havia sido 

cedido pelo poder régio ali estante. Refira-se que este modelo de ocupação fora 

empregue em espaços onde a presença portuguesa era diminuta, sendo que o 

estabelecimento presença em torno de uma fortaleza, liderada por um capitão, se 

oferecia como a melhor solução para a imposição do poder português sobre um 

determinado território251. O sistema de feitorias foi outra forma de implementação no 

espaço asiático que, neste caso, assumia uma vertente meramente mercantil e 

desprovida de qualquer poder político. Enquadravam-se nestas características as 

feitorias de Mascate, Calaiate, Baticalá, Martabão, entre outras, localizadas em 

territórios de poderes asiáticos aliados ou vinculados ao Estado da Índia por algum 

acordo e onde as ofensivas inimigas seriam menos prováveis, dispensando-se por isso 

a edificação de estruturas militares252.  

 A possessão de Quíloa, alguns reinos do Ceilão e os portos do Canará estavam 

ligados ao Estado da Índia por laços de vassalagem, alcançados após a derrota do 

poder local, a quem foi imposto o consequente pagamento de páreas. Em outros 

locais, todavia, era a coroa portuguesa quem pagava um tributo aos chefes locais, com 

o intuito de controlá-los politicamente, no contexto de antagonismos políticos na 

região253. Para este tipo de implementação, assim como para o sistema de fortalezas 

ou de feitorias, era necessário um entendimento entre o Estado da Índia e os poderes 

asiáticos. O procura de um acordo com estes tornou-se a situação mais recorrente e, 

também, a forma de implementação mais eficaz sendo, por isso, mimetizados 

posteriormente por neerlandeses e britânicos. O acordo era desejado por ambas as 

partes, que viam no estabelecimento de alianças um meio de combater o seu rival, 

asiático ou europeu: os poderes asiáticos procuravam extrair as maiores vantagens 

económicas254 e políticas255; os poderes europeus, por sua vez, esperavam beneficiar 

                                                           
251 L.F. THOMAZ, op. cit., p. 229. 

252 Ibidem, pp. 231-232.  

253 Ibidem, pp. 232-233. 

254 Jogando com o interesse de portugueses e de outros europeus, de quem tentavam retirar as 
melhores condições. 

255 Aliando-se a uma poderosa força marítima que podia inverter a luta entre as forças locais. 
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dos contextos de antagonismo local, apoiando uma facção ou manietando ambas, de 

modo a instigar o combate entre si, retirando os seus dividendos da situação política 

emergente. Os primeiros tempos da presença portuguesa na costa do Malabar são 

paradigmáticos deste jogo de poderes. A aliança entre os recém-chegados portugueses 

e o rajá de Cochim contra o Samorim de Calecute beneficiou os primeiros, no sentido 

em que os portugueses obtinham a permissão do rajá para ali se instalarem e este viu 

o seu poder aumentar perante o declínio do seu rival de Calecute256. 

 A presença portuguesa fazia-se sentir, de igual modo, por intermédio de 

vínculos indirectos e informais, como as povoações de casados257 ou, em particular, os 

centros de comércio privado. Estes últimos eram constituídos por mercadores 

portugueses que actuavam à margem do Estado da Índia e cuja actividade acabava por 

estender a influência portuguesa a outras regiões, onde oficialmente tinham uma 

presença incipiente. A sua acção incidiu, sobretudo, a leste do cabo Camorim, ou seja, 

territórios onde a influência e o controlo de Goa eram diminutos. Nestas actividades 

particulares o trajecto dos comerciantes portugueses cruzou-se amiúde com a 

presença britânica (privada e oficial), com quem colaboraram de diversas formas, 

como veremos adiante, numa interacção de mútuo interesse: para os primeiros a 

ligação com a Companhia britânica significava, naturalmente, um incremento dos seus 

proveitos particulares; para a EIC, a cooperação com os experimentados e enraizados 

comerciantes possibilitava uma maior facilidade de inserção nos mercados e redes 

asiáticas e, por conseguinte, a extensão da sua esfera de influência naquelas águas258. 

 Verificamos, pois, que o Estado da Índia adaptou as suas estruturas e 

organização aos modelos experimentados no continente africano, ou seja, apropriou o 

arquétipo económico e comercial implementado na Guiné e, por outro lado, adoptou a 

estrutura político-militar e, também, ideológica, do sistema promovido em 

Marrocos259. A presença portuguesa na Ásia não era, assim, uniforme. No Índico 

Ocidental a coroa detinha um maior controlo, exercido pelo oficialato régio sedeado 

                                                           
256 E.V. VEEN, art. cit., pp. 13-19. 

257 S. SUBRAHMANYAM, Comércio e Conflito. A presença portuguesa no Golfo de Bengala, 1500-1700, 
Lisboa, Edições 70, 1994, p. 86.   

258 Veja-se, por exemplo, a obra de K. McPHERSON, art. cit. 

259 L.F. THOMAZ, op. cit., pp. 212-213. 
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em Goa, enquanto no sudeste da Ásia as acções portuguesas tinham maioritariamente 

como protagonistas os mercadores privados, sendo o poder dos oficiais da coroa 

reduzido às posições régias de Malaca, Macau, Solor, Amboino e Tidore. Todavia, à 

excepção de Malaca, os restantes espaços possuíam características sui generis, 

imperando uma forte preponderância de mercadores e missionários portugueses. 

Assim se explica que as primeiras tentativas de penetração dos «inimigos europeus» 

no império português tenham incidido nestes locais e que, consequentemente, as 

intromissões na área directa de influência de Goa se traduzissem num maior 

antagonismo, observável  tanto na relação com o Estado da Índia como com o próprio 

Reino260.  

 

2.1.3 - OPOSIÇÃO NO ATLÂNTICO  

A união das coroas ibéricas em 1581 expôs as defesas continentais e, 

sobretudo, os interesses ultramarinos portugueses, perante a oposição de britânicos e 

neerlandeses, como salientamos anteriormente. No Atlântico, este antagonismo 

reflectiu-se no ataque às embarcações portuguesas oriundas do espaço asiático e 

brasileiro, nos bloqueios ao porto de Lisboa e nas investidas sobre as possessões 

portuguesas na África e no Brasil. 

 Em África, os Neerlandeses penetraram no Golfo da Guiné a partir da década 

de 1610, na denominada costa do Ouro, onde fundaram o forte Nassau, em Mouri. 

Após algumas tentativas e uma crescente presença na zona, conquistaram 

definitivamente São Jorge da Mina, em 1637, o que significou o controlo de grande 

parte do comércio aurífero da região e o domínio definitivo sobre a costa do Ouro. A 

estas investidas somavam-se os avanços no território angolano, cuja iminente 

conquista ameaçou o comércio negreiro português, situação somente resolvida em 

1648, com a expedição luso-brasileira encabeçada por Salvador Correia de Sá. Na costa 

                                                           
260 Sobre a presença portuguesa na Ásia Oriental veja-se, JPOC, «A Rivalidade Luso-Espanhola no 
Extremo Oriente e a Querela Missionológica no Japão», in Ricardo Carneiro e Artur Teodoro de Matos, O 
século cristão do Japão. Actas do colóquio Internacional comemorativo dos 450 anos de amizade 
Portugal-Japão (1543-1993), 2 a 5 de Novembro de 1993, Lisboa, Centro de Estudos de Povos e Culturas 
de Expressão Portuguesa/Instituto de História de Além-Mar, 1994, pp. 477-524; Jorge Manuel FLORES, 
«Zonas de Influência e Rejeição», in A.H. de Oliveira Marques (dir.), História dos Portugueses no 
Extremo-Oriente, vol. 1, tomo 1 («Em Torno de Macau»), Lisboa, Fundação Oriente, 1998, pp. 135-178. 
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do Brasil, por sua vez, as incursões neerlandesas, protagonizadas pela WIC, iniciaram-

se em 1624, com a conquista efémera da cidade de Salvador da Baía, reconquistada no 

ano seguinte. A partir de 1630, as fortes investidas na região de Pernambuco, com a 

conquista das cidades de Recife e Olinda, em 1637, significaram o temporário domínio 

neerlandês sobre a zona de maior produção açucareira261. 

 As investidas sobre as possessões portuguesas, todavia, haviam começado logo 

em finais da década de 1580, ao largo do Atlântico, caracterizando-se por serem, 

grosso modo, ataques corsários próximos da costa portuguesa, com incidência natural 

sobre a Carreira da Índia. Neste quadro, nas últimas décadas do século XVI foram os 

britânicos os principais opositores, em função do conflito anglo-espanhol iniciado em 

1585, traduzindo-se no envio quase anual de armadas para os mares do reino 

português. Estas juntamente com as embarcações corsárias actuavam com particular 

incidência na costa açoriana, onde os navios da Carreira da Índia faziam escala262. De 

acordo com Subrahmanyam, entre 1589-91, os britânicos capturaram cerca de setenta 

navios portugueses que navegavam entre o Brasil e a metrópole, tendo sido perdidas 

sete embarcações até inícios do século XVII263. Estes assumiam-se como números 

devastadores para o comércio atlântico português, aos quais se adicionavam os 

ataques à ilha cabo-verdiana de Santiago e à costa algarvia264. Às investidas marítimas 

adicionavam-se os bloqueios ao porto de Lisboa, em 1598, pelos britânicos e, em 1606, 

pelos neerlandeses.  

Este antagonismo não teve apenas repercussões económicas, mas também 

estratégicas, com a captura de documentação portuguesa, o que capacitava os rivais 

do Estado da Índia com  informações relevantes e sigilosas sobre o comércio português 

na Ásia265. A paz anglo-espanhola de 1604, não obstante ter posto término aos ataques 

em águas peninsulares, não cessou as investidas britânicas nos territórios 

ultramarinos, uma vez que estes não reconheciam os direitos exclusivistas arrogados 

                                                           
261 S. SUBRAHMANYAM, «Portugal…», cit., pp. 72-74. 

262 André MURTEIRA,op. cit., pp. 47-48. 

263 S. SUBRAHMANYAM, art. cit., pp. 67-68. 

264 Pedro Soares MARTINEZ, História diplomática de Portugal, Lisboa, Verbo, 1986, pp. 124-125. 

265 A. MURTEIRA,  op. cit., pp. 47-48; C.R. BOXER, «Second Thoughts on the Anglo-Portuguese Alliance, 
1661-1808», in History Today, 36/6 (1986), p. 22. 
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pela cora hispânica266. Esta contestação ao mare clausum e consequente defesa da 

doutrina do mare liberum, aliada ao estabelecimento das companhias de comércio 

norte-europeias, iria debilitar a posição do império hispânico, que se viu forçado a 

partilhar a sua presença além-mar, em particular na Ásia. 

 

2.1.4 - CONTESTAÇÃO DA SUPREMACIA PORTUGUESA NA ÁSIA  

Nas primeiras três décadas do século XVII o Estado da Índia viu os seus rivais 

norte-europeus penetrarem e solidificarem a sua presença nos mares asiáticos a 

expensas do recuo português: os britânicos na região do Guzerate e no Golfo Pérsico e 

os neerlandeses na Insulíndia e na costa do Coromandel.  

A companhia neerlandesa centrou inicialmente a sua estratégia na Insulíndia, o 

que significou a consequente retracção portuguesa desta zona, em particular nas ilhas 

Molucas, onde foram expulsos de Amboino (1605), Tidor e Solor267 (1613). Nestas 

paragens, nomeadamente em Bantão, os neerlandeses encontraram um espaço 

multicultural, política e economicamente heterogéneo e complexo, que não 

conheciam ou dominavam. Com a implantação comercial no Sudeste Asiático, os 

neerlandeses atingiam o seu principal objectivo, ou seja, o acesso ao valioso mercado 

de especiarias, em particular o comércio de maça e da noz-moscada. Para que a 

relação com esta distinta realidade fosse bem sucedida, tiveram de recorrer ao apoio e 

intermediação de alguns portugueses (ao serviço dos poderes locais), conhecedores da 

língua e das formas de organização, à semelhança do que sucederia, mais tarde, em 

Bombaim, onde os portugueses presentes na administração local serviram de ponte 

para a integração do novo poder britânico268. A partir desta posição no Sudeste 

Asiático, os neerlandeses impediram o acesso de Malaca a um dos seus principais eixos 

comerciais e estenderam a sua presença para o «Extremo-Oriente»269. Naquele espaço 

                                                           
266 A. MURTEIRA, op. cit., p. 48. 

267 Esta ilha seria reocupada pelos dominicanos portugueses em 1629, sendo de novo perdida em 1636.  

268 Romain BERTRAND, L’histoire à parts égales, Paris, Seuil, 2011, pp. 21-53. 

269 WINIUS, George, BLUSSÉ, Leonard, «The Origin and Rhythm of Dutch Aggression against the Estado 
da India, 1601-1661», in Teotónio R. de Souza (ed.), Indo-Portuguese History. Old Issues, New Questions, 
Nova Deli, Concept Publishing Company, 1985, p. 81. 



92 
 

fixaram-se no Japão270 e procuraram radicar-se em Cantão, colocando em causa a 

posição portuguesa, não apenas pela hipotética conquista mas, também, pela 

concorrência efectuada a partir da sua feitoria, na ilha Formosa271.  

Sendo que uma das formas de obtenção das especiarias da Insulíndia era pela 

sua troca com os tecidos de algodão do Coromandel, a companhia neerlandesa 

projectou-se de forma natural para aquela costa, nomeadamente em Masulipatão e 

Paleacate [Pulicat], reduzindo a presença portuguesa a São Tomé de Meliapor272. Na 

faixa costeira oposta, a VOC somente logrou entrar em 1621, no final das Tréguas dos 

Doze Anos, celebradas com a Monarquia Hispânica, no Tratado de Antuérpia de 1609. 

Ali os seus objectivos direccionaram-se para o mercado de pimenta do Malabar (com 

resultados mais visíveis na segunda metade de Seiscentos)273 e de canela no Ceilão. 

Neste território aliaram-se ao reino de Kandy e tomaram posse dos portos de 

Batecalou [Batticaloa] e Triquinimale [Trincomalee] (1638), Negumbo [Negombo] e 

Gale [Galle] (1640)274, no que foi o prelúdio da conquista daquela ilha, anos mais tarde. 

O antagonismo britânico ao Estado da Índia, por seu lado, focou-se no Mar 

Arábico e no Golfo Pérsico e projectou uma menor pressão sobre a presença 

portuguesa quando comparada com a neerlandesa. Como referimos no capítulo 

anterior, a posição britânica na costa ocidental indiana centrou-se no porto guzerati de 

Surate, de grande importância geo-estratégia, ponto de ligação comercial com o 

interior indiano e de navegação no Mar Arábico. Esta entrada britânica era evocada 

poucos anos mais tarde por Bocarro que, na década de 1630  alientava que «os 

Ingleses, [..] depois que começaram a declinar da verdadeira fé católica romana de 

Cristo nosso senhor, não repararam em crime nem abominação contra os católicos, 
                                                           
270 No Japão a Companhia funda uma feitoria em Hirado, em 1610. Após a expulsão portuguesa do 
arquipélago japonês, em 1639, os neerlandeses passaram a ser os únicos europeus autorizados a 
comerciar com o Japão e a ter acesso à sua valiosa prata. Acerca do fim da presença portuguesa no 
Japão veja-se, C.R. BOXER, The Christian Century of Japan, 1549-1650, Berkeley, University of Californai 
Press, 1974 e Valdemar COUTINHO, O Fim da Presença Portuguesa no Japão, Lisboa, Sociedade Histórica 
da Independência de Portugal, 1999. Sobre o comércio japonês após a expulsão dos portugueses, veja-
se Robert Leroy INNES, The Door Ajar: Japan’s foreign trade in the seventeenth century, Dissertação de 
Doutoramento, University of Michigan, 1980.  

271 M.M.S. BLANCO, op. cit., pp. 410-414.  

272 Ibidem, pp. 414-417 e 423.  

273 E. CARREIRA, op. cit., p. 24. 

274 S. SUBRAHMANYAM, O Império Asiático…, cit., pp. 239-240. 
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vieram de mui boa vontade em uma coisa e outra, pela entrada que já começavam a 

ter em Surate, donde faziam conta carregar de roupas para a Pérsia e trazerem ela sua 

seda e avantejados interesses»275.  

A pretensão britânica em estabelecer-se em Surate teve natural oposição 

portuguesa, cuja escalada de tensão motivou os primeiros conflitos anglo-portugueses 

em águas asiáticas, protagonizados em Suali [Swally] (1612 e 1615) e que, de um modo 

geral, foram favoráveis aos britânicos276. O monarca português, pretendendo expulsar 

os mercadores da EIC do porto de Surate, aconselhou a preparação de armadas nos 

meses de Inverno no porto de Bombaim e a sua introdução em Surate antes da 

chegada dos britânicos, procurando com isto impedir que estes pudessem descarregar 

as suas mercadorias e fossem forçados a abandonar aquele porto277. Estas sugestões 

foram adiadas, numa primeira fase, invocando-se em Goa a falta de dinheiro, navios, 

munições e material bélico278. Porém, terão sido postas em prática anos mais tarde 

pois, em 1626, reportava-se para Lisboa o ataque a navios britânicos e neerlandeses 

em Surate, tendo servido Bombaim como ponto de escala de reparações de navios e 

também como local onde a armada de alto bordo poderia esperar os navios 

inimigos279.  

 Este antagonismo em Surate foi amplificado para outras regiões do Índico 

ocidental, como os golfos Pérsico e de Cambaia, Bengala, Moçambique, Malabar e 

Bombaim. Este último espaço foi atacado em 1626 por uma frota anglo-neerlandesa 

que conquistou o castelo e a sua cidade, posteriormente abandonados. A historiografia 

não é consensual no que respeita às razões que levaram a este abandono. Basset 

afirma que o esforço de defesa da cidade foi considerado elevado, sendo por isso 

pouco conveniente a sua manutenção280; David, por sua vez, profere que os relatos 

                                                           
275 António BOCARRO, Década 13 da História da Índia, Rodrigo José de Lima Felner (dir.), parte I, Lisboa, 
Tipografia da Academia Real das Ciências, 1876, p. 35. 

276 D. K. BASSET, «Early English…», cit., p. 91. 

277 DRILM,IV,pp.346-348 («Carta do rei ao vice-rei D. João Coutinho», Lisboa, 18.02.1618). 

278 DRILM,IV,p.348 («Resposta do vice-rei à carta do rei», Goa, 08.02.1619). 

279 AN/TT,DRILM,l22,fls.114-117v («Carta do vice-rei ao rei», Goa, 28.02.1626); AN/TT,DRILM,l24,fls.185-
186v, nº 44 («Carta do rei ao vice-rei», Lisboa, de 28.02.1627). 

280 D. K. BASSET, «Early English…», cit., p. 92. 
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britânicos apontaram aquele local como tendo pouco interesse e valor e, por isso, não 

se procedeu à divisão das terras entre neerlandeses e britânicos281; por último, Gerson 

da Cunha e Tindall referem que os desentendimentos entre os norte-europeus, aliados 

ao  receio da resposta portuguesa, foram as principais razões para o rápido abandono 

de Bombaim282. Independentemente dos motivos subjacentes à retirada, a região de 

Bombaim seria posteriormente, e por várias vezes, referenciada como potencial base 

para as operações da EIC no Índico. 

 No Malabar, em particular na região do Canará, o Estado da Índia procurou 

opor-se às pretensões britânicas em adquirir pimenta, jogando com a relação próxima 

que tinha com o reino de Ikkeri283. Oposição semelhante foi desempenhada na região 

de Bengala, sendo relatados confrontos entre alguns oficias da EIC (com o apoio de 

alguns locais) e um capitão português284. Por fim, em Moçambique, foram os 

britânicos quem fomentaram o conflito, pois em 1622, uma esquadra anglo-

neerlandesa (que falhara o objectivo inicial de impedir a partida da Carreira da India do 

porto de Goa) capturou, ao largo da costa de Moçambique, três embarcações que 

integravam a armada que vinha do reino português em direcção a Goa285.  

 As consequências de maior dano e simbolismo desta oposição anglo-

portuguesa sentir-se-iam no Golfo Pérsico, nomeadamente em Ormuz. Neste porto os 

britânicos, com pretensões em aceder ao comércio de seda persa, auxiliaram 

maritimamente as forças terrestres do Xá Abbas, num confronto que ditou, em 1622, a 

expulsão portuguesa. Com esta vitória a EIC obteve parte do saque da cidade e a 

concessão de metade das taxas do porto, mais tarde transferidos para o porto de 

Comorão286. O Estado da Índia, por sua vez, perdia o domínio da maior alfândega da 

                                                           
281 M.D. DAVID, op. cit., p. 24. 

282 Gerson da CUNHA, The Origin…, cit., p. 60 e Gillian TINDALL, City of Gold, Nova Deli, Penguin Books, 
1982, p. 67. 

283 G. HAVERS, The Travels of Pietro della Valle in India. From the old English Translation of 1664, Edward 
Grey (ed.), s.l. Hakluyt Society, 1892, pp. 264-265. 

284 William HEDGES, The Diary of William Hedges, Esq. (afterwards Sir William Hedges), during his 
Agency in Bengal: as well as on his Voyage Out and Return Overland (1681-1687), vol. III, Londres, 1889. 

285 A. MURTEIRA, op. cit., pp. 174-189.  

286 G. AMES, The Globe…, cit., p. 147. 
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região, o que significou uma grande diminuição das suas receitas287. A actividade 

portuguesa no Golfo Pérsico, apesar de ter sido desviada para os portos de Mascate 

[Muscat] e Congo [Bandar Kung] e para a instalação de alguns casados em Baçorá, não 

logrou colher os mesmos proveitos económicos que se obtinham em Ormuz288. A 

propósito da participação britânica no ataque a Ormuz, um dirigente da VOC em 

Surate afirmou que os britânicos teriam ganho pouca honra na cristandade pelo auxílio 

concedido a muçulmanos num conflito contra cristãos, além dos limitados ganhos 

obtidos289. Interessante verificar que neste discurso, a perspectiva religiosa 

sobrepunha-se à óptica comercial, estando ali expresso a “hierarquização da 

identidade” de uma nação, onde o credo cristão se sobrepunha a outras dissensões 

religiosas (católicos versus protestantes) e a rivalidades comerciais. 

Sublinhe-se que o antagonismo anglo-português naquela região remontava às 

primeiras viagens britânicas. De facto, logo em 1612, as embarcações britânicas 

bloquearam a entrada do Mar Vermelho, forçando que os navios provenientes de 

Surate e de portos controlados pelo Estado da Índia vendessem as suas mercadorias à 

EIC a preços por si estipulados290. Mais tarde, em 1620, embarcações portuguesas e 

britânicas envolveram-se em escaramuças perto de Jasque [Jask] que, apesar de não 

terem ditado um vencedor claro, aumentariam o prestígio marítimo britânico perante 

as autoridades persas, tal como sucedera anos antes junto do poder Mogor, no 

rescaldo dos confrontos em Suali291.  

                                                           
287 Segundo Artur Teodoro de Matos a perda de Ormuz originou uma quebra nos rendimentos do Estado 
da Índia, dado que aquela praça representava cerca de 20% do seu rendimento total. Como forma de 
contornar este facto foi lançada uma nova tributação, que a par das receitas provenientes do Ceilão, 
permitiram atenuar estas consequências financeiras, sentidas nomeadamente na praça de Diu. Deste 
modo, quando contrapostos os orçamentos gerais de 1620 e 1635, verificamos o aumento substancial 
da receita, que apesar do igual incremento na despesa, possibilitou a quase triplicação do saldo da sua 
conta geral. Veja-se, Artur Teodoro de MATOS, Na Rota da Índia – Estudos de História da Expansão 
Portuguesa, Macau, Instituto Cultural de Macau, 1994, pp. 61-81. Sobre o comércio português no golfo 
Pérsico, veja-se Leonor Freire COSTA, Império e Grupos Mercantis entre o Oriente e o Atlântico, Lisboa, 
Livros Horizontes, 2002, pp. 18-21. 

288 J. C. BOYAJIAN, op. cit., pp. 229-230. 

289 H. DUNLOP (ed.), Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzie, vol. I, ‘s-
Gravenhage, Nijhoff, 1930, pp. 13-15 («Carta de Pieter van den Broecke a directores de 
VOC em Amsterdão», Surate, 06.08.1622). 

290 N. STEENSGAARD, op. cit., pp. 124-125.  

291 Ramkhrishna MUKHERJEE, The Rise and Fall of the East India Company: a sociological appraisal, Nova 
Iorque e Londres, Monthly Review Press, 1974, pp. 98-99. 
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O Estado da Índia perdeu, deste modo, importantes pontos-estratégicos ao 

longo do espaço asiático na primeira metade de Seiscentos: falamos de Ormuz (1622), 

posição geo-estratégica e financeira fulcral da rede do Estado da Índia, referida como a 

«preciosíssima piedra del anillo de la India»292; de várias fortalezas no Ceilão, prelúdio 

da perda total da ilha na década de 1650; de Nagasaki (1639), cuja expulsão a mando 

de Bakufu Tokugawa293 se deveu à interferência jesuíta e significou a perda do acesso à 

prata japonesa294; e de Malaca (1640), importante ponto geo-estratégico de ligação 

entre os mares indianos e o Sudeste Asiático295. 

 A estas perdas acrescentavam-se os vários bloqueios efectuados pelos 

neerlandeses na barra de Goa, com efeitos nefastos para a Carreira da Índia e para o 

comércio português asiático. Nesta primeira metade de Seiscentos contamos cerca de 

cinco bloqueios a Goa, com durações e repercussões distintas. Entre 1604-1608 

realizaram-se três, com a duração de algumas semanas, com poucas consequências 

económicas mas sérios danos na reputação marítima do Estado da Índia296. Em 1623, a 

armada anglo-neerlandesa bloqueou a capital do Estado da Índia por três meses, 

impedindo a largada da nau portuguesa S. Tomé, naquela que foi a primeira vez que 

uma embarcação da Carreira foi impedida de regressar ao reino297. Saliente-se que 

esta acção conjunta acabou por não ter continuidade temporal devido aos 

                                                           
292 Colección de documentos inéditos para la historia de España, vol. 61 («Memorias de Matías Nova»), 
citado por Rui FERNANDÉZ, Las relaciones hispano-inglesas entre 1603 y 1625. Diplomacia, comercio y 
guerra naval, Dissertação de Doutoramento, Universidade de Valladolid, 2012, p. 346. 

Esta designação proviria de antigas adjectivações de moradores de Ormuz, que consideravam aquele 
espaço como a pedra do anel que era o mundo sendo que, por isso, era costumeiro dizer-se que «a 
alfândega d’Ormuz é um cano de prata que continuamente corre». Cf. Frei Gaspar da CRUZ, Tratado das 
Coisas da China, Lisboa, Cotovia, 1997, p. 278. 

293 Bafuku foi o efectivo detentor do poder no Japão durante cerca de sete séculos, sob o comando do 
Xogum. A dinastia dos Tokugama (1603-1867), que fechou as portas aos missionários e às coroas 
ibéricas, foi a última dinastia xogunal, terminando na segunda metade do século XIX ante a forte 
pressão internacional para se reabrirem os portos japoneses ao mundo ocidental. 

294 Situação ainda mais grave com o posterior corte, oficial, com Manila (após 1640) e consequente 
perda do acesso à prata oriunda da Nova Espanha. Sobre o recuo português no Extremo-Oriente, veja-se 
a obra de G.B. SOUZA, op. cit. 

295 Acerca das perdas portuguesas na Ásia na primeira metade do século XVII, vejam-se os estudos de G. 
V. SCAMMELL, art. cit., pp. 445-458; S.SUBRAHMANYAM, art. cit., pp. 65-76; G. WINIUS e L. BLUSSÉ, art. 
cit., pp. 73-83; E.V. VEEN, op. cit. 

296 A. MURTEIRA,  op. cit., pp. 148-152. 

297 Ibidem, p. 196. 
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desentendimentos entre britânicos e neerlandeses, estilhaçados definitivamente com 

o «massacre» de Amboino no mesmo ano. Interessante referir que um dos pomos de 

discórdia incidia sobre a pretensão britânica de uma colaboração de cariz defensivo, 

contrariada pela postura ofensiva neerlandesa, antagonismo sintomático do 

enquadramento díspar de ambas as Companhias relativamente ao Estado da Índia298. 

Note-se que as divergências entre as duas companhias eram transversais a todo o 

espaço asiático, pois apesar destas cooperações específicas os neerlandeses eram 

encarados a nível comercial, pelos britânicos, como «too false to be believed in such 

matters»299, como foram caracterizados por alguns oficiais da Companhia em 1622, o 

que exprimia a desconfiança existente entre ambas as companhias, que vincava o seu 

distanciamento e limitava os momentos de cooperação. Década e meia mais tarde e 

após o falhanço de um bloqueio em 1626300, a capital asiática portuguesa foi 

sucessivamente bloqueada a partir do forte neerlandês em Vengurlá, a norte de Goa 

(1637-1641), impedindo-se a partida de naus da Carreira da Índia e obstruindo a 

realização do comércio inter-asiático que ali passava, que se desviou para outras 

paragens301. 

 As primeiras quatro décadas do século XVII significaram, assim, os primeiros 

retrocessos do Estado da Índia perante a emergência concorrencial das companhias 

norte-europeias, sendo as suas possessões alvo de uma pressão generalizada que 

antevia a continuação do recuo português. As diferentes estruturas, características e 

estratégias de neerlandeses e britânicos promoveram distintos resultados no seu 

choque com os interesses portugueses. Os maiores recursos e a política ofensiva da 

VOC significaram mais perdas e forçaram o reposicionamento do Estado da Índia em 

algumas zonas, nomeadamente na Insulíndia e no Ceilão e, posteriormente, em 

regiões do subcontinente indiano. A EIC, por sua vez, com menores recursos que os 

neerlandeses e, também por isso, com limitada presença na Insulíndia, concentrou as 

                                                           
298 Ibidem, p. 127. 

299 Cf. W. FOSTER, The English Factories in India, 1622-1623, op. cit., p. 25 («Carta de Thomas Rastell, Gil 
James e Joseph Hopkinson para o presidente e Conselho de Batávia», Surate, 24.01.1622). 

300 J. C. BOYAJIAN, Portuguese Trade…, op. cit., p. 221.  

301 P.P. SHIRODKAR, «Dutch-Portuguese Relations in the East (1580-1663) vis-a-vis Indian Peninsula», in 
Stvdia, nº48 (1989), p. 131. 
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suas actividades no Golfo Pérsico e no Guzerate. Nestes espaços a oposição não foi tão 

fracturante como a da VOC, apesar da importante perda de Ormuz, de algumas 

embarcações da Carreira da Índia e do desafio à presença comercial portuguesa. 

Noutra perspectiva, estando o efectivo poder da região persa e guzerate nas mãos de 

poderes asiáticos como o Xá e o imperador mogor, o Estado da Índia não tinha a 

capacidade para erradicar a presença britânica. 

Estas diferentes interacções explicam, também, as distintas soluções de 

conflito: por um lado, o choque de interesses entre a VOC e o Estado da Índia teve 

como palco uma área geograficamente mais vasta e, por isso, de maior dificuldade de 

resolução; por outro lado, a disputa entre a EIC e o poder português restringiu-se às 

regiões do Guzarate e da Pérsia onde, estabelecida a paz, não seria justificável a 

continuação das hostilidades, como sucederia em 1635302.  

 

2.1.5 - ENCERRAMENTO OFICIAL DOS ANTAGONISMOS ANGLO-PORTUGUESES – A CONVENÇÃO DE 

GOA 

A Convenção de Goa de 1635303, celebrada pelo vice-rei, D. Miguel de 

Noronha304 e o governador de Surate, William Methwold, formalizou o fim oficial do 

conflito entre britânicos e portugueses na Ásia, promovendo as tréguas e a cessão de 

armas entre ambos os poderes, tal como estava inserido no acordo de pazes anglo-

espanhol de 15 de Novembro de 1630305. A procura deste entendimento já remontava 

a 1616, sendo reforçada posteriormente em 1620, ambas por iniciativa britânica, mas 

que esbarraram nas exigências e relutância espanholas em abrir aquele espaço 

comercial aos britânicos. Estas premissas alterar-se-iam pouco depois e, em 1622-

1623, no contexto das negociações para o Spanish Match306, a hipótese de acordo 

                                                           
302 S. SUBRAHMANYAM, art. cit., p. 68.  

303 Sobre a convenção de Goa, veja-se Pedro NOBRE, «Convenção de Goa», Enciclopédia Virtual da 
Expansão Portuguesa, Centro de História de Além-Mar, [Consultado a 20 Fevereiro 2012] Disponível em 
http://www.fcsh.unl.pt/cham/eve/>. 

304 4º conde de Linhares  (1629-35). 

305 CTCP, II, pp. 239-261 («Capitulações das Pazes feitas entre D. Filipe IV e D. Carlos I», 15.11.1630). 

306 Sobre o Spanish Match, ou as negociações para uma aliança matrimonial anglo-espanhola na década 
de 1620, vejam-se, entre as inúmeras obras, Thomas COGSWELL, «England and the Spanish match», in 
Richard Cust e Ann Hughes (eds.), Conflict in Early Stuart England. Studies in religion and politics 1603-

http://www.fcsh.unl.pt/cham/eve/
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voltou a surgir. Todavia, o insucesso da aliança matrimonial estender-se-ia, por 

acréscimo, à paz na Ásia307. Com o acordo de 1635 os britânicos obtiveram o direito de 

abrigo e de comércio nos portos do Estado da Índia e os portugueses, além de 

subtraírem um inimigo no espaço asiático, garantiram a utilização das suas 

embarcações, contornando assim os bloqueios e as ofensivas marítimas neerlandesas, 

principais adversários do poder português na Ásia. 

  Destaque-se que a iniciativa deste entendimento partiu da EIC, pois não 

obstante a sua presença em importantes zonas do comércio asiático, possuía um 

poder militar diminuto e, por isso, as suas embarcações navegavam frequentemente 

integradas nas armadas neerlandesas, o que enfraquecia a sua capacidade de trato. O 

seu comércio experimentava, de igual modo, um ocaso em todas as feitorias asiáticas, 

encarando-se o acordo com os portugueses e consequente aproveitamento do seu 

domínio comercial sobre alguma regiões, como a única forma de manter sustentável a 

presença britânica naquelas paragens308. A EIC e os mercadores da Courteen 

Association passaram, assim, a introduzir-se em mercados dominados pelo Estado da 

Índia, como Moçambique, Malabar, Canará e Golfo Pérsico, o que se revelou 

prejudicial aos interesses portugueses, em particular pela perda do exclusivo do 

comércio da pimenta da costa ocidental indiana. Assim, os britânicos, descentralizando 

a sua acção das zonas dominadas pelos neerlandeses (onde não se conseguiram 

impor), passaram a disputar o comércio em mercados anteriormente controlados 

pelos portugueses, não pagando, além disso, direitos alfandegários nos portos do 

Estado da Índia.  

Para o Estado da Índia um dos pontos mais prejudiciais subjacentes ao acordo 

foi o acesso britânico ao mercado chinês. De facto, com o bloqueio neerlandês às 

armadas portuguesas em Malaca, o vice-rei teve de conceder o fretamento de 

embarcações britânicas com destino a Macau, como forma de contornar a oposição 

                                                                                                                                                                          
1642, Harlow, Longman, 1989, pp. 107-133; Glyn REDWORTH, The prince and the Infanta: the cultural 
politics of the Spanish match, New Haven, Yale University Press, 2003; Alexander SAMSON (ed.), The 
Spanish Match. Prince Charles´s journey to Madrid, 1623, Aldershot, Ashgate, 2006. 

307 R. FERNANDÉZ, op. cit., pp. 388-389. 

308 R. PUGA, «“A Convenção de Goa” (1635) e a primeira viagem (luso) – inglesa a Macau», in Revista de 
Estudos Anglo-Portugueses, nº14, (2005), p. 82. 
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neerlandesa e assegurar o acesso às mercadorias da região chinesa309. Com esta 

penetração nos mares da China, os mercadores britânicos lograram obter largas 

concessões comerciais em Macau e o acesso ao comércio da seda, do pau da China, da 

porcelana e do ouro.310.   

O Estado da Índia, não obstante todas estas repercussões negativas no seu 

comércio asiático, ficou com menos um adversário naquele espaço, podendo 

concentrar todos os seus esforços no combate à acção neerlandesa. Neste processo de 

adaptação à balança de forças na Ásia, os britânicos representavam um importante 

auxílio, não militar mas de apoio comercial, fornecendo o transporte de mercadorias 

portuguesas nas suas embarcações, protegendo aquelas dos ataques neerlandeses e 

permitindo a continuação do comércio português em alguns mercados asiáticos, onde 

perdera a predominância311. O acordo de 1635, todavia, embora tenha posto termo a 

cerca de cinquenta anos de conflitos anglo-portugueses, não enfraqueceu o poder 

neerlandês, cujo domínio sobre os vários mercados comerciais asiáticos iria manter-se 

e alargar-se, em boa parte à custa do Estado da Índia. 

 

 

 

 

 

                                                           
309 Com este apoio a Companhia britânica almejava o recomeço do trato com o Japão e a introdução no 
comércio com Macau, procurando o estabelecimento ali de uma feitoria, algo que nunca viria a obter. A 
primeira viagem realizou-se logo em 1635, sucedendo-se outras nos anos seguintes. Em 1637, chegava à 
cidade do Santo Nome de Deus, uma frota de quatro barcos da Courteen Association, no que fora a 
primeira expedição totalmente britânica naquelas águas. O fretamento da primeira viagem, em 1635, 
assim como de outra, em 1644, não fora do conhecimento dos directores da Companhia em Londres 
que, posteriormente, censuraram aquelas iniciativas, afirmando que expunham as embarcações 
britânicas à captura neerlandesa, sintomático do temor e menor capacidade marítima britânica para se 
opor à VOC. Veja-se, R. PUGA, op. cit., p. 50-65. 

310 M.M.S. BLANCO, op. cit., pp. 547-549;  

311 R. PUGA, «A Convenção...», art. cit., p. 83. 
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2.2 – A interação anglo-portuguesa na Ásia: pragmatismo e flexibilidade 

no espaço ultramarino pós-Convenção de Goa 

 

2.2.1 – O CONTEXTO EUROPEU  

A Europa de meados de Seiscentos, como já afirmámos, foi um palco de fortes 

antagonismos no contexto da Guerra dos Trinta Anos que, com a excepção da 

Inglaterra (envolvida numa grave crise interna), teve a participação dos principais 

poderes europeus312. O seu final, celebrado parcialmente em Vestefália (1648) e, mais 

tarde, no Tratado dos Pirenéus (1659), traduziu-se em acrescidas preocupações 

defensivas para o reino português que, desde 1640, procurava legitimar 

diplomaticamente a sua independência e dinastia, jogando com a luta de poderes 

existente no cenário europeu313. O sucesso do movimento restaurador português 

dependeu, assim, da aproximação e do apoio dos grandes poderes europeus. Estas 

pretensões não foram fáceis de obter pois as relações de diplomacia inseriram-se num 

complexo quadro europeu, onde proliferava uma vasta e intrincada teia de interesses 

(continentais e ultramarinos) que condicionaram a política diplomática portuguesa. Em 

simultâneo à legitimação dinástica, o reino português estava embrenhado em frentes 

militares na metrópole (contra a monarquia hispânica) e no mar (contra neerlandeses 

e britânicos), o que dificultava ainda mais a obtenção de entendimentos com qualquer 

uma destas potências. Face a esta vulnerabilidade, qualquer tipo de acordo (que visava 

o reconhecimento do monarca português e o auxílio na defesa territorial) só seria 

firmado à custa de grandes privilégios e vantagens, sendo pois à luz destes contextos 

que os tratados assinados entre 1640 e 1665 devem ser entendidos314. 

A monarquia francesa foi, até à Paz dos Pirenéus, o principal esteio e suporte 

da diplomacia portuguesa. Paris adoptou, contudo, uma política ambígua e volátil, 

utilizando o movimento português como forma de hostilizar a monarquia espanhola. A 

paz de 1659 significou o abandono do reino francês como a principal âncora 

                                                           
312 Sobre o contexto político da segunda metade do séc. XVIII veja-se, entre outros estudos, Tim 
BLANNING, The Pursuit of Glory:Europe, 1648-1815, Londres, Allen Lane, 2007. 

313 J.B. MACEDO, op. cit., pp. 171-181; E. BRAZÃO, op. cit., p. 90. 

314 A.B. XAVIER, Pedro CARDIM, D. Afonso VI, Lisboa, Círculo de Leitores, 2006, p. 152. 
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diplomática portuguesa, passando a coroa inglesa (após a longa guerra civil da década 

de 1640 e o período republicano da década seguinte) a enquadrar-se como a principal 

alternativa de apoio à dinastia brigantina315. A relação diplomática anglo-portuguesa, 

nos primeiros tempos do governo da Casa de Bragança, traduzira-se em parcos 

resultados, como o tratado de Janeiro de 1642316, de forte cariz comercial e onde se 

confirmou a Convenção de Goa de 1635. Era, todavia, a aproximação possível ao reino 

inglês, que se mantinha aliado do inimigo espanhol e que, por conseguinte, não se 

comprometia demasiado com a nova dinastia portuguesa. Nas décadas seguintes 

estreitaram-se os laços diplomáticos (superando-se crises pontuais como a dos 

príncipes do Palatinado317) com o tratado comercial de Westminster (1654318) e a 

aliança matrimonial (1661319). Apesar destas aproximações diplomáticas, os ingleses só 

depois de 1669 se assumiram como o principal alicerce da diplomacia portuguesa, pois 

durante todo o conflito ibérico mantiveram uma posição dúbia320.  

                                                           
315 J.B. MACEDO, op. cit., p. 189; P.S. MARTINEZ, op. cit., p. 144. 

316 Collecção dos Tratados, Convenções, Contratos e Actos Públicos Celebrados entre a Coroa de Portugal 
e as mais Potências desde 1640 até ao Presente, José Ferreira Borges de CASTRO (compil.), vol. I, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1856, pp. 82-101 («Tratado de paz e comércio entre D. João IV e Carlos I da Grã-
Bretanha», 29.01.1642) 

317 Em virtude da abolição da monarquia inglesa, uma facção da armada real liderada pelos dissidentes 
príncipes do palatinado, Rupert e Maurice (primos do monarca inglês), instalou-se durante dez meses no 
estuário do Tejo, em finais de 1649. A Coroa portuguesa procurou manter uma posição neutral, não 
conseguindo evitar, todavia, o seu envolvimento perante a chegada de uma esquadra representante do 
Parlamento inglês, que conduziu para o Tejo o epílogo da Guerra Civil. Perante a permanência dos 
príncipes, a esquadra inglesa bloqueou a foz do Tejo, apreendeu embarcações da Companhia do 
Comércio do Brasil e envolveu-se em trocas de tiros com os fortes de São Julião e Cabeça Seca. Estes 
antagonismos desencadearam o confisco de bens dos mercadores britânicos estantes em Lisboa, com 
igual resposta do governo de Londres para com os comerciantes portugueses. Sobre esta questão veja-
se T. Bentley DUNCAN, Uneasy Allies: Anglo-Portuguese Commercial, Diplomatic and Maritime Relations, 
1642-1662, Nova Iorque, Vantage Press, 2001, pp. 68-112.  

Pressionada por este contexto e após a saída das embarcações realistas, a coroa portuguesa procurou 
atenuar as consequências do conflito e acordou o tratado anglo-português, de 29 de Dezembro de 1652, 
que estipulou amplas concessões aos mercadores ingleses. Preâmbulo do tratado de Westminster, dois 
anos depois, o acordo de 1652 foi demonstrativo da vantagem negocial inglesa e da necessidade 
portuguesa em sanar o que houvera sido, como apelidou Valladares, um estado de «guerra não 
declarada». Veja-se Rafael VALLADARES, A Independência de Portugal: guerra e restauração 1640-1680, 
Lisboa, 2006, p. 149. 

318 CTCP, II, pp. 194-231 (“Paz e Confederação entre Portugal e o Reino Unido”, 10.07.1654). 

319 Ibidem, pp. 250-273 e 278-285 («Tratado de paz e aliança entre Portugal e o Reino Unido», 
23.06.1661). 

320 No confronto luso-espanhol os ingleses mantiveram uma posição dúbia, pois apesar de apoiarem 
militarmente os portugueses, mantinham contactos com os espanhóis, assegurando a estes que, mais 
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A relação anglo-portuguesa foi, entretanto, testada, em situações internas 

inglesas que envolviam a rainha D. Catarina. Num primeiro momento, no início da 

década de 1670, verificou-se o denominado repúdio da rainha, onde facções internas 

pressionaram a realização do divórcio régio baseado na infertilidade daquela, o que 

obrigou à intervenção do monarca português, que enviou para Londres Gaspar de 

Abreu, D. Francisco de Melo Manuel da Câmara e o marquês de Fronteira. Mais tarde, 

entre 1679 e 1684, no designado popish plot, D. Catarina era acusada de apoiar os 

planos de assassinato do monarca inglês e de procurar instaurar o Catolicismo no 

reino, o que originou a novo envio de representantes da coroa portuguesa, em 

particular D. Henrique de Sousa e Tavares (marques de Arronches) e Gaspar de 

Abreu321. À margem destas tensões, sem grandes consequências de fundo no 

relacionamento bilateral, os contactos diplomáticos centraram-se em torno de 

questões comerciais (traduzidas no tratado de Methuen de 1703) e de apoio político-

militar, relacionadas com a guerra pelo trono hispânico e o apoio militar contra as 

intenções francesas no território brasileiro, sendo notório, grosso modo, a pouca 

atenção diplomática conferida ao território asiático 322.   

Para a coroa inglesa, a segunda metade de Seiscentos ficou marcada, por um 

lado, pelo conflito contra os neerlandeses (traduzido em três guerras entre 1652 e 

1674323) e franceses (protagonizando sucessivos confrontos entre 1689 e 1713)324; por 

outro, pelas alterações internas provocadas pela Glorious Revolution de 1688 e a Bill of 

Rights, que definiram a matriz pela qual o sistema monárquico se iria reger 

                                                                                                                                                                          
tarde ou mais cedo, lhes entregariam a capital lisboeta. Cf. A.B. XAVIER e P. CARDIM, op. cit., pp. 153-
165. 

321 Maria Paula Marçal LOURENÇO, D. Pedro II, Lisboa, Círculo de Leitores, 2006, p. 217; Joana TRONI, D. 
Catarina de Bragança (1638-1705), Lisboa, Edições Colibri, 2008, pp. 168-177. 

322 P. CARDIM, Nuno Gonçalo F. MONTEIRO, David FELISMINO, “A diplomacia portuguesa no Antigo 
Regime. Perfil sociológico e trajectórias”, in Nuno G. F. Monteiro, Pedro Cardim e Mafalda Soares da 
Cunha (orgs.), Optima Pars – Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime, Imprensa de Ciências Sociais, 
Lisboa, 2005, pp. 277-337. 

323 J.R. JONES, The Anglo-Dutch Wars of the Seventeenth Century, Londres, Longman, 1996; Steven 
PINCUS, Protestantism and Patriotism: ideologies and the making of English foreign policy, 1650-1668, 
Cambridge, University Press, 1996. 

324 M. KISHLANSKY, op. cit., pp. 249-250; T. CLAYDON, op. cit., p. 152. 
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doravante325. Em paralelo, na Europa, o período que mediou a Glorious Revolution e o 

final da Guerra de Sucessão Espanhola elevou a coroa inglesa como a grande e a maior 

potência europeia. Em contraste, a paz de Utrecht (1713) tornava o reino francês mais 

vulnerável e a monarquia espanhola com um império reduzido, mas com uma maior 

coesão ibérica326. O reino português, apesar de não obter novos domínios em solo 

espanhol como pretendia, logrou manter intacto o território brasileiro e as possessões 

imperiais327, o que fora um importante feito, pois a sua preponderância e influência na 

condução da guerra e no processo de paz havia sido bastante diminuta328. 

 

2.2.2 – AS OPÇÕES DA NOVA DINASTIA NA DEFESA DO ATLÂNTICO E DA ÁSIA 

O movimento de 1640 forçou a nova dinastia a desdobrar-se em múltiplos 

palcos de modo a garantir o sucesso daquele, a defesa do seu território e a 

sobrevivência das possessões ultramarinas. No palco europeu, a estratégia passou, 

como já vimos, pelo arregimentar de apoios diplomáticos junto das principais casas 

europeias, cultivando auxílios na luta contra Filipe IV. À luta na Europa impunha-se, em 

paralelo, a premente defesa do Império, atacado no Atlântico e na Ásia329. 

De acordo com Hespanha330, os territórios ultramarinos foram pouco 

referenciados pelas Cortes nos momentos imediatos a 1640, estando concentradas na 

defesa da integridade continental e, por isso, mobilizavam esforços financeiros na 

                                                           
325 Frank O’GORMAN, The Long Eighteenth Century: british political and social history, 1688-1832, 
Londres, Arnold, 1997, pp. 31-36; M. KISHLANSKY, op. cit., p. 293. 

326 Isabel CLUNY, O Conde de Tarouca e a Diplomacia Moderna, Lisboa, Livros Horizonte, 2006, pp. 333-
335; J.O. LINDSAY, “International Relations”, in The New Cambridge Modern History, vol. VII («The Old 
Regime, 1713-1763»), J.O. Lindsay (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1970, pp. 191-213. 

327 Portugal envolveu-se, inevitavelmente, no conflito, aliando-se a ingleses e neerlandeses 
(abandonando a aproximação inicial ao partido francês), pois estes conferiam-lhe apoio militar (defesa 
do comércio continental e ultramarino), económico (cancelamento da dívida portuguesa) e diplomático 
(apoio às pretensões sobre a colónia de Sacramento e à concessão de algumas praças na Estremadura 
espanhola). Cf. J. B. MACEDO, op. cit., pp. 226-227;  M.P.M. LOURENÇO, op. cit., pp. 219-222. 

328 I. CLUNY, op. cit., p. 335. 

329 Sobre a acção da diplomacia portuguesa nos anos subsequentes a 1640 veja-se, entre inúmeros 
estudos, Edgar PRESTAGE, As Relações Diplomáticas de Portugal com a França, Inglaterra e Holanda de 
1640 a 1668, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1928 e J.P.O. COSTA, «O império português e os 
diplomatas da Restauração», Stvdia, nº48 (1989), pp. 307-336. 

330 A.M. HESPANHA, «A “Restauração” Portuguesa nos Capítulos das Cortes de Lisboa de 1641», 
Penélope, 9/10 (1993), pp. 34-37. 
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preparação dos exércitos, das armadas e das estruturas militares defensivas. 

Valladares, por sua vez, refere que o interesse da nova dinastia na defesa das 

possessões ultramarinas recaiu sobre o mundo Atlântico331, mas não sobre a Índia, 

tese que suportava com as cedências de Tânger e Bombaim e, em particular, com as 

alegadas afirmações de D. João IV, de que apenas não abandonava a Índia pela defesa 

da honra portuguesa e da fé cristã332.  

Apesar desta falta de interesse sobre o espaço asiático e da concentração de 

esforços militares na defesa dos territórios continentais e atlânticos, desde cedo houve 

a preocupação geral de notificar as praças ultramarinas acerca do movimento 

restaurador e, deste modo, incluí-las rapidamente na órbita da nova dinastia. Todas, 

com excepção de Ceuta, se colocaram ao lado dos Bragança, movidas por 

fundamentos de ordem local333. Por outro lado, logo em Janeiro de 1641, era expressa 

a vontade régia em enviar socorros para a Índia, o que não chegaria a ser efectuado 

por falta de recursos334. Para Ames, esta escassez de meios induziu a nova dinastia a 

fazer uma escolha no seu espaço transoceânico, que passou por um maior enfoque no 

Brasil em detrimento do Estado da Índia, acreditando-se que o primeiro tinha um 

grande potencial e o segundo uma rentabilidade incerta. As duas primeiras décadas da 

nova dinastia teriam sido marcadas, assim, pela falta de apoio a Goa. O golpe de 

Estado de 1653, protagonizado por D. Brás de Castro e o seu consequente governo de 

cerca de dois anos, seria sintomático deste distanciamento335. Esta focalização 

                                                           
331 O investimento português na defesa do Atlântico africano e brasileiro produziu efeitos logo na 
primeira década brigantina, não obstante a nefasta acção corsária neerlandesa. Em 1648, lograva-se 
reconquistar o território angolano por intermédio de uma expedição luso-brasileira, saída do Rio de 
Janeiro e, seis anos mais tarde, readquiria-se o controlo do território brasileiro. Neste espaço, em 
grande parte devido à acção da Junta de Companhia Geral do Comércio, formada em 1662, a actividade 
comercial regressaria progressivamente à normalidade, em contraste com a realidade que se 
experimentava na Ásia. Cf. Jacques MARCADÉ, “O Quadro Internacional e Imperial”, in Nova História da 
Expansão Portuguesa, vol. VII («O Império Luso-Brasileiro, 1620-1750»), Frédéric Mauro (coord.), Lisboa, 
Estampa, 1991, pp. 33-37; S. SUBRAHMANYAM, art. cit., p. 74; J.B. MACEDO, op. cit., p. 182; A.B. 
XAVIER, P. CARDIM, op. cit., p. 157. 

332 R. VALLADARES, A Independência..., cit., p. 347. 

333 E.S. BARROS, op. cit., p. 102. Veja-se também José FERREIRA, A Restauração de 1640 no Estado 
Português da Índia, Dissertação de Mestrado em História, Univerisidade Nova de Lisboa, 2011. 

334 E.S. BARROS, op. cit., pp. 92-93. 

335 G. AMES, Renascent Empire…, cit., pp. 24-25. 



106 
 

atlântica é corroborada por vários outros autores, como Alden336 e Winius337, mas 

contestada por Edval Barros, que defende que dentro da orgânica da coroa o Conselho 

Ultramarino lutava pelo auxílio ao Estado da Índia, pois os seus membros possuíam 

uma forte ligação com a estrutura asiática e eram, por isso, mais sensíveis às 

necessidades de defesa. Àqueles adicionava-se uma vasta franja da sociedade, muito 

próxima e com grandes proveitos nos mares da Ásia (como mercadores, soldados e a 

pequena nobreza), para além dos interesses de exploração e propagação da fé das 

ordens religiosas338. Desta forma, Edval Barros aponta a forte preocupação do 

Conselho Ultramarino em defender acerrimamente as possessões asiáticas, tendo-se 

discutido logo nos primeiros anos da década de 1640 a necessidade de enviar apoio 

para Moçambique, Goa (que temia-se estarem em perigo) e Ceilão339, numa 

manifestação de interesse defensivo que perdurou nas Consultas do Conselho ao 

longo do conflito na Ásia.  

 

2.2.3 – O RECUO E A REESTRUTURAÇÃO DO ESTADO DA ÍNDIA  

As intenções e os planos de apoio defensivo às possessões asiáticas tiveram 

poucas consequências o que, juntamente com a forte oposição neerlandesa e dos 

poderes asiáticos, provocou o inevitável recuo da dimensão marítima e comercial do 

Estado da Índia. As perdas de importantes posições nos mares da Ásia (Ormuz, Malaca, 

Ceilão e a costa do Malabar), exponenciaram as dificuldades económicas que o Estado 

da Índia já experimentava desde finais de Quinhentos, a que se adicionava a retracção 

da Carreira da Índia, devido aos constantes ataques neerlandeses e ao 

desinvestimento da coroa340.  

                                                           
336 Dauril ALDEN, op. cit., pp. 182-187. 

337 G. WINIUS, "India or Brazil? Priority for Imperial Survival in the Wars of the Restauração," in George 
Winius (ed.), Studies on Portuguese Asia, 1495-1689, Burlington, Aldershot, Ashgate, 2001, p. 8. 

338 E.S. BARROS, op. cit., pp. 147-149. 

339 Ibidem, pp. 129-134. 

340 Este desinteresse régio traduziu-se em navios mal preparados em condições insuficientes que, por 
vezes, saíam tarde da barra de Lisboa, não escapando incólumes ao início da monção. Neste sentido, 
registaram-se anos verdadeiramente desastrosos para a Carreira: em 1650 não chegou nenhuma das 
cinco embarcações que saíram de Lisboa; entre 1655-1663 chegaram a Goa, em média, apenas um 
navio, e menos que isso a Lisboa; por fim, no espaço compreendido entre 1663-1667, não se efectuaram 
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 Devido à pressão exercida pelos neerlandeses, a celebração de um acordo 

extensível ao palco asiático, era algo bastante desejado pelas autoridades portuguesas 

em Goa, dado que à época haviam perdido Malaca (local estratégico chave para 

aceder ao comércio da Insulíndia e do “Extremo-Oriente”) e alguns portos no Ceilão, 

para além de assistirem ao bloqueio da barra de Goa e ao ataque por mar e terra de 

regiões adjacentes341. A Batávia não interessava a celebração de qualquer 

entendimento, todavia, as pazes bilaterais na Europa, em Novembro de 1644, 

forçariam o entendimento na Ásia. Os portugueses cediam as terras contíguas a Galle e 

o porto de Negumbo, enfraquecendo ainda mais a sua posição no Ceilão, onde já 

haviam perdido Batecalou (1638) e Triquinimale (1640)342. Por seu lado, os 

neerlandeses encerraram as hostilidades por dez anos mas, uma vez findo aquele 

período, retomaram a agressão, em particular no Ceilão, onde conquistaram Columbo 

e Jafanapatão, assumindo o controlo definitivo da ilha343. A VOC apoderava-se, 

finalmente, de uma posição estratégica no controlo da navegação entre o Índico 

Ocidental e o Golfo de Bengala e assumia o controlo do profícuo comércio de canela. À 

derrota no Ceilão adicionavam-se as perdas na costa do Coromandel, em finais da 

década de 1650, nomeadamente Negapatão [Negapatam] e Tutucorim [Tuticorin] às 

mãos dos Neerlandeses, e S. Tomé de Meliapor [Mylapore] pelo sultanato de 

Golconda344. 

À oposição neerlandesa juntava-se o antagonismo das forças asiáticas, 

nomeadamente do reino de Equeri e dos sultanatos de Bijapur e Omã. Os primeiros, 

aproveitando os ataques neerlandeses, forçaram o recuo português dos portos do 

Canará345, como Onor [Honovar], Braçalor [Basrur] e Mangalor, importantes na defesa 

                                                                                                                                                                          
praticamente viagens. Cf. N. CHATURVEDULA, op. cit., pp. 52-53; G. AMES, «The Carreira…», p.17; IDEM, 
The Globe…, op. cit., p. 205; A.B. XAVIER, P. CARDIM, op. cit., pp. 156-157. 

341 M.M.S. BLANCO, op. cit., p. 634; E. CARREIRA, op. cit., pp. 23-24. 

342 M.M.S. BLANCO, op. cit., pp. 634-636; C.R. BOXER, «Portuguese and Dutch Colonial Rivalry, 1641-
1661», Stvdia,  nº2 (Julho 1958), pp. 15-17. 

343 G. AMES, Renascent…, cit., p.24. 

344S. SUBRAHMANYAM, O Império..., cit., pp. 252-254; E. CARREIRA, op. cit., pp. 22-23. 

345 A importância dos portos da costa do Canará na orgânica do Estado da Índia incidia no capacidade de 
abastecimento a Goa com bens alimentares, assim como no acesso ao mercado de pimenta, canela e 
gengibre. Cf. D. ALDEN, The Making..., cit., p. 187; Anthony DISNEY, The Twilight of the Pepper Empire 
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do território goês, doravante mais vulnerável346. O antagonismo subsistiria naquelas 

partes até finais da década de 1670, altura em que intervenções militares portuguesas 

possibilitaram o acordo e consequente ressurgimento do poder português naquela 

costa347. Os Omanitas foram, todavia, a principal preocupação asiática até ao primeiro 

quartel do século XVIII. Liderados por Saif al-Ya’rubi (1649-1679), edificaram uma 

poderosa marinha de guerra com base nas embarcações apresadas aos portugueses, 

tornando-se a única força asiática capaz de enfrentar no mar os poderes europeus348. 

A sua oposição contava com o apoio do armamento neerlandês e estendeu-se do 

Golfo de Omã para o Mar Arábico, costa suaíli e faixa ocidental indiana, o que numa 

primeira fase provocou o recuo português do primeiro espaço, uma vez que a perda de 

Mascate, em 1649, desencadeou a perda de todas as pequenas praças que lhe eram 

dependentes e limitou a presença portuguesa à pequena feitoria do Congo349. Nos 

anos seguintes o conflito omanita materializou-se nos ataques à costa suaíli e à 

Província do Norte, logrando-se a defesa da última, mas não da primeira, de onde os 

portugueses foram expulsos no final do século XVII 350.  

 A década de 1660 foi marcada pela expulsão portuguesa dos portos do Malabar 

(Coulão [Quílon], Cranganor [Kranganur], Cananor [Kannanur] e Cochim), por 

intermédio da pressão neerlandesa. Após a conquista daquelas praças, a VOC assertou 

as pazes com o Estado da Índia o que, de certa forma, estancou o recuo português nas 

últimas três décadas. As conquistas neerlandesas no Malabar permitiram o seu 

controlo sobre o comércio de pimenta (participando também no trato de arroz, pedras 

preciosas e marfim), numa posição comercial e territorial utilizada, em algumas 

                                                                                                                                                                          
Portuguese Trade in Southwest India in the Early Seventeenth Century, Cambridge, Harvard University 
Press, 1978, p. 17. 

346 E. CARREIRA, op. cit., pp. 24. 

347 G. AMES, Renascent…, cit., pp. 158-160.  

348 G. AMES, «The Province of the North: War, Trade and Urban Planning in an Age of Decline and 
rebirth, ca. 1600-1683» in Liam M. Brockey (ed.), Nodes of Empire: Portuguese Colonial Cities in the Early 
Modern World, Aldershot, Ashgate, 2008, pp. 142-143; C.R. BOXER, O Império…, cit., p. 141. 

349 E. CARREIRA, op. cit., p. 20. 

350 C.R. BOXER, O Império... cit., pp.141; E. CARREIRA, op. cit., pp. 29-31; G. AMES, «The Province...», cit., 
p. 145. 
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ocasiões, para bloquear o fornecimento alimentar a Goa351. Sublinhe-se que as 

investidas da VOC sobre o Malabar português desencadearam os protestos da coroa 

portuguesa durante os anos seguintes, a qual pediu a restituição das praças 

conquistadas após a ratificação do tratado de 1663 por Batávia352, num diferendo que 

apenas ficou selado no Tratado de Haia de 1669353. 

 A readaptação e continuidade portuguesa nos mares da Ásia foram, em parte, 

asseguradas pelas reformas e reestruturações empreendidas no último terço do século 

XVII, numa reacção do regente D. Pedro após o término das sucessivas perdas 

infligidas pela VOC, que possibilitou a revitalização económica e a manutenção das 

possessões portuguesas. Será nesta conjuntura de reestruturação que se situa no 

tempo a cessão e consequentes diferendos em torno de Bombaim. Para a coroa a 

cedência daquele espaço tinha sentido e enquadrava-se na estratégia de redefinição 

das suas prioridades que, apesar da cedência de uma parcela territorial, permitia a 

defesa das restantes possessões portuguesas ante os sistemáticos ataques dos 

opositores neerlandeses e asiáticos que, como referimos, pressionaram o recuo e 

aquela mesma redefinição do Estado da Índia. 

 As medidas aplicadas incidiram em quatro pilares estruturantes do Estado da 

Índia, fulcrais para a sua defesa e progresso, como eram os domínios militar, político, 

económico e religioso354. No primeiro caso, a preocupação régia passou pelo 

restabelecimento de uma presença militar adequada que permitisse resistir às 

                                                           
351 J. ISRAEL, op. cit., pp. 245-253; L.F. ANTUNES, «A Crise no Estado da Índia no final do século XVII e a 
Criação das Companhias de Comércio das Índias Orientais e dos Baneanes de Diu», Mare Liberum, nº9 
(1995), p. 19. 

352 A VOC aproveitou o hiato temporal entre a assinatura do tratado luso-neerlandês na Europa (Agosto 
de 1661) e a sua publicação oficial no Oriente (Março de 1663), para encerrar o ciclo de conquistas no 
Malabar. 

353 A coroa portuguesa obtinha a pacificação dos seus diferendos com as Províncias Unidas, abdicando 
das praças de Cochim e Cananor, e pagando em sal de Setúbal, 500 mil cruzados. Cf. CTCC,  1, pp. 444-
471; P.S. MARTINEZ, op. cit., p. 148; S. SUBRAHMANYAM, art. cit, p. 74. 

354 Sobre as medidas reformadoras introduzidas, vejam-se os estudos de L.F. ANTUNES, «A Crise...», cit., 
pp. 23-26; N. CHATURVEDULA, op. cit., pp. 53 e 197-198. Vejam-se também os artigos de Glenn Ames, 
que conferiu particular atenção às reformas empreendidas pelo Estado da Índia na segunda metade do 
século XVII: «Fama e Reputação: The Provincial Portuguese Nobility, the Challenges of the Restoration 
Era, and the Imperial Service in the Estado da India, ca. 1661-1683»,  Journal of Early Modern History, 6, 
nº1 (2002), pp. 16-18; «Pedro II and the “Estado Da India”: Braganzan Absolutism and Overseas Empire, 
1668-1683», Luso-Brazilian Review 34, no. 2 (1997), pp. 5-9; «The Estado da Índia 1663-1677: priorities 
and strategies in Europe and the East», Studia, nº 49 (1989), pp. 291-292. 
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ofensivas dos reis vizinhos e dos inimigos europeus, consubstanciada no 

estabelecimento, em Goa, de um terço permanente de 500 homens. A nível político as 

reformas centraram-se na adopção de uma política de neutralidade355 e no 

restabelecimento do controlo efectivo da coroa sobre as zonas periféricas do Estado 

da Índia, que se tinham afastado e autonomizado nas décadas anteriores. No campo 

económico destacaram-se as melhorias na Carreira da Índia356, o envio anual de 

embarcações de combate ao corso e pirataria no Golfo Pérsico e Mar Arábico 

(assegurando a eficácia do sistema de cartazes) e, por fim, a aposta na territorialização 

de Moçambique e na exploração comercial e mineral da bacia do rio Zambeze. No 

domínio religioso foi intentada a aplicação de medidas com o intuito de controlar o 

poder dos religiosos presentes na Ásia, privilegiando-se a lógica económica às medidas 

e práticas cristãs. Ou seja, procurou-se mitigar a política inquisitorial e limitar o 

impacto das acções sobre os órfãos hindus357 e, deste modo, não antagonizar a 

importante comunidade gentia, cujas ligações mercantis eram fundamentais para o 

desenvolvimento económico e comercial do Estado da Índia. De facto, a política 

repressiva aplicada pelos religiosos pressionava os comerciantes asiáticos a 

abandonarem os territórios portugueses e a procurarem a tolerância britânica ou de 

outros reinos locais, situação particularmente sensível na Província do Norte, cuja 

acção religiosa desencadeou o largo êxodo de asiáticos para um espaço de maior 

tolerância, como Bombaim. 

Estas várias medidas encontraram, naturalmente, muitas resistências internas, 

de grupos de interesses estabelecidos (comerciantes, oficias régios, religiosos), que 

conseguiram minimizar o impacto de algumas acções (nomeadamente as religiosas) e 

bloquear outras (como a instituição de uma parcial liberdade de trato na costa oriental 

                                                           
355 Sublinhe-se que esta posição neutral e a consequente dissociação dos mercadores portugueses de 
qualquer conflito, consubstanciaram-se como benéficos para o tráfico comercial português.  

356 Dos melhoramentos da Carreira da Índia destacamos o envio a tempo das suas armadas; a retoma da 
regularidade das viagens; a construção de melhores embarcações; a permissão de escalas nos portos 
brasileiros; e a proibição de paragens por tempo indeterminado a meio dos percursos. 

357 Era definido pela lei Sebastiana de 1559, que os órfãos hindus, juntamente com os seus bens, 
deveriam ficar à guarda jesuíta, sendo doutrinados e baptizados na fé cristã. A aplicação desta lei, 
todavia, sofreu abusos pelos religiosos, que tomavam as crianças após a morte do seu pai, apesar de 
ainda possuírem mãe e familiares próximos. Cf. AHU India, cx. 52, («Habitantes de Baçaim para o vice-rei 
Luís de Mendonça Furtado», Baçaim, 19.07.1671). 
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africana e a formação de uma companhia de comércio)358. Todavia, verificaram-se 

inegáveis progressos económicos e comerciais que possibilitaram a estabilidade e 

manutenção da estrutura do Estado da Índia durante o século seguinte359.  

A centúria de Setecentos, não obstante, colocou novos desafios a Goa, no 

contexto das profundas modificações internas no sub-continente indiano. 

Aproveitando o “vazio territorial” da desintegração do império Mogor, emergiram 

novos poderes independentes (como os Maratas e os anteriores príncipes tributários 

de Goa) e cresceu, de forma progressiva, a territorialidade britânica e francesa. Estas 

transformações internas estenderam-se, também, à região do Golfo Pérsico 

materializada, no primeiro quartel de Setecentos, na queda dos Safávidas e no 

enfraquecimento omanita, o que não evitou que a presença portuguesa naquela 

região cessasse na década de 1730. Foram, no entanto, os Maratas quem representou 

o maior perigo defensivo, tanto pela acção do pirata Angriá360 (atacando de forma 

sistemática os interesses do Estado da Índia, ao longo da costa ocidental indiana) como 

pela expansão político-territorial do seu império, que resultou na perda de Província 

do Norte no início da década de 1740. A tudo isto adicionava-se a concorrência 

comercial europeia, emitindo cartazes de navegação e rivalizando com o trato 

português na costa sul de Goa e no Malabar. O vice-rei português, D. Pedro Miguel de 

Almeida Portugal e Vasconcelos, marquês de Alorna (1744-1750), em carta para o seu 

sucessor, Francisco de Assis de Távora, marquês de Távora (1750-1754), sintetizava o 

relacionamento do Estado da Índia com os seus rivais norte-europeus, afirmando que 
                                                           
358 G. AMES, «Pedro II...», cit., pp. 9-10. 

359 Um desses dados era o bastante positivo orçamento de 1680 (similar ao dos primeiros anos de 
Seiscentos) e os números da Carreira da Índia, que entre 1668-1683 apresentou percentagens elevadas 
de sucesso na viagem de ida e de volta, na ordem dos 98% e 82% respectivamente. Cf. G. AMES, «The 
Carreira…», cit., pp. 26-27; IDEM, The Globe..., cit., p. 47; S. SUBRAHMANYAM, O Império..., cit., pp. 189-
91. 

360 Canogi Angriá havia sido vice-almirante da marinha marata, tendo-se afastado daquele poder 
durante o conflito mantido com Aurangzeb (entre 1690 e 1707), que enfraquecera o governo central 
marata. Esta conjuntura possibilitou que Canoji se rebelasse e actuasse à margem do controlo marata, 
fundando um principado de grande extensão, entre o porto de Bombaim e Vingurlá, onde atacava e 
saqueava as embarcações mercantis mogores, portuguesas e britânicas. Estas actividades tornaram-no 
o pirata mais temido da costa ocidental indiana, até à data da sua morte em 1729. Os seus 
descendentes continuaram as acções de pirataria nas décadas seguintes, se bem que com menor 
eficácia e impacto, sendo que em 1755, a acção conjunta anglo-marata eliminaria definitivamente a 
ameaça Angriá. Veja-se Jean SUTTON, The East India Company’s Maritime Service 1746-1834. Masters of 
the Eastern Seas, Woodbridge, Boydell Press, 2010 e Walter Sadgun DESAI, Bombay and the Marathas 
up to 1774, Nova Deli, Munshiram Manoharlal, 1970, pp. 47-48.  
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com ambos «tenho usado daquela prudência que se requer em quem não tem forças 

para repelir insultos e violências, por não convir na conjuntura presente chegar ao 

rompimento declarado»361, o que atesta uma incapacidade técnica e humana que 

advinha do século anterior e que recomendava uma política geral o menos fracturante 

possível.  

Os desaires militares e a concorrência comercial conduziram à diminuição do 

fluxo mercantil e das receitas de impostos alfandegários a si associados e, por 

conseguinte, motivaram o decréscimo da economia do Estado que, mesmo assim, 

manteve ao longo de Setecentos uma considerável actividade comercial, sustentada 

nas suas praças de Diu, Damão e Goa. Esta última, na década de 1750, ampliou o seu 

domínio territorial com a anexação dos territórios adjacentes, as denominadas Novas 

Conquistas, acção sintomática do foco territorial e continental, português e britânico, 

que caracterizou a segunda metade do século XVII e as primeiras décadas de 

Oitocentos362. 

A presença portuguesa no espaço asiático perdurou ao longo de Seiscentos 

numa disposição diferente do que fora a sua matriz, mas nem por isso de menor 

relevância e significado363. Empreendeu-se a reformulação necessária ante o novo 

quadro que se verificava na Ásia, com a emergência e antagonismo das Companhias 

norte-europeias e a pressão exercida pelos poderes asiáticos, adequando o modelo 

ultramarino da melhor forma às novas realidades que enfrentava. A continuidade da 

rede mercantil portuguesa privada e não oficial foi sintomática desta manutenção de 

influência e peso comercial, económico e social nos mares do Índico e do Pacífico. Tal 

era visível, por exemplo, na sistemática cooperação comercial entre particulares 

portugueses e a EIC, verificada em vários locais e bem visível na documentação, o que 

conservava o posicionamento português naquelas paragens e possibilitava a 

                                                           
361 CTCP, VI, pp. 298-347 («Instrucção que o Marquez de Alorna, Vice Rey da India, deixou ao seu 
sucessor o Marquez de Tavora», 1750). 

362 E. CARREIRA, op. cit., pp. 62-66; M.J.M. LOPES, Goa Setecentista: tradição e modernidade (1750-
1800), Lisboa, UCP, 1996, pp. 28-29. 

363 J.P.O. COSTA, «O Império Português em Meados do Século XVI», Anais de História de Além-Mar, nº3 
(2002), p. 116. Este artigo, apesar de abordar um período anterior, problematiza algumas linhas 
condutoras da época que irão marcar o império em meados de Seiscentos. 
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introdução britânica em espaços que não dominava ou onde os agentes locais eram 

portugueses, o que facilitava, por vezes, a interacção comercial364.  

 

2.2.4 – COOPERAÇÃO E ANTAGONISMO ANGLO-PORTUGUÊS 

 Como já afirmámos, a interacção entre os portugueses e os seus rivais norte-

europeus nos mares asiáticos e atlânticos não foi, necessariamente, uma extensão do 

quadro diplomático europeu. Se analisarmos o caso neerlandês, observamos que o 

entendimento na Europa não significou a pacificação oficial no além-mar subsistindo, 

todavia, a colaboração a nível não-oficial. Do lado britânico a situação foi ainda mais 

complexa, o que não invalidou a existência de uma estreita comunicação entre 

Londres e as presidências da EIC, sendo estas informadas dos desenvolvimentos na 

Europa e de como isso poderia afectar a estratégia a adoptar na Ásia. No início do 

século XVIII, por exemplo, os directores da Companhia escreviam para Bombaim, 

dando conta de um hipotético entendimento da coroa portuguesa com os reinos 

francês e espanhol, no contexto da Guerra de Sucessão Espanhola o que, a verificar-se, 

iria alterar, naturalmente, o relacionamento anglo-português naquelas partes. As 

informações foram então transmitidas para a Ásia, apesar das incertezas ainda 

existentes, prometendo-se novas notícias e ordens nos próximos navios365.  

Apesar dos acordos na Europa e (em especial) a Convenção de Goa, o apoio e 

auxílio oficial e informal366 foram acompanhados pela permanência de dissensões e 

atritos, por vezes paralelos, num intricado e complicado relacionamento. O “tom” da 

interacção aplicou-se consoante as especificidades da geografia e da questão 

                                                           
364 BL,IOR/E/3/93,fls.140-144 («Carta dos Directores da EIC para Bombaim», Londres, 04.05.1700); S. 
MASTER, The Diary of Streynsham Master, R.C. Temple (ed.), Londres, J. Murray, 1911, p. 492. 

365 BL,IOR/E/3/93,fls.212-217 («Carta dos Directores da EIC para o conselho de Bombaim», Londres, 
11.04.1701). 

366 O comércio particular, desempenhado tanto por mercadores privados como por elementos 
integrantes do Estado da Índia, era apontado como uma das causas para as dificuldades da alfândega 
régia, acusando-se de que «vay tudo naquelle Estado, por os particulares se encherem, e fica V. Mgde 
sem rendas». Cit. por E.S. BARROS, op. cit., p. 189, AHU, Consultas do Conselho Ultramarino para a Índia 
e China, Cód. 211 [Lisboa, 15/10/1644], fls. 29v-33 (João de Siqra Varejão Cappitão mor das naos da 
viagem dá conta de como os Olandezes, não aseitarão as pazes, e da cauza de q porq não vem as naos 
de viagem que lá estão e de outros particulares). 
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envolvente, sobrepondo-se a uma política geral que, na prática, apenas limitava a 

abertura de hostilidades que colocassem em causa a amizade oficial vigente.   

 Podemos, então, compartimentar o entendimento anglo-português em três 

eixos: comercial, militar e informativo. Acerca do primeiro e, como referimos 

anteriormente, um dos benefícios da Convenção de Goa para o Estado da Índia foi a 

capacidade de utilização das embarcações britânicas (também por motivos políticos367 

e informativos368), de modo a contornar os bloqueios neerlandeses nas águas asiáticas, 

em particular na Insulíndia e «Extremo-Oriente». Esta situação possibilitou a 

penetração comercial britânica no desejado mercado chinês que, logo em 1635, 

enviava o navio London, tendo expedido outras embarcações ao longo das décadas 

posteriores. Esta situação apresentava consequências perigosas para os interesses 

portugueses que, desde cedo, procuraram limitar aquela intromissão comercial369. 

Noutro sentido, a ligação britânica ao mercado chinês estabeleceria as pontes para a 

cooperação comercial entre os mercadores portugueses de Macau e os britânicos de 

Madrasta, em particular entre 1680 e 1750, traduzindo-se em importantes receitas 

para a alfândega britânica, assim como o acesso a preços razoáveis de produtos 

chineses, como o chá370. A utilização de embarcações britânicas estendeu-se a outras 

partes, como a costa do Coromandel, cujos ataques neerlandeses aos navios 

portugueses forçaram a navegação portuguesa sob a bandeira da Companhia371. O 

mesmo sucedeu em Goa, aquando dos sucessivos bloqueios da VOC, sendo comum a 

utilização de barcos da EIC e da Courteen Association, que expediam mercadorias 

portuguesas para o reino a troco de uma comissão de 3,5%372. Este tipo de 

                                                           
367 Em 1643 o novo capitão-geral de Macau, Luís de Carvalho de Sousa, e alguns soldados portugueses, 
embarcaram num patacho britânico para o socorro daquela cidade. Cf. AN/TT,DRILM,L51,fls.238-239 
(«Carta do vice-rei, D. João da Silva Telo e Meneses, para o rei português», Goa, 01.05.1643); 
AN/TT,DRILM,L50,fl.124v («Carta do vice-rei, D. João da Silva Telo e Meneses, para o rei português», 
Goa, 30.12.1643); 

368 O Conselho de Estado, tal como fizera no ano anterior decidiu, em 1644, enviar cartas de aviso para 
Macau pelas duas naus britânicas autorizadas nesse ano a passarem para aquela região. Cf. ACE, III, 
doc.7, pp. 7-9 («Sobre o aviso que se havia de fazer a Macau em navios, e visto não poder fazer-se, o 
fizesse pelas duas naus Inglesas», 14.03.1644). 

369 R. PUGA, op. cit., pp. 50-72. 

370 G.B. SOUZA, op. cit., pp. 223-225. 

371 K. MCPHERSON, art. cit., p. 220. 

372 Cit. por R. BARENDSE, art. cit., p.255.  
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colaboração comercial realizou-se, também, no sentido inverso, pois os mercadores 

portugueses possibilitaram o acesso britânico a mercados que lhes estavam fechados, 

como Manila. Os comerciantes portugueses mantinham ligações privadas com este 

espaço e a sua liberdade comercial ali era fundamental para romper as proibições de 

acesso a mercadores de outras nacionalidades, como os britânicos, cujas mercadorias 

transaccionadas para Inglaterra «are sent thither in the name and under the colors of 

the Portugals born and bred in India, no others being admitted a free trade thither, 

and especially the English having the same prohibition as to trade to the Spanish 

garrisons in Mexico, and Peru, in America»373. 

Outra dimensão deste entendimento comercial prendeu-se com a transacção 

mercantil directa como, por exemplo, a compra de cativos britânicos por mercadores 

portugueses ou a aquisição de escravos em Mombaça e Moçambique a negociantes 

portugueses374. O comércio era desenvolvido, sobretudo, por mercadores privados, 

cujas ligações e conhecimentos da geografia e dos processos mercantis locais 

constituíam uma mais-valia para a Companhia britânica, com uma presença incipiente 

em vários pontos da Ásia. Um desses casos era o do conhecido mercador Francisco 

Vieira de Figueiredo, com largo raio de acção ao longo da Insulíndia e da China, 

comerciando uma miríade de mercadorias375 e mantendo uma ligação próxima com os 

feitores britânicos em Bantão, Macaçar e Madrasta376.  

A nível oficial, verificaram-se, de igual modo, situações de colaboração, em 

particular na Índia. Assim, em 1644, foi aceite pelo Conselho de Estado o pedido do 

capitão britânico da fortaleza de Madrasta para comerciar em Negapatão, 

considerando-se o negócio útil para a alfândega da cidade; aproveitando-se a ocasião, 

propuseram ao dito capitão a troca de alguns cativos portugueses em Daca, por um 

                                                           
373 A Geographical Account of Countries round the Bay of Bengal, 1669 to 1679, by Thomas Bowrey, 
Richard Carnac Temple (ed.), Cambridge, Printed for the Hakluyt Society, 1905, p. 5. 

374 W. HEDGES, op. cit., pp. ccclvi e clxxx. 

375 Dos principais produtos transaccionados pelo mercador português, contam-se os têxteis da Índia, 
sedas, ouro e almíscar da China, prata das Filipinas, especiarias e sândalo da Insulíndia. 

376 C.R. BOXER, Francisco Vieira..., cit., pp. 7 e 52-53; D.K. BASSET, «English Trade in Celebes, 1613-67», 
Journal of the Malay Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 31, part 1 (Maio 1958), pp. 1-39. 
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mouro que estava em Goa377. O mesmo sucederia em Diu, onde embarcações 

britânicas iam, por vezes, carregar, pois consideravam aquele porto mais seguro do 

que o de Surate. O governador britânico chegou a pedir, inclusive, que «V. Ex. seja 

servido de nos conceder licença para embarcarmos livremente todo o fato que 

tirarmos das terras dos mouros, sem que por ele nos peçam nas alfândegas, direitos, 

imposições ou qualquer outro tributo; o que não entendemos nem pretendemos no 

tocante ao direito que se deverem de todo o nosso na que na dita cidade ou 

vendermos, ou nela para nos comprarmos, porque disso não pedimos liberdade». Os 

mercadores britânicos requeriam, assim, que a cooperação comercial fosse aplicada na 

praça de Diu, neste caso, que as mercadorias transportadas pelos seus navios e que 

eram procedentes de territórios fora do controlo português ficassem isentas do 

pagamento de taxas, com excepção das transacções efectuadas no porto de Diu378.  

Por fim, de realçar a aquisição directa de produtos junto das autoridades do 

Estado da Índia, como a venda de madeira em Damão379, de pimenta no Malabar380 ou 

de canela no Canará, sendo que neste último caso a situação assumiu contornos 

invulgares. Segundo carta do vice-rei a D. João IV, em Dezembro de 1641, percebe-se 

que o Conselho da Fazenda decidira vender a mercadores britânicos a canela oriunda 

do Ceilão que não se tinha conseguido vender a outros comerciantes e que, por isso, 

estava retida há quatro anos no porto de Cochim, tendo perdido qualidade381. Dois 

anos mais tarde, D. João da Silva Telo e Menezes justificava para Lisboa, que este 

pedido se enquadrava nas dificuldades financeiras do Estado da Índia e da sua 

necessidade em adquirir material defensivo, sendo que como tinha vendido a um 

preço bastante acima do normal, considerava que houvera tomado uma boa 

                                                           
377 ACE, III, pp. 13-15, doc. 9 («Sobre o trato que pede na fortaleza de Negapatão o capitão da fortaleza 
S. Jorge, e se largar aos Ingleses um mouro cativo a troco de cinco meninos portugueses que foram 
cativos no Dachém», 06.06.1644). 

378 ACE, III, p. 292, doc.155 («Cópia de um capítulo da carta do Presidente Inglês, residente em Surrate», 
1653). 

379 BL,IOR/P/341/2,fls.58-59,pt.3 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 26.11.1706). 

380 AN/TT,DRILM,L52,fls.67-69 («Carta de D. João IV para D. João da Silva Telo e Menezes», Lisboa, 
04.04.1644). 

381 AN/TT,DRILM,L48,fl.87v («Carta de D. João da Silva Telo e Menezes para D. João IV», Goa, 
18.12.1641). 
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decisão382. Não obstante este bom negócio, o monarca censurou a transacção, 

ordenando que a canela não fosse vendida a qualquer estrangeiro, mesmo que 

estragada e sem outra forma de ser comerciada383 acrescentando, em 1644, 

«devendo-se entender a boa correspondência que eu mandava ter com aquela nação 

em termos tanto mais apertados que não deixavam lugar a se lhe vender canela e 

outras drogas»384. Tal resolução ia de encontro ao pedido dos oficiais da câmara de 

Cochim, que requereram o envio anual de uma embarcação portuguesa para escoar a 

canela e impedir a sua venda a estrangeiros385.  

A recusa do monarca demonstrava que a cooperação comercial do Estado da 

Índia com a EIC era selectiva, protegendo espaços (Macau, Moçambique386) e produtos 

(canela), mas não impeditiva de procurar entendimentos comerciais específicos. De 

facto, em 1643, D. João IV indagava o vice-rei acerca da possibilidade de celebrar um 

novo acordo sobre o trato de pimenta com os britânicos, substituindo o que havia sido 

acordado no governo do conde de Linhares, procurando contornar as limitações 

comerciais impostas pela pressão estrangeira e volatilidade dos poderes locais, 

afirmando que «se poderia recear os inconvenientes que se seguiriam de chegar a 

alguma quebra com os Ingleses sendo o seu poder nesses mares tal como dizeis tão 

grande a ambição e pouca firmeza dos Reis da Índia nas matérias de interesse»387.  

Uma década mais tarde, em 1653, eram os britânicos quem propunham a união 

de embarcações com os portugueses, no contexto do antagonismo anglo-neerlandês 

na Europa e com o intuito de combater os navios da VOC, nomeadamente no Ceilão. 

Os conselheiros do Conselho de Estado aceitaram a proposta de forma unânime, 

                                                           
382 AN/TT,DRILM,L50,fl.97v («Carta de D. João da Silva Telo e Menezes para D. João IV», Goa, 6.12.1643). 

383 AN/TT,DRILM,L48,fl.225v («Carta de D. João IV para D. João da Silva Telo e Menezes», Lisboa, 
05.03.1643). 

384 AN/TT,DRILM,L48,fl.309v («Carta de D. João IV para D. João da Silva Telo e Menezes», Lisboa, 
04.04.1644). 

385 AN/TT,DRILM,L54,fl.225v («Carta de D. João IV para D. João da Silva Telo e Menezes», Lisboa, 
05.03.1643). 

386 ACE, III, pp.93-95, doc. 61 («Sobre o pagamento da gente das tranqueiras de Corangangem e Saiban, 
e presídios de Baçaim; aviso que houve de Chaul e sobre o padre frei Manuel da Cruz», 26.11.1645). 

387 AN/TT,DRILM,L48,fl.191 («Carta de D. João IV para D. João da Silva Telo e Menezes», Lisboa, 
05.03.1643). 
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contudo, os responsáveis britânicos acabaram por recuar388. Nova proposição foi 

efectuada pelos directores da EIC que, em 1668, faziam chegar junto do embaixador 

inglês em Lisboa propostas para serem apresentadas na corte, incidindo na liberdade 

de comércio ou no abastecimento de embarcações britânicas em todos os portos 

asiáticos portugueses389. A Companhia pretendia com esta proposta a expansão da 

influência comercial britânica, nomeadamente no mercado chinês, o que seria, desta 

vez, recusado pelos portugueses. Na primeira situação, de 1653, entende-se a abertura 

portuguesa para uma cooperação comercial, numa época em que o antagonismo 

neerlandês provocava fortes dissabores aos interesses do Estado da Índia. Uma década 

mais tarde, contudo, as circunstâncias haviam-se alterado e essa ameaça não era tão 

premente, para além de que a intromissão britânica nas águas do Índico oriental nunca 

fora do agrado português, justificando-se, assim, a recusa de Lisboa. 

 A cooperação anglo-portuguesa abrangia, de igual modo, o campo militar, 

nomeadamente no apoio concedido em alturas de conflito. Este era efectuado com 

cautela e, por vezes, de forma não oficial, de modo a não gerar dissensões com os 

poderes asiáticos envolvidos na contenda. Pretendia-se preservar ao máximo uma 

postura de neutralidade ou, pelo menos, de tratamento igual a ambos os lados em 

oposição. Sintomático desta estratégia foi a decisão, em 1695, de fornecer ajuda 

alimentar a britânicos e mogores, envolvidos em conflito, e a liberdade de passagem 

aos primeiros, mas não aos segundos (a menos que estes o requisitassem). Esta 

postura ia de encontro à opinião de um dos conselheiros que afirmara que devia 

conceder-se tudo aos britânicos e que ao mogor apenas devia ser dado o que não se 

podia rejeitar390. O auxílio a britânicos estendeu-se à feitoria de Carvar, que no início 

de Setecentos se antagonizara com o rei de Sunda, afirmando o vice-rei que este 

auxílio era obrigação do Estado da Índia perante as directrizes reais que mandatavam o 

                                                           
388 ACE, III, pp.292-294, doc. 156 («Sobre se haver de aceitar a oferta que faz o Presidente dos Ingleses 
de Surrate, acerca de se haverem de unir nossas e suas embarcações contra o Holandês», 03.11.1653); 
ACE, III, pp.297-299, doc. 159 («Sobre o Presidente Inglês se haver escusado da oferta que fez de se 
ajuntarem suas naus, e nossas contra o Holandês, e sobre se haverem de passar os galeões para Ceilão», 
10.01.1654). 

389 BL, IOR/E/3/87,fl.174, («Carta dos directores de Londres para Robert Southwell», Londres, 
18.06.1668). 

390 ACE, IV , p. 502, doc. 193 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 19.12.1695). 
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socorro às possessões do rei inglês e dos seus vassalos391. A par destas entreajudas 

esporádicas existiram várias tentativas para oficializar entendimentos, pontuais e 

específicos, que não chegaram a ser postos em prática, como a intenção, em 1656, de 

alinhamento com britânicos e franceses na Ásia contra o inimigo neerlandês392 ou, 

mais tarde, em 1704, a união com britânicos e neerlandeses contra as embarcações 

francesas393. Por último, deve ser referido o destacamento de soldados portugueses394 

ao serviço da EIC (para além de Bombaim e Madrasta, situações que posteriormente 

abordaremos), como a integração de cerca de cento e setenta elementos para o 

ataque de 1688 ao porto de Chatigão [Chittagong] no alto Ganges, no contexto do 

conflito aberto entre a Companhia britânica e o império Mogor395. 

 Um dos aspectos mais interessantes da colaboração entre ambos os poderes 

europeus foi a troca mútua de informações e a utilização de embarcações para fins 

não comerciais. No primeiro caso, as comunicações difundidas pelas embarcações 

britânicas incidiram: na transmissão de notícias da Índia e da Europa (como a chegada 

de um novo vice-rei a Goa, a morte do papa ou a possível paz luso-espanhola) 396; no 

transporte de correspondência procedente da corte portuguesa397; nos relatos sobre 

as movimentações de navios franceses398; e, em particular, nas informações acerca das 

actividades da VOC e dos ataques neerlandeses às possessões portuguesas que, por 

vezes, chegavam a Goa primeiro que as comunicações dos oficiais do Estado da 

                                                           
391 FUP,RV,L5,fl.54v («Carta do vice-rei para o feitor inglês de Karwar, Ignacio Icarvey», Goa, 25.08.1701). 

392 BL,M/Add.,20.844,fls.232-244v («Papel de D. Francisco de Lima», 13.03.1656).  

393 ACE, V, pp.182-184, doc. 64 («Conselho acerca da acção das embarcações francesas, ao largo da 
região de Canará, que atacaram duas embarcações portuguesas, sendo que, no passado, já haviam 
atacado navios ingleses e arábes», Goa, 18.11.1704); BL/IOR/P/341/2,fls.15-21,pt1 («Consulta do 
Conselho de Bombaim»), Bombaim, 24.11.1704). 

394 Estes soldados seriam na sua maioria, provavelmente, conversos. 

395 W. HEDGES, op. cit., p. lxxxv. 

396 Diário do Conde de Sarzedas, vice-rei do Estado da Índia (1655-1656), Artur Teodoro de Matos (ed.), 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses CNCDP, Lisboa, 2001, p. 98 
(14.09.1655) e p. 124 (23.10.1655); FUP,RV, L2,fl.81 («Carta do vice-rei para Henry Gary», Goa, 
12.03.1668). 

397 ACE, III, pp. 598-599, apêndice nº 80 («Carta do Conde de Sarzedas para D. João IV», Goa, 
24.11.1655). 

398 FUP,RV,L5,fl.88 («Carta do vice-rei, Caetano de Melo e Castro, para o governador de Bombaim», Goa, 
18.11.1704). 
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Índia399. As notícias veiculadas pelas embarcações portuguesas, se bem que em menor 

número incidiram, grosso modo, sobre as mesmas temáticas, ou seja, em torno do que 

se passava no espaço asiático e europeu400 e das movimentações da VOC401. Assim, em 

1696, o conselho de Bombaim informava Surate que «the Captain and Padre of Chaul 

have both of them letters that advise of twelve sail Dutch ships off Goa. The letters 

arrived about a week since but how long they were on the way we do not know». A 

cooperação informativa portuguesa era, assim, extensível, aos jesuitas, neste caso, ao 

padre jesuíta de Chaul, isto quando em simultâneo, em Bombaim, vivia-se mais um 

episódio de forte antagonismo entre as autoridades britânicas e os padres inacianos, 

situações que reforçavam o pragmatismo e flexibilidade da interacção anglo-

portuguesa no espaço asiático. Os conselheiros britânicos continuavam a sua missiva 

dando conta de ameaças francesas, pois «on Sunday last we had advices from Chaul 

that the Friday before eight ships were seen off Danda Rajpuri. We immediately 

dispatched a boat thither to inform us of the truth of this last report and hope she may 

return today. It is our opinion that the French have any other design than to cruise in 

hope of plunder (…) 402». 

A cooperação informativa anglo-portuguesa foi, deste modo, uma situação 

recorrente e transversal à presença simultânea dos dois poderes europeus nas águas 

asiáticas. No entanto, a utilização de embarcações foi uma prática exclusiva 

portuguesa, em particular no período de retracção ante as ofensivas neerlandesas. 

Procurava-se, deste modo, contornar o antagonismo da VOC aos navios do Estado da 

                                                           
399 AN/TT,DRILM,L39,fls.94-94v,nº44 («Carta do vice-rei, Pêro da Silva, para D. Filipe III», Goa, 
17.01.1637); AN/TT,DRILM,L47,fls.16-16v e 74-74v (09.11.1640 e 18.11.1640); Diário do Conde... cit., p. 
98 (14.09.1655) e p. 124 (23.10.1655); ACE, IV, pp. 52-68, doc.21 («Conselho de Estado», Goa, 
24.10.1661); ACE, IV, pp. 81-82, doc.26 («Conselho de Estado», Goa, 18.01.1662); AHU,India,cx.80 
(«Carta do vice-rei, Luís Mascarenhas, para o rei português, D. José», Goa, 17.12.1754). 

400 Como a morte do monarca britânico ou a chegada de uma embarcação a Porto Novo, procedente da 
Europa. Veja-se BL/IOR/G/3/3/fl.72,pt2 («Carta do presidente de Surate para o vice-governador e 
conselho de Bombaim», Surate, 08.09.1685); Richard Carnac TEMPLE, «The Correspondence of Richard 
Edwards, 1669-79», Bengal Past and Present, vol. XVII, (Julho-Dezembro 1918), p. 120; François 
MARTIN, India in the Seventeenth Century: memoirs of François Martin (1670-1694), vol.I, part 2 (1670-
1674), Lotika Varadarajan (trad.), Nova Deli, Manohar, 1981, p. 697. 

401 AHU,RV,L2,fl.37v-38 («Carta do vice-rei para Humphrey Cooke», Goa, 18.08.1665); CTCP, III,  pp.94-
95 («Carta do vice-rei António de Melo de Castro ao rei», Goa, 05.01.1666); ACE, IV, doc.65, pp. 170-173 
(«Assento do Conselho de Estado», Goa, 17.11.1666); BL,IOR/G/3/1/vol.4 (dupl),fls. 8-11 («Conselho de 
Bombaim», Bombaim, 18.12.1672). 

402 G.W. FORREST, op. cit., pp. 158-159 («Carta de Bombaim para Surate», Bombaim, 11.02.1696). 
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Índia, através da navegação de mercadores e mercadorias em embarcações britânicas. 

Através destas os portugueses encaminhavam, regularmente, correspondência a 

embaixadores e mercadores que viviam em Londres, missivas à corte de Lisboa ou 

desta para a capital do Estado da Índia403, o que permitiu evitar hipotéticos ataques e a 

correspondente perda de missivas para as mãos inimigas. Esta regularidade era 

patente nas palavras do vice-rei que, em 1655, referia como numa reunião com o 

secretário de Estado estava lá «o inglês, e não trouxe cartas como cuidava». Nesta 

situação, o conde de Sarzedas esperava missivas do monarca por via inglesa, 

correspondência que receberia pouco depois e cuja resposta, enviada em Novembro 

do mesmo ano, foi transportada também por embarcações britânicas404.  

A colaboração em águas asiáticas foi, assim, uma situação sistemática, centrada 

em particular na defesa das possessões, no incremento do comércio405 e na 

minimização da oposição neerlandesa e de outros antagonismos. Foi realizada, 

também, em ocasiões pontuais, como a utilização de portugueses como intérpretes406, 

o refúgio fornecido a portugueses de São Tomé no contexto da conquista daquela 

                                                           
403 AN/TT,DRILM,L51,fls.27-29v («Carta do vice-rei, D. João da Silva Telo e Meneses, para o rei 
português», Goa, 04.12.1642); AN/TT,DRILM,L48,fls.285-286 («Carta do vice-rei, D. João da Silva Telo e 
Meneses, para António Sousa de Macedo», Goa, 18.11.1643); AN/TT,DRILM,L48,fls.282-284 («Carta do 
vice-rei, D. João da Silva Telo e Meneses, para o rei português», Goa, 04.12.1643); 
AN/TT,DRILM,L48,fl.284v («Carta do vice-rei, D. João da Silva Telo e Meneses, para o rei português», 
Goa, 07.12.1643); AN/TT,DRILM,L58,fls.95-95v («Carta do vice-rei, D. Filipe de Mascarenhas, para o rei 
português», Goa, 22.04.1650); BL/IOR/G/3/2,fls.17-18,pt.1 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 
15.01.1675). 

404 Diário do Conde... cit., p. 124 (22.10.1655). 

405 Destaque-se a atracção e penetração de mercadores privados portugueses para as feitorias 
britânicas, no último quartel do século XVII, como no caso de Hugli e Bencole,. Veja-se Charles Robert 
WILSON, The early annals of the English in Bengal, Londres, W. Thacker & Co., vol. 1, 1985, p. 125 e P. 
STERN, op. cit., p. 75. Realce-se que a partir do último quartel de Seiscentos e durante a centúria 
seguinte, verificou-se um crescente envolvimento de judeus portugueses no comércio de diamantes 
britânico, a partir do eixo Londres-Madrasta, aproveitando a ligação às redes do eixo Lisboa-Goa, que 
perdera progressivamente preponderância. Veja-se Gedalia YOGEV, Diamonds and Coral. Anglo-Dutch 
Jews and Eighteenth Century Trade, Leicester, Leicester University Press, 1978, pp. 69-70. 

406 W. HEDGES, op. cit., p. 191. 
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cidade pelo reino de Golconda407, o abrigo portuário a embarcações da EIC408 ou a 

recepção oficial de enviados britânicos em Goa409. 

*** 

 A cooperação anglo-portuguesa que, como vimos, assumiu diversas formas e 

foi praticada em vários espaços da Ásia, ao longo dos séculos XVII e XVIII, seria 

acompanhada em paralelo por variados focos de antagonismo que, apesar de não 

terem culminado em conflito aberto, abriram fissuras no relacionamento bilateral dos 

dois poderes no palco asiático. Estes antagonismos foram recorrentes no confronto 

entre embarcações e nas dissensões comerciais, mas também se manifestaram em 

oposições de nível militar e político. Neste último caso referimo-nos, por exemplo, à 

prisão do capitão britânico da feitoria de Carvar410 ou à utilização britânica do 

território português para invadir as terras do reino de Sunda411. Militarmente, as 

desinteligências focaram-se no apoio da EIC a inimigos do Estado da Índia, com os 

britânicos a serem acusados pelas autoridades portuguesas, em 1684, de auxiliarem o 

inimigo marata, «de que (…) se tem contra nós provido de artilharia, morteiros, 

pólvora, armas e todo o género de munições, isto ao mesmo tempo em que a nós nos 

não quiseram por nenhum acontecimento, vender um grão de pólvora»412. 

Incriminações de apoio ao inimigo asiático e neutralidade com o Estado da Índia 

                                                           
407 FUP,RV,L2,doc.251,fl.46 («Carta do vice-rei, João Nunes da Cunha, para os britânicos em 
Massulipatão», Goa, 21.08.1666). 

408 BL/IOR/G/3/11,fl.43,pt.4 («Carta do Conselho de Bombaim para Surate», Bombaim, 11.02.1696). 

409 AN/TT,DRILM,L48,fl.285 («Carta do vice-rei D. João da Silva Telo e Meneses, para Carlos II», Goa, 
06.12.1643). 

410 Os britânicos eram acusados de receberem soldados foragidos de Goa. Neste sentido, pretendia-se a 
troca destes pelo cativo britânico. Cf. FUP,RV,L8,fl.78v («Carta do governador da Índia para o general de 
Bombaim», Goa, 11.11.1718); FUP,RV,L8,fl.79v («Carta do governador da Índia para o general de 
Bombaim», Goa, 27.12.1718). 

411 FUP,RV,L8,fl.63v («Carta do governador da Índia para Alexander Hamilton, cabo das embarcações  de 
Bombaim», Goa, 22.10.1717); FUP,RV,L8,fls.64-65 («Carta do governador da Índia para o general de 
Bombaim», Goa, 05.11.1717). 

412 FUP,MR,L48,fl.187 («Carta do vice-rei, D. Filipe de Mascarenhas, para o rei português», Goa, 
25.01.1684); FUP,RV,L8,fl.6 («Carta do vice-rei da Índia para Guilherme Aislabre, general e governador 
das fortalezas e ilha de Bombaim», Goa, 21.11.1714). 
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reforçadas em 1716, aquando de um confronto entre portugueses e omanitas em 

Surate413. 

As rivalidades comerciais e consequentes dissensões marítimas foram as 

situações de maior recorrência, motivando maiores atritos no relacionamento anglo-

português. A nível comercial as tensões foram transversais ao longo do espaço 

asiático, desde o Mar Arábico (com as tentativas de penetração britânicas) até Macau 

(com a liberdade britânica no acesso ao mercado chinês, através da possessão 

portuguesa). As oposições marítimas, por sua vez, centraram-se, particularmente, em 

torno da concessão de cartazes a embarcações asiáticas, no impedimento da 

passagem de embarcações mercantis e nas tentativas de penetração em mercados 

dominados por uma das forças europeias. 

Na Índia, as dissidências comerciais tiveram como palco principal as costas do 

Canará e do Coromandel e as imediações de Goa, em particular na feitoria britânica de 

Carvar. Nesta última, as desinteligências centraram-se na navegação de embarcações 

mouras e gentias sob a bandeira da Companhia ou no impedimento britânico da 

passagem de parangues414 para Goa, impondo-lhes cartazes415. Esta imposição foi, 

também, tentada no Canará, numa rivalidade sobre o trato pimenteiro que remontava 

a meados de Seiscentos416. O receio da concorrência de mercadores portugueses no 

Coromandel e na Insulíndia desencadeou, por exemplo, a oposição aos mercadores de 

Negapatão, pelas suas ligações ao trato de Macaçar417, e aos de São Tomé, pela 

proximidade de Madrasta, impedindo-se o comércio de uma embarcação portuguesa. 

Esta última situação motivou, em 1733, igual retaliação do Estado da Índia, que 

ameaçou impedir os navios britânicos de fazerem comércio nos portos portugueses, o 

que seria bastante prejudicial, numa época em que Bombaim, face às movimentações 

                                                           
413 FUP,RV,L8,fls.33v-34v («Carta do vice-rei da Índia, para o General de Bombaim», Goa, 18.03.1716). 

414 Embarcações mercantis indianas. 

415 FUP,RV,L8,fls.33v-34v («Carta do vice-rei para o general de Bombaim», Goa, 18.03.1716); 
FUP,RV,L8,fl.35 («Carta do vice-rei para Gso Taylor, feitor inglês em Carvar», Goa, 24.03.1716). 

416 AN/TT,DRILM,L55,fl.31 («Carta do rei para o vice-rei, D. Filipe de Mascarenha», Lisboa, 25.01.1646); 
AN/TT,DRILM,L60,fl.246 («Carta do rei para o vice-rei, D. Filipe de Mascarenha», Lisboa, 15.11.1646).  

417 K. McPHERSON, art. cit., p. 221. 
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militares maratas na região, encontrava-se necessitada de provisões e dependente dos 

vizinhos portugueses418. 

 A concessão ou, mais concretamente, a imposição do sistema de cartazes, foi o 

principal tema de discórdia no Golfo Pérsico, em particular na década de 1670. Foram 

recorrentes, nesta época, as queixas britânicas perante a recusa portuguesa em 

conceder cartazes aos barcos asiáticos com destino ao porto de Comorão. O Estado da 

Índia forçava, desta forma, as embarcações a deslocarem-se ao porto do Congo (onde 

os portugueses tinham direito a metade das taxas alfandegárias) e, com isto, atingiam 

os proveitos alfandegários britânicos no Comorão. O assunto chegou à corte britânica 

e, em 1677, numa petição da Companhia, sublinhava-se que a acção portuguesa «is 

not only an act of unkindness but of contempt to the English nation and contrary to 

the articles of peace». Além de, no entender britânico, as movimentações portuguesas 

contradizerem o acordado no tratado de 1661, aquelas eram prejudiciais e mal vistas, 

não apenas pela EIC, mas também «highly resented by the Governor, Shahbandar, and 

merchants of Surat as injurious to them in their commerce». Neste sentido, propunha-

se que «if the Portuguese persist in, they may expect retaliation from the 

Company419», sendo que Londres pressionou directamente o vice-rei português, D. 

Pedro de Almeida (conde de Assumar), instando para que as restrições portuguesas 

fossem revogadas420.  

Na costa oriental africana, particularmente em Moçambique, reportava-se, em 

meados de Seiscentos, a presença de algumas embarcações britânicas, situação que 

seria recorrente até ao século seguinte421. De facto, em 1650, o capitão da fortaleza de 

Moçambique, D. Álvaro de Sousa de Távora, dava conta de que navios britânicos 

haviam ali estado com desígnios de se estabelecerem na ilha de São Lourenço. Referia-

se, em concreto, às intenções da Courteen Association que, como atrás expusemos, 

possuía charter de navegação para aquela área e cujos principais objectivos de 

implementação passavam por essas águas. O vice-rei salientou para Lisboa como era 

                                                           
418 BL,IOR/P/341/7A,fls.399-405 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 05.10.1733).  

419 NA,CO77/13,fl.206 («Petition of the Company to the Lords Committees for Trade and Plantations», 
Londres, 10.02.1677). 

420 BL,IOR/M/Add.20.877,fls.93v-96v («Charles II to the vice-roy», Londres, 10.03.1677). 

421 BL,IOR/B/56,fls.439-443 («Court of Committees», Londres, 05.09.1721). 
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prejudicial a presença britânica naquelas águas, apesar daqueles serem aliados422, pelo 

que aconselhava que, de forma dissimulada e com o auxílio do rei local, procurassem 

uma expulsão sem repercussões no relacionamento entre ambos423. Décadas mais 

tarde, em 1687, o capitão-geral de Moçambique e Rios, D. Miguel de Almeida, relatava 

a presença e o comércio britânico no Cabo das Correntes, razão pela qual o navio 

português havia trazido pouco trato, pois os britânicos «fazem o mesmo contrato com 

melhores fazendas». Afirmava, por conseguinte, a pouca conveniência que seria voltar 

na monção seguinte, pelo perigo da viagem ante os ataques britânicos e por estes 

terem ali resgatado muito âmbar e marfim, que pouco sobrara para os intentos 

comerciais portugueses424. 

A partir da Convenção de Goa, como já referimos, foi permitido às 

embarcações britânicas navegarem até Macau, o que originou naturais receios 

portugueses de uma penetração britânica no rico comércio chinês, motivando 

tentativas de limitar as movimentações da EIC naquele espaço. A coroa inglesa, 

acreditando nas potencialidades do trato oriental, na sequência de várias viagens 

efectuadas desde 1635, procurou, em finais da década de 1660, e por intermédio do 

seu enviado extraordinário à corte portuguesa, Sir Robert Southwell, obter a 

permissão portuguesa para que os comerciantes britânicos pudessem comerciar e 

residir livremente naquele enclave425. Os desígnios britânicos esbarraram, todavia, na 

política régia portuguesa que, apesar de enaltecer a aliança e amizade anglo-

portuguesa, negava taxativamente qualquer intromissão britânica em Macau, 

demonstrando que aquele território tinha um enquadramento diferente das restantes 

possessões, mais permissivas às ingerências britânicas426. Lisboa incitava a continuação 

da correspondência e amizade em todos os domínios portugueses, com excepção de 

                                                           
422 Referindo-se, certamente, à Convenção de Goa, uma vez que o entendimento anglo-português na 
Europa tardava em concretizar-se. 

423 AN/TT,DRILM,L60,fl.430 («Carta do vice-rei, D. Filipe de Mascarenha para o rei, Goa, 15.12.1650). 

424 CTCP, III, pp. 164-166 («Carta do Governador da Índia Dom Rodrigo da Costa para El-Rey, sobre o 
resgate que os Ingleses fazem no Cabo das Correntes», Goa, 24.01.1687). 

425 NA,SP/89/9,fl.77; NA,SP/89/9,fl.186v; NA,SP/89/10,fl.28; BL,IOR/M/Add.34.331,fls.96-97v («Memória 
de Sir Robert Southewll ao príncipe regente português, Lisboa, Dezembro 1668). 

426 R. PUGA, op. cit., p. 72. 
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Macau, onde não era permitido qualquer tipo de comércio com britânicos e outros 

estrangeiros pelos danos que daí adviriam427. 

 A estes antagonismos de cariz comercial adicionaram-se as detenções (mútuas) 

de embarcações, oposição sustentada em múltiplos motivos (comerciais, políticos, 

estratégicos) e com hipotéticos estilhaços político-diplomáticos. No caso britânico, as 

capturas obedeceram, grosso modo, a uma lógica corsária, numa continuidade das 

acções da primeira metade do século, como a captura de embarcações portuguesas 

com destino aos mares chineses428 ou provenientes de Meca, em direcção a Diu429. 

Estas movimentações chegaram a Lisboa que, em 1699, reclamou junto do enviado 

inglês, destacando em particular a detenção de um navio de Macau, cuja pólvora 

capturada teria sido vendida posteriormente em Bombaim. Exigia, de igual modo, que 

Guilherme III tomasse medidas para acabar com as acções corsárias dos seus 

súbditos430. Paul Methuen negou, contudo, as acusações portuguesas, nomeadamente 

a venda de pólvora ou de outros bens em Bombaim, sustentando ainda, que além dos 

corsários ingleses, navegavam naquelas águas irlandeses e outros europeus, 

nomeadamente ao largo de Madagáscar, o que classificava serem movimentações 

prejudiciais aos interesses britânicos e, por isso, o próprio monarca inglês havia dado 

ordens para as combater431.  

 As motivações para as investidas marítimas portuguesas incidiram, sobretudo, 

na falta de cartaz das embarcações capturadas. Neste sentido, foi recorrente a captura 

de navios pertencentes a mercadores asiáticos que transportavam as suas mercadorias 

sob a bandeira e com capitão e piloto britânicos, contornando, assim, os cartazes do 

Estado da Índia432. Os britânicos eram, pois, acusados de «pela liberdade que tem 

                                                           
427 BA,Ms/AV.54-X-19,nº19 («Carta [cópia] do príncipe regente [D. Pedro], para o vice-rei da Índia, 
[conde de S. Vicente, João Nunes da Cunha], a ordenar boa correspondência e recíproca amizade com os 
ingleses que tocarem nos portos do Estado da Índia, excepto em relação a Macau», Lisboa, 03.02.1669). 

428 F. MARTIN, India... cit., p. 1268. 

429 ACE, IV, pp. 461-465, doc.17 («Proposta para os conselheiros de Estado», Goa, 06.04.1694). 

430 NA,SP,89/17,fls.339-339v («Carta do secretario de estado português para Paul Methuen», Lisboa, 
12.02.1699). 

431 NA,SP,89/17,fls.341-341v («Carta de Paul Methuen para secretario de estado português», Lisboa, 
13.02.1699). 

432 FUP,RV,L4,fls.48-49v («Carta do vice-rei para o feitor inglês em Carvar», Goa, 02.10.1680); FUP, 
RV,L4,fl.56v («Carta do vice-rei para o governador de Bombaim, John Child», Goa, 28.07.1685). 
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connosco» servirem «de capa aos infiéis por suas conveniências»433. Aproveitando a 

cooperação comercial e de navegação existente, que possibilitava às embarcações sob 

insígnia da Companhia navegarem nas águas onde o Estado da Índia impunha cartazes, 

os mercadores asiáticos faziam circular as suas mercadorias à margem do controlo 

português. Tanto estes como a EIC recolheriam proveitos económicos desta situação, 

em prejuízo do Estado da Índia, que procurava detectar e interceptar os navios nestas 

condições o que, naturalmente, implicou novas tensões com a Companhia e com a 

coroa inglesa. Neste seguimento, alguns dos comandantes britânicos foram presos em 

Goa, sendo que como era uma matéria sensível, pelo facto de serem súbditos do 

monarca inglês, foi sugerido que aqueles deveriam ser enviados para Lisboa e 

submetidos à justiça do rei português434.  

Uma das situações que gerou maior tensão entre as autoridades locais anglo-

portuguesas foi a captura perto de Baçaim, em meados da década de 1680, da 

embarcação pertencente ao governador de Madrasta, William Gyfford, procedente do 

porto de Mascate, «bound to His Majesties port, laden with sundry rich commodities». 

De acordo com o relato do vice-governador de Bombaim, o navio britânico «was 

boarded by one of the Portuguese commanders, and after the English commander was 

examined and twelve more Englishmen seen on the ships doth, contrary to the law of 

nations and the articles of peace (...), seized, impresioned and the other twelve 

Englishman were turned out of the ship (...) and all this by order of your excellencies 

captain general of the North»435. O capitão-geral do Norte justificava esta captura uma 

vez que «no ship sailes in Asia, as English, but with captain and pilot english, who 

frequent most those employments, this is the cause that so much definitely arises»436. 

No entender das autoridades portuguesas, ao contrário do que argumentavam os 

oficiais da EIC em Bombaim, a embarcação não era da pertença do governador de 

                                                           
433 ACE, IV, pp.461-465,doc17 («Proposta para os conselheiros de Estado», Goa, 06.04.1694). 

434 ACE, IV, pp. 404-405 («Assento que se tomou na Junta que se fez dos Conselheiros do estado e 
ministros da Relação sobre o que tinha resultado das perguntas que se fizeram aos Ingleses que vieram 
presos de (…) pelo caso da nau Nossa Senhora da Ajuda», Goa, 01.01.1683). 

435 BL,IOR/G/3/3,fls.8-9,pt.1 («Carta do vice-governador e conselho de Bombaim para o vice-rei de Goa», 
Goa, 20.12.1684); BL,IOR/G/3/3,fl.16,pt.1 (03.01.1685).  

436 BL,IOR/G/3/3/,fl.15,pt.1 («Carta do capitão-geral de Baçaim, José de Melo de Castro para o vice-
governador de Bombaim», Baçaim, 15.01.1685); BL,IOR/G/3/3/,fls.17-18,pt.1 («Carta do Capitão-Geral 
do Norte para o vice-governador de Bombaim», Baçaim, 11.01.1685). 
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Madrasta mas sim de mercadores asiáticos, sendo ao seu serviço que se encontravam 

os britânicos que ali navegavam, situação que não era nova. 

O argumento português foi recusado por Bombaim, que pediu a restituição da 

embarcação com a sua carga e tripulantes437. As negociações prosseguiram durante 

várias semanas, com trocas mútuas de acusações e relatórios enviados de Bombaim 

para Londres, acusando «the Portuguese very insolent and still continue so, having 

taken a ship belonging the gentlemen of Madras»438. O governador britânico 

acrescentava que havia enviado missiva às autoridades portuguesas «demand 

satisfaction», sem resultados práticos, sublinhando a pouca disponibilidade negocial 

de Goa uma vez que a sua abordagem «was received coldly»439. Após uma vasta troca 

de correspondência durante três meses, a questão ficaria resolvida, com a libertação 

da embarcação capturada, tendo ficado pendente a compensação pelas perdas 

derivadas daquele apresamento440.  

A estes casos sintomáticos adicionavam-se outros mais particulares, como a 

tomada de outra embarcação britânica oriunda de Mascate, alegando-se que 

transportava cavalos árabes pertencentes a súbditos daquele porto, com quem o 

Estado da Índia se encontrava à data em guerra. A mercadoria foi apreendida e o 

capitão britânico condenado, recusando-se os pedidos de entrega da embarcação e 

tripulação441.  

                                                           
437 BL,IOR/G/3/3,fls.9-10,pt.1 («Carta do vice-governador de Bombaim para o capitão de Baçaim», 
Bombaim, 22.12.1684); BL,IOR/G/3/3,fl.16,pt.1 («Carta do vice-governador de Bombaim para o 
presidente em Surate», Bombaim, 03.01.1685); BL,IOR/G/3/3/,fl.17,pt.1 («Carta do vice-governador de 
Bombaim para o capitão de Baçaim», Bombaim, 05.01.1685);  

438 BL,IOR/G/3/3/,fls.20-21,pt.1 («Carta do presidente de Surate para o vice-governador e conselho em 
Bombaim», Surate, 06.01.1685); BL,IOR/G/3/3/,fl.17,pt.1 (1685.01.08); BL,IOR/G/40/4,fl.104 («Carta 
geral de Bombaim para a EIC», Bombaim, 19.01.1685); BL,IOR/G/3/3/,fls.23-24,pt.1 («Carta do vice-
governador e conselho de Bombaim para o presidente em Surate», Bombaim, 22.01.1685); 
BL,IOR/G/40/4,fl.109 («Carta geral de Surrate para a EIC», Surate, 31.01.1685). 

439 BL,IOR/G/3/3/,fls.33-35,pt.1 («Carta do vice-governador e conselho de Bombaim para o presidente 
em Surate», Bombaim, 21.02.1685); BL,IOR/G/3/3/,fl.36,pt.1 («Carta do vice-governador para o vice-
rei», Bombaim, 25.02.1685). 

440 BL,IOR/G/3/3/,fls.42-46,pt.1 («Carta do presidente de Surate para o vice-governador e conselho em 
Bombaim», Surate, 14.03.1685). 

441 FUP,RV,L8,fl.6 («Carta do vice-rei da Índia para Guilherme Aislabre general o governador das 
fortalezas e ilha de Bombaim», Goa, 21.11.1714); BL,IOR/H/60,fl.23 («Carta do feitor de Calecute», 
Calecute, 30.01.1717).  
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 Constatamos, deste modo, que foram as dissidências marítimas que geraram as 

maiores tensões no relacionamento anglo-português na Ásia e, por isso, ecoaram nas 

cortes europeias com maior recorrência. A captura das embarcações, para além da 

confrontação político-diplomática que pressupunha, era acompanhada pela captura da 

sua mercadoria e, por vezes, do cativeiro de britânicos, por norma pilotos e capitães, 

que eram factores que incrementavam a tensão relacional. Os diferendos ficavam-se, 

todavia, pela troca de correspondência (na Ásia e na Europa), por vezes em tom 

ameaçador ou, então, quedavam-se em novas capturas como forma de represália. O 

nível de confrontação não passava deste patamar, preliminar a um conflito aberto, 

tanto que as embarcações confiscadas acabavam por ser devolvidas, subsistindo, no 

entanto, a animosidade em torno dos bens cativos442. 

 Saliente-se que o diálogo diplomático anglo-português em torno de questões 

comerciais incidiu, de igual modo, sobre o que se passava na costa brasileira. Após o 

tratado de aliança e casamento foi bastante recorrente a eclosão de queixas 

sistemáticas de mercadores britânicos, que reclamavam os impedimentos que lhes 

estavam a ser constantemente colocados no acesso ao comércio brasileiro, contrário 

ao acordado. Este interesse e presença comercial britânica impunha que os enviados 

de Londres à capital portuguesa mantivessem um olhar bastante atento ao que se 

passava do outro lado do Atlântico, como a chegada das armadas do Brasil443 e a 

tensão em torno da colónia de Sacramento444. O cônsul inglês em Lisboa, Thomas 

                                                           
442 Caso paradigmático do que afirmámos, entre os anos de 1682-1683 discutiu-se, em Lisboa, a captura 
de uma embarcação britânica de Moçambique, com as suas fazendas e tripulantes, sendo acusados de 
participarem no ataque corsário, de 1673, à embarcação portuguesa Nossa Senhora da Ajuda. Cf. 
NA,SP89/4,fls.204-221, 223-236, 240-255 e 263-264; NA,SP89/15,fl.221 (Lisboa, Agosto 1683); 
NA,SP89/15,fls.230 e 244 («Cartas do cônsul Maynard para Sir Leoline Jenkins», Lisboa, 24.09.1683 e 
15.10.1683). 

As repercussões deste caso conduziram à pressão junto do príncipe regente português pelos enviados e 
monarca inglês, culminando na libertação dos prisioneiros, em 1684. Cf. NA,SP89/15,fl.254 («Carta de 
Charles Fanshaw para o príncipe regente D. Pedro», Lisboa, 29.10.1683); NA,SP89/15,fl.267 («Carta de 
Charles Fanshaw para Sir Leoline Jenkins», Lisboa, 22.11.1683); NA,SP89/15,fls.279 ((«Carta de Charles 
Fanshaw para o príncipe regente D. Pedro», Lisboa, 30.11.1683); NA,SP89/16,fl.69 («Carta de Charles 
Fanshaw para o príncipe regente D. Pedro», Lisboa, 22.04.1684); NA,SP89/16,fl.135 («Carta de Charles 
Fanshaw para o conde de Sunderland», Lisboa, 23.11.1684). 

443 NA,SP89/10,fl.308 («Carta de Francis Parry para Lord Arlington, Lisboa, 30.09.1670); NA,SP89/11 fl.1 
(«Carta de Francis Parry para Joseph Williamson», Lisboa, 14.10.1670). 

444 NA,SP89/14,fl.82 («Carta de Francis Parry para Lord Sunderland», Lisboa, 20.08.1680); 
NA,SP89/14,fl.175 («Carta de Charles Fanshaw para Sir Leoline Jenkins», Lisboa, 17.03.1682). 
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Maynard, afirmava para Londres, em 1670, que o monarca deveria procurar 

estabelecer-se na zona sul do rio da Prata e no sudeste brasileiro, classificando esta 

última região como um território potencialmente rico e onde os portugueses detinham 

uma presença reduzida445. Refira-se que os mercadores portugueses também 

protestavam pelas acções praticadas pelos comerciantes britânicos, num diálogo 

mantido à escala diplomática pelos embaixadores ingleses em Lisboa e os portugueses 

em Londres.  

Numa outra perspectiva, foi transversal a preocupação portuguesa durante as 

negociações de Utrecht com a ameaça francesa sobre o território brasileiro446, tendo 

sido enviado, nos anos seguintes aos acordos de 1713, um apoio defensivo inglês 

contra os franceses447. A focalização das preocupações diplomáticas no território 

brasileiro seria, assim, uma constante ao longo de Setecentos448.  

 

2.2.5 – O OLHAR SOBRE A PRESENÇA DO “OUTRO EUROPEU”  

Uma das facetas da interacção anglo-portuguesa foi o sistemático 

acompanhamento da presença do seu congénere europeu, no que respeitava às suas 

movimentações e ao relacionamento com os demais poderes asiáticos e europeus. Era 

notória a preocupação recíproca em controlar os movimentos e os espaços de 

intervenção de cada um, como forma de prevenir e defender os seus interesses e 

possessões.  

Poucos anos após a Convenção de Goa, o vice-rei D. João da Silva Telo e 

Meneses, enviou para Lisboa um esboço da presença e atitudes britânicas, salientando 

que «os Ingleses têm tratado de viver de comércio, sem terem fortificações em parte 

                                                           
445 NA,SP 89/10,fl.306 («Carta do consul Maynard para Lord Arlington», Lisboa, 17.09.1670). 

446 E. BRAZÃO, Relações Externas de Portugal: o reinado de D. João V, vol. 1, Porto, Civilização, 1938,  p. 
102 («Primeira instrução para o conde de Tarouca», 18.06.1709). 

447 NA,SP89/21,fl.246 («Carta de Lord Dartmouth para George Delaval», Whitehall, 10.07.1711); 
NA,SP89/22,fl.28 («Carta de Lord Dartmouth para George Delaval», Lisboa, 29.01.1712). 

448 A título de exemplo, refira-se que no contexto das negociações luso-espanholas prévias ao acordo de 
1737, as únicas referências às possessões ultramarinas incidiram sobre o território brasileiro. Cf. 
Visconde de SANTARÉM, Quadro Elementar das Relações diplomáticas de Portugal com as diversas 
potências do mundo desde o princípio da monarquia portuguesa até aos nossos dias, vol. XVIII, Paris, J.P. 
Aillaud, 1860, pp. 304-336. 
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alguma, mais que feitorias em grande número, e como de presente não têm por cá 

inimigo que lhes impeça suas navegações, fazem-nas sem contradição, encaminhando 

tudo a seu maior proveito, e não é pouco o que se lhes segue desta amizade de todos, 

debaixo da qual quando se o oferece ocasião de fazer dano por acomodar suas 

conveniências seguem mais as leis de proveito do que de amizade449». Segundo o vice-

rei, a presença britânica nos mares da Ásia era essencialmente comercial, cujos 

proveitos eram francamente beneficiados pelo clima de paz que à data mantinha com 

os poderes europeus, em particular o Estado da Índia. Alertava, também, para a 

ambição britânica, que se sobrepunha aos convénios e alianças realizadas, devendo os 

portugueses, por isso, estarem de sobreaviso ante as suas movimentações. Décadas 

mais tarde, em 1666, era enviada nova missiva de Goa para a corte, no contexto do 

confronto com os neerlandeses sobre a restituição das praças tomadas no Canará. 

Naquela descrevia-se o poder britânico nos mares da Índia como bastante diminuto e 

que, por isso, vivia «à nossa sombra»450.  

À análise comportamental directa, acrescia-se a observação distante e de 

relacionamento indirecto, como a informação veiculada para Lisboa acerca do conflito 

anglo-mogor na costa ocidental indiana451 ou das dissensões entre britânicos e 

omanitas452. As notícias da Índia britânica circulavam, inclusive, pelas ruas da capital 

portuguesa, onde se noticiava o confisco de Canoji Angriá a uma embarcação britânica 

que tinha Bombaim como destino, tomando 500 mil cruzados e fazendo várias 

mulheres cativas453. 

 A literatura produzida por coetâneos britânicos é mais extensa e detalhada pois 

estes, como novos “actores” no espaço asiático, pretenderam retirar do exame da 
                                                           
449 AN/TT,DRILM,L48,fls.70v-72 («Carta do vice-rei, D. João da Silva Telo e Meneses, para o rei 
português», Goa, 03.08.1641). 

450 ACE, IV (apêndice), doc.29, p.555 («Carta do vice-rei para o rei», Goa, 29.01.1666). 

451 AHU,India,cx.62,doc.84 («Carta do capitão-geral da Índia, D. Rodrigo da Costa para El-Rei, sobre o 
procedimento dos Ingleses em Surrate», 24.01.1688); AHU,India,cx.62,doc.97 («Carta do governador da 
Índia para o rei», Goa, 26.01.1688); FUP,MR,55B,fl.428 («Carta dos governadores ao rei», Goa, 
22.01.1691). 

452 ACE, V, doc.119, pp. 311-314 («Proposta feita pelo Ill.mo Senhor Governador Arcebispo Primaz D. 
Sebastião de Andrade Pessanha», Panelim, 11.08.1717). 

453 Gazetas Manuscritas da Biblioteca Pública de Évora [Gazetas], João Luís Lisboa, Tiago C.P. dos Reis 
Miranda, Fernanda Olival (orgs.), Lisboa, Colibri: CHC/UNL; Évora: CIHCS/EU, 2002-2005, vol.2, pp.96v-
97 («Diário de 14 de Agosto de 1736»). 
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presença portuguesa experiências que pudessem evitar ou mimetizar. Nas crónicas de 

viajantes particulares, ou ao serviço da EIC, notava-se o conhecimento do passado 

recente da presença portuguesa na Ásia, nomeadamente em espaços onde os 

britânicos se haviam estabelecido ou possuíam interesse. A título de exemplo, no 

contexto das intenções da Companhia em estabelecer-se no porto de Arcepur 

[Harsapur], em Bengala, era relatada a presença portuguesa no porto bengalês de 

Hugli, descrevendo-se como alguns comerciantes haviam sido expulsos e 

posteriormente readmitidos454, o que não impedira que o estabelecimento português 

se tornasse insignificante455. 

 É interessante notar a perspectiva britânica sobre a presença portuguesa na 

Índia, em termos genéricos. O padre Domingos Navarette deu voz à opinião de um 

britânico em Macassar, que afirmava que os portugueses «have ordered your Empire 

very poorly, for you have only taken care to build a nest in one place, and another in 

another place, which divides your force, and so secures nothing»456. O mercador 

britânico colocava em causa, assim, os proveitos de uma disposição geográfica em 

rede, como era a organização do Estado da Índia. Para este, a dispersão geográfica 

assumia francos riscos defensivos e colocava em causa a manutenção das possessões 

portuguesas. Era portanto uma avaliação que subentendia um conhecimento geral 

sobre a disposição das estruturas e presença portuguesa ao longo dos mares da Ásia, 

que seria extensível a uma alargada franja de mercadores e, também, oficiais 

britânicos. 

O famoso viajante inglês John Fryer (1650-1733), por sua vez, sintetizava que 

«the Portugals, not to defraud them of their due, might have subdued India by this 

time, had not we fallen out with them, and given them the first blow at Ormuz; upon 

which the Dutch fell in and took from them the best of their conquest, and all their 

spice trade». Denota-se, neste caso, o reconhecimento do poder e o respeito pela 

história da presença portuguesa, o que não deixa de servir como expediente para o 

enaltecimento da acção britânica, que foi capaz de derrotar o Estado da Índia em 
                                                           
454 W. HEDGES, op. cit., p. clxxvii. 

455 S. MASTER, The Diary of Streynsham Master, R.C. Temple (ed.), Londres, J. Murray, 1911, p. 84. 

456 Domingo Fernández de NAVARRETE, The Travels and Controversies of Friar Domingo Navarrete, 
1618-1686, J.S. Cummins (ed.), vol. I, Cambridge, University Press, 1962, p. 125. 
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Ormuz e de ser um dos principais responsáveis que evitou o domínio completo 

português no território indiano, pois «their possessions being most by the seaside». 

Fryer estende o mesmo argumento à missionação, apontando que foi a ingerência 

norte europeia e, sobretudo a atitude de alguns dos seus agentes, «that […] too much 

preferred merchandise and private pieques before the welfare of the religion», que 

impediram a conquista espiritual de todo o território indiano. O viajante inglês 

concluía a sua descrição descrevendo, de forma breve e genérica, a organização 

administrativa em Goa, onde o vice-rei «has his council, and governs after the mode of 

Portugal». Na capital do Estado da Índia, referia que no geral, as famílias dos 

conquistadores dominavam os postos de capitães, que eram ocupados trienalmente, o 

que «therefore made circular, everyone in his course having his turn to rule in some 

place or other for three years, and upon these they can borrow or take up money as 

certain as upon their hereditary estates, the next incumbent being security for the 

payment457». John Fryer, que em 1672 havia sido designado como cirurgião de Surate 

prestava, pois, particular atenção ao modelo administrativo, religioso e à composição 

social do Estado da Índia, denotando aparente conhecimento de como este se 

estruturava quer na Ásia quer na Europa, evidenciando assim os principais focos de 

atenção que um olhar externo e rival destacava na presença portuguesa. A 

preocupação descritiva com a matriz administrativa portuguesa pode inferir a procura 

de modelos de organização a mimetizar, o que não invalidava uma visão que podemos 

apelidar de sobranceira, depreendida pelo tom do seu discurso. 

 O olhar sobre a presença portuguesa passou, também, pelos canais oficiais de 

comunicação da Companhia, onde se abordaram variados assuntos, como a dispensa 

do embaixador português da corte persa458, o relato de um piloto britânico acerca da 

precária posição portuguesa na Índia (especialmente as condições de navegação459 e o 

envio de reforços defensivos desde Lisboa460), e a tomada de embarcações 

                                                           
457 John FRYER, A New Account of East India and Persia. Being Nine Years' Travels, 1672-1681, vol. 1, 
Londres, 1909, pp. 114, 189 e 193-194. 

458 BL,IOR/G/40/5,fl.32 («Carta do Conselho de Surate para a EIC», Surate, 19.03.1697). 

459 NA,SP,89/9,fl.172 («Carta do cônsul Thomas Maynard para Lord Arlington», Lisboa, 04.02.1670). 

460 NA,SP89/12,fls.142, 145, 150 e 223 («Cartas de Francis Parry para Joseph Williamson», Lisboa, 
13.09.1672, 27.09.1672, 11.10.1672 e 14.03.1673). 
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portuguesas por navios franceses ao largo de Calecute461. Era reportado para Londres, 

de igual modo, o conflito entre o Estado da Índia e os mogores (que ameaçavam a 

praça de Damão462) ou as movimentações militares portuguesas na Província do Norte, 

temendo-se a investida sobre o território britânico463. Verificamos facilmente que os 

antagonismos entre os poderes locais (europeus e asiáticos) eram, de facto, alvo de 

particular atenção, sobretudo quando envolviam portugueses ou neerlandeses. 

Um dos testemunhos de maior interesse foi a descrição dos portugueses no 

espaço asiático transmitida pela pena de Alexander Hamilton, mercador privado e 

capitão britânico, que viveu em Bombaim durante três anos (1689-1692) e que viajou 

pelos territórios portugueses de Goa e da Província do Norte, descrevendo-os com 

bastante minúcia na sua obra. Numa súmula introdutória, Hamilton narra a história da 

presença portuguesa na Ásia, onde afirma que o reino português tivera fama pelas 

suas descobertas quinhentistas nas Índias Orientais, por onde, como sinal de grandeza, 

espalhou a sua língua. No entanto, «their insolent pride and war with the Dutch have 

brought them to poverty and contempt they are in»464. Esta situação era visível em 

Chaul e em Damão, outrora bons locais de comércio, mas que de momento estavam 

reduzidos a uma condição de pobreza, sendo a última cidade palco dos constantes 

antagonismos com os governadores mogores de Surate465. Baçaim, por sua vez, era 

descrita «as a place of small trade, because most of its riches lay dead and buried in 

their churches, or in the hands of indolente lazy country gentlemen, who loiter away 

their days in ease, luxury and pride, whitout having at least sense of the poverty and 

calamity of their country466». Para o mercador britânico uma das causas para o declínio 

português na Índia, além do antagonismo neerlandês, seriam os próprios portugueses, 
                                                           
461 BL,IOR/E/4/449,fls.4-5 («Carta de Surate para a EIC», Surate, 25.01.1704). 

462 BL,IOR/E/4/449,fls.28-30 («Carta de Surate para a EIC», Surate, 23.06.1704); BL,IOR/E/4/449,fls.22-23 
(«Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 30.11.1704); BL,IOR/G/40/5,fls.188-188v 
(«Carta do Conselho de Surate para a EIC», Surate, 22.11.1705); BL,IOR/E/4/449,fls.41-42 («Carta do 
Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 27.11.1705). 

463 NA,SP89/12,fl.136 e 182 («Cartas do consul Thomas Maynard para Lord Arlington», Lisboa, 
31.08.1672 e 24.11.1672); BL,IOR/G/3/3/,fls.151-157,pt.2 («Carta do vice-governador e conselho de 
Bombaim para o presidente em Surate», Bombaim, 06.02.1686); BL,IOR/G/3/3/,fls.161-166,pt.2 («Carta 
do presidente de Surate para o vice-governador e conselho em Bombaim», Surate, 24.02.1686).  

464 A. HAMILTON, op. cit., pp. 142-143. 

465 Ibidem, pp. 104 e 137. 

466 Ibidem, p. 105. 
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quer os religiosos, que exploravam em proveito próprio as riquezas da presença 

portuguesa, quer a nobreza e os altos oficiais, cuja luxúria e ócio impediam o real 

aproveitamento das potencialidades do seu espaço. 

A capital do Estado da Índia mereceu um testemunho mais alargado, que 

englobava espaço, formas de comércio e estado da fé cristã. O clima pouco saudável 

era um dos aspectos salientados e que justificava a difícil habitabilidade do local, o que 

não obstava para a cidade ser constituída de muitas e bonitas igrejas (luxuosamente 

decoradas) e com um majestoso palácio real. As habitações eram descritas como 

magníficas no exterior, «but whithin (like in their owners heads) they are very poorly 

furnished, and their tables very mean»467. O mercado continha uma miríade de 

produtos de vastas regiões do globo, sendo que os gentios, «tolerated because they 

are generally more industrious than the Christians, especially in mechanical 

employment and agriculture», eram apontados como uma das causas para esta 

abundância. O comércio local era baseado na aguardante de arroz, destilada das 

árvores de coco em grande abundância na região, sendo os britânicos os seus maiores 

consumidores468. A alimentação, de acordo com o escrutínio feito pelo britânico, 

sublinhava a diferenciação social, com os clérigos a comerem bom peixe, em claro 

contraste com os soldados, pescadores, camponeses e artesãos, forçados a uma dieta 

bastante mais pobre e, por isso, descritos como pessoas magras, fracas e débeis. A má 

condição dos soldados estendia-se ao parco salário auferido, razão pela qual muitos 

roubavam e matavam ficando, contudo, impunes perante as leis humanas ou cristãs469. 

Por fim, o corpo clerical era visto como «very numerous and illeterate and are a very 

great burden on the state». Além do mais, eram apelidados de «idle drones», que por 

conseguinte, «live idlely and luxuriously on the labor and sweat of the miserably laity» 

que, em contraste, vivia em grande estado de pobreza, razão pela qual «the tyranny 

and oppressions of the domineering clergy is insupportable»470. 

                                                           
467 Ibidem, pp. 140-142. 

468 Ibidem, pp. 141 e 145. 

469 Ibidem, pp. 140-142. 

470 Ibidem, pp. 141-143. 
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Era, assim, um retrato bastante duro e corrosivo sobre os agentes portugueses, 

em particular os religiosos, a quem acusava de vários pecados mortais como a luxúria, 

o orgulho e a preguiça, sendo patente o claro choque entre dois mundos confessionais 

diferentes. A perspectiva assumida por Hamilton partia inevitavelmente de uma base 

comparativa com os modelos político-sociais de inserção britânica ao longo do 

subcontinente indiano e demonstrava um conhecimento histórico e, também, uma 

preocupação em compreender como era composta e organizada a estrutura 

portuguesa. Todavia, tal como com Fryer, ficava patente a altivez e preconceito que os 

discursos britânicos produziam quando faziam o recorte da presença portuguesa, 

realçando os diferentes padrões culturais que se cruzavam. 

 Estas duas realidades ultramarinas, necessariamente díspares pela sua matriz 

económica e cultural e pelo diferente enquadramento no espaço e na cronologia 

asiática, iriam cruzar-se e ser postas à prova na região sul da Província do Norte 

portuguesa. Ali as vicissitudes da diplomacia europeia impuseram um novo paradigma 

de interacção, até então não experimentado nos mares da Ásia, com paralelismos de 

cooperação e antagonismo vivenciados noutros espaços, como Madrasta, mas 

também com novos modelos relacionais, em virtude do diferente e ímpar 

enquadramento que a posse britânica do território de Bombaim impunham ao Estado 

da Índia e à East India Company. Pela primeira vez, após mais de século e meio, o 

Estado da Índia cedeu uma parcela territorial a um poder europeu, adquirindo este, 

também pela primeira vez, uma dimensão territorial na Ásia, o que implicou uma 

contínua e ímpar interacção entre a população portuguesa e conversa residente em 

Bombaim e o novo poder britânico. 
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3 – BOMBAIM CIRCA 1665 

3.1 – O tratado anglo-português de 1661 

 

 O quadro europeu e ultramarino de começos de 1660 indiciava, como já vimos, 

que a Inglaterra era a alternativa diplomática mais viável para a Coroa portuguesa. 

Nesta perspectiva, e apesar do turbulento quadro político inglês, o embaixador 

português Francisco de Melo e Torres logrou chegar a acordo, em Abril 1660471, com o 

Conselho de Estado inglês, poder transitório para a monarquia restaurada. Embora não 

fosse alcançada a desejada aliança, obtinha-se o importante auxílio militar, pois os 

ingleses assentiram a venda de armas, o fretamento de um limite máximo de 24 navios 

e o alistamento até 12 mil infantes e 2.500 cavaleiros. Este acordo não seria, todavia, 

ratificado pelo novo monarca inglês, Carlos II, que mantinha uma relação próxima com 

o espanhol Filipe IV que remontava aos tempos do seu exílio472. Vigoravam, portanto, 

os laços hispânicos com os elementos da nova dinastia inglesa, de quem a coroa 

portuguesa teve de se afastar durante a vigência da República, de modo a manter um 

bom relacionamento com a poder vigente inglês. A nova ordem política inglesa e a 

“perigosa” aproximação anglo-espanhola exigiram, assim, a rápida reparação do 

relacionamento anglo-português, consubstanciado na promoção do matrimónio de 

Carlos II com a infanta portuguesa D. Catarina de Bragança473. 

 O imperativo e a premência de uma aliança com a coroa inglesa ficaram 

demonstrados na proposta portuguesa: dois milhões de cruzados, as praças de Tânger 

e de Bombaim e a oferta de liberdade de comércio e residência para os súbditos 

                                                           
471 Cf. CTCP, II, pp. 226-233. 

472 Aquando do seu longo exílio no centro da Europa, Carlos firmou um acordo com Filipe IV onde se 
comprometia a auxiliar a Coroa Hispânica contra o reino português em troca do apoio espanhol na 
recuperação do trono Stuart.  

473 Os projectos de casamento da infanta portuguesa remontavam a meados da década de 1640, quando 
se planeou o seu enlace em Inglaterra e, mais tarde, provavelmente em 1656, se negociou a união da 
infanta com D. João de Áustria. A partir de 1653, D. Catarina de Bragança passou a ser a prioridade da 
estratégia matrimonial da casa bragantina, ante as prematuras mortes de D. Teodósio e D. Joana, as 
condições de saúde de D. Afonso e a jovem idade do infante D. Pedro. Veja-se Joana TRONI, op. cit., , pp. 
52-63. 



138 
 

ingleses; no sentido inverso, assegurava-se a protecção inglesa contra as investidas 

espanholas e neerlandesas e a consagração da liberdade de culto para a infanta474. O 

interesse inglês recaiu, sobretudo, no dote, o maior que até à época algum rei 

britânico houvera recebido475, a que se adicionava a necessidade em assegurar a 

linhagem, pois com a morte do duque de Gloucester (irmão de Carlos II), apenas 

restava o duque de York como herdeiro directo masculino476. Não seria também de 

somenos a influência exercida na corte londrina pelos mercadores britânicos que 

negociavam com o reino português, a quem convinha manterem a ligação 

comercial477. 

A aproximação diplomática anglo-portuguesa desencadeou o alinhamento de 

opositores de vários quadrantes, como a facção espanhola da corte478 (apoiada pelo 

conde de Bristol), de protestantes (contrários a um casamento católico) e, inclusive, de 

católicos ingleses (maioritariamente pró-espanhois e receosos da entronização de uma 

católica oriunda de um reino em conflito com o papado479). A oposição traduziu-se nas 

tentativas de arranjar uma consorte para o monarca britânico (como as princesas de 

Parma e de Orange, ou a sobrinha de Mazarino, Marie Mancini), disponibilizar um dote 

superior ao português e colocar em circulação rumores denegrindo a imagem física e 

psicológica da infanta portuguesa, pondo em causa a sua espiritualidade e capacidade 

                                                           
474 José Calvet de MAGALHÃES, Breve história diplomática de Portugal, Mem Martins, Europa América, 
1990, p. 81; Edgar PRESTAGE, op. cit., p. 155. 

475 G. CLARK, op. cit., p. 60. 

476 Theresa M. Schedel de CASTELLO BRANCO, Vida de Francisco Mello Torres, 1º Conde da Ponte, 
Marquês de Sande. Soldado e Diplomata da Restauração, 1620-1667, Lisboa, Livraria Férin, 1971, p. 380. 

477 Ibidem, p. 363; J. BLACK, A System…, cit., pp. 121-22. 

478  Para a monarquia hispânica era expectável a manutenção dos laços mantidos com o eixo 
monárquico inglês durante o período republicano. Numa outra perspectiva, o progressivo 
enfraquecimento hispânico, nomeadamente em termos financeiros, aumentava os desígnios de uma 
aliança anglo-espanhola, que significaria, também, a reocupação de Dunquerque e da Jamaica. Perante 
este quadro, a aliança anglo-portuguesa foi encarada por Filipe IV como uma traição, temendo-se que 
esta significasse a ligação inglesa à França de Luís XIV. Neste sentido, o embaixador espanhol chegou a 
ameaçar de guerra o reino inglês, algo que não se viria a efectivar. As dificuldades financeiras, a 
focalização na guerra portuguesa e o isolamento diplomático em que se encontrava a monarquia 
hispânica, forçaram Filipe IV a procurar um entendimento com Carlos II, reatando oficialmente as 
relações diplomáticas em Junho de 1664, o que abriu caminho para as negociações de paz entre os dois 
reinos ibéricos com a mediação inglesa. Cf. J. BLACK, A System…, cit., p. 121; G.L. BELCHER, «Spain and 
the Anglo-Portuguese Alliance of 1661», Journal of British Studies, nº 15, (1975), pp. 69-72. 

479 T. B. DUNCAN, op.cit., p. 406. 
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de gerar descendência480. Perante estas pressões internas e externas, a acção de Luís 

XIV acabou por se revelar decisiva.  Assim, com a recusa de Carlos II em desposar 

Marie Mancini, o monarca francês passou a apoiar o enlace com D. Catarina, 

predispondo-se a auxiliar financeiramente o reino inglês, caso este optasse por aquela 

união matrimonial481. 

As negociações finais demorariam alguns meses e foram mantidas em segredo, 

vindo somente a público as questões de índole comercial482. Os pontos mais 

complicados envolviam as praças ultramarinas: Tânger era uma questão sensível no 

seio da coroa483, tendo a rainha regente, D. Luísa de Gusmão, dado ordens para que a 

sua cedência não fosse apresentada na sessão do Conselho de Estado de 29 de Agosto 

de 1661484; quanto à entrega de Bombaim, foi decidido enviar um novo vice-rei para 

Índia pois temia-se que aquela cessão não fosse bem acolhida junto dos poderes de 

Goa485, acreditando-se que com um novo vice-rei decorreria sem problemas486. 

António de Melo de Castro487 foi o escolhido, sendo transportado pelas forças 

                                                           
480 A.B. XAVIER e P. CARDIM,  op. cit., p. 88; E. PRESTAGE, op. cit. pp. 158-160. 

481 E. PRESTAGE, op. cit., p. 163. 

482 Virgínia RAU, D. Catarina de Bragança, Rainha de Inglaterra, Coimbra, Coimbra Editora, 1941, p. 32. 

483 A entrega da praça de Tânger era um assunto delicado devido à sua proximidade com o reino e, 
sobretudo, pela carga simbólica e ideológica que as conquistas e possessões africanas detinham na alta 
fidalguia portuguesa e no espírito de Cruzada que pautou a expansão portuguesa século antes.  

484 A.B. XAVIER e P. CARDIM,  op. cit., pp. 92-93.  

485 Estes receios tinham levado a rainha regente a escrever para os governadores da Índia (ainda antes 
do tratado estar finalizado), dando conta do iminente acordo e sublinhando a importância que aquele 
tinha para a coroa portuguesa. Nesta missiva era ressalvado, de igual modo, que os habitantes de 
Bombaim manteriam o culto católico e os direitos adquiridos. Meses depois do tratado ter sido firmado, 
a regente voltava a comunicar com Goa a dar conta do acordo, reafirmando a necessidade de um bom 
relacionamento com os britânicos de forma a fortalecer a nova aliança. Cf.FUP,MR,28A,fl.227 e 
FUP,MR,28B,fl.524 («Cartas régias para os governadores do Estado da Índia», Lisboa, 21.05.1661 e 
27.11.1661, respectivamente). 

486 V. RAU, op. cit., p. 48; W. FOSTER, The English Factories in India, 1661-64, Oxford, Clarendon Press, 
1923, p. 129. Além da sensível questão da entrega, outros factores conduziram à nomeação de um novo 
vice-rei. Como já vimos, o Estado da Índia vivia um período delicado, devido ao recuo territorial face à 
pressão neerlandesa e de outros poderes asiáticos, mas também pelos problemas políticos internos que 
marcaram o último conselho de governo, comandado por Luís de Mendonça Furtado e Albuquerque, D. 
Manuel de Mascarenhas e D. Pedro de Lencastre. Cf. G. AMES, «Fama e Reputação…», cit, p. 10. 

487 O novo vice-rei era descendente de uma importante família do reino que houvera servido o Estado 
da Índia em cargos de relevo durante várias décadas, como o seu avô, António de Melo de Castro, 
capitão das naus da Índia, o seu irmão, Fernão de Melo de Castro, general do Ceilão, e o seu pai, 
Francisco de Melo de Castro, capitão-mor dos mares da India e almirante da armada real. O indigitado 
vice-rei combatera no Alentejo nas guerras da independência, tendo sido gratificado com o posto de 
alcaide-mor de Colares e mais tarde, como conselheiro de Estado. Foi nomeado governador do Estado 
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britânicas, que tinham ordens para usar a força caso houvesse resistência ao 

desembarque do oficial português.  

O tratado de paz e aliança, assinado a 23 de Junho de 1661488, estipulou a 

entrega da praça de Tânger, podendo ali permanecer todos os habitantes e soldados 

que assim o desejassem, usufruindo de liberdade religiosa e igualdade civil (arts. 2º e 

3º); a cessão da ilha de Bombaim e o auxílio britânico  face à «força e invasão» das 

Províncias Unidas, «com todos os seus direitos, proveitos, territórios e quaisquer 

pertenças»489, permitindo-se que os portugueses se conservassem naquele espaço 

como súbditos do monarca inglês, usufruindo de total liberdade religiosa (art. 11º); um 

dote no valor de dois milhões de cruzados portugueses, a preservação do culto 

católico da infanta em terras protestantes assim como renda e residência vitalícias 

(arts. 5º, 7º, 8º e 10º). No Estado da Índia fazia-se um acordo de partilha das 

possessões que eventualmente pudessem vir a ser reconquistadas, com especial 

incidência no Ceilão (art. 14º), sendo igualmente outorgados aos comerciantes 

britânicos variados benefícios em todos os domínios da coroa portuguesa, 

nomeadamente os mesmos privilégios, liberdades e imunidades que os portugueses ali 

residentes usufruíam (arts. 12º e 13º). 

A coroa portuguesa recebia, em contrapartida, auxílio na defesa da sua 

integridade territorial, o que se traduziu na preparação e envio de um contingente 

militar terrestre490 e de uma esquadra de naus em caso de invasão (art. 15º); a 

intermediação nas pazes com as Províncias Unidas, apoiando militarmente o reino 

português caso aquelas recusassem a paz; e comprometimento de pressionar a 

restituição das conquistas que tivessem sido feitas pelos neerlandeses ao longo das 

negociações para um acordo luso-neerlandês (art. secreto).  

                                                                                                                                                                          
da Índia em carta patente da rainha regente, datada de 11 de Março de 1662, com a permissão para 
assumir o título de vice-rei quando chegasse a Goa um ano depois. Cf. G. AMES, «Fama e Reputação…», 
cit., pp. 10-11; IDEM, «The Role of Religion…, cit., p. 320. 

488 CTCP, II, pp. 250-273 e 278-285 («Tratado de paz e aliança entre Portugal e o Reino Unido», 
23.06.1661). 

489 Ibidem, p. 263. 

490 Composto por dois regimentos de 500 cavalos e dois terços de mil infantes cada um, cujo soldo seria, 
porém, pago pela coroa portuguesa. 
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As estipulações consagradas no tratado incidiram e reforçaram duas questões 

estruturantes: as preocupações defensivas da coroa portuguesa (na Europa e na Ásia) 

e do preço a que estava disposta a pagar pela sua defesa; os objectivos ultramarinos 

britânicos, de intromissão e crescimento por intermédio das possessões portuguesas, 

não só na Ásia como, também, no Brasil. Deste modo, para além da soberania sobre a 

praça de Tânger e o território de Bombaim, os britânicos salvaguardavam o direito de 

plena posse sobre todas as praças que reconquistassem e que tivessem sido do 

domínio português, com excepção de Mascate, sendo que no caso da ilha de Ceilão, 

salvaguardava-se a soberania portuguesa com excepção do porto de Gale e da divisão 

do trato de canela de Columbo (art. 14ª). Às aquisições territoriais adicionavam 

privilégios de índole comercial, podendo os seus mercadores e feitores residir 

livremente ao longo do Estado da Índia, gozando em Diu, Goa e Cochim dos mesmos 

privilégios e imunidades que os súbditos portugueses (art. 12º). Estas prerrogativas 

estendiam-se às cidades da Baía, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e aos domínios 

portugueses na «Índia Ocidental» (art. 13).  

Importa referir que estes privilégios comerciais, consagrados em 1661, eram 

uma extensão do que havia sido acordado sete anos antes, no tratado de 

Westminster491. O acordo de 1654 contemplava vários pontos sobre a questão 

mercantil, nomeadamente: a liberdade de comércio em todos os domínios de ambas 

as coroas e entre todos os seus vassalos (art. 2º); o pagamento dos mesmos direitos 

que os mercadores portugueses nos territórios africanos e asiáticos, sendo que no 

comércio entre a metrópole portuguesa e os territórios brasileiros e demais 

possessões atlânticas, alguns produtos, como farinhas, peixe, vinho, azeite, e pau-

brasil, eram alvo de excepção (art. 11º); a imunidade de prisão e de embargo aos 

súbditos britânicos e suas respectivas mercadorias e bens em todos os domínios da 

coroa portuguesa (art. 13º). A aliança de 1661 reforçou e estendeu estas concessões 

comerciais de Westminster, adicionando a componente territorial até aí inexistente. 

Foi, todavia, em torno de questões sobre o Brasil que se centrou o interesse britânico 

no ultramar português, como se atesta pela correspondência das missões 

diplomáticas, nomeadamente no século XVIII, a que já aludimos anteriormente. 

                                                           
491 CTCP, II, pp. 194-231 («Paz e Confederação entre Portugal e o Reino Unido», 10.07.1654). 
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*** 

Na altura da conclusão da união matrimonial, Sir William Morrice, secretário de 

estado britânico, afirmou que não se tratava de um simples enlace entre o rei inglês e 

uma princesa, mas o casamento da Inglaterra com o reino de Portugal492. O acordo, na 

perspectiva inglesa significava, de facto, uma maior aproximação e aproveitamento do 

espaço económico controlado onde os interesses portugueses se movimentavam. 

Deste modo, além do avultado dote493, tornaram-se beneficiários da privilegiada 

posição portuguesa no comércio mundial, a partir da qual procuraram desenvolver o 

seu trato e alargar os espaços de actuação e de domínio britânicos, prerrogativas que 

iam de encontro aos desejos das comunidades mercantis britânicas, elites influentes 

num reino inglês à procura da pacificação e da união interna494. Os mercadores 

britânicos, além de verem os privilégios de 1654 confirmados assumiram, a partir de 

finais do século XVII, um ascendente comercial no trato com o reino português, 

consolidando uma posição dominante na mercancia de importantes produtos, como o 

sal de Setúbal, o açúcar do Brasil, o vinho da Madeira e os escravos de Angola495. 

Financeira e comercialmente os benefícios do acordo eram, pois, suficientemente 

atractivos para se sobreporem a hipotéticas dissensões com a monarquia hispânica, 

cujas propostas eram economicamente diminutas para as necessidades e ambições 

britânicas.  

O território de Bombaim, especificamente, ia de encontro às necessidades 

inglesas em possuir um local fortificado e de boa localização estratégica, com 

capacidade para manter uma força naval e militar. Com a primeira possessão territorial 

asiática esperavam potencializar a sua actividade comercial, minimizar e combater os 

avanços comerciais neerlandeses na costa ocidental indiana e autonomizarem-se dos 

                                                           
492 BL,IOR/M/Add.20.933,fls.328-329 («Carta de William Morrice para Melo de Castro, Londres, 
09.05.1661).  

493 O maior que até à época algum monarca inglês houvera recebido, fundamental para as precárias 
finanças do reino, que não recebia o apoio financeiro necessário do Parlamento para satisfazer as 
necessidades de governo. Cf. G. Clark op. cit., p. 60; G.L. BELCHER, art. cit., pp. 73-74. 

494 J. BLACK, A System…cit, pp. 121-122. 

495 T. B. DUNCAN, op. cit., pp. 409-410 e 424. 
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poderes locais, nomeadamente do governador mogor de Surate496. Refira-se que as 

necessidades da EIC e as potencialidades físicas e geográficas do território suscitaram o 

interesse da Companhia a partir da década de 1620, traduzido no já mencionado 

ataque de 1626 e nas sucessivas propostas de ocupação apresentadas nas décadas 

seguintes, não só de Bombaim, mas também da cidade de Baçaim, dos portos de 

Danda Rajapur, Carapatão e Versová, e de uma forma mais genérica, das costas do 

Malabar e de Moçambique497. Todavia, apesar das diligências efectuadas pela EIC498,  

acabou por ser a coroa inglesa a assumir a posse daquele território, após aquela ter 

recusado a oferta de ocupação formulada pelo governo inglês em 1661499. Esta recusa 

da Companhia deveu-se, possivelmente, aos elevados custos da fortificação do local e, 

talvez, da percepção (pelas explorações efectuadas no ano anterior) de que o 

estipulado no tratado referia-se a uma pequena parcela do que era desejado, algo que 

se confirmaria mais tarde e originaria a eclosão de fortes desinteligências com os 

poderes de Goa. 

 Na perspectiva portuguesa as concessões comerciais e as possibilidades de 

entrada no seu mercado ultramarino revelar-se-iam danosas para a coroa. Eram, 

contudo, as cedências necessárias para a consumação dos objectivos portugueses, ou 

seja, o reconhecimento político da nova dinastia e o auxílio militar e diplomático na 

guerra com a monarquia Hispânica. O reino português adquiriu, assim, «um apoio 

externo que não tinha apenas carácter circunstancial500», pois o auxílio militar 

britânico (ausente nos tratados anteriores) era fundamental na luta contra a 

monarquia hispânica na Europa e contra as Províncias Unidas na Ásia. Se neste último 

espaço os resultados obtidos foram praticamente nulos, na Península Ibérica a acção 

britânica foi decisiva: por um lado, no envio de contingentes militares, que incluíam 

regimentos de cavalaria e embarcações de guerra, num total humano de cerca de 

                                                           
496 J. GENSE, How Bombay..., cit., pp. 4-5; Shafaat Ahmad KHAN, op. cit., pp. 423-424; J. BRUCE, op. cit., 
vol. 2, pp. 672-673. 

497 S.A. KHAN, op. cit., pp. 425-26, 430l J. BRUCE, op. cit., vol. 1, p. 336; W. FOSTER, The English Factories 
in India 1655-60, cit., p. 151; J. GENSE, How Bombay..., cit., pp. 7-9. 

498 A Companhia comercial britânica havia efectuado, em 1660, duas viagens exploratórias na região 
costeira de Bombaim. Cf. J. GENSE, How Bombay..., cit., pp. 9-10. 

499 M. D. DAVID, History of…, cit., pp. 33-34. 

500 P.S. MARTINEZ, op, cit., pp. 154. 



144 
 

cinco mil homens501; por outro lado, na mediação do processo de paz, iniciado logo em 

1663502, e consagrada cinco anos mais tarde.  

*** 

 A cessão de Bombaim – e as consequentes interacções anglo-portuguesas que 

ali irromperam - é o ponto que destacamos do tratado de 1661 e nos focaremos com 

maior detalhe. Julgamos, contudo, ser interessante seguir de forma sintética duas 

outras derivações deste acordo: a efémera ocupação britânica da praça de Tânger e o 

longo processo de pagamento do dote. Nesta última questão salientamos que a coroa 

portuguesa demorou vinte e três anos a saldar a sua dívida o que, todavia, não colocou 

em causa o tratado e o relacionamento institucional anglo-português. As complicações 

portuguesas para cumprir o acordado (alicerçadas nas crónicas dificuldades financeiras 

da coroa, avolumadas pelo esforço de guerra), conduziram à modificação do 

originalmente ajustado, à mobilização de variados expedientes para reunir a soma em 

dívida e, por fim, à sucessiva prorrogação do pagamento.  

No tratado de aliança estipulou-se o pagamento de um milhão de cruzados 

(referentes ao auxílio britânico) quando a infanta rumasse a Inglaterra, soma esta que 

incluía dinheiro e outras mercadorias, que deveriam ser convertidas para moeda em 

solo inglês. A restante parte (referente ao dote da infanta), seria paga em duas 

tranches durante o primeiro ano de D. Catarina em Londres503. Para a primeira 

prestação, todavia, apenas foi enviada uma pequena soma de dinheiro, a que se 

adicionaram letras e géneros504, incluindo-se no somatório o pagamento dos soldos 

dos soldados britânicos que haviam servido no reino português505. O primeiro milhão 

de cruzados somente ficaria pago em meados de 1663506, tendo-se recorrido ao 

aumento da carga fiscal, à venda de foros e à contribuição das capitanias brasileiras, 

                                                           
501 O contigente humano britânico em Portugal foi colocado como tropa auxiliária evitando, assim, a 
hostilização formal da Monarquia Hispânica. Cf. J. CHILDS, «The English Brigade in Portugal, 1662-68», 
Journal of the Society for Army Historical Research, LIII (1975), pp. 136-138. 

502 Cf. Pedro Soares Martinez, História diplomática de Portugal…, op. cit.,  pp. 154-155. 

503 J. TRONI, op. cit., pp. 94-95. 

504 Enumeram-se a inclusão de variados obejctos e produtos, como jóias, açúcar, roupas pessoais da 
rainha, mobília e especiarias. 

505 M.T.S. de CASTELLO BRANCO, op. cit., pp. 412-413. 

506 J. TRONI, op. cit., p. 109. 
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entre outros expedientes, num esforço exigido que, de uma forma geral, teve a 

aceitação dos grandes do Reino e do povo, demonstrativo da importância que o 

tratado representava507. O segundo milhão foi ainda mais difícil de reunir, tendo sido 

efectuadas variadas diligências, num processo que somente ficou encerrado em 

1684508. 

 Em Tânger, a presença britânica acabou por ser bastante fugaz, pois a praça foi 

abandonada em 1683, ainda antes do pagamento total do dote. O interesse britânico 

numa praça africana na orla mediterrânica remontava ao decénio de 1630509 e 

adensou-se com o antagonismo anglo-espanhol na época de Cromwell. Na década de 

1660, no quadro da oposição comercial anglo-neerlandesa, a oferta portuguesa de 

Tânger acabou por ir ao encontro dos desejos de Londres. Aquela praça permitia um 

melhor controlo da navegação mediterrânica, por um lado porque protegia o trato 

comercial britânico que ligava o seu reino às franjas do império Otomano, por outro, 

porque servia de base operativa contra os ataques dos piratas do norte de África510. A 

ocupação britânica traduziu-se num abandono do território pela maioria da população 

“europeia” que ali habitava, quedando-se na praça apenas alguns portugueses e 

judeus511, o que acrescentava dificuldades no relacionamento com as forças 

africanas512. A sistemática pressão destas (sobretudo a partir da década de 1670, sob o 

comando do rei Er Rashid II), as crescentes despesas defensivas, a pouca relevância 

económica do local, as dificuldades de abastecimento e as más condições do porto, 

ditariam a desocupação britânica513. Refira-se que, antes da retirada, Carlos II terá 

                                                           
507 A.B. XAVIER e P. CARDIM, op. cit., pp. 89-91 e 92-93; CTCP, II, pp. 284-286 («Carta de D. Luísa de 
Gusmão para o conde de Vale de Reis, presidente, vereadores e procuradores da Câmara de Lisboa», 
19.07.1661); Ibidem, pp. 287-288 («Decreto real», 03.11.1661); V.RAU, op. cit., p. 60. 

508 NA/SP/89/16,fl.99 (Lisboa, 03.07.1684). 

509 R. VALLADARES, «Inglaterra, Tânger y el “Estrecho Compartido”. Los inícios del asentamiento inglês 
en el Mediterráneo Occidental durante la guerra hispano-portugesa (1641-1661)», Hispania, LI (1991), 
pp. 970-972. 

510 J.C. RILEY, «Catholicism and the Late Stuart Army. The Tangier Episode», Royal Stuart Papers, XLIII, 
(1993), pp. 5-6; R. VALLADARES, art. cit, pp. 968-969 e 975-976. 

511 A tolerância religiosa foi preservada à semelhança do que sucedia noutras possessões ultramarinas 
britânicas, tendo-se mantido o clero português na administração da Catedral local, professando a fé 
católica, junto a parte das forças militares e alguns governadores. Cf. J.C. RILEY, art. cit., p. 15. 

512 C. R. BOXER, «Three sights to be seen: Bombay, Tangier and a Barren Queen, 1661-1684», 
Portuguese Studies, Londres, vol. 3 (1987), p. 81; J.C. RILEY, art. cit., p. 7. 

513 G. CLARK op. cit.; J.C. RILEY, art. cit., pp. 14-15; R. VALLADARES, art. cit., p. 988. 
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procurado vender a praça a Luís XIV, que recusou, não tendo a coroa portuguesa, de 

igual modo, capacidades financeiras para a readquirir514. O abandono britânico não 

significou, todavia, a desistência dos seus objectivos na região, mas somente, a 

temporização por um momento mais propício para ocupar Ceuta ou Gibraltar, como 

aconteceria com a última em 1704. 

 

 

3.2 - A Entrega de Bombaim (1662-1665) 

 

3.2.1 - O LONGO IMPASSE NA MUDANÇA DE PODERES 

Apresentámos atrás as conjunturas externas e internas que determinaram e 

dificultaram o entendimento anglo-português. Importa agora focalizarmo-nos no 

processo da cessão de Bombaim, que demorou cerca de dois anos e meio (entre 

Setembro de 1662 a Fevereiro de 1665) em virtude da recusa do novo vice-rei 

português em entregar aquele espaço. De uma forma geral, as razões evocadas pelo 

vice-rei centravam-se nas insuficiências da documentação apresentada pelos 

britânicos515, assim como em questões defensivas e estratégicas. Neste último ponto, 

enunciava várias problemas: a falta de auxílio britânico durante a viagem e o facto 

destes não se apresentarem com uma armada, como havia sido estipulado516; os 

acontecimentos ocorridos na viagem517; as intenções britânicas em ocupar os 

territórios a Norte, até Baçaim518; o perigo religioso. 

                                                           
514 C.R. BOXER, «Three sights…», cit, p.82. 

515 Eram apontados vários erros e defeitos formais, nomeadamente a falta de procuração régia a indicar 
quem recebia a ilha, a falta de assinatura do monarca na patente real e dúvidas sobre a autenticidade da 
carta régia, que não se encontrava assinada pelo secretário. Cf. FUP,MR,28B,fls.508-09 («Carta de 
António de Melo de Castro aos governadores», Outubro de 1662); FUP,MR,28B,fls.510 e 519 e 
FUP,MR,28B,fls.506-507v («Cartas de António de Melo de Castro para Sir Abraham Shipman», Bombaim, 
13.10.1662 e 17.10.1662). 

516 FUP,MR,28B,fls.511-511v («Carta de António de Melo de Castro para os governadores de Goa», 
Bombaim, 01.10.1662; FUP,MR,28B,fls.508-09 («Carta de António de Melo de Castro aos 
governadores», Outubro de 1662). 

517 Durante a viagem algumas embarcações desembarcaram em Anjouan, nas ilhas Comores. Melo de 
Castro aproveitou a presença da força britânica para exigir a rendição de quarenta e dois nativos que 
reivindicava como súbditos portugueses, num quadro de antigas contendas com os locais. O soberano 
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Melo de Castro, recentemente empossado como vice-rei enaltecia, em 

contraponto, o potencial estratégico e económico da ilha de Bombaim (como era 

designada, por vezes, pelos portugueses) e as repercussões que significavam a sua 

perda, demonstrativo de uma visão reflexiva e global sobre o Estado da Índia519. Neste 

sentido, para Lisboa, centrou a sua recusa em razões essencialmente estratégicas. 

Realçava as qualidades do porto e a sua importância no caso de Goa estar bloqueada e 

sublinhava o grande dano comercial decorrente da entrega, dado que os britânicos 

tomariam todo o trato e obrigariam a que ali se pagassem taxas, situação que 

ameaçaria a presença portuguesa na Província do Norte. Apontava, de igual modo, os 

riscos defensivos a que se expunham os territórios adjacentes, assim como a liberdade 

religiosa a ser aplicada pelos britânicos, que abriria uma brecha na cristandade local e 

atraía para o território gentios e portugueses, com consequentes prejuízos comerciais. 

Referia, por fim, as pretensões territoriais britânicas sobre outras regiões (como 

Baragão e Salsete, que reclamavam para si) assim como a recusa de socorro em  

Cochim, que justificaram por não estarem na posse de Bombaim e, deste modo, sem 

obrigação de prestar a ajuda contratada520. 

                                                                                                                                                                          
local pediu, a propósito, um recibo de quitação ao português, corroborado por Marlborough 
(comandante da esquadra britânica) mas recusado pelo indigitado vice-rei. Neste seguimento, o oficial 
britânico recusou transportar nas suas embarcações os referidos nativos, isto depois destes já se 
encontrarem nos navios por ordem Melo de Castro. Esta crispação terá ofendido o português, que já se 
encontraria desagradado com a falta de consideração e tratamento que tinha recebido de Richard 
Minors, capitão do navio que o transportava, tendo optado, contudo, por manter relações cordiais com 
os britânicos durante o resto da viagem. Cf. W. FOSTER, The English Factories in India 1661-64, cit., p. 
133 («Carta do capitão Brown para Surrate», 30.09.1662); CTCP, III, pp. 3-17 («Diário de notícias da 
viagem, e do mais que sucedeu com os ingleses, dada ao governador António de Mello e Castro», 
Dezembro de 1662). 

518 FUP,MR,28B,fl.521 («Carta de António de Melo de Castro para os governadores de Goa», Bombaim, 
02.10.1662); FUP,MR,28B,fls.508-09 («Carta de António de Melo de Castro aos governadores», Outubro 
de 1662). 

519 Vejam-se: FUP,MR,28B,fls.508-509 («Carta de António de Melo de Castro aos governadores», 
Outubro de 1662); FUP,MR,28B,fls.511-511v e fl.521 («Cartas de António de Melo de Castro para os 
governadores de Goa», de 01.10.1662 e 02.10.1662); FUP,MR,28B,fls.510 e 519 e 506-507v («Cartas de 
António de Melo de Castro para Sir Abraham Shipman», Bombaim, 13.10.1662 e 17.10.1662); W. 
FOSTER, English Factories in India 1655-60, cit., pp. 133-134 («Cartas do capitão Brown e de Gerald 
Aungier para Surrate», 30.09.1662 e 06.10.1662); IDEM, The English Factories in India 1661-64, op. cit., 
p. 132 («Carta de Marlborough para Sir George Oxenden», 06.10.1662); AHU,India,cx.44,doc.128 
(«Cartas de António de Melo de Castro para os governadores de Goa», Bombaim, 16.10.1662, 
17.10.1662 e 18.10.1662). 

520 AHU,Índia,cx.44,doc.128 e doc.142 («Cartas de António de Melo de Castro para o rei português», 
Goa, 28.12.1662 e 04.01.1663); BL,IOR/M/Add.20.844,fls.83v-87v («Carta de António de Melo de Castro 
para o rei português», Goa, 31.12.1662). 
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 Segundo o vice-rei, a notícia da entrega de Bombaim já era ali conhecida antes 

da sua chegada. Os padres jesuítas, que ali detinham fortes interesses e eram 

classificados como os senhores de Bombaim e Salsete521, afirmaram ao oficial 

português, entre outras razões, que a coroa «não podia dar o alheio, e todas aquelas 

terras eram próprias dos moradores e tão isentas que nunca admitirão capitão nem 

presídio como outras praças»522. Era uma afirmação sintomática e demonstrativa de 

que os foreiros (jesuítas e laicos) temiam que o novo governo britânico interferisse nos 

seus vastos direitos e poderes e, por isso, procuraram evitar a entrega da ilha. De 

facto, Henry Gary523 afirmou que os jesuítas de Bandorá e os grandes foreiros de 

Baçaim tinham pressionado o indigitado vice-rei para não proceder à entrega, pois 

temiam que os britânicos se assenhoreassem das suas fazendas524, acrescentando que 

os inacianos teriam subornado Melo de Castro com 40 mil xerafins525. É crível e natural 

que perante os interesses estabelecidos tenham existido pressões das elites locais 

sobre o vice-rei. Todavia, este já terá chegado com a intenção de não entregar a ilha, 

tanto pelo tratamento recebido na viagem como, sobretudo, pela falta do auxílio 

militar britânico526, ausência essa que entendia que se iria manter. Esta posição 

                                                           
521 W.FOSTER, The English Factories in India, 1661-64, cit., pp. 139 e 216 («Carta do Conselho de Surrate 
para a EIC em Londres», Surrate, 18.12.1662 e «Carta de Shipman para a corte», 20.01.1663).  

522 Cit. por T.M.S. de CASTELLO BRANCO, op. cit., pp. 478-479, Arquivo da Casa Cadaval, Livro de Cartas 
que escreveram ao Ilustríssimo Senhor Francisco de Melo Marquês de Sande, Conde da Ponte dos 
Conselhos de Estado e Guerra de SM. Seus Ministros e Secretários de Estado, sendo, Embax. Extr.º em 
Inglaterra e França em os anos de 662 a 665, fl. 143. 

523 Henry Gary era um oficial da Companhia que havia sido enviado por esta nas primeiras viagens 
exploratórias ao território de Bombaim, no início da década de 1660. Após a cessão daquela parcela 
territorial, assumiu um lugar importante na administração do governo britânico, ocupando o lugar de 
governador da EIC em Surrate, entre Maio de 1667 e Setembro de 1668, participando de forma activa 
no processo de transferência da ilha para a Companhia. 

524 Thomas Maynard, agente inglês em Lisboa, reportou que alguns habitantes de Chaul e Baçaim 
haviam afirmado que o monarca português não sabia a importância de Bombaim e, por isso, havia sido 
enganado pelos seus ministros. Mostravam-se, assim, descontentes e contra a cessão do território, 
tendo reunido cerca de 500 homens para se oporem àquela. Cf. NA,SP/89/6,fl,214. Não existem, 
todavia, relatos acerca de movimentações neste sentido ou qualquer tipo de acção armada originada a 
partir de Baçaim ou Chaul. Refira-se, que no sentido oposto, alguns habitantes asiáticos de Bombaim 
mostraram-se receptivos a um novo governo britânico, tendo disponibilizado o seu apoio militar para 
Shipman tomar posse de Bombaim. Justificavam esta opção com a opressão exercida pelo poder 
português, nomeadamente dos jesuítas. Cf. W. FOSTER, The English Factories in India 1661-64, cit., pp. 
143-144 e 216 («Cartas de Sir Abraham Shipman, de Henry Gary e de Sir George Oxenden para 
Londres,» 20.01.1663, 22.01.1663 e 16.03.1665, respectivamente). 

525 Ibidem, pp. 141-144 («Cartas de Henry Gary para Londres», Surrate, 10.01.1663 e 22.01.1663).   

526 Nas instruções régias recebidas pelo vice-rei fora reafirmado que, de acordo com o tratado, os 
britânicos tinham o dever de socorrer os interesses do Estado da Índia, devendo o vice-rei pedir 
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solidificou-se, de igual modo, à medida que tomou conhecimento das intenções 

territoriais dos aliados europeus527, juntamente com o potencial estratégico e 

económico de Bombaim. Melo de Castro demonstrava ter a percepção do contexto 

geográfico em que o território se inseria e a sua importância numa região 

predominantemente insular como era o distrito de Baçaim, no qual a comunicação era 

realizada por via fluvial e marítima, localizando-se Bombaim na foz do principal rio da 

região. Além disso, sem as ligações navais, todo o território ficava à mercê dos ataques 

procedentes do interior indiano. Era pois uma visão abrangente e englobante sobre 

todo o “Índico Ocidental”, assim como premonitória da perda futura do território de 

Baçaim, em 1739. 

 A argumentação do vice-rei não teve, contudo, eco em Goa, que considerou as 

questões levantadas como secundárias perante o interesse geral do Estado da Índia, 

bastante necessitado do apoio britânico face à ameaça neerlandesa528. Foi assim 

decidido que os papéis apresentados por Abraham Shipman (a quem a procuração de 

Carlos II encarregava de receber a ilha) eram suficientes, devendo ser executada a 

entrega. Note-se que o Conselho de Goa iria mudar por duas vezes de posição: num 

primeiro momento, em finais de Janeiro de 1663 (cerca de três meses depois do 

primeiro Conselho), favorável à detença da ilha529; num segundo momento, um mês 

depois, recusando, de novo, os argumentos do vice-rei e defendendo a entrega 

                                                                                                                                                                          
assistência quando fosse necessário e retribui-la quando lhe fosse solicitado. Em carta para o monarca 
britânico, a rainha regente relembrava que na expedição que tomaria posse de Bombaim deveria seguir 
um contingente militar com o intuito de auxiliar os portugueses naquelas paragens. Cf. 
FUP,MR,28A,fl.175 («Carta régia para António de Melo de Castro», Lisboa, 09.04.1662); G. AMES, 
Renascent..., cit., p. 170. 

527 Em Setembro de 1661 Carlos II escreveu a Richard Fanshaw, embaixador inglês em Lisboa, instruindo-
o a procurar alargar a concessão a Baçaim, situação que o marquês de Sande, embaixador português em 
Londres, achara possível, embora não tivesse poder para o fazer. O monarca inglês recomendava 
também a Fanshaw que se informasse sobre a situação dos portugueses no Oriente, assim como da 
ameaça neerlandesa àqueles, procurando perceber como este antagonismo poderia favorecer o 
estabelecimento de novas feitorias britânicas na Província do Norte ou até mesmo a posse de Goa. Cf. 
Historical Manuscripts Comission of Great Britain, Report on the Manuscripts of J.M. Heathcote, Esq., of 
Conington Castle, Norwich, Majesty’s Stationery Office, 1899, pp. 18-20 («Carta de Carlos II para Richard 
Fansahw», Londres, 02.09.1661). 

528 FUP,MR,28B,fls.483-97 («Pareceres dos conselheiros de Estado», dados entre 24.10.1662 e 
27/10/1662, ao qual se acrescentou dias depois o de Luís de Mendonça (FUP,MR,31/32,fl.194). 

529 FUP,MR,28B,fls.526-39 («Pareceres dos conselheiros de Estado», emitidos entre 28.01.1663 e 
04.02.1663). 
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imediata da ilha de Bombaim530. Estas diversas mudanças de posição531 realçaram que 

a questão da segurança efectiva das possessões portuguesas fora a principal 

preocupação e pressuposto na recusa da entrega de Bombaim. De facto, na decisão do 

Conselho de Goa, de Janeiro de 1663, pesou bastante a falta de apoio naval britânico 

no cerco neerlandês a Cochim; a mudança posicional no mês seguinte era, assim, 

compreensível, no quadro da perda de Cochim e de um hipotético acordo anglo-

neerlandês o que, adicionado com a posterior queda de Cananor, aumentava a 

pressão para a entrega do território. No entanto, tendo chegado a Goa a notícia do 

acordo de pazes luso-neerlandês de 1662, a posição do vice-rei (que seria coincidente 

com a do último Conselho) voltou a endurecer, recusando de novo proceder à 

entrega532. Perante todo o impasse e dado o impedimento para desembarcarem em 

Bombaim, as tropas britânicas foram mobilizadas para a ilha de Angediva, a sueste de 

Goa533. 

 Importa referir qual foi o impacto destes acontecimentos na Europa e no 

relacionamento bilateral entre as duas coroas. Em Londres, as notícias sobre a 

retenção de Bombaim originaram um discurso oficial agressivo, tendo-se 

desencadeado, ao longo de 1663, fortes pressões junto do embaixador português na 

capital inglesa e dos representantes ingleses em Lisboa534. Afirmava-se que «less than 

the viceroy’s head and satisfaction for all the damages and expense his Majesty is 

exposed to by this disappointment will not suffice to pay his Majesty for this 

                                                           
530 ACE, IV, doc.34, pp. 93-126 («Parecer do Conselho de Estado», Goa, 03.03.1663); 
AHU,CCUI,211,fls.340-340v («Carta dos governadores de Goa para o Conselho Ultramarino», Goa, 
29.03.1662). 

531 Não foi somente o Conselho de Estado de Goa quem mudou de opinião, também o próprio vice-rei, 
em determinado momento, chegou a ser favorável à entrega. 

532 W. FOSTER, The English Factories in India 1661-64, cit., p. 224. 

533 Parece-nos importante realçar a clara inexistência de um poder militar britânico na Ásia que pudesse 
pressionar de forma eficaz o Estado da Índia, razão pela qual os portugueses puderam manter a sua 
intransigência, ultrapassada que parecia estar a ameaça neerlandesa. 

534 BL,IOR/H/48,fls.96-98 («Memorial apresentado pelo comandante do rei da Grã-Bretanha, Henry 
Bennet, ao embaixador português residente naquela Corte, D. Francisco Ferreira Rebelo», Londres, 
25.06.1663); NA,SP/89/6,fls.242-45 («Carta do cônsul Thomas Maynard para Londres» Lisboa, 
08.06.1664). 
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affront»535, exigindo-se a entrega imediata do território como declarada ao monarca 

nos mapas536, incluindo Salsete, Taná e Baçaim537, assim como não se deixava de 

sublinhar que «if some sudden satisfaction be not given there will be an end of our 

alliance with Portugal, for the King have no patience in the consideration of it»538. 

Além de ser realçada a pequenez do território, era pretendido o castigo do vice-rei e o 

pagamento das despesas da armada, ameaçando-se romper com a aliança539.  

Apesar deste discurso agressivo e das pressões exercidas, a acção prática dos 

representantes diplomáticos ingleses foi de conciliação e auxílio, optando pela via do 

diálogo, sintomático de que a situação era melindrosa para Londres, que não pretendia 

romper um acordo tão favorável aos seus interesses ultramarinos e europeus. Noutra 

perspectiva, era demonstrativo de que os ingleses acreditavam que o reino português 

não tinha outro caminho senão cumprir o acordado, pois disso dependia a sua 

autonomia. Se num primeiro momento, os acontecimentos na Índia repercutiram-se 

no entrave do auxílio inglês à coroa portuguesa na guerra contra a monarquia 

hispânica, a situação seria desbloqueada pouco depois, com o envio de novos reforços 

armados em Fevereiro de 1664540, após a tomada de posição de Afonso VI a ordenar 

                                                           
535 Report on the Manuscripts… cit., pp. 87-88 («Carta de Sir Henry Bennet para Richard Fanshaw», 
Londres, 03.06.1663); BL,IOR/M/Add.20.844,fls.87v-89 («Carta do marquês de Sande ao embaixador 
britânico», Londres, 16.12.1663). 

536 Ao descontentamento pela recusa da entrega de Bombaim, somava-se a constatação da pequenez do 
território doado, verificada pelos oficiais britânicos no local e, portanto, o possível logro dos 
portugueses aquando das negociações. Na inquirição britânica realizada sobre este processo negocial, 
em 1677, não foi encontrado o mapa que terá sido apresentado pelos Portugueses em 1661, sendo que 
ao longo daqueles dezasseis anos não foram feitas referências sobre a sua existência, possivelmente 
destruído logo após o acordo, o que reforça a ideia do engano provocado pelos portugueses. 

537 BL,IOR/H/48,fls.96-98 («Memorial apresentado pelo comandante do rei da Grã-Bretanha, Henry 
Bennet, ao embaixador português residente naquela corte, D. Francisco Ferreira Rebelo», Londres, 
25.06.1663). 

538 Report on the Manuscripts… cit., pp. 89-90 («Carta do conde Clarendon para Richard Fanshaw», 
Londres, 05.06.1663). 

539 Shafaat Ahmad Kahn afirma que a aliança portuguesa era na época bastante impopular junto dos 
britânicos e existia uma opinião consensual de que estes haviam sido enganados pelos portugueses. Cf. 
S.A. KHAN, op. cit., p. 454. 

540 BL,IOR/M/Add. 38.038 («Carta de D. Francisco de Melo para Castelo-Melhor», Paris, 17.02.1664). 
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«que se execute a dita entrega muito pontualmente sem contradição alguma, pois a 

matéria o não admite, e a dilação é muito prejudicial»541. 

 A posição de Lisboa foi, de facto, peremptória em exigir a transferência 

imediata de Bombaim, que classificava como fulcral para o bem do reino e do Estado 

da Índia542.  O monarca advertia que «este negócio não admite réplicas nem dilação», 

avisando que estranharia muito se tal não fosse executado. De modo a serenar a 

oposição dos moradores (como era relatado na missiva do vice-rei), a coroa realçava 

que aqueles tinham interpretado o artigo de capitulação de forma errónea, 

sublinhando que ficara estabelecido que manter-se-iam as fazendas e o culto religioso 

tal como no tempo português. Realçava ainda que as forças britânicas iriam apoiar o 

Estado da Índia, principal motivo por que tinha decidido entregar a ilha, pelo que os 

seus habitantes deveriam entender esta cessão como benéfica para todos os 

portugueses na Ásia543. O monarca português justificou-se, em simultâneo, ao seu 

congénere britânico. Informava-o da grande urgência com que mandara que este 

assunto se resolvesse e enviava as cópia das cartas que mandara para o vice-rei, 

desculpando-se pela moléstia que a demora causara544. 

Melo de Castro, apesar das ordens de Lisboa, chegadas em Outubro de 1664, 

procurou adiar novamente a entrega, defendendo-se com novo subterfúgio formal, 

argumentação que não colheu junto da Relação e do Conselho de Goa545. Apesar de 

                                                           
541 FUP,MR,31/32,fl.196 («Carta régia para António de Melo de Castro», Lisboa, 16.08.1663); 
FUP,MR,30,fl.15 («Carta régia para António de Melo de Castro», Lisboa, 08.02.1664).  

542 FUP,MR,31/32,fl.196 («Carta régia para António de Melo de Castro», Lisboa, 16.08.1663); 
Supplemento à Collecção dos Tratados, Convenções, Contratos e Actos Públicos celebrados entre 
Portugal e as mais Potências desde 1640, Júlio Firmino Judice Biker (ed.), Lisboa, Imprensa Nacional, vol. 
IX, 1872, p. 245. 

543 FUP,MR,30,fl.15 («Carta régia para António de Melo de Castro», Lisboa, 08.02.1664). Por carta de 
meados de 1666 do embaixador português, D. Francisco de Melo, ficamos a saber que o rei português 
terá aventado junto do enviado britânico, Sir Robert Southwell, a possibilidade de Melo de Castro ser 
substituído do seu posto de vice-rei. Esta medida teria o objectivo de dar cumprimento às ordens de 
entrega, muito embora nessa data já houvesse a notícia que tinham partido de Goa dois ministros para 
a fazer. Veja-se BL,IOR/M/Add.38.038,fl.112 («Carta de D. Francisco de Melo a D. Afonso VI», Londres, 
04.04.1666). 

544 NA,SP/89/6,fls.211 e 257 («Cartas de D. Afonso VI para Carlos II», Salvaterra, 10/02/1664 e Lisboa, 
12/07/1664). 

545 Sir Abraham Shipman tinha entretanto morrido, tendo o vice-rei levantado dúvidas sobre o seu 
testamento. A Relação de Goa, após traduzi-lo, decidiu que a ilha deveria ser entregue a Humphrey 
Cook. O vice-rei ainda remeteu a questão para os fidalgos de Goa, procurando alcançar a sua 
cumplicidade. Estes, contudo, pronunciaram-se de forma unânime, afirmando que a entrega já deveria 
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todos estes procedimentos e da inevitável cessão da ilha, o vice-rei, no início de 1665, 

reafirmava as consequências nefastas para o Estado da Índia, reforçando em presságio 

«que se acabou a Índia no mesmo dia em que a nação inglesa fizer assento em 

Bombaim”546. 

 

3.2.2 - O AUTO DE ENTREGA DE 1665 E A TRANSFERÊNCIA PARA A EAST INDIA COMPANY 

Ante a inevitabilidade da entrega de Bombaim, António de Melo de Castro 

procurou condicionar o mais possível a soberania inglesa impondo, em Fevereiro de 

1665, um auto de entrega547, com os seguintes objectivos: condicionar a 

preponderância geo-estratégica do porto de Bombaim; zelar pela manutenção do 

comércio português naquela região; e manter a estrutura social e fundiária da ilha, 

enraizada havia mais de um século e que constituía a base da presença portuguesa na 

Província do Norte. Neste sentido, determinou a limitação da tributação alfandegária 

inglesa, manteve a liberdade religiosa, comercial e de navegação dos portugueses, 

conservou o valor dos foros e os direitos possuídos durante o governo português.  

A aceitação inglesa deste auto de entrega, com claros contornos limitativos 

para o seu poder, explicava-se pela situação de inferioridade que Humphrey Cook 

(sucessor de Shipman) e a sua tripulação experimentavam, dado que tinham perdido 

grande parte dos seus homens na ilha de Angediva e encontravam-se ao largo de Goa 

à espera de um rápido desenlace da situação. Desta forma, não havia intenção de 

cumprir as estipulações do auto de entrega pois, tal como Cook comunicava para 

Londres, após a posse efectiva de Bombaim iria observar os artigos da concessão «da 

forma mais conveniente»548. Não será, então, de estranhar a persistência dos 

                                                                                                                                                                          
ter sido efectuada aquando da recepção da segunda carta régia. CTCP, III, pp. 30-31 («Carta do vice-rei à 
Relação de Goa sobre a entrega de Bombaim», Goa, 03.11.1664); FUP,MR,31/32,fl.204 («Carta da 
Relação para António de Melo de Castro», Goa, 04.11.1664); FUP,MR,31/32,fls.182-95 («Pareceres de 
António de Sousa Coutinho, Francisco de Melo de Castro, Inácio Sarmento de Carvalho, D. Francisco de 
Lima, D. Álvaro de Ataíde, Manuel de Saldanha e do vedor Luís Mendes de Vasconcelos», Goa, 
13.11.1664 a 30.11.1664). 

546 CTCP, III, pp. 32-33 («Carta de António de Melo de Castro para o rei português», Goa, 05.011665). 

547 CTCP, III, pp. 32-63 («Auto de Entrega da Ilha de Bombaim feito em 18 de Fevereiro de 1665, na 
conformidade do artigo IX do tratado de 23 de Junho de 1661, entre Portugal e Inglaterra», 18.02.1665). 

548 W. FOSTER, The English Factories in India 1665-67, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1925, pp. 37-38 e 
39 («Carta de Humphrey Cook para Lord Arlington», Bombaim, 13.03.1665 e «Carta de Taylor e Petit 
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problemas entre britânicos e portugueses após a cessão da ilha, dado que o novo 

poder procurou, dali em diante, subverter as estipulações acordadas. Os antagonismos 

incidiram, em particular, sobre as seguintes questões: a ocupação britânica de alguns 

territórios adjacentes, que reclamavam ser seus por direito; a posse de fazendas e 

respectivas rendas, pertencentes a algumas elites locais; a tributação alfandegária 

executada pelos portugueses em alguns pontos-chave da região, fulcrais no 

desenvolvimento comercial; a política religiosa, nomeadamente a liberdade de fé, 

adoptada pelos britânicos e a consequente atracção de gentios e moradores das 

regiões circundantes. 

Três anos e meio após o controlo efectivo do território, a coroa inglesa cederia 

a totalidade dos seus direitos para a East India Company. Apesar do longo processo da 

cessão da ilha e de todo o investimento humano, material e financeiro aplicado na 

aquisição e posterior administração do território, a coroa desinteressava-se por aquela 

parcela e entregava-a à Companhia, que desde o início de Seiscentos detinha vastos 

interesses naquela costa indiana.  

Como já vimos, Bombaim tinha estado nos planos da Companhia desde a 

década de 1620, sendo que durante o impasse da transferência e ante as difíceis 

condições por que passavam as tropas britânicas em Angediva, o indigitado 

governador, Abraham Shipman, propora ao conselho de Surate a cedência dos direitos 

de Bombaim, sugestão que acabaria por não ter seguimento549.  Em Março de 1667, a 

iniciativa partia directamente da corte londrina, por intermédio de Lord Clarendon550 

evidenciando o gradual distanciamento e desinteresse da coroa inglesa em relação ao 

seu território indiano. A transferência efectuar-se-ia em Outubro de 1668, com todos 

os seus direitos, títulos, realezas, receitas, rendas, impostos, castelos, fortes, artilharia 

e o demais restante, ficando a Companhia com o poder total para governar aquele 

espaço, como era norma em todas as outras possessões régias551.  

                                                                                                                                                                          
para Surate», Goa, 17.01.1665); Stephen Meredyth EDWARDES (comp.), The Gazetteer of Bombay city 
and island, vol. II, Bombaim, [s.n.], 1909, p. 52. 

549 J. BRUCE, op. cit., vol. 2, pp. 141-142. 

550 Um dos signatários do tratado, tendo ocupado lugares importantes na corte londrina, 
nomeadamente como Lord Chancellor, entre 1658-1667. 

551 NA,CO77/10,fls.226-227 («Decisão do Conselho Real Britânico», Londres, 23.12.1667). 
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Em missiva para Surate os directores da Companhia, entre outras coisas, 

realçavam que não seriam remetidas instruções sobre a administração e justiça até 

existir um melhor conhecimento do local, das pessoas e das leis existentes, reforçando 

a ideia do seu desconhecimento sobre o espaço, as estruturas e a moldura jurídico-

administrativa do território que tinham adquirido, factores potenciadores, como 

veremos, de futuros antagonismos. Noutro sentido, demonstravam o intento de 

colonizar a ilha enviando, para o efeito, mulheres solteiras britânicas, à semelhança do 

que promoveram em Madrasta e, de certo modo, mimetizando a experiência 

quinhentista do Estado da Índia552. Deste modo, em 1675, o conselho de Bombaim 

pediu o envio de «20 or 30 poore Country girles or hospital girles», o que levou o 

“shipping committee” a elaborar uma lista de vinte «single women of honest and civil 

behaviour», que pudessem estar disponíveis para embarcar553. Destacava-se a 

necessidade da pureza comportamental como requisito para estas mulheres, sendo 

que Bombaim, ao antever as dificuldades de atracção, pedia que fossem recrutadas 

pessoas de condições sociais mais baixas. Desta forma, pretendia-se que Bombaim 

fosse «settled in the way of a colony», de modo a tornar-se «considerable as the great 

Citie of our neighbours»554. Goa e, também, Batávia, voltavam a ser evocadas como 

modelos comparativos e a serem mimetizados, pontos de referência na aprendizagem 

e construção do modelo ultramarino britânico. Também a própria experiência atlântica 

britânica era evocada, quando se tratava de sublinhar outros sucessos de integração 

de imigrantes que investiram na dinamização dos seus terrenos, lembrando-se «the 

Successful exemples of New England, Virginia, Barbados & Jamaica, [and] the no less 

Successful exemples of the Portuguese & Dutch in India»555. Refira-se que esta política de 

colonização teve, todavia, pouco impacto, daí se explicando a abertura britânica para 

que os seus soldados se unissem com a população indiana.  

                                                           
552 BL,IOR/H/48,fls.303-316 («Carta dos directores da EIC em Londres para o presidente e conselho de 
Surate», Londres, 06.04.1668). 

553 BL,IOR/H/51,fl.11 («Carta de Bombaim para Londres», Bombaim, 18.01.1676); BL,IOR/H/51,fl.18 
(«Carta de Londres para Surate », Londres, 17.03.1677). 

554 E. SAINSBURY, A Calendar... 1674-1676, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1935, pp. 107-108 («Court 
Minutes», Londres, 06.11.1674). 

555 BL,IOR/E/3/32,fls.95-96 («Carta de Surate para Londres », Surate, 17.11.1671). 
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Noutra perspectiva, o conselho de Surate enviava, em meados de Abril, os 

artigos da entrega da cidade francesa de Dunquerque (1658), afirmando que os 

católicos de Bombaim deveriam gozar da mesma liberdade de culto que estava 

estipulada naquele acto. A transferência de soberanias era, pois, algo comum na época 

e os ingleses recorriam ao seu conhecimento e envolvência em casos passados. As 

situações eram, todavia, divergentes, pois ao passo que aquela era uma cidade com 

profundas marcas católicas, a ilha indiana era um local não-cristão ocupado por 

colonos católicos, o que, necessariamente, gerava situações assaz díspares e 

incomparáveis556. 

A historiografia britânica apresenta várias interpretações para a transferência 

da ilha da coroa para a Companhia. John Fryer focaliza-se no aspecto económico, 

salientando as despesas avultadas da ilha e da sua manutenção, nomeadamente no 

governo de Henry Gary557, visão partilhada por Pusalkar e Dighe558 e, também, por 

Campbell, este último incorporando o antagonismo e rivalidade entre Bombaim e 

Surate em torno dos direitos de navegação559. O desejo da EIC em pôr termo ao 

conflito com Bombaim é, de igual modo, acentuado por Edwardes, que realça a 

indiferença de Carlos II para o valor e potencial da ilha560. Por fim, Foster realça, 

também, razões de índole económica, nomeadamente as necessidades financeiras da 

Coroa561.  

Os principais fundamentos terão sido, de facto, os elevados custos defensivos 

do território, que se encontrava em constante perigo pelas pressões locais e o assédio 

neerlandês. A isto adicionavam-se os poucos recursos da coroa inglesa, condição que 

havia ficado patente desde a expedição de Shipman e que se manteve ao longo dos 

quatro anos de governo. Esta fragilidade britânica no espaço asiático foi notada no 

                                                           
556 W. FOSTER, The English Factories in India 1968-69, Oxford, Clarendon Press, 1927, pp. 60-61; J. 
GENSE, How Bombay..., cit., p. 20. 

557 S. M. EDWARDES, The Rise..., cit., p. 106. 

558 A. D. PUSALKAR, V. G. DIGHE, Bombay: story of the Island City, Bombaim, All India Oriental 
Conference, 1949, p. 52. 

559 James M. CAMPBELL (ed.), Gazetteer of Bombay Presidency. Material towards a Statistical Account of 
the Town and Island of Bombay, Bombaim, Governmental Central Press, vol. 1, 1893, p. 29. 

560 S. M. EDWARDES, The Rise…, cit., p. 106. 

561 W. FOSTER, The English Factories in India 1965-67, cit., pp. 311-312. 
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Estado da Índia, nomeadamente pelo governador Nunes da Cunha, que escrevia para a 

corte, em Janeiro de 1667, afirmando que, não só os britânicos não cumpriam os 

compromissos assumidos no tratado de 1661, como «não possuem no Oriente, o 

dinheiro, a força e o governo» para poderem dar resposta ao acordado, sendo que ao 

invés, possuíam tão pouco poder «que vivem na sombra das armas de Sua 

Majestade»562. Além do factor económico, também terá pesado na decisão do reino 

inglês os antagonismos locais que emergiram entre a Companhia e Bombaim, tendo-se 

aproveitado o antigo interesse da EIC em se estabelecer naquelas paragens. Neste 

sentido, foi aceite a concessão da ilha, alegadamente para serem contrariadas as 

diferenças entre a feitoria de Surate e o governo régio, quando na realidade a 

Companhia há muito que desejava esta possessão para a defesa e incremento do seu 

comércio na zona563, considerando que à época as condições eram mais propícias do 

que em 1661, quando recusaram a possibilidade de tomar posse de Bombaim564. 

 

3.2.3 - AS TENTATIVAS DE REAQUISIÇÃO DO TERRITÓRIO 

A retoma do poder português em Bombaim foi, desde cedo, pretendida pela 

coroa portuguesa, insatisfeita com o acordo celebrado perante a importância 

estratégica do território cedido. Assim, procurou-se reverter a situação, mas com a 

preocupação de não colocar em causa a aliança anglo-portuguesa, de fulcral 

importância para a coroa e império português e, portanto, dominante à questão de 

Bombaim. António de Sousa de Macedo, secretário da coroa, sublinhava em finais de 

1663 que, além dos moradores irem resistir à passagem de poder, a perda de 

Bombaim verificar-se-ia bastante custosa, o que seria «arruinarmos totalmente o que 

temos na Índia»565. Acrescentava que quem aconselhara D. Afonso VI sobre Bombaim, 

                                                           
562 AHU,India,cx.27,doc.87 («Consulta do Conselho Ultramarino»), s.d. 

563 BL,IOR/H/48,fls.303-316 («Carta dos directores da EIC ao presidente e Conselho de Surate», Londres, 
06.04.1668); G. CLARK, op. cit., pp. 60 e 349. 

564 M. D. DAVID, History of..., cit., 90-91. 

565 Cit. por V. RAU (ed.), Livro de Cartas que escreverão ao ilustríssimo senhor Francisco de Mello, 
Marques de Sande, sendo embaxador extraordináro em Inglaterra, e França em os anno de 658 athe 
665, Lisboa, Instituto de Alta Cultura – Centro de Estudos Históricos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1969, pp. 197-198, Arquivo da Casa de Cadaval, Códice 989 (K, VI, 13), fls. 153-
153v («Carta de António de Sousa de Macedo para o marquês de Sande», Lisboa, 03.11.1663). 
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havia afirmado que não se sabia o que se estava a negociar, admitindo o seu 

engano566. Deste modo, ainda não estava concluída a transferência de Bombaim, já a 

corte portuguesa, através dos seus enviados diplomáticos, procurava junto de Londres 

inverter a situação. Era o reconhecimento que a cedência do território indiano fora um 

“erro estratégico”, como havia sido apontado por Melo de Castro. Tal facto não 

impediu que a coroa portuguesa mantivesse o respeito pelo acordo apesar de, 

paralelamente ter procurado pela via negocial, inverter a situação. 

De facto, a partir de finais de 1663, encetaram-se abordagens diplomáticas 

junto da corte inglesa. Em Maio de 1664, Francisco Ferreira Rebelo, enviado 

extraordinário a Londres, propôs a reaquisição de Bombaim pelo preço de 120 mil 

libras, às quais se juntavam cerca de 110 mil libras pelas despesas da armada britânica 

de 1662567. As intenções portuguesas eram reforçadas, em Fevereiro do ano seguinte, 

de novo por intermédio daquele diplomata, sendo que ao longo de 1665, o marquês 

de Sande foi instruído para oferecer até 200 mil cruzados568, pois ainda não se tinha 

conhecimento na Europa da entrega do território. O monarca inglês - cujo interesse 

em Bombaim era, como vimos, diminuto, terá respondido de forma afirmativa a esta 

última abordagem, contrapropondo um valor bastante elevado para a coroa 

portuguesa569.  

A pressão de recompra veio, também, do Conselho Ultramarino que, em finais 

de 1665, criticava o vice-rei, o Conselho, a Relação e as elites de Goa por terem 

entregado a ilha sem que os britânicos tivessem exibido a procuração de Carlos II, 

onde nomeava o sucessor de Shipman, recordando uma das razões de índole 

processual evocadas por António de Melo de Castro. Os conselheiros acrescentavam 

não ser compreensível que esta falha não tivesse sido utilizada de modo a impedir a 

transferência, de consequências danosas como já havia ficado demonstrado nas cartas 

                                                           
566 Cit por. Ibidem, pp. 187-198 e 214-215, Arquivo da Casa de Cadaval, Códice 989 (K, VI, 13), fls. 153-
153v e 180-180v, («Cartas de António de Sousa de Macedo para o marquês de Sande», Lisboa, 
03.11.1663 e 27.01.1664 respectivamente). 

567 E. PRESTAGE, op. cit., p. 179. 

568 BL,IOR/M/Add.38.038,fls.20 e 26 («Cartas de D. Afonso VI para o marquês de Sande», Lisboa, 
06.10.1665 e 08.10(?)1665). 

569 NA,SP89/7,fls.145-146 («Carta do marquês de Sande para Carlos II», Londres, 24.02.1666); CTCP, III, 
p.76 («Carta de D. Afonso VI para António de Melo de Castro», Lisboa, 15.04.1665). 
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enviadas pelo vice-rei. Era então sugerido que o monarca português procurasse 

reverter aquela situação, enviando para Londres alguém que tivesse conhecimento 

suficiente da matéria e dos meandros diplomáticos daquela corte570. De salientar que 

as intenções de recuperar Bombaim eram extensíveis aos poderes de Goa, tendo 

António de Melo de Castro proposto, logo em 1665, a reaquisição da ilha até um valor 

de um milhão de cruzados, afirmando que aquela compra deveria ser realizada sob o 

aparente pressuposto de contentar os vassalos portugueses, caso contrário os 

britânicos «não satisfariam com um preço justo»571. Neste sentido foi enviada, em 

Fevereiro de 1666, uma nova proposta para Londres, que pretendia a redução das 

exigências financeiras inglesas. Considerou-se, de igual modo, a troca de Bombaim por 

outra possessão portuguesa, necessariamente de valor semelhante572, propostas que 

atestavam o reconhecimento da importância daquele território. 

As pretensões portuguesas esbarraram, contudo, na irredutibilidade inglesa, 

que exigia quantias elevadas que a coroa portuguesa (a atravessar uma difícil 

conjuntura interna pelo esforço das guerras contra a Monarquia Hispânica), não podia 

assegurar. Goa manteve, contudo, a pressão junto de Lisboa nas décadas seguintes573, 

se bem que sem a mesma intensidade dos anos imediatos à cessão do território. O 

desejo de readquirir Bombaim perduraria, assim, nas coagitações do Estado da Índia 

até à perda dos territórios da Província do Norte, pois em 1727, indagava sobre os 

custos de uma hipotética compra574, sendo que em 1725 e 1732 propôs para Lisboa 

que se reiniciassem as conversações com a coroa britânica575. 

Perante o reduzido empenho do reino inglês sobre Bombaim, porquê então a 

aquisição do território indiano e de Tânger? O que ganhou a coroa inglesa com o dote? 

                                                           
570 AHU,CCUI,211,fls.364v-365 («Parecer do Conselho Ultramarino», Lisboa, 07.11.1665). 

571 AHU,Índia,cx.44,doc.128 («Carta de António de Melo de Castro para o rei português», Goa, 
28.12.1665). Veja-se também, G. AMES, Renascent… cit., p. 171 e S. SUBRAHMANYAM, O Império…cit., 
p. 254. 

572 NA,SP89/7,fl.155 («Carta do marquês de Sande para Lord Arlington», Londres, Março de 1666). 

573 CTCP, III, pp. 142-143 («Carta do vice-rei para D. Afonso VI», Lisboa, 04.12.1674); E. CARREIRA, op. 
cit., p. 55.  

574 CTCP, III, pp. 343-350 («João de Saldanha da Gama para o rei, remetendo-lhe a informação do valor 
de Bombaim», Goa, 18.01.1727). 

575 E. CARREIRA, op. cit., pp. 69-71. 
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O interesse na praça marroquina, como já vimos, incidiu na sua dimensão estratégica, 

importante para os interesses britânicos no Mediterrâneo, onde posteriormente se 

apossaram de Gibraltar e da ilha de Minorca. No entanto, Tânger seria abandonada 

cerca de vinte anos depois, em 1684, conquistada pelo rei marroquino Mawlay Isma’il 

ibn Sharif, ante a fraca resistência britânica. Quanto a Bombaim, seria transferida para 

a East India Company três anos após a sua posse efectiva. Ambas significaram parcos 

proveitos económicos e comerciais, no que se pode considerar um insucesso da 

política ultramarina britânica. Na perspectiva oposta, quais os benefícios para a coroa 

portuguesa com o acordo de 1661? Se por um lado adquiriu apoio militar decisivo na 

luta contra a Monarquia Hispânica, e a mediação no processo de pazes com aquela, 

por outro lado, no palco ultramarino, não teve o auxílio desejado e necessário, em 

particular na Índia. Aos ganhos na Europa opuseram-se as perdas na Ásia, se bem que, 

no caso de Bombaim, as consequências - excepto as estratégicas - foram limitadas no 

processo negocial, que tornaram aquele território quase como um enclave, com pouco 

espaço de crescimento e progressão ante a presença portuguesa no espaço adjacente. 

Quanto a Tânger, era do ponto de vista do império atlântico português apenas uma 

praça isolada e sem a importância de tempos idos, num contexto de reestruturação do 

espaço ultramarino português, em que ficou vincado o desinteresse pelo norte de 

África, pois após 1661 apenas restava a praça de Mazagão, abandonada em definitivo 

em 1769. 

 

 

3.3 – O espaço 

 

3.3.1 - ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

O Estado da Índia ocupava, desde 1534, um extenso território em torno da 

cidade de Baçaim, alargado em 1559 com a tomada das terras de Damão, designado 

no seu conjunto como a Província do Norte [MAPA III]. Esta vasta região situava-se na 

costa ocidental da Península Indostânica, a cerca de quinhentos quilómetros a norte 
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de Goa576, tendo sido a maior possessão territorial ultramarina portuguesa a seguir ao 

Brasil, com cerca de 200 km de costa e 30 km de ocupação interior, num total de 2.500 

km2, possuindo quatro vezes o tamanho do território goês, após as novas conquistas 

de meados do século XVIII577.  

O distrito de Baçaim ficou sob poder português mediante o acordo de 

concessão de 1534578, celebrado entre o sultão do Guzerate, Bahâdur Shâh, e o 

governador português, Nuno da Cunha, num quadro de forte antagonismo entre os 

dois poderes que remontava ao início da presença portuguesa na Índia e que se havia 

intensificado na década de 1530, em torno da praça de Diu. Foi nesta conjuntura de 

forte pressão portuguesa (e também Mogor) que se enquadrou a concessão das terras 

de Baçaim. Com o acordo de 1534, Bahâdur Shâh ambicionava suster as pretensões do 

Estado da Índia sobre a importante praça de Diu, entregando grande parte do 

território onde os portugueses haviam investido e que acreditava-se que seria tomado 

facilmente. Noutra perspectiva, a forte pressão das forças mogores de Humâyûn 

aconselhava a um entendimento com os Portugueses até que a situação político-

militar no interior da Índia fosse mais favorável. As derrotas infligidas pelos mogores 

condicionariam, todavia, a acção guzerate e permitiriam a posterior ocupação 

portuguesa de Diu, logo em 1535.579 Duas décadas mais tarde, foram incorporados os 

territórios de Asserim e Manorá (de modo a proteger defensivamente Baçaim) e, três 

anos depois, anexadas as terras de Damão580. O Estado da Índia adquiria, assim, uma 

dimensão territorial significativa, com direitos de exploração fundiária, que 

contrastava com a restante presença portuguesa no espaço asiático, mas que ia de 

encontro à estratégia imperial de D. João III, que já havia anexado as terras adjacentes 

                                                           
576 Dejanirah COUTO, «Em Torno da Concessão e da Fortaleza de Baçaim (1529-1546)», Mare Liberum, 
nº9 (1995), p. 118; Isaú SANTOS, «A Cedência de Bombaim aos Ingleses», in Mare Liberum, nº 9 (1995), 
p. 271. 

577 Walter ROSSA, «Baçaim, sete alegações para uma aproximação ao espaço físico», in A. T. de Matos 
(coord.), Os Espaços de um Império, Lisboa, CNCDP, 1999, p. 111; P.V. GOMES, W. ROSSA, art. cit. pp. 
210-224. 

578 Subsídios para a História da Índia Portuguesa, Rodrigo José de Lima FELNER (ed.), Lisboa, 
Typographia da Academia Real das Sciencias, 1868, pp. 134-38. 

579 André TEIXEIRA, op. cit., p. 33; D. COUTO, art. cit., pp. 119-120. 

580 A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 74-78. 
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a Goa e apostava, paralelamente, na exploração do território brasileiro, através do seu 

povoamento e ordenamento administrativo581. 

 A Província do Norte era dividida pelos distritos de Baçaim e Damão, sendo no 

primeiro que se situava a ilha de Bombaim. As terras de Baçaim situavam-se na parte 

meridional da província e formavam um espaço descontínuo em termos geográficos, 

com cerca de 75 km de extensão costeira e perto de 30 km de dimensão interior 

[MAPA IV]. O extremo sul era composto por pequenas ilhas que constituíam, grosso 

modo, os territórios cedidos aos britânicos, como Maim [Mahim], Parela [Parel], Sião 

[Sion], Varoli, Bombaim, Mazagão [Mazagaon], Colaba e mais afastados e não incluídos 

na cessão, a península de Caranjá [Uran] e os pequenos ilhéus do Elefante [Elephanta], 

de Sevem (Butcher) e de Nevem [Hog]582. Saliente-se que algumas destas ilhas 

conheciam já um processo avançado de assoreamento, em meados do século XVII, 

passando-se a seco de uma para outra583, situação que originaria a polémica 

controvérsia entre britânicos e portugueses em torno da extensão do território de 

Bombaim, da qual falaremos adiante [MAPA V]. A norte deste espaço e na zona central 

do distrito de Baçaim encontrava-se a extensa (cerca de 540km2) e próspera ilha584 de 

Salsete, de grande importância estratégica e agrícola585. No interior este, situava-se 

Taná [Thane], a segunda povoação mais importante da jurisdição, a seguir a Baçaim, 

sendo que no lado oeste da ilha se destacavam as aldeias de Bandorá [Bandra], no 

extremo sul da ilha e dominada pelos jesuítas, e de Bainel [Bhayandar], no extremo 

norte e sob o poder franciscano. Na terra firme frontal a esta ilha circunscreviam-se 

mais duas praganas, Cairana e Panchena, nas denominadas terras de Sabaio (Belapur), 

sendo que a norte destas existiam outras quatro, Solgão, Erá, Camão e Anzor, 

                                                           
581 A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 60-61; Jorge COUTO, A Construção do Brasil. Ameríndios, Portugueses e 
Africanos, do início do povoamento a finais de Quinhentos, Lisboa, Edição Cosmos, 1997, p.209-18. J.P.O. 
e COSTA, «O Império Português em Meados…», cit., pp. 87-121. 

582 Designada pelos portugueses como ilha das Patecas. 

583 P.V. GOMES, W. ROSSA, art. cit., pp. 210-224; A. B. B. PEREIRA, art. cit., pp. 149-150. 

584 Salsete é designada como ilha pois é limitada geograficamente a Sul pelo rio de Bandorá ou Maim 
[Mahim River], a Este pelo rio de Bombaim [Thane Creek], a Norte pelo rio de Baçaim [Ulhas River] e a 
Oeste pelo Mar Arábico, possuindo ali três portos naturais: Bandorá [Mahim Creek], Versavá [Malad 
Creek] e Manori [Manori Creek]. Cf. A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 46-47. 

585 Salsete provirá do sânscrito shâshti e do marata sâsti, significando 60 aldeias, distinguindo-se assim 
de Salcete de Goa, que provém respectivamente de shatshâshti e sâsâshti, ou seja, 66 aldeias. Cf. J. 
Gerson da CUNHA, Notes…, cit., p.188. 
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circunscrições plenamente rurais que agrupavam várias aldeias. A norte da pragana de 

Erá situavam-se as praganas de Manorá e de Asserim, últimos territórios incorporados 

do distrito de Baçaim, e que constituíam uma barreira defensiva a este das terras de 

Damão. Por fim, a norte de Salsete, encontravam-se os caçabés de Baçaim [Bassein] e 

de Agaçaim [Agashi], localizados entre os dois rios com o mesmo topónimo (o primeiro 

a sul e o segundo a norte), com cerca de 50 km2 de área. Baçaim era, efectivamente, a 

grande zona urbana de todo o distrito, exercendo um controlo efectivo sobre a região 

rural adjacente e assumindo-se como o grande centro económico da região.  

O distrito de Baçaim era, deste modo, uma região sem continuidade territorial, 

incorporando cerca de 300 aldeias, espalhadas pelas várias ilhas de díspares 

dimensões, algumas divididas por longos leitos fluviais, outras por pequenos fluxos de 

água em processo de assoreamento, de difícil navegabilidade, onde inclusive se podia 

passar a pé na maré baixa. Saliente-se, por fim, que a circulação fluvial - 

principalmente nos rios de Bombaim, Vaitama e Ulhas – e a longa faixa costeira dotada 

de bons portos - Baçaim, Agaçaim, Versavá, Bandorá e Bombaim – constituíam eixos 

fundamentais na articulação mercantil e económica do espaço português com o 

interior do território indiano586. 

 

3.3.2 - PRODUÇÃO ECONÓMICA 

A exploração agrícola e a recolha de rendas agrárias constituíram a principal 

actividade económica dos portugueses no distrito de Baçaim, preservando o modelo 

económico existente aquando da sua chegada. Na Província do Norte, durante os 

séculos XVI e XVII, os rendimentos sobre a terra foram a sua maior fonte de 

rendimentos, sendo que, juntamente com outras explorações fundiárias, chegaram a 

representar cerca de 25% do total das receitas do Estado da Índia. As suas 

características intrínsecas faziam com que a taxação fiscal fosse  mais estável e menos 

suscetível a flutuações como, por exemplo, as receitas alfandegárias. Além disso, esta 

exploração fundiária dotava o território de uma importante capacidade produtiva (a 

que se adicionava a actividade piscatória e a criação de gado) que, na sua maior parte 

                                                           
586 A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 38-57.  
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(com excepção do arroz), era canalizada para o consumo interno, nomeadamente o 

azeite, o algodão, a cana-de-açúcar, as hortaliças, o anfião e a urraca (bebida 

alcoólica)587. A madeira foi outro pilar no desenvolvimento do distrito, não só como 

produto de exportação588 mas, em particular, por potencializar a região como espaço 

de construção, e também, de reparação naval589. A qualidade daquela590 tornaria, de 

facto, o porto de Baçaim numa boa alternativa à Ribeira de Goa na construção de 

embarcações para a Carreira da Índia e outros navios militares e mercantes. A 

importância deste porto estender-se-ia, de igual modo, à sua utilização como local de 

preparação das armadas do Estado da Índia, em particular no século XVI591. 

As terras de Baçaim encontravam-se inseridas na complexa rede comercial do 

subcontinente indiano, limitadas geograficamente por Surate (norte litoral), Goa (sul 

litoral) e Burhanpur e Hayderabad (interior). Integravam, também, a principal rota 

terrestre, paralela à faixa costeira, entre Goa e Surate. Apesar da maior 

preponderância e relevo marítimo e comercial dos portos de Cambaia (Khambayat), 

Diu e Surate, chegavam do Guzerate através daquela rota, uma miríade de produtos e 

bens alimentares, como têxteis crus592, ferro, anil, tecidos de algodão, pimenta, 

manteiga e cavalos, sendo para ali exportadas teca e outras madeiras destinadas à 

construção naval, juntamente com arroz e, em menor escala, cereais, leguminosas, 

tâmaras, açúcar, cocos, bambu e marfim. Do Mar Vermelho, por sua vez, recebiam 

bens alimentares como tâmaras, açúcar, goma, incenso, café, prata, ouro e patacas. Os 

                                                           
587 A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 342-345; Susana Miranda MUNCH, «Direitos de propriedade e fiscalidade no 
Estado da Índia (séc. XVI)», XXIX Encontro de APHES, Faculdade de Letras do Porto, 13-14 Novembro 
2009, p. 10; D. COUTO, «Baçaim, a capital do Norte», Oceanos, nºs 19-20 (1994), p. 259. 

588 A exportação de madeira, a partir do último terço de Seiscentos, teve como principal destino o 
território britânico de Bombaim. 

589 L.F. ANTUNES, «Província do Norte», in Nova História da Expansão Portuguesa, Vol. V (O Império 
Oriental, 1660-1820), Maria de Jesus dos Mártires Lopes (coord.), tomo 2, Lisboa, Estampa, 2006, pp. 
209 e 228. 

590 Sobre o tipo e fontes de madeira para as actividades navais no Estado da Índia veja-se o estudo de 
Patrícia Catarina Sanches de CARVALHO, Os Estaleiros na Índia Portuguesa (1595-1630), Dissertação de 
mestrado em História e Arqueologia dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, Universidade Nova 
de Lisboa, 2008, 123-27.  

591 A. TEIXEIRA, op. cit., pp.358-366 e 375-377. 

592 Após o tratamento da tintureira têxtil local os têxteis eram exportados para o Mar Vermelho e África 
Oriental. 
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últimos dois eram importados, também, da “África Oriental”, juntamente com marfim 

e escravos593.  

Explicava-se, assim, a crescente importância das terras de Baçaim, aliando a sua 

localização geo-estratégica em termos marítimos com as boas condições de exploração 

agrícola (com destaque para o arroz) e de comércio, com um grande peso nas receitas 

gerais do Estado da Índia594. Estas mesmas características eram enaltecidas pelo padre 

Manuel Godinho, que na sua crónica de viagem de meados de Seiscentos descrevia 

aquelas terras com uma abundância de bens alimentares, nomeadamente arroz e 

trigo, além de madeira para a construção de embarcações. Afirmava aquele religioso 

que 

todos os arrabaldes, e quasi todo o termo de Baçaim é fresquíssimo, cheio de tanques 
de água e hortas, com todo o género de grutas da Índia, em que esta cidade excede a 
todas as do Norte; como também na muita cópia de açúcar que recolhe cada ano do 
seu cassabé e vende para fora da terra a ingleses, turcos, guzerates, arábios e 
baneanes. É assim mesmo muito abundante de arroz, mantimento comum naquelas 
partes; de Baçaim se leva para todas as outras. Trigo não o dá o seu terreno: porém 
acode muitissmo de terra de mouros, os quais trazem em boiadas de dez e vinte mil 
cabeças, e carregando de sal se voltam para o sertão. Não é menos provida de toda a 
sorte de madeira, a qual lhe vem das terras do Cole pelos rios abaixo, em jangadas, e 
por isso na ribeira de Baçaim se fazem todas as fustas das armadas de remo que el-rei 
traz nos mares da Índia; obram-se também gelões, galeotas e patachos muito fermosos 
e fortes, de pau teca, para o que não faltam oficiais e trabalhadores gentios e mouros, 

os quais são ali os mestre das obras595.  

 

 A cidade de Baçaim, a par com Damão e Chaul era, assim, uma das cidades do 

Estado da Índia que mais proveitos gerava, o que tornava o distrito de Baçaim e a 

Província do Norte, nas palavras de Walter Rossa, como «the most successful 

economic area of Portuguese Asia596». 

*** 

                                                           
593 L.F. ANTUNES, «Província do Norte», cit., pp. 231-233 e 237. 

594 Juntamente com a cidade de Goa e o distrito de Damão, o território de Baçaim detinha, no último 
terço de Quinhentos e Seiscentos, 69.6% e 64% das receitas, respectivamente. Cf. G. AMES, «The 
Province …», cit., pp. 129-148. 

595 Pe. M. GODINHO, op. cit., pp. 29-30. 

596 W. ROSSA, «Portuguese land ordinance and urbanizing strategies for Asia», in Ernst van Veen e 
Leonard Blussé (eds.), Rivalry and Conflict – European Traders and Asian Trading Networks in the 16th 
and 17th Centuries, Leiden, CNWS Publications, 2005, p. 64. 
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Centramo-nos agora na região de Bombaim, que se encontrava dividida 

administrativamente em sete aldeias: Bombaim, Parela, Vadala, Sião, Varoli [Worli], 

Mazagão e Maim, esta última com alfândega  e, por ser a maior, com o estatuto de 

caçabé. A ilha de Bombaim597, também apelidada de “Ilha da Boa Vida”598, fora 

caracterizada, em 1538, pelo vice-rei D. João de Castro, como um local coberto de 

pequenas e esplêndidas matas, com bastante caça e abundância de arroz, não 

existindo memória de ali ter havido carestia599. Gerson da Cunha acrescenta que nos 

arrabaldes das aldeias de Bombaim e Maim existiam hortas de coqueiros, que eram a 

maior valia e proveito da ilha600. Por sua vez, em Mazagão, a pesca era a principal 

actividade económica, característica que perdurou ao longo do período português601.  

Bombaim manteve-se como um espaço marginal e periférico da Província do 

Norte, tal como acontecera nos tempos anteriores à presença portuguesa. Por um 

lado, a sua reduzida dimensão não lhe permitia rendimentos agrícolas avultados, como 

acontecia com a vizinha ilha de Salsete; por outro lado, a actividade comercial e 

artesanal estava centrada nos núcleos urbanos de Baçaim e Taná, ou mesmo nas 

pequenas povoações de Agaçaim ou Caranjá. O mercador francês, François Martin, 

salienta, em 1669, aquando da sua passagem em Bombaim, esta mesma diminuta 

actividade comercial, centrada sobretudo no comércio interno, afirmando que 

The palm trees, bringing considerable revenue, are not so many as it is 

believed. The inhabitants are obliged to get their provisions from the Portuguese 

territories, close to Bombay. It is still one of the good ports in the Indian coast where 

                                                           
597 O nome de Bombaim ou Mombaim, como era designada pelos habitantes locais da época, tinha a sua 
origem na deusa Mombadevi, que possuía um templo naquela ilha. Veja-se Mário César LEÃO, A 
Província do Norte do Estado da Índia (1534-1729), Macau, Instituto Cultural de Macau, 1996, p. 75. 

598 Nome atribuído por Heitor da Silveira (principal figura da vitoriosa batalha no porto de Bombaim, em 
1529), que ali passou um bom período de repouso com a sua armada. Cf. J. da CUNHA, The Origin of…, 
cit., p. 78.  

599 Ibidem, p. 78. 

600 Ibidem, p. 199.  

601 Ibidem, p. 203. 
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one enters in all seasons. However, there is not much commerce except those which is 

consumed in the island602.  

Esta situação terá perdurado durante a governação da Companhia, pois relatos 

coevos apontavam que  

a ilha de Bombaim he muito árida, secca (…) e portanto não produs, senão algum sal e 
cocos, e para sustento do grande numero dos seus habitantes he provida de 
mantimentos de toda a espécie das terras vizinhas e de outros muitos portos e da 
mesma sorte Lenha, Peixe, etc (…). O arros que produz a ilha he tao pouco que apenas 
será suficiente para três mezes, porém como he socorrida deste género das terras 
vizinhas da nova conquista e com muita abundancia de Bengalla, vem sempre a ter a 
ilha muito mais do que he necessário.  

 

Acrescentava-se que a posse de grande parte da terra se mantinha nas mãos 

dos «christiaons portuguezes os gentios e os Percios», uma vez que a EIC 

desempenhava um papel diminuto como proprietária fundiária, possuindo «umas 

poucas de terras de arros e marinhas de sal»603. 

A principal função de Bombaim sustentou-se, assim, nas potencialidades do seu 

porto, como espaço de apoio às embarcações (recepção e abastecimento) e local de 

partida para ataques estratégicos. O porto de Bombaim assumiu, de facto, particular 

importância como lugar alternativo na ancoragem de armadas e embarcações desde 

finais do século XVI e, em particular, durante os bloqueios neerlandeses à barra de Goa 

ao longo de Seiscentos604. Por outro lado, e perante a penetração e rivalidade norte-

                                                           
602 Francois MARTIN, Memoires: Travels to Africa, Persia and India 1664-1670, Aniruddha Ray (ed.), 
Calcutá, Subarnarekha, 1990, p. 404. 

603 Esta descrição, do ano de 1779, era documentada por D. Francisco Coutinho, que fora governador de 
Angola entre 1764-1772. Descrevia de forma pormenorizada a sociedade, economia e administração de 
Bombaim na sua “Relação do commercio em os diferentes portos da azia (incluindo) breve e útil ideia de 
commercio, navegação e conquista d’Azia e d’Africa, escripto por meu pay, Dom Francisco Innocencio 
de Souza Coutinho, 1779”. Cf. Afzal AHMAD (ed.), Os Portugueses na Ásia, Edição de um Códice do 
Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Imprensa Nacional, 1997, pp. 53-54. 

604 R. BARENDSE, art. cit., pp. 232-66; A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 190-192; APO, VI, 1253 («Carta do vice-rei 
D. Miguel de Noronha ao rei», Goa, 04.12.1630; FUP,LS,L1,fl.9v («Regimento dado pelo vice-rei Pêro da 
Silva ao capitão-geral da armada de alto bordo António Teles de Meneses», Goa, 27.02.1636); 
AN/TT,DRILM,L47,fl.133 («Carta do vice-rei conde de Aveiras ao rei», Goa, 01.02.1641); 
AHU,Índia,cx.23,doc.81 («Carta do vice-rei conde de Aveiras ao rei», Goa, 07.12.1641); 
AN/TT,DRILM,L48,fl.90-93 («Carta do vice-rei conde de Aveiras ao rei», Goa, 18.12.1641); 
AN/TT,DRILM,L48,fl.154v-55 («Carta do vice-rei conde de Aveiras ao rei», Goa, 07.05.1643); ACE, III, 
pp.32-33, doc.21 («Assento do Conselho de Estado sobre se armarem duas galvetas em Chaul e 
Baçaim», Goa, 01.08.1644); FUP,LS,L1,fls.71-71v («Ordens aos capitães das galvetas em Chaul e 
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europeia no espaço asiático, em concreto na costa ocidental indiana, Bombaim foi 

equacionado e utilizado como porto de largada das embarcações portuguesas no 

ataque a navios neerlandeses e britânicos, nomeadamente nas investidas sobre o 

porto de Surate na década de 1620605. As potencialidades estratégicas daquele local 

perduraram ao longo da presença britânica, sobretudo após o assoreamento do Golfo 

de Cambaia e a diminuição da importância do seu porto e do de Surate, sendo que os 

oficiais da Companhia, nas palavras de D. Francisco Coutinho, faziam de Bombaim «o 

seu melhor porto de mar e (…) o único da Azia onde em todos os mezes do anno 

podem entrar e sahir as embarcações de toda a qualidade». Para além disso, «ali se 

acha todo o preciso para o fabrico dos navios e todo o comestível necessário 

querendo-se alli invernar se faz com grande segurança»606. 

Não obstante as potencialidades estratégicas da ilha, as suas características 

climáticas e sanitárias tornavam bastante difícil a sua habitabilidade. Tal facto era 

referido pelos britânicos, que apontavam o clima húmido, a pouca salubridade e a falta 

de higiene, condições que proporcionavam a proliferação de doenças como a malária, 

escorbuto, beribéri e a ocorrência de epidemias de cólera. Por estes motivos a ilha era 

considerada como um «cemitério de ingleses»607, sendo comum afirmar-se que uma 

pessoa ali tinha a duração máxima de duas monções608. 

 

3.3.3 – ESPAÇO SOCIAL 

Não é fácil descrever e caracterizar o espaço social de Bombaim de meados de 

Seiscentos. Esta dificuldade deve-se, por um lado, à existência do complexo, 

heterógeneo e multiforme sistema de castas hindus; por outro, aos poucos estudos 

                                                                                                                                                                          
Baçaim»), Goa, 03.08.1644; ACE, III, pp.50-51, doc.33 («Assento do Conselho de Estado», Goa, 
18.10.1644); AHU,Índia,cx28,doc.68 («Carta da cidade de Goa ao rei», Goa, 24.12.1644). 

605 A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 190-191; AN/TT,DRILM,L22,fl.114-117v («Carta do vice-rei D. Francisco da 
Gama ao rei», Goa, 28.02.1626); AN/TT,DRILM,L24,fls.185-186v, («Carta do rei ao vice-rei», Lisboa, 
28.02.1627); AN/TT,DRILM,L27,fl.99 («Carta do rei ao vice-rei D. Miguel de Noronha», Lisboa, 
22.03.1630); FUP,MR,14,fls.165-65v («Resposta do vice-rei  para o rei», Goa, 07.11.1630).  

606 A. AHMAD (ed.), op. cit., p. 55. 

607 M.C. LEÃO, op. cit., p. 75.  

608 Dick KOOIMAN, «Bombay: from fishing village to colonial port city (1662-1947)», in Robert J. Ross, 
Gerard J. Telkamp (eds.), Colonial Cities: essays on urbanism in a colonial context, Dordrecht / Lancaster, 
1985, p. 209. 
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existentes acerca desta temática, no caso específico de Bombaim, reunindo-se 

algumas informações genéricas e parcelares em obras relativas àquele espaço do 

Concão indiano. Bombaim e as restantes cidades da Província do Norte eram espaços 

multiculturais, compostos por grupos com diversos enquadramentos religiosos e 

sociais, como portugueses, britânicos (no caso particular de Bombaim), hindus, 

muçulmanos, mestiços e conversos, estes últimos representando um número 

considerável da população residente. A população hindu ou conversa constituía a 

grande maioria dos habitantes de Bombaim, destacando-se das suas diversas castas, os 

Brâmanes ou, numa hierarquia mais baixa da sociedade hindu, os Coles, os Baandaris e 

os Curumbins609. 

De uma forma genérica, sucinta e, pela sua complexidade, inevitavelmente 

incompleta, a divisão social indiana, baseada no enquadramento profissional e 

religioso, divide-se em Brâmanes (sacerdotes), Xátrias (guerreiros), Vaixiás 

(trabalhadores) e Sudras (que não se enquadram nas anteriores “categorias”, 

formando o estrato mais baixo da sociedade hindu), com características heterogéneas 

ao longo do espaço hindu610. Esta estratificação mantinha-se, de certa forma, após a 

conversão pois, por um lado, os religiosos não terão pretendido antagonizar este 

aspecto tão enraizado no espírito identitário das populações locais; por outro lado, os 

conversos (em particular os oriundos de castas mais elevadas) pretenderam manter a 

sua distinção e diversificação social das castas mais baixas, mimetizando o modelo 

anterior. Neste sentido, as castas de cristãos conversos agrupar-se-iam, também, em 

quatro conjuntos: Brâmanes, Chardós, Sudras (camponeses, artífices e outros ofícios) e 

castas inferiores (como os Corumbins ou os Farazes, estes últimos correspondendo aos 

párias hindus611). 

No caso particular de Bombaim aponta-se que terão sido os Coles os seus 

primeiros habitantes, remontando a sua presença a tempos imemoriais. Agrupando-se 

                                                           
609 G. AMES, «The Province of…», cit., p. 133; S.M. EDWARDES, The Gazetteer…, cit., pp. 151-152. 

610 M.J.M. LOPES, Paulo Lopes MATOS, «Naturais, Reinóis e Luso-Descendentes: a socialização 
conseguida», in Nova História da Expansão Portuguesa, Vol. V (O Império Oriental, 1660-1820), Maria de 
Jesus dos Mártires Lopes (coord.), tomo 2, Lisboa, Estampa, 2006, pp. 16-17; C. R. BOXER, Relações 
Raciais no Império Colonial Português, 1415-1825, Porto, Afrontamento, 1977, p. 75 

611 M.J.M. LOPES, P.L. MATOS, op. cit., pp. 38-39; C. R. BOXER, Relações Raciais…, cit., p. 76. 
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em tribos de pescadores, habitavam junto do mar ou de cursos de água, reportando-se 

ainda a sua presença, na actualidade, na zona suburbana de Bombaim612. Os Coles, na 

época portuguesa, estabeleceram-se nas zonas de Bombaim, Mazagão, Parela e Varoli, 

locais onde se destacava, também, a presença dos Baandaris, presentes naquele 

território desde o século XIII. A sua actividade mais comum era a extracção nas 

palmeiras da matéria-prima (sura) para a manufactura de uma bebida alcoólica 

(urraca). Terão assumido, também, um papel relevante na estrutura administrativa 

portuguesa, sendo referenciados por relatos coevos britânicos como guarda 

honorários ou mensageiros do governador local613. Por último, nas aldeias de Parela e 

Sião, residiam os Corumbins, casta de lavradores e detentores de terra, cuja distinção 

de casta com os Coles centrava-se somente na função económica que 

desempenhavam614. 

Com o governo britânico e as suas medidas de atracção da população para o 

território de Bombaim, como veremos adiante, aquele espaço reforçou a sua 

heterogeneidade social e confessional. Com o passar dos anos, outras castas passaram 

a assumir um maior peso demográfico, como os Banias, os Parsis ou os Brâmanes, 

muitos destes últimos provenientes de Goa, cujo fluxo migratório aumentou com a 

entrega da ilha, o que contribuiu para o exponencial aumento da população615.  

Os Brâmanes, assim como os Prabhus, tiveram um papel de relevo durante os 

primeiros tempos de poder da EIC, assumindo cargos na estrutura administrativa 

britânica, sendo que os primeiros detinham o direito de dar assistência aos doentes e 

celebrar cerimónias religiosas. Os Prabhus desempenhavam, também, outras 

actividades de importância, nomeadamente o de soldados, escrivães ou cobradores de 

rendas616. A casta Parsi, tal como as anteriores, aumentou significativamente após a 

cessão de Bombaim. Originário da região de Pars, no sudoeste iraniano, de onde terão 

migrado para a Índia no século VIII, a actividade dos Parsi centrava-se, essencialmente, 

                                                           
612 Zenobia SHROFF, art. cit., p. 237; Clement J. GODWIN, op. cit., p.2. 

613 C.J. GODWIN, op. cit., p.2; R.E. ENTHOVEN, op. cit., vol.1, pp. 97-98. 

614 C. J. GODWIN, op. cit., p.2; S.M. EDWARDES, The Gazetteer…, cit., p. 151. 

615 AA.VV., In the mission field. The Diocese of Damaun, Bombaim, S.R. Santos, 1925, p. 88. 

616 Ibidem, p. 538; S.M. EDWARDES, The Gazetteer…, cit., pp. 167-168. 
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no comércio, sendo que durante Setecentos também desempenharam funções na 

construção naval. A sua ligação à mercancia e o crescimento de Bombaim como centro 

da actividade comercial britânica promoveu a emigração de Parsis da região do 

Guzerate. O seu conhecimento e a ancestral ligação comercial que mantinham com os 

mercadores europeus possibilitaram a sua integração e ascensão na sociedade de 

Bombaim, sendo que, no final do século XVIII, eram quase quatro milhares de 

habitantes617.  

A importância destes grupos sociais, em especial devido às funções económicas 

e comerciais que desempenhavam (não só em Bombaim como no restante espaço 

indiano), potencializaram o desenvolvimento mercantil, industrial e económico dos 

espaços onde se movimentavam. Deste modo, a sua presença tornou-se bastante 

relevante para o governo britânico que, por isso, procurou preservar os que ali 

habitavam e atrair os das regiões adjacentes, como veremos mais adiante. 

Verificamos que foi com o novo poder europeu em Bombaim que a região 

experimentou um forte surto demográfico, ao que não terá sido alheia a nova política 

britânica de tolerância religiosa e de atracção da população do subcontinente indiano, 

sabendo que era com base nos habitantes indígenas que se alicerçava o crescimento 

económico e comercial da ilha. Como já vimos, Bombaim possuía condições sanitárias 

e climáticas bastante difíceis e pouco propícias à habitabilidade europeia. Por isso, mas 

também por outras razões de índole estratégica e religiosa, a ilha indiana teve uma 

escassa população durante o período português. Apontava-se que em 1665 não 

possuía mais do que 10 mil habitantes, números que sextuplicaram em apenas uma 

década, de acordo com o relato de John Fryer, que em 1675 passou por Bombaim, 

descrevendo o seu espaço e a sociedade618. As décadas seguintes foram, todavia, 

marcadas pela forte diminuição demográfica devido às pragas no ocidente indiano em 

1686 e 1696, responsáveis pela diminuição populacional ao longo de toda a Província 

do Norte e Bombaim. Por essa razão, em 1718, as estimativas apontavam para 

somente 16 mil habitantes, reflectindo um decréscimo muito acentuado da população 

                                                           
617 Z. SHROFF, art. cit., pp. 237-244; S.M. EDWARDES, The Gazetteer…,cit., pp. 151-156. 

618 J. FRYER, op. cit., vol. 1, pp. 165-176. 
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local, que seria recuperado progressivamente ao longo do século, pois em 1744 já 

perfazia as sete dezenas de milhar619. 

As oscilações populacionais reflectiram-se, necessariamente, no número de 

britânicos que ali residiam. Na altura de transferência da ilha, estavam presentes duas 

centenas de soldados britânicos, juntamente com duas dezenas de oficiais da 

Companhia620. Três anos mais tarde, reportava-se para Londres que a ilha possuía 115 

britânicos (provavelmente juntando oficiais e a soldadesca) e, por isso, recomendava-

se o envio de quatro dezenas de mulheres, com o intuito de imprimir uma política de 

povoamento naquele espaço. Contudo, com as referidas pragas e a guerra contra o 

Mogor, o número de britânicos foi diminuindo: se antes se indicava a existência de 700 

ou 800 em meados da década de 1680, no início do decénio seguinte apontavam-se 

apenas 80 e, cinco anos depois, 27621. Deste modo, em finais em 1718, de acordo com 

o governador Charles Boone, o número de britânicos, tal como os números totais da 

ilha, tinham regressado aos da época da transferência, num total de 120622. Esta 

presença não terá aumentado expressivamente durante o século XVIII, pois nos censos 

de 1812-1813 indicava-se a existência de 250 britânicos a viver no interior da zona 

fortificada (num total de 10.801 pessoas), número que representaria, com alguma 

proximidade, a sua totalidade, pois o enraizamento britânico nas cidades indianas 

focalizou-se no seu centro, ou seja, na zona muralhada e fortificada. Acrescente-se que 

de acordo com o censo Oitocentista, no centro da cidade habitavam 146 portugueses, 

sendo que 50% da população era composta por parsis, o que atesta o exponencial 

crescimento e relevância daquela casta, como vimos atrás623. 

 

                                                           
619 S. A. KHAN, op. cit., p. 427; J.G. CUNHA, The Origin of…, cit., p. 348. 

620 W.S. DESAI, op. cit., p. 2. 

621 C. FAWCETT, The First Century of British Justice in India, Oxford, Clarendon Press, 1934, p. 159; S.A. 
KHAN, op. cit., p. 427; A. HAMILTON, op. cit., p. 287. O governador John Gayer queixava-se para 
Londres, em 1669, do facto de Bombaim apenas possuir 76 europeus. Presumia-se assim que o peso 
demográfico de britânicos, que não devia exceder as três dezenas, era semelhante ao de outros 
europeus, particularmente portugueses, cuja presença na estrutura militar da cidade foi uma constante. 
Cf. Philip ANDERSON, The English in Western India: being the Early History of the Factory of Surat, of 
Bombay, and the subordinate factories on the West Coast, Bombaim, Smith, Taylor & Co., 1854, p. 349. 

622 BL,IOR/H/332 («Carta de Charles Boone para Woolley», Bombaim, 02.02.1718). 

623 Mariam DOSSAL, Mumbai…, cit., p. 90. 
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3.4 – Os poderes asiáticos vizinhos 

 

O enquadramento da presença britânica e portuguesa no Concão indiano não 

pode ser separado do quadro geo-político que rodeava Bombaim e a Província do 

Norte. De facto, as políticas e estratégias europeias delineadas e aplicadas nos espaços 

por si dominados ou por onde se movimentavam eram, necessariamente, 

influenciadas pelo enquadramento local (político, económico, social, cultural, mas 

também geográfico e climático como já vimos), que moldaram de forma decisiva a 

materialização dos desígnios ultramarinos britânicos e portugueses624. Neste sentido é 

fulcral perspectivarmos a interacção anglo-portuguesa em Bombaim à luz das 

dinâmicas políticas indianas, em particular os antagonismos entre mogores e maratas, 

transversal a todo o período em estudo. 

O mapa político indiano na segunda metade do século XVII e na primeira da 

centúria seguinte foi marcado pela oposição e conflito, no Concão e Decão indiano, 

entre as duas grandes forças políticas asiáticas, o império Mogor e o reino Marata. A 

estes adicionavam-se outras poderes de menor expressão, mas de igual importância 

política na geografia indiana, como os reinos de Golconda, Bijapur ou as forças 

marítimas de Sidis e os Omanitas. Aquando da transferência de Bombaim, o poder 

marata estava ainda numa fase inicial da sua construção, por isso, pouco capaz de se 

impor no panorama político do subcontinente indiano. Assim, portugueses e britânicos 

encontravam-se ameaçados por via terrestre, por um império mogor em crescimento 

no Decão, pressionando e eliminando potentados que haviam servido de barreira 

defensiva entre si e o Estado da Índia, como Bijapur e Ahmadnagar. Por via marítima o 

maior perigo advinha dos omanitas, como já vimos no capítulo anterior, e dos Sidis de 

Danda-Rajapur, nova força da faixa costeira do Concão.  

 

 

 

                                                           
624 Robert E. FRYKENBERG, «India to 1858», in Robin W. Winks (ed.), The Oxford History of the British 
Empire, Vol. 5 («Historiography»), Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 194-213.  
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3.4.1 - MOGORES E MARATAS E A LUTA PELO CONTROLO DO DECÃO INDIANO 

O império Mogor, segundo Richards, caracterizava-se, em meados do século 

XVII, por ser um estado centralizado, através do qual controlava uma vasta população 

(perto dos 150 milhões de pessoas) e território ao longo do subcontinente indiano625. 

A figura do imperador encerrava em si o poder político supremo, sendo que recaía 

noutras figuras do aparelho burocrático imperial o controlo de domínios específicos, 

como o diwan (fiscalidade), mir bakhshi (organização do exército), ou sar al-sudur 

(questões religiosas e justiça), estrutura mimetizada na esfera provincial626. A acção 

guerreira627 era o esteio da dinâmica mogor, patente na natureza militar dos seus 

líderes e da classe nobre, assim como na canalização dos seus recursos económicos, 

provenientes, grosso modo, da produção agrícola e, em menor expressão, das taxas 

alfandegárias. Esta centralização possibilitava uma forte unidade política, militar e 

fiscal que, por sua vez, assegurava a presença da estrutura imperial ao longo do seu 

espaço territorial628. 

Sendo um estado islâmico, regia-se de acordo com os dictames da Sharia e, 

neste sentido, a ligação entre o imperador e os líderes religiosos era encarado como 

um preceito essencial do movimento religioso. A sua interacção com a comunidade 

hindu centrou-se, em particular, na sua conversão, o que foi bem vincado durante o 

longo governo de Aurangzeb, sendo a conversão um instrumento importante na 

ascensão política. Apesar do grande número de conversões efectuadas, o 

                                                           
625 John Richards apresenta um estudo geral sobre o império Mogor, focando em primazia as suas 
componentes políticas e guerreiras. Cf. John F. RICHARDS, The Mughal Empire, in Gordon Johnson, 
Christian Bayly e John F. Richards (eds.), The New Cambridge History of India, vol. V, Cambridge, 
University Press, 1996. 

626 A estrutura administrativa e as características do sistema fiscal mogor podem ser analisadas em 
maior pormenor no artigo de M. ALAM e S. SUBRAHMANYAM, «L’État moghol et sa fiscalité, XVIe-XVIIIe 
siècles», Annales, HSS, nº1 (Janeiro-Fevereiro 1994), pp. 189-217. Richards também aborda esta 
temática no capítulo «Mughal State finance and the pre-modern world economy», em J. F. Richards, 
Power, administration and finance in Mughal India, Londres, Variorum, 1993. Atente-se, de igual modo, 
para o artigo de Blake sobre a componente administrativa e burocrática do império. Cf. Stephen BLAKE, 
«The Patrimonial-Bureaucratic Empire of the Mughals», Journal of Asia Studies, nºXXXIX/1 (Novembro 
1979), pp.77-94. 

627 As forças mogores permaneciam num estado de guerra constante, em virtude do seu 
posicionamento face aos territórios envolventes, considerados como inimigos naturais ou tributários do 
império. 

628 O relacionamento, integração e expansão mogor no Decão indiano, são reflectidos na obra de 
Richard FOLTZ, Mughal India and Central Asia, Carachi, OUP, 1998. 
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enraizamento e resistência das castas hindus manteve o islamismo como uma religião 

minoritária em todo o subcontinente indiano629. Aurangzeb, talvez por isso, promulgou 

diversa legislação que discriminava a comunidade hindu (por exemplo o pagamento de 

uma taxa para a população não-hislâmica, a jizya), acentuando o poder político do 

islamismo e, de certa forma, coagindo a conversão, no que era uma política religiosa 

contrastante com a tolerância (sulh-i-kull) promovida por Akbar (1556-1605), e que 

limitava os seus direitos civis e políticos estipulados no «contracto» (zimma) com o 

Estado mogor630. 

Como se sabe, os maratas eram, por sua vez, originários do interior do Decão, 

de Maharashtra, movimentando-se entre a zona montanhosa dos Ghats ocidentais e o 

Decão central e, por isso, fronteiros da Província do Norte e de Bombaim. Na sua 

génese constituíam um agregado de várias famílias, que desempenhavam desde o 

século XVI funções militares em diversos estados do subcontinente indiano, evoluindo 

até à condição de estruturas militares autónomas dentro das forças dos reinos a quem 

serviam631. Esta crescente preponderância evoluiu para a posse e soberania territorial 

e, consequentemente, na progressiva assunção de um papel político. A política fiscal 

era um aspecto central e dominante de toda a sua política, alicerçando-se em torno de 

dois impostos: o chauth e o sar-deshmukhi. Esta cobrança coerciva subjugava 

politicamente a região submetida ao poder político marata, assim como constituía 

uma hipotética forma de segurança sobre novas investidas maratas na região632. A 

cobrança do chauth incidia sobre ¼ do rendimento da terra fora da jurisdição política 

marata (swarajya), que denominavam por terra mogor ou mughlai. Esta coerção 

provocou, naturalmente, a animosidade em zonas controladas pelos mogores ou por 

Bijapur e, também, junto ao Estado da Índia, onde a exigência de pagamento e as 

recusas sistemáticas portuguesas se tornaram um ponto constante de antagonismo 

                                                           
629 Veja-se o capítulo «Dar-ul-Islam», em Ian COPLAND et alli, A history of state and religion in India, 
Londres, Routledge, 2012. 

630 Jadunath SARKAR, «Aurangzib (1658-1681)», in R. Burn (ed.), The Cambridge History of India, vol. IV 
(«The Mughal Period»), Cambridge, Cambridge University Press, 1937, pp. 240-241. 

631 Sobre os Maratas veja-se Stewart GORDON, The Marathas, 1600-1818, in Gordon Johnson, Christian 
Bayly e John F. Richards (eds.), The New Cambridge History of India, vol. IV, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1993. 

632 Percival SPEAR, India. A Modern History, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1972, pp. 172-177. 
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entre os dois poderes. O sar-deshmukhi, por sua vez, recaía sobre 1/10 do rendimento 

imposto sobre as famílias deshmukhi633, possibilitando um melhor controlo da região e 

conferindo um pretexto para invadir os territórios que não se subjugassem a esta 

cobrança, o que era frequente634. 

As movimentações e pretensões territoriais sobre os reinos do Decão 

marcaram a principal geografia expansionista do império Mogor na segunda metade 

de Seiscentos, num processo lento mas sustentado. A este facto não foi certamente 

alheia a penetração e crescimento da influência marata na região, sob a égide de 

Shivaji Bhosle, fundador do império marata. Tirando partido da desintegração do 

sultanato de Bijapur, Shivaji focalizou naquele a sua política de autonomização e 

expansão, colocando em perigo os interesses mogores635. Deste modo, a partir da 

década de 1650, a região de Punem [Poona] passou a ser controlada pelas forças de 

Shivaji, que aproveitou o conflito que decorria entre os reinos de Bijapur e Golconda e 

o franco enfraquecimento daquele após a morte de Muhammad ‘Adil Shah em 

1656636. No início da década seguinte, o controlo marata estendia-se ao norte do 

distrito de Satara (a sul de Punem), aos reinos de Bijapur e de Golconda, seus 

tributários e às regiões costeiras do Concão, entre Caliam [Kalyan] e Goa637. Nesta 

zona, assumem-se como senhores de vários pontos costeiros e emergem como uma 

forte ameaça aos interesses dos sidis, britânicos e portugueses ali estabelecidos. Os 

primeiros tornaram-se, a par dos mogores, os seus seculares inimigos, o que obrigou 

Shivaji e os seus sucessores a um hábil jogo diplomático com os poderes europeus, de 

quem necessitava de apoio contra aquelas forças638. 

                                                           
633 Deshmukhi eram famílias que detinham o poder nas praganas da região central de Maharashtra. 

634 S. GORDON, op. cit., p. 77. 

635 Esta dinâmica relacional de conflito ao longo dos séculos XVII e XVIII é abordada na obra de G.T. 
KULKARNI, The Mughal-Maratha Relations: twenty-five fateful years (1682-1707), Pune, Deccan College, 
Post-Graduate Research Institute, 1983. 

636 P. SPEAR, India…, cit. p. 176; S. GORDON, op. cit., pp. 14-17, 44-63; I.H. QURESHI, «India under the 
Mughals», in P.M. Holt, A.K.S. Lambton, B. Lewis (eds.), The Cambridge History of Islam, vol. 2, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p. 50; J.M. FLORES, Firangistān e Hindustān. O Estado da 
Índia e os confins meridionais do Império Mogol (1572-1636), dissertação de doutoramento em História 
dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2004, pp.531-33. 

637 L.F. ANTUNES, «A Província…», cit., pp. 214-215; P. SPEAR, India…, cit., p. 176; S. GORDON, op. cit., 
pp. 66-68; W.S. DESAI, op. cit., p. 3. 

638 S. GORDON, op. cit., pp. 65-68; W.S. DESAI, op. cit., p. 3. 
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Os Sidis eram uma família muçulmana de origem abissínia presente na Índia 

desde o século XV. Dois séculos mais tarde a sua actividade corsária tornou-os numa 

das mais temidas forças da costa ocidental indiana entre Damão e Tiracol639, tendo em 

Danda-Rajpuri e Janjira (respectivamente a 22 e 31 milhas a sul de Bombaím) as suas 

bases de apoio. Actuando como feudatários do reino de Ahmadnagar, no início de 

Seiscentos, aliaram-se a Bijapur após a conquista daquele reino pelo império mogor 

em 1636, assumindo a posição de almirantes da marinha. Este mesmo cargo iria ser 

desempenhado a partir da década de 1660 junto do império mogor,  tendo como uma 

das principais funções proteger as embarcações de peregrinos com destino a Meca. 

Este seu posicionamento na geografia política indiana colocou-os sob o foco da 

animosidade marata, com quem se envolveram em sistemáticos confrontos, que pela 

proximidade dos territórios do Estado da Índia e da EIC, envolveria amiúde 

portugueses e britânicos640.  

A região de Bombaim e Salsete tornou-se, assim, palco frequente dos conflitos 

entre maratas e sidis. Durante toda a década de 1670 e inícios do decénio seguinte, os 

últimos ancoraram regularmente em Bombaim, a partir de onde desferiram ataques às 

terras maratas. Entre finais de 1682 e praticamente durante todo o ano seguinte, no 

contexto do antagonismo mogor-marata, invadiram e ocuparam o território britânico, 

instalando-se em particular na zona de Mazagão, contrariando as proibições britânicas 

sobre a ancoragem de embarcações mogores e maratas641. Às pretensões do Sidi, 

adicionava-se a pressão marata para que o governo britânico fornecesse armamento 

para combater o inimigo de Janjira, o que seria negado, tendo Shivaji tentado invadir 

                                                           
639 Situada no extremo norte do território de Goa. 

640 D. ALDEN, op. cit., p. 448; W.S. DESAI, op. cit., pp. 6-7; L.F. ANTUNES, «A Província…», cit., pp. 221-
222.  

641 À ocupação de 1683 adicionou-se a de 1689-90, no quadro do conflito anglo-mogor. Nesta última as 
forças do Sidi dominaram a totalidade do território britânico, com excepção da zona fortificada no 
centro de Bombaim, onde permanecia o poder político. Em Junho de 1690, ambos os lados chegaram a 
acordo, tendo os homens do Sidi abandonado Bombaim, deixando atrás de si um clima de insalubridade 
que terá contribuído para um surto epidémico nos meses seguintes, responsável pelo forte recuo da 
população na ilha. Cf. A. HAMILTON, op. cit., vol. I, pp. 220-234; J.M. CAMPBELL, op. cit., vol. II pp. 513-
514. 
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Bombaim devido às incursões e pilhagens que o Sidi realizava642. Estas situações 

colocavam em cheque a política de neutralidade britânica que, por isso, procurou de 

forma diplomática evitar ao máximo aquelas estadias. Por um lado, a sua recusa 

sujeitava-a à reacção do governador mogor de Surate; por outro, a sua permissão 

possibilitava a incursão do Sidi no interior do território sob domínio marata, expondo 

os britânicos à hostilidade destes, nomeadamente na costa do Malabar643. 

Contrapunham-se a estes aspectos negativos o interesse tanto de maratas como de 

mogores em comerciar com a Companhia britânica, o que a resguardava, de certa 

forma, de hipotéticos ataques644. 

A segunda metade da década de 1660 foi pautada pelo relacionamento pacífico 

entre as duas maiores forças indianas da região, dada a momentânea subjugação de 

Shivaji ao Mogor. Apesar disso, na década de 1670, reiniciou-se uma nova 

contraofensiva marata, aproveitando o envolvimento de Aurangzeb e de Bijapur 

noutras frentes militares. Deste modo, Shivaji logrou dominar todo o Concão, 

conquistando Pondá, junto de Goa, e as terras fronteiriças a Damão, pertencentes ao 

reino de Ramanagar645. Os objectivos mogores, em contraponto, centravam-se na 

expulsão dos maratas da zona de Maharashtra646 e eliminar outros actores políticos da 

região, englobando-se nesta estratégia a anexação dos reinos de Bijapur (1686) e de 

Golconda (1687), incorporados na sua estrutura imperial647. Doravante o controlo do 

subcontinente indiano passava a ser esgrimido entre mogores e maratas: em finais da 

década de 1680, os primeiros controlavam grande parte de Khandesh e a zona norte 

                                                           
642 A oposição portuguesa acabou por ser fulcral pois o governador português, receoso do perigo que a 
mobilização marata representava para a segurança da própria ilha, reforçou as baterias defensivas junto 
a Taná, impedindo a passagem dos homens de Shivaji. Cf. W.S. DESAI, op. cit., pp. 8-29. 

643 J.M. CAMPBELL, op. cit., vol. II, pp. 509-511. 

644 W.S. DESAI, op. cit., pp. 4-7. 

645 Manuel LOBATO, «A Guerra dos Maratas», in Manuel Themudo Barata, Nuno Severiano Teixeira 
(dirs.), Nova História Militar de Portugal, vol.2, Lisboa, Círculo de Leitores, 2004, p. 319.  

A oposição do líder marata Shivagi, ao imperador mogor Aurangzeb, e o contributo desse confronto 
para o início do enfraquecimento do império, é foco do interessante artigo de Michael N. PEARSON, 
«Shivaji and the decline of the Mughal Empire», Journal of Asian Studies, nºXXXV/2 (Fevereiro 1976), pp. 
221-235. 

646 Região que incorpora a faixa costeira entre Goa e o Guzerate, extendendo-se para o interior, para o 
Decão central. 

647 I.H. QURESHI, op. cit., pp. 51-66. 
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do Concão; os segundos, por sua vez, controlavam a zona central do Concão e da 

região a sul dos Gates648. Todavia, após o governo de Shambhaji (1680-1689), o reino 

marata fragilizar-se-ia, situação que iria perdurar até à morte de Aurangzeb (1707), 

que conquistou várias posições e fortes ao longo do Mahrarashtra649. Apesar de 

diminuída, a presença e intervenção marata manter-se-iam, realizando incursões 

sistemáticas ao interior dos domínios mogores (Khandesh, Bérara [Berar], Malwa, 

Guzarate), e estendendo o seu raio de acção na costa do Concão e do Malabar, onde 

Canoji Angriá capturava embarcações, pilhava cidades e ocupava fortes650.  

A primeira metade de Setecentos testemunharia a erosão da unidade do 

império mogor, paralelamente ao crescimento do poder marata. Ao primeiro caso 

podemos, sucintamente, atribuir vários factores: a perda de apoio e coesão interna, 

tanto da comunidade hindu (descontente com a adensamento da ortodoxia religiosa 

de Aurangzeb) como da muçulmana (em virtude das consequências económicas dos 

longos e intermináveis conflitos militares no Decão); a pressão persa após o fim da 

dinastia Safávida e o governo de Nadir Shah (1688-1747); e a morte do imperador 

Aurangzeb e a consequente autonomização dos governadores provinciais651. Esta 

última marcou, simbolicamente, uma viragem na balança de poderes da cronologia 

indiana, pautada pelo progressivo enfraquecimento e ocaso do secular império mogor 

em contraponto com a consolidação e expansão territorial da confederação Marata.  

Os treze anos posteriores à morte de Aurangzeb, marcados por quatro guerras 

de sucessão, de acordo com Richards, destruíram a estrutura centralizante do império, 

o que se vinha a adensar desde a década de 1690 após a anexação dos sultanados de 

Golconda e Bijapur. A algumas derrotas militares adicionou-se o desgaste da ligação 

entre o chefe supremo mogor e a classe nobre e as aristocracias rurais (de onde, no 

futuro, se elevariam os estados sucessórios), o que desintegrou ainda mais a unidade 

                                                           
648 S. GORDON, op. cit., pp. 92-95. 

649 I.H. QURESHI, op. cit., pp. 51-66; A.R. KULKARNI, Marathas and the Marathas Country, vol. II, Nova 
Deli, Books & Books, 1996, p. 32. 

650 S. GORDON, op. cit., pp. 95-101; W.S. DESAI, op. cit., pp. 48-49. 

651 No artigo de Richards estão plasmadas algumas destas conjunturas e a sua preponderância para a 
desintegração imperial. Cf. J.F. RICHARDS, «The Imperial crisis in the Deccan», Journal of Asian Studies, 
XXXV/2 (Fevereiro 1976), pp. 237-263. 
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do império e perturbou a actividade comercial das potências europeias652. O fim da 

longa guerra civil (1707-1719) conduziria ao trono mogor o neto de Aurangzeb, 

Muhammad Shah (1717-1748), cujo longo reinado não significou a recuperação da 

identidade e da anterior força mogor, apesar do breve empenhamento de Nizam-ul-

mulk no cargo de Vazir653. Em paralelo com a decadência financeira e a “fuga” dos 

Sikhs e Rajputs da suserania de Deli, o real poder económico, político e militar era 

transferido do centro governativo para as províncias feudais (subadias), sob o poder 

dos maratas ou de Nizam-ul-mulk, que prosperaram e progressivamente 

autonomizaram-se de Deli654. Em finais da década de 1730 adicionou-se outro foco de 

perigo, vindo do Norte. Primeiro, pelas investidas persas de Nadir Shah, que 

saquearam Deli e ocuparam Cabul em 1739; segundo, pelo crescente poder afegão, 

encabeçado por Ahmad Shah Abdali, cujo reino se autonomizara após a desagregação 

do império de Nadir Shahr. As incursões dos últimos resultaram na conquista do 

Punjab (1754), na tomada de Deli (1757) e na vitória na batalha de Panipat (1761), que 

colocaria um ponto final, simbólico, ao império mogor655.  

No sentido inverso, a confederação Marata, fundada sob a liderança efectiva 

dos Peshwas656 a partir de 1714, experimentou um período de franco crescimento 

                                                           
652 J. RICHARDS, op. cit., pp. 290-293; P. SPEAR, India…, cit., pp. 174-175; W.S. DESAI, op. cit., p. 61, R.K. 
MUKHERJEE, op. cit., pp. 246-250; M.J.M. LOPES, op. cit., pp. 20-21; S. GORDON., op. cit., pp. 103-104. 

653 Considerado como um dos grandes mogores vivos à época, Nizam-ul-mulk, ou Chinkulich Khan 
Ghaziudin, aceitou ocupar o cargo de Vazir em 1720. No entanto, desagradado com a política de corte 
aplicada, abandonou aquele cargo apenas três anos mais tarde, instalando-se no Decão, onde assumiu a 
condução de um reino independente. Veja-se W.S. DESAI, op. cit., p. 69. 

654 P. SPEAR, India…, cit., p. 175; W.S. DESAI, op. cit., pp. 69-70; E. CARREIRA, op. cit., p. 63. 

655 P. SPEAR, India…, cit., pp. 175-180; E. CARREIRA, op. cit., p. 63. 

656 Principal ministro e governante, reuniu sobre a sua figura a condução real dos destinos do império. 
Balaji Vishvanath Bhat (1714-1720) foi o primeiro de três peshwas que assumiram o poder marata 
durante o reinado de Shahu Balaji (1707-1748). Durante as décadas seguintes, a cimeira posição de 
peshwa seria ocupada pela família Bhat: a Balaji sucederia o seu filho Baji Rao I (1720-1740) e o filho 
deste Balaji Bajirao (1740-1761). Foram, assim, os responsáveis pela fundação da Confederação Marata, 
que congregava os variados chefes militares, virtualmente independentes da centralidade governativa 
de Shahu Balaji, Chhatrapati (rei dos reis). Em virtude da sua carismática liderança, conseguiu reunir e 
garantir a fidelidade dos vários líderes guerreiros, voltando a congregar um vasto exército unido e 
submetido ao poder central. Para além deste poder congregador, o primeiro peshwa obteve facilidades 
de acesso a financiamento, nomeadamente através da atracção de várias famílias brâmanes ligadas ao 
poder financeiro e económico e que se tornaram fundamentais no apoio à luta de Shahu pelo trono e ao 
posterior movimento expansionista. A esta forte ligação com a área económica e à já referida liderança 
guerreira, adicionava-se o controlo sobre a elite brâmane que ocupava os mais importantes lugares na 
administração do reino, factores que conferiram ao peshwa o real controlo sobre os destinos maratas. O 
cargo de peshwa acabaria por se tornar hereditário, mantendo-se na família Bhat até 1818, quando o 
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territorial. Nos anos anteriores, no rescaldo das dissidências internas em torno da 

sucessão régia, o reino marata havia-se dividido em vários principados independentes, 

que recusavam reconhecer a autoridade do governo central. Esta desfragmentação 

política acabaria por ser sustida com o poder peshwa. No fim do segundo decénio do 

século XVIII, o imperador mogor, Muhammad Shah, reconheceria Shahu (1707-1748) 

como rei marata, aceitando o seu poder sobre os territórios do Decão que haviam 

estado sob posse marata no tempo de Shivaji (Aurangabad, Bérara, Bider [Bidar], 

Golconda e Bijapur). Sob esta base territorial, os maratas passaram a focalizar-se na 

anexação territorial dos estados que anteriormente eram tributários e aliados do 

império mogor, no qual se integrava o Estado da Índia. Tendo como epicentro Punem, 

expandiram-se para o Norte e Este, anexando as províncias de Malwa, Guzarate, 

Nagpur e Gondwana; tornaram tributários ou ameaçaram a soberania de pequenos 

poderes independentes a sul do Punjab; ocupam Orixa [Orissa] e atacaram a região de 

Bengala e os arrabaldes de Deli. A conquista da província do Norte, em finais da 

década de 1730, enquadrou-se neste forte movimento expansionista, que atingiria o 

seu zénite uma década mais tarde. Deste modo, em meados de Setecentos, os maratas 

dominavam grande parte do subcontinente indiano, recebendo tributos do próprio 

grão-mogol sendo, assim, os maiores rivais à emergente política territorial britânica657. 

 

3.4.2 - O ESTADO DA ÍNDIA E A EAST INDIA COMPANY NO CONTEXTO POLÍTICO ASIÁTICO 

O Estado da Índia adoptou, oficialmente, uma estratégia político-diplomática 

neutral ante os antagonismos e conflitos entre mogores e maratas. As armas foram 

substituídas pela diplomacia, jogando-se alianças, apoios camuflados e ameaças de 

guerra, com o intuito de não comprometer e envolver as possessões portuguesas e, 

em simultâneo, manter os poderes locais em oposição658. Segundo Alexandre Lobato, 

                                                                                                                                                                          
poder marata soçobrou perante as forças britânicas. Veja-se P. SPEAR, India…, cit., p. 178; W.S. DESAI, 
op. cit., p. 62; S. GORDON, op. cit., p. 113.  

657 W.S. DESAI, op. cit., pp. 69-72; E. CARREIRA, op. cit., pp. 63-72; P. SPEAR, India…, cit., p. 78; M.J.M. 
LOPES, op. cit., pp. 22-22; A.R. KULKARNI, Marathas…, cit., pp. 88-90.  

658 J.R. MAGALHÃES, «As tentativas de recuperação asiática», in Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri 
(dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. 3, Círculo de Leitores, 1998, p. 43. Acerca da diplomacia 
britânica na corte mogor durante o século XVII, veja-se S. SUBRAHMANYAM, «Franks submissions: the 
Company and the Mughals between Sir Thomas and Sir William Noris», in H.V.Bowen, Margarette 
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«travar o poderio marata e gastar o Mogor era um imperativo da política portuguesa 

de equilíbrio entre reis vizinhos»659 controlando, em simultâneo, a presença de 

neerlandeses e britânicos e combatendo as actividades piratas e dos pequenos 

poderes locais660. 

A hostilidade mogor ao poder português justificava-se pelas características 

próprias deste. Em contraponto com os objectivos exclusivamente mercantis das 

outras potências europeias, a presença portuguesa no território indiano afirmou-se de 

forma política, económica, militar e religiosa e, por isso, antagonizava em maior escala 

o poderio mogor. A maior oposição recaía, naturalmente no campo religioso, pelo 

choque de práticas e políticas, pois como escreveu o padre John Ovington, aquando da 

sua passagem em Bombaim, em 1690, «the Portuguese proselyte the children of all 

persons deceased among them, whether their parents are moors or pagans, and seize 

their estates into the Church; which raises a loud clamour against them, and grievous 

complaints to the Mogul661». A questão dos órfãos gentios estava, de novo, na origem 

de problemas para o Estado da Índia, como veremos adiante. Esta situação, além de 

desencadear a emigração gentia para os territórios limítrofes aos controlados pelas 

autoridades portuguesas, potenciava a oposição das autoridades políticas asiáticas, 

nomeadamente o império e os sultanatos mogores. Refira-se, de igual modo, que as 

próprias características do culto católico eram antagónicas ao preconizado pelo 

imperador mogor,  

who carries such an invincible antipathy to idolatry, and all sort of adoration of images, 
that he has now suppressed the greatest part of all the pagodes of his dominions, 
where is pagan subjects incensed and invoked the idols (...). Therefore the Portuguese 
religion being grossly tainted with this manner of false worship, has rendered them 
very detestable to this sort of men, as well as other things have made them odious to 
the Arabians at Muscat662. 

 

                                                                                                                                                                          
Lincoln, Nigel Rigby (eds.), The Worlds of the East India Company, Suffolk, The Boydell Press/National 
Maritime Museum/University of Leicester, 2002, pp. 69-96. 

659 A. LOBATO, Relações Luso-Maratas (1658-1737), Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 
1965, p. 28. 

660 L.F. ANTUNES, «A Província…», cit., pp. 210-223.  

661 John Ovington, A voyage to Surat in the year 1689, Londres, Oxford University Press, 1929, p. 125. 

662 Ibidem, p. 125. 
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 O antagonismo e oposição religiosa mogor estendia-se, assim, não apenas ao 

culto cristão praticado pelos portugueses nos territórios do império mas, de igual 

modo, aos ritos hindus, desempenhados pela maioria da população dos seus domínios. 

A preocupação portuguesa com a ameaça mogor iniciou-se a partir da década 

de 1570, com a expansão deste para sul e oeste, colocando em perigo a existência do 

Estado da Índia. Doravante, as preocupações defensivas portuguesas passaram a 

focalizar-se no “teatro” de oposições no norte indiano, onde os mogores se opunham 

aos Otomanos e Safávidas, conflitos encarados como benéficos pois desmobilizavam a 

atenção mogor dos territórios a sul. Em paralelo com este olhar atento a Norte, nas 

regiões fronteiriças onde os dois poderes se cruzavam, a estratégia portuguesa teve de 

ser, necessariamente, mais activa663.  

A política expansionista mogor nos primeiros quartéis de Seiscentos, anexando 

os reinos de Ahmadnagar e os pequenos reinos contíguos à Província do Norte, 

expuseram os territórios de Baçaim e de Damão à ameaça militar do império, o que 

não significou, todavia, a alteração do status quo vigente e a ausência de ataques 

directos664. De facto, o seu relacionamento foi, grosso modo, pautado pela concórdia 

até ao surgimento do poder marata665, situação que se manteve na segunda metade 

de Seiscentos ante a reestruturação do império português na Ásia e a conseguinte 

aceitação de Goa da superioridade de Agra como grande poder terrestre. A estratégia 

portuguesa passou pelo apoio dissimulado aos inimigos do Mogor, numa primeira fase, 

os sultanatos de Bijapur, Ahmadnagar e Golconda e, posteriormente, os maratas. Na 

região do Decão procurava-se, desta forma, «atingir os pés de barro do gigante 

mogol666», sem que estes percebessem o papel desempenhado pelo Estado da Índia 

de modo a perdurarem o relacionamento oficial de concórdia entre os dois poderes667. 

Esta flexibilidade e pragmatismo relacional, aqui plasmada, será transposta e 

                                                           
663 J. M. FLORES, op. cit., pp. 534-535. 

664 A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 211-212. 

665 L.F. ANTUNES, «A Província…», cit., pp. 211-212. 

666 J. M. FLORES, op. cit., pp. 535-536. 

667 Esta dinâmica relacional pode ser vista com maior detalhe no capítulo 4, «The Portuguese, the 
Mughals, and Deccan politics, c.1600», do estudo de S. SUBRAHMANYAM, Mughals and Franks, Nova 
Deli, Oxford University Press, 2011 . 
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continuada na interacção portuguesa com os maratas e, sobretudo, com os britânicos, 

como analisaremos posteriormente. 

Este quadro no Decão era, necessariamente, diferente em regiões de 

convivência fronteiriça mais próxima como, por exemplo, no Guzerate. Assim, 

verificou-se a ocorrência de antagonismos entre ambos os lados, onde o maior poderio 

terrestre dos mogores era contrabalançado com a superioridade naval dos 

portugueses: os primeiros, após a anexação de Bijapur ameaçavam a região de Goa e 

da Província do Norte; os segundos impunham cartazes às embarcações indianas e 

confiscavam os navios mercantes mogores que não adquirissem o salvo-conduto, 

situação repercutida com maior incidência no Golfo de Cambaia668. As dissidências 

internas pós-1707 e o progressivo enfraquecimento da autoridade central imperial 

traduziram-se na alteração das dinâmicas político-diplomáticas entre portugueses e 

mogores e, a partir da década de 1720, o Estado da Índia passou a ficar isolado em 

termos políticos, num momento decisivo para a sua história, perante o dealbar das 

iniciativas maratas na Província do Norte669. 

Estes foram, desde a sua emergência até ao início do domínio britânico na 

segunda metade de Setecentos, o grande opositor do Estado da Índia no Decão e 

Concão indianos. A sua interacção com os portugueses iniciou-se em finais da década 

de 1650, quando os seus territórios passaram a estar na fronteira da Província do 

Norte e, um pouco mais tarde, perto da região de Goa. Se num primeiro momento, 

este surgimento no Concão foi encarado de forma positiva pelo Estado da Índia, a sua 

progressiva expansão e poder desencadearia naturais clivagens pela ameaça que 

representavam. Os portugueses, um pouco à semelhança do que realizaram na sua 

oposição aos mogores, adoptaram uma política de alianças flexível com os inimigos de 

Shivaji, executando-a quando necessário (de forma não oficial) ou mantendo-se 

neutral quando a defesa das suas possessões não estava em risco. Esta  flexibilidade 

traduziu-se, de igual modo, no apoio ocasional a Shivaji, apoiando-o contra o avanço 

                                                           
668 E. CARREIRA, op. cit., pp. 38-42. 

669 Ibidem, pp. 42-44.  



185 
 

territorial mogor em Colapur e no Canará670. Adoptava-se assim,  uma política dupla, 

neutral mas colaborante, com ambos os poderes do subcontinente indiano, de modo a 

suster a força terrestre e militar mogor e o poder naval marata671. 

Na década de 1660 esta estratégia traduziu-se no auxílio secreto ao Sidi672 e ao 

sultanato de Bijapur, o que provocou variadas investidas maratas às terras de Goa e 

regiões contíguas, entre 1664 e 1673673. Os últimos ocuparam, quatro anos mais tarde, 

alguns terrenos nas cercanias de Damão, pertencentes ao reino de Ramanagar, sendo 

que Shivaji passou a exigir o pagamento do chouto674 às aldeias portuguesas, que 

recusaram, tornando-se um novo foco de antagonismo luso-marata durante os anos 

posteriores675. As opressões maratas mantiveram-se até final do século lideradas, 

numa primeira fase, por Sambhaji (1680-1689). Neste seguimento, Chaul foi cercada, 

Goa e as terras de Bardês e Salsete foram de novo invadidas, sendo tomadas umas 

quantas tranqueiras e fortalezas na região de Baçaim, como as aldeias norteiras de 

Maim, Sirigão, Quelme e Dantora. No entanto, o auxílio de pequenos poderes como os 

Sawants e os desais do Concão676, assim como os ataques mogores aos territórios 

maratas no Concão, pressionaram a retirada das forças de Sambhaji das possessões 

                                                           
670 A.R. KULKARNI, «Shivaji and the Portuguese», Actas do II Seminário Internacional de História Indo-
Portuguesa, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1985, p. 963; L.F. ANTUNES, «A 
Província…», cit., p. 217. 

671 L.F. ANTUNES, «A Crise...», cit., pp. 19-20; A. LOBATO, Relações… cit., pp. 20-21. 

672 A este apoio adicionava-se o acordo de finais da década de 1660, que tornava o Sidi como feudatário 
dos portugueses. Cf. ACE, IV, pp.223-226, doc.92 («Assento do Conselho de Estado», Panelim, 
29.05.1671). 

673 A.R. KULKARNI, art. cit., pp. 960-965; L.F. ANTUNES, «A Província…», cit., pp. 214-215.  

674 No caso de Damão esta era uma prática existente previamente à presença portuguesa e continuada 
após o fim da soberania do Estado da Índia. A cobrança do chouto (chauth) - que provocou a 
animosidade em zonas controladas pelos mogores ou por Bijapur e, também, junto ao Estado da Índia - 
incidia sobre ¼ do rendimento da terra, sendo que em Damão a sua cobrança passou para 1/8 a partir 
de finais de Quinhentos. Em meados do século XVII este imposto era cobrado pelos maratas numa 
afirmação da sua soberania sobre um determinado território fora do seu controlo político (swarajya), 
que denominavam por terra mogor ou mughlai. No entanto, o Estado da Índia sempre encarou aquele 
imposto como uma pensão e não como um tributo, o que conduziu à resistência portuguesa. 

675 A. LOBATO, Relações… cit., pp. 21-24. 

676 Os desais eram senhores de pequenos territórios no Concão. Os Sawants de Wadi, por sua vez, cujo 
território situava-se a norte e leste de Goa, mantiveram uma relação intrincada com o Estado da Índia 
na segunda metade do século XVII. Antigos tributários do sultanato de Bijapur e, também, dos mogores, 
passaram a ser considerados, a partir de 1699, como tributários de Goa, apesar da própria oposição do 
chefe da linhagem, Quema Sawant. Este estatuto apenas foi consagrado em 1717. Deste modo, tanto 
um como outro, eram pequenos poderes no complicado quadro político do Concão indiano, 
experimentando uma relação política complexa, com os grandes poderes da região, seus suseranos. 
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portuguesas, de modo a concentrarem os seus esforços no plano defensivo677. Como 

maratas e mogores se dispunham em várias frentes militares, por várias ocasiões, 

tiveram de se concentrar numa região particular, ameaçada defensivamente, 

aliviando, desta forma, a pressão exercida sobre os territórios portugueses.  

A duplicidade relacional manteve-se até 1708, com os ataques maratas a 

embarcações mas também com ajudas, negociações e acordos678. Após o 

reconhecimento da soberania marata pelo imperador mogor, em 1719, aquele reino 

entrou num período de fortes divergências internas centradas na luta pelo poder 

político, o que permitiu que o Estado da Índia gozasse de um período de acalmia. 

Tempos de paz que findariam no decénio de 1720, quando recomeçaram as investidas 

maratas, concluídas duas décadas, depois com a expulsão portuguesa da Província do 

Norte. 

A política britânica de relacionamento com os poderes locais foi, também, 

pautada pela neutralidade oficial, com excepção de um curto período na década de 

1680, que se provou desastroso para a Companhia. Com esta ideologia, os britânicos 

pretendiam distanciar-se dos conflitos políticos de modo a não perturbar a sua 

actividade comercial. A neutralidade era, pois, uma directriz constantemente veiculada 

pelos directores da Companhia, sublinhando-se que a atitude a tomar em caso de 

ataque deveria ser apenas defensiva, discurso que se estendia ao antagonismo com os 

portugueses. Constatava-se, contudo, que a realidade experimentada não era tão 

linear e que os interesses e pressões em jogo forçavam a readaptação das ordens 

recebidas, conduzindo a Companhia a empreender sistemáticos auxílios não oficiosos 

e secretos.  

Como vimos, a presença britânica na Índia estava em grande escala 

dependente do seu relacionamento com o império mogor, do qual dependia do firman 

para poder comerciar nos seus domínios. Foi, contudo, a oposição entre maratas e 

                                                           
677 L.F. ANTUNES, «A Província…», cit., pp. 215-216; IDEM, «A Crise…», cit., p. 20; A.R. KULKARNI, 
Marathas… cit., pp. 62-63. 

678 P.S. PISSURLENCAR, The Portuguese and the Marathas, Bombaim, State Board for Literature and 
Culture, 1975, pp. 174-179; A. LOBATO, Relações… cit., pp. 38-39. Destaque-se a união luso-marata de 
inícios da década de 1690, contra a ameaça territorial mogor, e que culminou na guerra de portugueses 
e mogores entre 1692-1693. Cf. M. LOBATO, «A Guerra… », cit., pp. 321-322.  
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sidis que envolveu a Companhia directamente nas tensões politicas indianas, 

nomeadamente as pretensões do último em ancorar em Bombaim durante a monção, 

como veremos adiante.  

Numa reacção inicial à emergência dos maratas na região do Decão, as 

autoridades britânicas (apesar de os classificarem como piratas desleais679) 

reconheciam a sua capacidade militar e, deste modo, evitaram antagonizá-los. Na 

década de 1660, todavia, o antagonismo foi inevitável ante as incursões maratas no 

reino de Bijapur, atacando as feitorias britânicas em Rajapur e Carvar. O crescente 

poderio marata e a sua aproximação territorial a Bombaim conduziram o governo 

britânico a procurar um entendimento com este ascendente poder, efectivado em 

Junho de 1674. Esta aproximação não significou o término dos antagonismos, que se 

passou a centrar nas pequenas ilhas de Kenery [Khanderi] e Henery [Underi], situadas 

respectivamente a 11 e 17 milhas a sul do porto de Bombaim que, apesar de não 

estarem ocupadas, pertenciam à Companhia680. O decénio seguinte foi marcado, 

grosso modo, pela tentativa de cooperação anglo-marata, patente no acordo de 

1684681. O facto de terem no Mogor um inimigo comum despertou o desejo britânico 

de uma colaboração militar, não efectivada, pois ambos não tinham condições, à 

época, para se auxiliarem mutuamente, com excepção do envio de soldados maratas 

no apoio à resistência britânica ao cerco dos sidis, em 1692682.  

Nas décadas seguintes, o antagonismo marata-sidi provocou menores 

constrangimentos a Bombaim. Se num primeiro momento, nos começos do século 

XVIII, a força marata não tinha condições para pressionar o governo britânico, mais 

                                                           
679 G.W. FORREST, Selection… cit., vol. I, pp. 24-25. 

680 Somente o interesse e consequente tentativa de ocupação marata despertaram o interesse britânico 
sobre aqueles pontos estratégicos de navegação, forçando o abandono dos projectos maratas nas ilhas, 
cuja proximidade colocava em perigo o território de Bombaim. Na década seguinte, todavia, os maratas 
ocuparam mesmo Kenery (assim como Caranjá e, mais tarde, Elefante), frustrando as tentativas 
diplomáticas britânicas. Acrescente-se que a outra ilha, Henery, cairia sob o poder do Sidi, passando 
aquela zona estratégica tão próxima de Bombaim para o controlo de poderes rivais da Companhia. Cf. 
M.D. DAVID, History of…, cit., pp. 145-149; W.S. DESAI, op. cit., pp. 24-27; P. STERN, op. cit., pp. 62-63. 

681 Os britânicos comprometeram-se a negar que o Sidi invernasse em Bombaim, recebendo em troca 
benefícios comerciais, num entendimento que se terá estendido ao fornecimento de «armas e todo o 
género de munições» aos maratas. Cf. FUP,MR,48,fl.187 («Carta do vice-rei para o rei», Goa, 
25.01.1684); S. GORDON, op. cit., pp. 91-92; W.S. DESAI, op. cit., p. 23.  

682 W.S. DESAI, op. cit., pp. 40-41. 
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tarde foi a própria decadência do Sidi que tornou a sua presença na costa de Bombaim 

menos preocupante683. Contudo, a EIC manteve o seu auxílio militar aos sidis e 

mogores (com dinheiro, armas, munições e embarcações), o que recrudesceria a 

pressão diplomática dos peshwas684. Entendia-se em Londres que a Companhia não 

possuía condições defensivas para afrontar directamente os maratas, sendo rejeitadas, 

por isso, as pressões para uma acção ofensiva, efectuadas pelos conselheiros em 

Bombaim. Esta encruzilhada entre a acção necessária e a possível perdurou até à 

conquista marata da Província do Norte, mantendo os britânicos a sua ideologia de 

não se imiscuírem, oficialmente, nas questões locais, sendo a acção conjunta anglo-

portuguesa contra o pirata Angriá em 1721, uma rara excepção. 

 

 

3.5 - Portugueses e Britânicos em Bombaim 

 

3.5.1 - O REGIME DE PRAZOS DO NORTE 

O poder português em Baçaim e, mais tarde, em Damão, manteve e assimilou 

as circunscrições territoriais, administrativas e militares existentes, assim como as 

próprias estruturas culturais, sociais e económicas, situação transversal em todo o 

espaço asiático685. Esta estratégia foi particularmente visível nos domínios de 

dimensão territorial (na organização e exploração da terra), preservando a estrutura 

agrária e fiscal686, bem como os seus elementos administrativos.  

                                                           
683 Ibidem,, pp. 54-61. 

684 BL,IOR/P/341/8 (10.01.1735); BL,IOR/P/341/8 (11.04 1735 e 12.04.1735). 

685 L.F. THOMAZ, «A Estrutura Política e Administrativa do Estado da Índia no Século XVI», De Ceuta a 
Timor, Lisboa, Difel, 1994, pp. 207-43; J.P.O. COSTA, «A colonização portuguesa na Ásia«, in Luis  de 
Albuquerque (dir.), Portugal no Mundo, vol. III, Lisboa, Publicações Alfa, 1989, pp. 158-79. 

686 Décadas mais tarde seriam introduzidas algumas novidades na exacção fiscal, nomeadamente a 
cobrança na passagem de mantimentos no mandovi de Baçaim (a partir do último quartel de 
Quinhentos) ou a introdução do estanco de tabaco (1624), à semelhança do que já havia sucedido em 
Goa e que resultara num aumento das receitas régias. Cf. S.M. MUNCH, A Administração da Fazenda no 
Real do Estado da Índia (1517-1640), Dissertação de Doutoramento em História, Universidade Nova de 
Lisboa, 2007, p. 130. 
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O quadro fiscal em Baçaim, antes da chegada dos portugueses, assentava 

sobretudo em rendas patrimoniais, nomeadamente os foros sobre a produção 

agrícola, que assumiam um largo peso nas receitas do distrito de Baçaim e 

compunham uma grande parcela dos proveitos totais gerados pelo Estado da Índia: 

18% em 1581 e 10% em 1634. As outras fontes fiscais, com bastante menor impacto, 

provinham da tributação sobre a circulação comercial (exercida nos mandovins do 

distrito) e da cobrança executada nos caçabés, de índole diversa, como os foros sobre 

as terras e hortas daquele espaço e seus arrabaldes, as actividades manufactureiras, os 

monopólios de produção e de comércio e os direitos sobre cultivadores e 

pescadores687. 

Numa fase inicial conservou-se a moldura fundiária, que se baseava no sistema 

de iqtas (introduzido no século XIII pelo sultanato de Deli), o que beneficiava os 

interesses do poder português e assegurava a continuidade da arrecadação das 

rendas. Este sistema pressupunha a aldeia como unidade fiscal, concedendo-se a sua 

exploração com o direito a recolher a totalidade das rendas fiscais a si destinadas ou os 

direitos sobre a sua produção. Em troca, o iqtadar teria de pagar uma taxa (iqta) ao 

poder central e prestar auxílio militar688. Posteriormente, e de forma progressiva, 

foram introduzidas alterações ao modelo de exploração agrária, em particular nos 

concessionários. Assim, após a derrota e saída das forças do sultão guzerate do 

território de Baçaim, no início da década de 1540, muitas das terras por explorar ou 

entretanto abandonadas por iqtadares próximos do sultanato foram entregues, como 

mercês régias, às elites portuguesas e brâmanes. Novas concessões régias foram 

efectuadas alguns anos mais tarde, como forma de agraciar os portugueses e 

brâmanes goeses, que contribuíram na defesa do segundo cerco de Diu689.  

                                                           
687 A. TEIXEIRA, «Os Primórdios da Presença Portuguesa em Baçaim – 1534-1554: notas sobre a situação 
financeira e político-militar do primeiro “território” do Estado da Índia», in D. João III e o Império. Actas 
do Congresso Internacional Comemorativo do seu Nascimento, Lisboa, CHAM e CEPCEP, 4 a 8 de Junho 
de 2004, pp. 337-365; S.M. MUNCH, op. cit., pp. 128-129; A. T. MATOS, «A Situação Financeira do 
Estado da Índia no período Filipino (1581-1635)», in Na Rota Da Índia. Estudos de História da Expansão 
Portuguesa, Macau, Instituto Cultural, 1994, p. 70; L.F. ANTUNES, «Algumas considerações…», cit., p. 
234. 

688 S.M. MUNCH, op. cit., p. 130. 

689 A. TEIXEIRA, op. cit., p. 245; L.F. ANTUNES, «Algumas considerações…», cit., pp. 236-237. 
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Estas mudanças foram acompanhadas de algumas alterações, adaptando os 

modelos às práticas de exploração agrária existentes no reino. Assim, o regime de 

concessões vigente no espaço indiano foi equiparado ao sistema de enfiteuse e, deste 

modo, os seus beneficiários assumiram o estatuto de foreiros, passando a explorar o 

domínio útil da terra em troca do seu foro, que correspondia ao direito fiscal detido 

pelo soberano por aquela posse. O foreiro teria, de igual modo, de habitar na fortaleza 

de Baçaim e prestar auxílio em caso de conflito. Estas concessões tinham, no caso das 

aldeias e das suas terras, uma duração máxima de três vidas, rejeitando-se, por norma, 

as enfatiotas, ou concessões perpétuas690. A sua posse era indivisível, sendo proibida a 

partilha por herdeiros, mas a sua exploração era alienável consoante o acordo do 

governo (sendo proibida a sua alienação às comunidades e ordens religiosas), 

pagando-se neste caso o laudémio ao vice-rei, fixado em 2.5%691. Além das aldeias, os 

aforamentos incidiam sobre hortas, terras salgadas, pequenas parcelas de terra, 

palmares, casas, terrenos urbanos, rendas de praganas e de mandovins, etc. Saliente-

se que a nível alfandegário subsistiu a organização em tanadarias, sob a 

responsabilidade final do tanadar.  

Assim, de forma geral, as comunidades locais, ou seja, os seus rendeiros, eram 

quem trabalhava e explorava as terras, sendo que os foreiros das aldeias por norma 

não exploravam a sua possessão, assumindo sobretudo o papel de mediadores fiscais 

                                                           
690 S.M. MUNCH, op. cit., pp. 132-134. De salientar que, até finais do século XVI, as concessões haviam 
sido perpétuas, passando doravante a ser limitadas a três vidas. Cf. A. TEIXEIRA, op. cit., p. 265.  

Refira-se também que, a partir de finais do século XVI, o proprietário do prazo na terceira vida poderia 
designar o seu sucessor, sendo comum atribuir-se a este mais três vidas. Cf. E. RODRIGUES, «As Donas 
de…», cit., p. 18. 

691 O facto das concessões de bens da coroa (como o eram estas terras) serem regulamentadas pela Lei 
Mental e, por isso, com diferentes normas do regime enfiteutico, originou nos prazos do Estado da Índia 
um sistema misto, cujas diferentes leituras jurídicas deram azo a divergências em torno da sua 
concessão ou sucessão. Assim, de acordo com os princípios da Lei Mental, a sucessão dos bens da coroa 
era indivisível (apenas um sucessor para cada prazo), inalienável (necessária a autorização da coroa para 
a sucessão) e atribuída a primogénitos e varões. Contudo, os prazos do Norte eram alienáveis em vida, 
sendo que a partir de 1560, passou a ser permitida a sucessão feminina (tal como era norma no regime 
da enfiteuse) e, entre 1626 e 1648, foi permitida a concessão de terras a mulheres (ou seja, a filhas que 
casassem com Reinóis que houvessem servido a Coroa). Este último ponto foi recuperado por diversas 
vezes em contextos de necessidades militares, pois entendia-se que os reinóis garantiam uma maior 
defesa das terras do que os filhos mestiços, principais prejudicados com a aplicação desta lei. Veja-se E. 
RODRIGUES, «As Donas de…», cit., pp. 17-23; IDEM, «Cruzamentos entre a história do Brasil e de 
Moçambique: terra, lei e conflito no final do período moderno», in M. Motta J.V. Serrão, M. Machado 
(org.), Em Terras Lusas: conflitos e fronteiras no Império Português, São Paulo, Horizonte, 2012, p.3. 
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da coroa, numa estrutura que mimetizava o sistema pré-existente. Os foreiros 

equiparavam-se aos tanadares na vertente alfandegária, cobrando as respectivas 

rendas e taxas, posteriormente canalizadas para o feitor de Baçaim, responsável 

máximo das receitas fiscais do território692. A prática do tempo muçulmano, de 

concessionar grandes parcelas fiscais não fundiárias, como as praganas, manteve-se no 

tempo português, que concessionou estes grandes domínios a um foreiro que, 

posteriormente arrendava as suas aldeias, muitas vezes em grupo, a outros rendeiros, 

cabendo àquele o papel mediador na arrecadação das rendas693.  

Assumia-se, assim, a necessidade de entregar o controlo da terra a elementos 

da confiança portuguesa694 e, em função dos recentes ataques guzeratis, terminava-se 

com o reconhecimento dos direitos que os iqtadares possuíam antes da chegada dos 

portugueses. Pretendia-se com isto potencializar a defesa do território, bem como a 

sua produção e exacção das rendas. De facto, estas reestruturações promoveram o 

estabelecimento na Província do Norte de uma elite terratenente de francos poderes 

económicos, políticos e militares que, além de se tornar absentista em virtude do 

arrendamento das suas terras, aproveitou as limitações do aparelho burocrático régio 

e a distância de Goa para aumentar as suas possessões e direitos, fugir amiúde às 

obrigações defensivas e evitar o pagamento dos foros695. Ficava assim constituído o 

denominado sistema dos prazos do Norte, mescla entre o sistema de exploração 

agrícola muçulmano preexistente e a moldura jurídica da enfiteuse portuguesa, que 

                                                           
692 S.M. MUNCH, op. cit., pp. 134-135; A. LOBATO, art. cit., p. 463. 

693 A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 249 e 260-261. 

694 A título de curiosidade podemos dar alguns exemplos de concessões efectuadas para a pragana de 
Manorá. Os dois primeiros casos foram mercês efectuadas pelo vice-rei D. Francisco Coutinho, conde do 
Redondo, entre os anos de 1562 e 1563. Os últimos dois, por sua vez, foram da permissão do vice-rei 
Antão de Noronha, entre 1565 e 1566: 1) Alvaro de Braga, mercê em fatiota para sempre pelos seus 
serviços, das aldeias de Carti e Sal, pagando de foro anual 640 pardaos de tangas de prata; 2) Martim 
Rodrigues Cardozo, mercê de um palmar e duas várzeas de arroz, pagando o sétimo do foro; 3) 
Bertholameu Gonsalves, mercê em fatiota para sempre, para si e seus herdeiros, de três aldeias da 
pragana de Salsete, pagando de foro anual 180 pardaos de ouro, tendo como obrigação residir em 
Baçaim; 3) Gaspar da Francisca, mercê em fatiota das aldeias de Bicar e Olivar, pagando de foro anual 
(como os seus sucessores) 2 pardaos de ouro. Cf. «Copia da Rellação que fez o Secretário do Estado da 
India Luis Gonsalves Cotta por mandado do Cappitam General della D. Rodrigo da Costa em virtude de 
huma carta que teve S. Magestade que Deos Guarde, da origem com que forão dados os aforamentos 
das Aldeas das jurisdiçoens das Fortalezas de Damão, e Baçaim das terras do Norte em fatiota, e em vida 
do tempo do senhor Rey D. Sebastião…», in L.F. ANTUNES, «Algumas considerações…», cit., pp. 243-257. 

695 IDEM, p. 238; A. LOBATO, art. cit., p. 466; A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 249 e 270-271. 
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perduraria até ao fim da jurisdição portuguesa naquelas partes, em meados de 

Setecentos696. 

 

3.5.2 - OS PRINCIPAIS FOREIROS PORTUGUESES 

A compreensão do espaço político de Bombaim, foco das tensões anglo-

portuguesas, requer o entendimento do seu espaço social, tanto da população asiática 

como, também, dos habitantes “europeus”. Se no primeiro caso, como referimos 

anteriormente, a caracterização não se afigura fácil, no segundo, apesar da 

identificação de portugueses e britânicos poder ser mais assertiva, outras dificuldades 

emergem. No caso da população “portuguesa”, um dos problemas centra-se, 

precisamente, na sua identificação, tanto social (provenientes do reino e se haviam ou 

não se misturado com a população feminina local, ou seja, se eram reinóis ou casados) 

como familiar (se eram descendentes de reinóis ou de casados, ou seja, se eram 

castiços ou mestiços). Acresce, também, a dimensão religiosa, com a comunidade de 

“conversos”, cuja aceitação da nova fé pressupunha, aos olhares coevos, a adopção de 

outra definição e enquadramento na sociedade, passando a ser designados como 

“portugueses”. Optámos, assim, por identificar como “portugueses”, todos aqueles 

ligados ao reino e ao império português, por nascença, descendência ou conversão 

religiosa. De facto, nas suas missivas para Lisboa, os “portugueses” presentes em 

Bombaim evocavam, por norma, a sua identidade e consequente ligação ao reino, 

apelidando-se como «portugueses naquelas partes»697, «moradores de Bombaim, 

vassalos de S.M.»698 ou «fidalgo da casa de S.M.»699.  

Este facto remete-nos para outra questão: em que constituía ser português ou 

britânico no espaço asiático. Perante o enquadramento da situação destes agentes 

(quando actuando de forma individual, privada e num espaço longe da metrópole), 

tem sentido falar em portugueses e britânicos? É imprescindível classificá-los e 

                                                           
696 L.F. THOMAZ, «Estrutura Política… », cit., p.239; A. LOBATO, art. cit., pp.459-66. 

697 NA,CO77/9,nº66. 

698 ACE, IV, doc.72, pp. 180-184 («Assento do Conselho de Estado de Goa sobre queixas dos moradores 
de Bombaim»,  Panelim, 27.04.1667). 

699 AHU,India,cx54,doc.39, («Conjunto de documentos sobre Bernardim de Távora, foreiro de algumas 
aldeias da ilha de Maim», 12.07.1675). 
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associá-los a um estado como se o representassem ou caracterizassem e vice-versa? 

Ou serão apenas agentes que, de forma individual, se cruzam e interagem com 

instituições políticas e régias, não fazendo sentido fazer outras leituras político-

diplomáticas? Esta é uma questão transversal na nossa pesquisa, pois as interacções 

anglo-portuguesas têm como protagonistas poderes régios, poderes privados e 

indivíduos diversos, ligados a um estado por terem nascido (ou os seus ascendentes) 

nos seus domínios, por uniões políticas ou por conversão religiosa.  

As características históricas e culturais dos territórios inglês, escocês, galês e 

irlandês condicionaram, naturalmente, a formação de uma identidade britânica a um 

longo e demorado processo, que ainda hoje é alvo de debate, nomeadamente sobre o 

que é ser English e British, onde acaba o primeiro e começa o segundo. A 

multiplicidade linguística das «ilhas britânicas» e a sua integração histórica em dois 

distintos mundos culturais, sociais e políticos, como o anglo-normando e o celta, 

tornaram complexa a britanização do território. A isto acrescentava-se, de igual modo, 

a peculariedade irlandesa, com instituições políticas autónomas e a volatiblidade 

fronteiriça escocesa, juntamente com a sua organização em clãs, sobretudo no Norte, 

que reforçavam as identidades regionais. No século XVIII, em particular após a união 

anglo-escocesa, muitas destas características encontravam-se esbatidas, sendo comum 

existir uma auto-identificação britânica,«whenever it suited them to do so», o que não 

significa que, na opinião de Morrill, existisse à época um povo, mas sim, um estado 

britânico700. 

Numa outra perspectiva, alguns autores defendem que a identidade nacional, 

alicerçada em três pontos centrais, terá emergido com o início do movimento 

expansionista do reinado de Isabel I e evoluído ao longo do século XVII: em primeiro 

lugar, e de modo estruturante, a partilha colectiva dos ideais de liberdade sob o 

governo e leis inglesas, que se assumiu ao longo de Setecentos como o selo da 

“britanicidade”; em segundo lugar, o de uma nação protestante, cuja política externa 

pressuponha, na maioria dos casos, uma estratégia anti-católica (o que não seria tão 

                                                           
700 John MORRILL, «State formation and nationhood in the Atlantic archipelago, 1500-1720», in Isabel 
Burdiel, James Casey (eds.), Identities: nations, provinces and regions, 1550-1900. Proceedings of the III 
Anglo-Spanish Historical Studies Seminar held at the University of East Anglia, 25-26 October 1996, 
University of East Anglia, 1999, pp. 135-171. 
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linear pelas naturais complexidades e ambiguidades diplomáticas), mas que não 

impedia que este fosse um sentimento transversal e identificativo na sociedade 

inglesa; por último, a prosperidade comercial, característica emergente e impulsionada 

em muito pela expansão britânica, que potenciava mudanças culturais e de costumes 

na sociedade inglesa701. Outros autores, por seu lado, enfatizam que a identidade 

inglesa e, também, a britânica702, se forjaram de forma decisiva após a Glorious 

Revolution, alicerçada na cultura política dali emergente, na religião protestante, na 

guerra contra o inimigo católico francês, na coesão em torno de um sistema 

económico, político, social e cultural definidos, de fronteiras geográficas 

delimitadas703, mas também, da língua, etnia e história704. 

Estas características identitárias poderão ter-se manifestado no espaço asiático, 

sendo notório o sentimento de diferença (e de superioridade) cultural e religiosa que 

transparece nas missivas dos oficiais da Companhia, onde analisam e julgam as acções 

dos seus vizinhos portugueses. Também nas narrativas de viajantes e memórias de 

mercadores é patente o choque de diferentes matrizes culturais, na visão sobranceira 

sobre o desempenho dos oficiais, fidalgos e clérigos portugueses. A prática dos últimos 

é particular foco de atenção e crítica, procurando-se de forma indirecta, mas vincada, 

acentuar a diferença entre a prática católica e a política protestante no espaço 

asiático.  

No caso português poder-se-á afirmar que as matrizes linguísticas e culturais e 

a memória histórica comum conferiam uma proximidade entre os portugueses que se 

                                                           
701 Jack P. GREENE, «Empire and Identity from the Glorious Revolution to the American Revolution», in 
P.J. Marshall (ed.), The Oxford History of the British Empire, Vol. 2 («The Eighteenth Century»), Oxford, 
Oxford University Press, 1998, pp. 208-217; Colin KIDD, «Protestantism, Constitutionalism and British 
identity under the later Stuarts», in Brendan Bradshaw, Peter Roberts (eds.), British Consciousness and 
Identity, 1533-1707, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 321-342. 

702 Apesar de Galeses e Escoceses manterem as suas identidades nacionais (como tradições, instituições 
e cultura), ambos, juntamente com os Irlandeses, participaram de forma activa na construção da 
sociedade inglesa e na sua expansão e, por conseguinte, na formação de uma identidade própria e 
britânica. 

703 F. O’GORMAN, The Long Eighteenth… cit., pp. 96-101; L. COLLEY, op. cit.; Philip D. MORGAN, 
«Encounters between British and “indigenous” peoples, c. 1500-c.1800», in M. Daunton e R. Halpern 
(eds.), Empire and Others: british encounters with indigenous peoples, 1600-1850, Londres, University 
College Press, 1999, pp. 42-78. 

704 Brian P. LEVACK, The Formation of the British State: England, Scotland and the Union, 1603-1707, 
Oxford, Clarendon Press, 1987, p. 21. 
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movimentavam ao longo do espaço asiático, assim como uma ligação, ainda que por 

vezes muito ténue, ao reino705. No caso dos portugueses provenientes do reino 

português, ou seja, casados e reinóis, o facto de constituírem uma imensa minoria no 

vasto território indiano terá contribuído para uma maior coesão e consciência 

identitária, como mecanismo de defesa ante os riscos de absorção pela crescente 

população conversa e os imensos habitantes asiáticos, cujos modelos culturais e 

sociais secularmente enraizados assim o proporcionavam. Tal facto não invalidava a 

sua abertura para incorporarem e assimilarem algumas componentes culturais do 

espaço que agora integravam e habitavam. Era uma reacção que se inseria numa lógica 

de defesa dos seus interessentes pois, neste caso concreto, procuravam salvaguardar o 

seu estatuto diferenciador e evitar, por conseguinte, que uma hipotética equiparação 

com a crescente população conversa os absorvesse e lhes retirassem a prevalência que 

detinham em cargos da administração ou na posse de terras.  

A população conversa era referida, tanto pelos oficiais da Companhia como 

pelos do Estado da Índia, como “portugueses”, sendo que eles próprios terão 

assumido essa denominação, não havendo nas fontes consultadas nada que o afirme 

em contrário. No contexto da entrega da ilha, de acordo com alguns testemunhos 

britânicos, alguns habitantes de Bombaim comunicaram o seu descontentamento 

perante o impasse provocado pelo vice-rei português. Se em Janeiro de 1663 Henry 

Gary, oficial britânico, comunicava para alguém em Londres que «there came downe a 

Brahmin with My Lord from Suratt, sent thither to him by the inhabitants of 

Bombaim706», pela mesma altura, Abraham Shipman reiterava para William Morrice, 

secretário de estado inglês, o descontentamento «of the Portugalls here being very 

mutenous, saying that there King gives them no protection, and therefore they will 

obey him no further then it stands with there owne interest»707.  

                                                           
705 Yogesh SHARMA, «Changing Destinies, Evolving Identities: the Indo-Portuguese Community at 
Madras in the Seventeenth Century», in Yogesh Sharma, José Leal Ferreira (eds.), Portuguese Presence in 
India during the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Nova Deli, Viva Books, 2008, p. 124. 

706 W. FOSTER, The English Factories in India 1661-64, cit., pp.143-144 («Carta de Henry Gary para 
Londres», Anjediva, 22.01.1663). 

707 Ibidem, p. 216 («Carta de Abraham Shipman para Sir William Morrice», Anjediva, 20.01.1663). 
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Este exemplo é ilustrativo de como os residentes de Bombaim, na sua maioria 

conversos e mestiços, eram identificados pelos oficiais régios como habitantes daquele 

espaço mas, sobretudo, como portugueses. Esta designação foi transversal ao longo do 

tempo e encontrava-se bem patente nas missivas de oficiais régios e da East India 

Company, estendendo-se a Londres. Não parece crível, e não temos dados que possam 

sustentar de forma mais vincada o que afirmamos, que tenham procurado omitir esta 

identidade de modo a poderem retirar benefícios junto do novo poder britânico. O 

mesmo sucedeu com a população foreira, constituída presumivelmente por casados, 

que também era identificada como sendo portuguesa, assim se intitulando nas suas 

missivas para Bombaim, Londres e Lisboa. Esta situação foi paradigmática aquando do 

antagonismo fundiário, do qual falaremos em detalhe adiante. O que interessa por 

agora sublinhar é, de igual modo, a não omissão da sua identidade quando a sua 

camuflagem poderia ser, hipoteticamente, mais benéfica para um entendimento.  

Desta forma, esta assunção da identidade portuguesa por parte dos foreiros e a 

presumível mesma atitude da população mestiça e conversa, parece-nos ser reflexiva 

de uma auto-consicência colectiva e da sua diferenciação perante o “outro europeu e 

asiático”. 

*** 

As terras de Baçaim, doadas pela coroa a partir do segundo quartel de 

Quinhentos permitiram a formação, em particular na segunda vaga de doações, de um 

grupo de foreiros fidalgos da coroa portuguesa, que se radicaram no território indiano 

e cujas famílias foram incorporando parcelas de terras e se assumiram como a elite 

fundiária daquele espaço, juntamente com os jesuítas. Este grupo logrou mimetizar na 

Ásia a função da nobreza portuguesa na metrópole, com a acumulação de 

propriedades fundiárias e consequente peso económico, político e social708, num 

quadro que ia ao encontro das palavras de Diogo Couto, que se referia à cidade de 

Baçaim como uma «das melhores, e mais bem povoadas de todas as da Índia, por 

haver nela muitos e principais fidalgos com rendas e aldeias muito grossas de que se 

sustentam»709. O peso desta elite na Província do Norte era atestado e reconhecido 

                                                           
708 A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 302-317. 

709 Cf. Diogo do COUTO, Da Ásia, X, i, 7, Lisboa, Livraria Sam Carlos, 1973-76. 
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por Goa, cuja acumulação de terras e, consequentemente de poder, conferia-lhes um 

crescente grau de autonomia judicial, económica e financeira, limitando a autoridade 

do Estado da Índia sobre si710.  

Focalizando-nos nos foreiros laicos do território procuraremos, dentro das 

limitações existentes a nível documental, traçar um retrato dos principais detentores 

de terra, enumerando as suas possessões e o seu peso económico. Um dos foreiros 

iniciais de Bombaim foi o médico Garcia da Horta, que provavelmente houvera 

recebido aquela aldeia entre finais de 1554 e meados do ano seguinte. Ali edificou 

uma casa senhorial que, mais de um século depois, estaria na posse de D. Inês de 

Miranda, caracterizada na documentação coetânea como «a Senhora da Ilha e a maior 

proprietária portuguesa de Bombaim», tendo sido naquele local que se processou a 

entrega da ilha aos britânicos711. Na década de 1630 Bocarro apontava a presença 

naquele território de somente setenta portugueses, mais concretamente onze casados 

e seis dezenas de mestiços712, situação que não se modificou muito nas décadas 

posteriores, tendo os portugueses (de origem ou descendência europeia) um peso 

bastante diminuto na demografia local, que em 1665, de acordo com a descrição de 

John Fryer, perfazia cerca de dez mil almas713. Aquele testemunho não pressuponha a 

inexistência de outros foreiros (reinóis ou casados), dado que muitos destes, apesar de 

possuírem ali terras, habitavam na cidade de Baçaim (como era obrigação pela 

concessão daquele bem) ou noutras aldeias da Província do Norte. Um relato datado 

da década de 1720 caracterizava esta mesma situação, apontando que «muitos 

vassalos de Portugal, moradores em Versavá, Caranjá, Bandorá, Taná e Baçaim têm 

                                                           
710 Em meados da década de 1660, o vice-rei reportava para Lisboa que «os fidalgos do norte mais ricos, 
ou por vontade ou por força vão comprando as aldeias e incorporando-as em si e com pouco tento 
alguns vice-reis e governadores concederam estas licenças de que se seguiu estar hoje Dom Rodrigo de 
Castro senhor de 21 ou 22 aldeias, Gaspar Paim de Mello de 18 ou 19, e outros com 10 e 12, e por esta 
cessam tão poderosos que não se atreve a justiça de Vossa Majestade a acudir a seus excessos, nem há 
caminho nenhum para os prender, quando cometem dilectos, e sobretudo aquelas aldeias que haviam 
de se sustentar com homens que estarão ali para a adefensa das mesmas terras, ocupam hoje 4 ou 5 
pessoas». Cf. FUP,MR,35,71-71v («Carta do vice-rei para o rei», Goa, 07.01.1666). 

711 M.C. LEÃO, op. cit., pp. 100-101; Júlio GONÇALVES, «Garcia de Orta e a sua ilha de Bombaim», Sep. 
Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa (Julho-Dezembro 1963), pp. 203-12. 

712 A. BOCARRO, O Livro das Plantas de todas as Fortalezas, Cidades e Povoações do Estado da Índia 
OrientalLisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1992, vol. 2, pp. 116-17 

713 J. FRYER, op. cit., p. 157. 



198 
 

ainda suas fazendas nas ilhas de Bombaim e Maim, para cuja cultivação passam 

àquelas ilhas, com assistência de meses continuados…714». 

D. Inês de Miranda, como referido, era tida como uma das mais importantes 

foreiras de Bombaim. Detentora do seu caçabé e de outros importantes foros, era 

descendente dos Mirandas de Baçaim, família de fidalgos casados com grandes posses 

naquele espaço. D. Inês era viúva de  Luís de Melo de Castelo Branco, cuja posse do 

caçabé de Bombaim remontava ao tempo de seu pai, Manuel de Melo de Castelo 

Branco, que poderá ter sucedido a Garcia da Horta na década de 1570. Manuel de 

Melo deixara as suas irmãs casadas com outras famílias foreiras proeminentes na 

região, nomeadamente com André Pereira Coutinho e com Miguel Murzelo Coutinho, 

detentores de importantes parcelas fundiárias, tendo recaído sobre o primeiro o 

encabeçamento do caçabé, que venderia, em 1659, por seis mil xerafins a D. Inês715. 

Dois anos mais tarde era agraciada com a possibilidade de o seu segundo marido, D. 

Rodrigo de Monsanto (que faleceria pouco depois), poder nomear a pessoa que 

sucederia naquele aforamento. Ao caçabé716 adicionava-se a posse de uma grande 

casa senhorial com dois baluartes, que pertencera a Garcia da Horta e que após a 

cessão da ilha tornou-se residência dos oficiais da Companhia britânica. Possuía, além 

disso, várias casas na fortaleza de Bombaim, fazendas (terras de arroz e palmares) e os 

direitos sobre a produção de olaria e do bandastral, ou seja, o fabrico de vinho de 

palma717. Todas estas posses renderiam cerca de 13 mil xerafins anuais, havendo 

informação todavia, que metade desta fazenda pertencia aos restantes herdeiros de 

Manuel de Melo de Castelo Branco718. D. Inês de Miranda morre, em 1672, tendo 

                                                           
714 BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético e Compendio histórico das insolências da 
Companhia Anglicana em Bombaim contra o direito irrefragável da Real Coroa de Portugal no Estado da 
Índia», documento não-foliado). Este documento não tem autor ou data, inferindo-se pelo seu conteúdo 
e informações narradas que é da década de 1720, provavelmente de 1723.  

715 Alberto Carlos Germano da Silva CORREIA, História da Colonização Portuguesa na Índia, Lisboa, 
Agência Geral das Colónias, 1954, vol. V, pp. 112-116. 

716 O caçabé seria confiscado pelo poder britânico entre 1667-1672 e tomado definitivamente a partir de 
1690, sendo o valor total das suas receitas calculado em cerca de 9 mil xerafins anuais. Cf. 
BNP,Manuscritos,cod. 10730 («Discurso Apologético…»). 

717 CTCP, III, pp.343-350 («Carta do vice-rei João de Saldanha da Gama o rei, remetendo-lhe a 
informação do valor de Bombaim», Goa, 18.01.1727); P.V. GOMES, W. ROSSA, «O Primeiro Território…», 
cit.,. p. 218. 

718 FUP,MR,34,fl.107 («Carta dos governadores António de Melo e Castro e Manuel Corte Real de 
Sampaio ao príncipe D. Pedro», Goa, 24.01.1670). 
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indicado Martim Afonso de Melo como herdeiro do caçabé que, onze anos mais tarde, 

deixa-o em testamento para João de Melo Pereira e Sampaio. 

Constatamos assim que D. Inês de Miranda era, de facto, a grande detentora 

fundiária do caçabé de Bombaim. Os dados documentais recolhidos apontam outros 

pequenos foreiros, com posse de algumas terras e hortas (dos quais destacamos o 

nome de Simão Serrão - com hortas em Maim e Bombaim e casas na última), que não 

se aproximavam do valor patrimonial da referida foreira719. Saliente-se que várias 

fazendas, tanto no caçabé de Bombaim como no de Maim, encontravam-se na posse 

de foreiros que habitavam em outras jurisdições, nomeadamente Bandorá ou 

Caranjá720. 

Como referimos anteriormente, a família Murzelo Coutinho era uma das mais 

importantes da região, detendo diversas terras nos caçabés de Maim e Bombaim. 

Francisco Murzelo Coutinho era um dos seus grandes foreiros, possuindo várias 

fazendas em Bombaim (aprestadas entre 1667-1672 e desde 1690721) e, em terceira 

vida, o mandovim de Maim, em seu poder entre 1665-1682, data da sua morte. O 

mandovim722 havia sido concedido ao seu avô, Manuel Luís Coutinho, em 1576, tendo 

sido dado como dote de casamento da sua filha, D. Luísa Coutinho, com Bernardo 

Murzelo. Este último fora um casado e morador na aldeia de Maim, sendo detentor da 

aldeia de Sião e da renda dos Coles723, adquirida em 1618 em regime de enfiteuse, cuja 

posse passaria para Miguel Murzelo Coutinho e, após a morte deste, para a sua 

mulher, D. Isabel de Meneses724. Refira-se que outros membros da família Murzelo 

                                                           
719 A.C.G.S. CORREIRA op. cit., pp. 112-116. 

720 BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»). Estas fazendas tiveram aprestadas entre 
1667-1672, calculando-se o seu valor anual em 20 mil xerafins. 

721 Valor anual de 5 mil xerafins. Cf. BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»). 

722 Calculava-se que o rendimento anual do mandovi era de 60 mil xerafins. Cf. 
BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»).  

723 A aldeia encontrava-se no conjunto de terras confiscadas entre 1667-1672 e, posteriormente, de 
modo definitivo, em 1690. Reportava-se em 1667 que esta aldeia rendia cerca de 790 xerafins. Cf. J.M. 
CAMPBELL, op. cit., vol. I, pp. 24-25. 

724 CTCP, III, pp.343-350 («Carta do vice-rei João de Saldanha da Gama o rei, remetendo-lhe a 
informação do valor de Bombaim», Goa, 18.01.1727); A. TEIXEIRA, Silvana PIRES, «O Tombo de Baçaim 
de 1727-1730», Anais de História de Além-Mar, vol. VIII, (2007), pp.325-63; A.C.G.S. CORREIRA vol,. IV, 
pp. 525-527 e vol. V, pp. 54-55. A aldeia de Sião renderia cerca de 700 xerafins anuais Cf. 
BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»). 
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Coutinho possuíam significativas parcelas de terra ao longo da Província do Norte, 

nomeadamente Álvaro Murzelo Coutinho (parcela de terra de sal em Siuri [Sewri] e 

Vadala, no caçabé de Maim), António Murzelo (aldeias de Gouvem e Gundoli 

[Gundavali], na pragana de Anzor), Sebastião Murzelo e posteriormente Francisco 

Murzelo da Costa (aldeia de Sai) e D. Joana Murzelo (aldeia de Malara com as suas 

pacarias), entre outros inúmeros exemplos725. 

Por último, referência aos Távoras, outra grande família de foreiros da região, 

nomeadamente Bernardino de Távora. Filho dos casados Rui de Sousa e D. Brites de 

Távora, Bernardino nasceu em Mazagão e casou com D. Maria de Miranda. Do seu 

enlace teve três filhas, uma das quais, D. Brites de Miranda e Távora, que teve como 

dote de casamento o aforamento da aldeia de Borlem, na ilha de Baragão, do caçabé 

de Baçaim726. Bernardino de Távora era foreiro das aldeias de Mazagão e de Varoli, da 

pacaria de Vella no caçabé de Maim (juntamente com alguns Coles), da ilha das 

Patecas no caçabé de Caranjá, e de várias outras fazendas, nomeadamente no caçabé 

de Bombaim. De apontar que todas estas possessões foram transitoriamente 

aprestadas entre 1665-1672 pelo novo poder britânico727.  

O percurso dos vários foreiros da aldeia de Mazagão é, ao contrário da maioria 

dos casos, documentável, existindo informação mais rica a ela referente. A aldeia fora 

aforada a Antónia Pessoa em 1547, passando em fatiota para o seu genro, Leonel de 

Sousa, em 1571. Após a sua morte a possessão foi gerida pela sua mulher, Ana Pessoa, 

até passar para o seu filho mais velho, Rui de Sousa, em 1632 e, cinco anos mais tarde, 

                                                           
725 A. TEIXEIRA, S. PIRES, art. cit., pp.325-63; A. TEIXEIRA, op. cit., anexo 5. 

726 Jorge FORJAZ, José Francisco de NORONHA, Os Luso-Descendentes da Índia Portuguesa, Lisboa, 
Fundação Oriente, 2003, pp. 834-835; A.C.G.S. CORREIRA op. cit., vol,. IV, pp. 695-696. 

727  AHU,Índia,cx.54,doc.39 («Conjunto de documentos sobre Bernardim de Távora, foreiro de algumas 
aldeias da ilha de Maim», Goa, 12.07.1675); A. TEIXEIRA, S. PIRES, art. cit., pp.325-63.  

Em meados do século XVII Mazagão, juntamente com mais duas terras anexas, renderia à fazenda do 
Estado da Índia cerca de dez mil xerafins, e as rendas das estacas de pesca mais de quatro mil. Cf. 
FUP,MR,34,fl.214 («Carta dos governadores António de Melo e Castro e Manuel Corte Real de Sampaio 
ao príncipe, nº6», Goa, 26.01.1669); BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.25-26 («Conselho de Bombaim», 
Bombaim, 03.02.1673).  

A aldeia de Mazagão e de Varoli, de acordo com o levantamento efectuado no primeiro quartel de 
Setecentos, renderiam 13.500 xerafins anuais. A este montante adicionava-se o de outras fazendas em 
Bombaim de Bernardino de Távora, no valor anual de mil xerafins. Cf. BNP,Manuscritos,cod.10730 
(«Discurso Apologético…»). 
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transitar para Bernardino de Távora. Este manteve-a na sua posse até à sua morte, 

passando posteriormente para o seu filho, Cristóvão de Souza de Távora e, em 1671, 

para Álvaro Pires de Távora, foreiro com o qual a East India Company iria experimentar 

fortes dissensões. O aforamento da aldeia incluía todas as terras e pertenças, todas as 

entradas e saídas, serventias e logradouros, terras doces e salgadas aproveitadas e por 

aproveitar728. Alguma bibliografia refere que Bernardino terá morrido em 1659. No 

entanto, nos primeiros anos da posse britânia encontramos petições do próprio para o 

monarca o que refuta essa perspectiva729. À época do tombo de Baçaim, a posse da 

aldeia ainda se mantinha na família, em particular, no domínio de D. Senhorinha de 

Souza e Távora, residente em Baçaim e que, em 1731, a venderia a António Silva, que 

terá também adquirido a aldeia de Varoli730. 

Eram estes os três principais foreiros aquando do início do governo britânico no 

território de Bombaim e com os quais o novo poder entrou em choque de forma 

sistemática, o que era natural pelo grande poder fundiário, económico e político que 

estes representavam naquele espaço, os quais os britânicos procuraram contrariar. A 

descrição das suas possessões permite-nos facilmente entender a grande acumulação 

de terras que estes três foreiros tinham nos dois caçabés do território britânico, não 

comparável com as dezenas de pequenos foreiros que ali existiam. De facto, a vasta 

documentação analisada permite-nos identificar desde o último quartel de Seiscentos, 

a existência de várias dezenas de pequenos foreiros, que tinham a seu cargo pequenas 

parcelas de terra. Estes seriam, na sua maioria, castiços, mestiços ou conversos, a 

julgar pela sua antroponímia, sendo que no primeiro caso se destacavam os foreiros 

ligados a famílias como os Souza, os Pereira ou os Silva, nomes portugueses comuns e, 

por isso, difícil de entender se pertencentes à mesma família. Estes pequenos foreiros, 

muitos dos quais residentes nas regiões adjacentes a Bombaim, representavam na 

altura da cessão cerca de 28% da totalidade das receitas do território731. A acumulação 

                                                           
728 AHU,Índia,cx.47,doc.208,fls.1-43 («Carta testemunhável do rei D. Afonso VI», Lisboa, 16.10,1665). 

729 John BURNELL, Bombay in the days of queen Anne, Londres, Hakluyt Society, 1933, pp. 15-16; J. 
SALDANHA, «Survival of Portuguese Institutions in British Western India», Journal of the Bombay Branch 
of the Royal Asiatic Society, Bombaim, The Branch, vol. XXV (1922), pp. 157-158. 

730 J. BURNELL, op. cit., pp. 15-16; J. SALDANHA, op. cit., pp. 157-158. 

731 De salientar que deste grupo, 20% eram foreiros residentes na aldeia de Bandorá, na ilha de Salsete. 
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de rendimentos nos grandes foreiros era pois bem evidente, pois se excluirmos os 

proveitos do mandovim de Maim, Francisco Murzello detinha 7% do total, D. Inês de 

Miranda 12%, Bernardino de Távora 20% e os Jesuítas 34%.  

*** 

Focalizamos agora a nossa análise sobre os foreiros religiosos que, na sua 

maioria, eram Jesuítas. Apesar disso, foram os Franciscanos a primeira Ordem a ocupar 

o espaço da Província do Norte, em 1546, seguidos pelos Jesuítas três anos depois. 

Estes, no tempo de Francisco Xavier, e tendo como epicentro a capital do Estado da 

Índia, espalharam-se ao longo da costa ocidental indiana, entre Diu e o cabo Camorim, 

passando este até alcançar São Tomé de Meliapor. Uma década mais tarde, chegavam 

àquelas partes os Dominicanos e, em 1574, os Agostinhos732.  

Nos distritos de Baçaim e Damão, tal como sucedia em Goa, as ordens 

religiosas não gozavam de qualquer exclusividade, pelo que era comum a partilha do 

espaço religioso. Os Franciscanos e os Jesuítas foram as principais ordens nos 

territórios de Baçaim, sendo que no caso particular de Bombaim, a profissão da fé 

ficou, sobretudo, entregue aos Frades Menores, que até finais da primeira década de 

Setecentos haviam erguido quatro igrejas: Nossa Senhora da Esperança (Bombaim), 

São Miguel (Maim), Nossa Senhora da Glória (Mazagão) e Nossa Senhora da Salvação 

(Maim de baixo ou Dadar)733. A implementação inaciana, por sua vez, limitava-se a 

uma pequena capela na aldeia de Parela (na região norte de Bombaim), pertencente à 

missão jesuíta do Mogor, contribuindo com cerca de ¾ das receitas desta missão, em 

1666. De facto, a implementação jesuíta centrava-se na ilha de Salsete, em particular 

nas zonas este e sudoeste, em torno de Taná e Bandorá respectivamente, espaços que, 

juntamente com Baçaim, se assumiram como os grandes polos dinamizadores da 

acção inaciana734.  

                                                           
732 Sobre a presença da Ordem Franciscana na Índia vejam-se os estudos de Fernando Félix LOPES, 
O.F.M, Colectânea de Estudos de História e Literatura, vol.1, («Fontes históricas e bibliografia 
franciscana portuguesa»), Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1997; IDEM, «Os Franciscanos no 
Oriente Português de 1584 a1590», Stvdia, nº9 (1992), pp.29-142. 

733 Frei Paulo da TRINDADE, Conquista Espiritual do Oriente, F. Félix Lopes (ed.), Lisboa, Centro de 
Estudos Históricos Ultramarinos, 3 vols., 1962-1964. 

734 D. ALDEN, op. cit., pp. 48, 393-394; A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 85, 95, 179-181 e 190; John CORREIA-
AFONSO, op. cit., p. 197. 



203 
 

Apesar de uma presença religiosa incipiente em Bombaim, a nível fundiário os 

jesuítas eram, de facto, os grandes foreiros da região, detendo 1/3 das suas receitas, 

contrabalançando o poderio dos três grandes foreiros laicos que detinham, também, 

pouco mais de 1/3 dos rendimentos. Dentro da ordem religiosa, os maiores 

possuidores de proveitos eram o Colégio de São Paulo de Goa, a Missão do Mogor e a 

Província do Japão. A última possuía várias fazendas ao longo do território de 

Bombaim, num total estimado em cerca de cinco mil xerafins anuais. A Missão do 

Mogor, por sua vez, enquadrada na Província da Índia, detinha hortas no cassabé de 

Maim, palmeiras na aldeia de Maim e as aldeias de Parela e Vadala, onde possuíam 

campos de arroz e salinas, num total de mais de cinco mil xerafins anuais. O Colégio de 

São Paulo, por último, gozava de um rendimento anual de cerca de treze mil xerafins, 

distribuídos pelas aldeias de Bandorá e Borlem (deixados em testamento por Isabel 

Pereira), de hortas, palmeiras e terras de arroz no cassabé de Maim, uma salina em 

Siuri e várias palmeiras, lojas e tabernas em Daravem [Darawe]. Eram estes os 

principais protagonistas inacianos, sendo que outros detinham também variadas 

propriedades fundiárias, como a Igreja de Santa Ana de Bandorá (terras de arroz e 

fazendas), o Colégio de Chaul (fazendas), a Missão da Etiópia da Província da Índia 

(hortas), ou o Convento de Santa Bárbara em Chaul (algumas patias na aldeia de 

Sião)735.  

A Companhia de Jesus assumiu-se, desde as primeiras décadas da sua 

fundação, como um dos maiores proprietários fundiários da Província do Norte, 

situação transversal ao longo do espaço ultramarino português, tendo este património 

sido acumulado por doações régias e particulares, assim como por intermédio de 

aquisições. A isto adicionava-se o controlo das terras aldeãs, que constituía uma fonte 

de rendimento mais estável. Ao domínio fundiário, explorado directamente ou 

arrendado, o poder financeiro jesuíta possibilitava-lhe emprestar largas somas à coroa. 

O vasto património e poder financeiro conduziram a uma política de compra de terras 

no território de Bombaim, em particular pelos inacianos de Bandorá, que acumulavam 

as propriedades em Salsete com outras do norte de Bombaim, nomeadamente em 

                                                           
735 Refira-se que outras possessões, como as aldeias de Nagão e Matuguem (no caçabé de Maim), o 
bandrastal de Maim, ou várias palmeiras e terras de arroz, não têm especificado na documentação qual 
o seu enquadramento na organização da Companhia Jesuíta.  
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Parela e Maim736. De salientar que estes proveitos económicos eram, em larga parte, 

canalizados para financiar as diversas missões inacianas na Ásia737.  

A vasta implementação jesuíta no distrito de Baçaim conduziu a que 

assumissem um papel não apenas religioso, mas também cultural e administrativo. De 

facto, perante a distância dos centros de poder e o carácter temporário dos cargos 

régios, a sua presença constante no terreno possibilitava que fossem chamados a 

desempenhar o papel de representantes do poder português, executando tarefas 

administrativas, militares,738 judiciais e económicas, para além da função cultural e 

religiosa de criar um colectivo social identificado com o governo de Goa, algo de que a 

conversão era um instrumento fulcral739.  

De notar que este crescente poder económico, político e social tornou a 

Companhia Jesuíta numa entidade com largos poderes e influência que, por vezes, 

entravam em choque com as políticas e os oficiais régios, antagonismo sentido ao 

longo de Seiscentos. Aos jesuítas eram apontadas várias críticas, tanto por alguns 

governadores e vice-reis portugueses, como por outros “actores externos”, que 

testemunhavam a acção inaciana. O capelão britânico John Ovington foi um desses 

observadores e destacou o grande poder e ambição territorial inaciana, assinalando 

que por isso, «few men can enjoy very peaceable lives, who have any fair possessions 

near the convents of these men (…) that a pleasant seat, and a fruitful plantation, can 

hardly escape their gaining»740. A estas críticas às suas ambições fundiárias 

acrescentavam-se outras, particularmente as de ordem religiosa, como a decadência 

                                                           
736 O domínio do caçabé de Maim foi adquirido na primeira década de Setecentos (doado pelo seu 
anterior foreiro) sob o pagamento de um foro anual de dois mil xerafins. Cf. D. ALDEN, op. cit., pp. 376 e 
392; A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 277 e 326; Charles J. BORGES, art. cit., p. 50; J. CORREIA-AFONSO, op. cit., 
p. 197. 

737 C.J. BORGES, op. cit., p. 50. 

738 Controlo sobre as fortalezas de Baçaim, Chaul, Damão e Diu, onde eram responsáveis pelas suas 
fortificações, recolha dos rendimentos régios e administração dos armazéns de munições e de provisões 
de guerra. Cf. Ibidem, p. 50. 

739 A.M. HESPANHA, M.C. SANTOS, op. cit., p. 408; A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 97 e 162. 

740 J. OVINGTON, op. cit., p.6. 
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moral e a negligência das questões espirituais em favor dos proveitos económicos e 

comerciais741.  

Sabemos que a escrita do viajante foi condicionada pelos seus preconceitos 

culturais e sociais e, por terem, por vezes, a consciência de que os seus relatos seriam 

posteriormente lidos na Europa, o que limitava, necessariamente, a sua escrita. Não 

obstante esse facto e desta visão parcial e influenciada, algumas das críticas eram 

partilhadas pelo poder de Goa, nomeadamente pelo vice-rei António de Melo de 

Castro, que durante o seu governo procurou combater o crescente poder jesuíta. O 

vice-rei incriminava os inacianos de acumular património e rendas, apoderando-se dos 

bens que ficavam vagos, por testamento, o que era proibido por lei742. Esta ordem 

régia decretava que os religiosos não podiam herdar ou adquirir propriedades se, na 

altura de redacção do testamento, estivesse presente algum membro da Ordem, o que 

por norma sucedia743. Neste sentido, a Ordem adquiria mais propriedades e impedia 

que estas ficassem nas mãos da coroa, pois aquelas «could not be passed on to a 

second party: because [a Ordem] could never die744». Além disso, Melo de Castro 

acusava-a de, em 1664, pagar menos do que o suposto na sequência da ordem régia 

de contribuir financeiramente na protecção do Estado da Índia. Incriminação repetida 

no ano seguinte, com a resistência e a recusa em contribuir no esforço defensivo 

contra os neerlandeses, isto apesar de a Companhia ter contribuído no passado em 

outros momentos de necessidade defensiva, das quais ainda era credora745. Os jesuítas 

eram imputados, de igual modo, de gestão danosa dos fundos destinados para as 

fortificações, assim como de impor um controlo arbitrário sobre a população, através 

da acção da Inquisição e do desrespeito de decretos régios, nomeadamente a 

conversão forçada de órfãos cristãos746.  

                                                           
741 D. ALDEN, op. cit., pp. 657-661. 

742 A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 236 e 340. 

743 N. CHATURVEDULA, pp. 255-256. 

744 AHU DAI Box 50, 1 March 1669, Document 36, Consulta of the Overseas Council. 

745 N. CHATURVEDULA, pp. 249-252; G. AMES, «Serving God, Mammon, or Both?: Religious Vis-a-Vis 

Economic Priorities in the Portuguese Estado Da India, c. 1600-1700», The Catholic Historical Review, 
Washington, Catholic University of America Press, 86, no. 2 (2000), pp. 201-202. 

746 N. CHATURVEDULA, Imperial Excess: Corruption and Decadence in Portuguese India (1660-1706), 
Dissertação de Doutoramento, Nova Iorque, 2010, pp. 245-246; A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 235-236. 
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No cômputo geral, a principal preocupação régia visava o crescente poder 

político, económico e social jesuíta, que colocava em causa, contestava e diminuía a 

autoridade do Estado da Índia, em concreto pelo seu controlo de várias aldeias, onde 

assumiam o controlo judicial, financeiro e, por vezes, possuíam o domínio das forças 

militares747. 

 

3.5.3 - OS BRITÂNICOS EM BOMBAIM 

O governo britânico em Bombaim tinha no seu conselho o órgão máximo, 

responsável pela gestão da vida política, económica e social daquele espaço, 

canalizando as directrizes oriundas de Surate e Londres, com quem mantinha uma 

comunicação regular. Na sua presidência e, por conseguinte, no topo da hierarquia do 

território, estava o vice-governador748, cuja função se centrava nas questões 

comerciais, na manutenção da ordem e na diplomacia com os poderes asiáticos e 

europeus. Os seus poderes judiciais sobre os habitantes britânicos estavam, por sua 

vez, limitados pela jurisdição da coroa. Tanto o vice-governador como os seus 

conselheiros (mercadores experientes naquelas paragens) possuíam objectivos 

comerciais particulares, à margem da Companhia e, assim, envolviam-se em 

transacções mercantis, aproveitando a privilegiada posição que ocupavam. Os 

conselheiros desempenhavam outras funções na estrutura administrativa de 

Bombaim, como cargos judiciais ou a superintendência de portos. A estrutura da 

Companhia era completada pelos seus vários mercadores, feitores e escrivães, assim 

como pelo capelão, cirurgiões e alguns efectivos militares749.  

Bombaim conheceu, entre Setembro de 1668 e finais de 1686, doze vice-

governadores (Phillip Gyffard desempenhou aquele cargo por duas vezes), sendo que a 

partir desta data, com a transferência da presidência da Companhia, o cargo de vice-

governador extinguiu-se. Deste modo, entre 1686 e Setembro de 1708, Bombaim 

                                                           
747 AHU,cx.50,doc.36 («Consulta do Conselho Ultramarino, Lisboa, 01.03.1669). 

748 Cargo assim denominado pois o governador tinha assento no Conselho de Surate, até finais da 
década de 1680. 

749 P. SPEAR, The Nabobs. A study of the social life of the English century in India, Londres, Oxford 
University Press, 1963, pp. 6-10; A. AHMAD, op. cit., pp. 51-52. 
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contou com cinco governadores [QUADRO I]. Verificamos, assim, que a duração média 

do cargo de vice-governador foi de um ano e cinco meses, ao passo que o de 

governador, que pressuponha, em teoria, uma maior estabilidade, foi de quatro anos e 

quatro meses. Podemos ainda referir, numa outra perspectiva, que destes dezassete 

líderes, oito haviam integrado previamente o conselho de Bombaim e quatro 

incorporaram este órgão após a sua governação. O conselho de Bombaim era, assim, 

um meio de ascensão ao poder máximo do território, um ponto de passagem para 

metade dos seus governadores, que ali adquiriam a experiência e a influência 

necessária para uma nomeação futura. O conselho de Bombaim, composto por três ou 

quatro elementos na grande maioria dos casos (sem contar com o vice-governador), 

era constituído por mercadores mais velhos e experientes na estrutura da Companhia. 

As fontes e bibliografia consultadas não nos permitem, infelizmente, caracterizar estes 

conselheiros e, também, a grande maioria dos governadores e vice-governadores. Dos 

primeiros, temos a referência deque alguns integravam a estrutura militar (capitães ou 

tenentes) ou que assumiam cargos judiciais (advogado da Companhia ou juiz da 

judicatura e registo) e administrativos (notário público da ilha). Menção ainda para 

dois conselheiros, George Wilcox e James Adams, que foram designados, em 1673, 

para dirigir os inquéritos que se realizavam sobre a propriedade das terras e outros 

direitos no espaço britânico.  

Quanto aos governadores, dispomos somente dados biográficos residuais de 

sete: Sir Gervase Lucas (1666-1667), Gerald Aungier (1669-1677), Sir John Child (1681-

1690), Sir Thomas Grantham (1684)750, Sir John Gayer (1694-1704), Sir Charles Boone 

(1715-1722) e Robert Cowan (1729-1734). Os antecedentes familiares de alguns 

indiciam que o status social de onde provinham era diverso e não era condicionante da 

sua ascensão na estrutura da Companhia. Assim, deparamo-nos com filhos de 

camiseiro (Child) ou de mercador (Gayer), ou cujo tio e irmão eram, respectivamente, 

barão e conde de Langford (Aungier). O percurso em solo inglês até ao momento de 

partida para o espaço asiático indica-nos uma certa proeminência na estrutura política 

                                                           
750 Sir Thomas Grantham é um caso particular da amostra aqui analisada pois assumiu o poder de 
Bombaim durante pouco tempo e num contexto muito específico. Enviado por John Child em 1683, para 
por fim à rebelião de Keigwin, após o término desta, em finais de 1684, assumiu o governo durante o 
tempo necessário para a transição e designação de um novo vice-governador, Charles Zinzan. 
Regressaria a Inglaterra ainda nesse ano de 1685. 
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e administrativa inglesa, como mercador no estrangeiro (Cowan), membro do 

Parlamento (Boone), participante na guerra civil ao lado dos realistas (Lucas) ou 

desempenhando actividades nas possessões americanas (Grantham). Além disso, 

quase todos eles acabariam por ver recompensados os seus serviços à coroa, sendo 

ordenados cavaleiros751.  

Gerald Aungier desempenhou a função de feitor de Surate, em 1662, tendo 

vindo directamente de Inglaterra para desempenhar esse cargo, viajando na esquadra 

régia destinada a tomar posse da ilha de Bombaim. Sete anos depois, após a morte de 

Sir George Oxenden, sucederia como presidente de Surate e governador de Bombaim, 

função que exerceu até 1677, ano da sua morte752. John Child, por sua vez, passou a 

servir na EIC em 1659, desempenhando variados cargos menores até que, oito anos 

depois, era nomeado feitor de Surate. Em 1672 assumiu o cargo de conselheiro em 

Bombaim, onde também era administrador da casa da moeda. Cinco anos depois 

passava a ser conselheiro em Surate, sendo que anos antes havia sido feitor na feitoria 

de Rajapur. Em 1679 afirmava definitivamente o seu poder, primeiro como vice-

governador de Bombaim e, em 1682, como presidente da Companhia, função que 

desempenhou até à sua morte em 1690753. Por último, referir o interessante percurso 

de Robert Cowan e a sua íntima ligação com Portugal. As referências aos seus 

primeiros anos são escassas, apontando-se a sua presença em Lisboa como mercador 

em 1707, ocupação que terá mantido nos anos posteriores, dado que em 1719 viajava 

para a Índia como mercador livre, estabelecendo-se em Bombaim. Um ano depois, 

devido aos seus conhecimentos da língua portuguesa, era enviado para Goa com o 

intuito de negociar um acordo com o Estado da Índia, no contexto de alguma 

animosidade entre ambos os poderes. Na sua estadia obteve a celebração de um 

acordo conjunto para atacar o pirata Angriá, numa raro momento de cooperação 

militar contra um poder asiático. Durante a década de 1720 passou pelo conselho de 

Bombaim por duas ocasiões e liderou o estabelecimento britânico em Mocha até que, 

                                                           
751 John F. RIDDICK, Who was who in British India, Greenwood Press, Londres, 1998, p. 73, 139 e 150; 
ODNB, H.C.G. Matthew e Brian Harrison (eds.), Oxford, Oxford University Press, 2004, vol. 2, pp. 955-
956, vol. 11, pp. 425-427, vol. 13, p. 752, vol. 21, pp. 680-681; J. G. CUNHA, The Origin of… cit. p. 269. 

752 ODNB, vol. 2, pp. 955-956. 

753 IDEM, vol. 11, pp. 425-427. 
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em 1729, seria nomeado presidente e governador do território britânico, cargo que 

ocupou durante cinco anos. Após o seu governo, regressou a Inglaterra, onde foi 

agraciado com o título de cavaleiro e eleito para o parlamento754. Este é um percurso 

bastante interessante e sugestivo e onde está patente uma íntima ligação com o reino 

português, da qual retiraria posteriores dividendos.  

Não possuímos, infelizmente, informações acerca de outros casos similares ao 

de Robert Cowan, todavia, não será de descurar a ocorrência de percursos análogos. A 

crescente preponderância mercantil britânica no reino português a partir de finais do 

século XVII e consolidada ao longo de Setecentos, conjugada com a progressiva 

atracção dos negócios da Ásia junto dos mercadores britânicos, poderá ter 

proporcionado a presença nos mares do Índico de outros mercadores com aquelas 

características. Além do mais, esta presença mercantil britânica no reino português 

terá, presumivelmente, promovido o contacto com as redes de comércio português na 

Ásia, inclusive em Bombaim, onde a ligação comercial portuguesa mantinha-se 

bastante activa, factores que poderiam facilitar e potencializar a deslocação de 

mercadores britânicos para os mares do Índico.  

De um modo geral, os britânicos presentes em Bombaim, assim como nos 

restantes espaços de poder britânico, desempenhavam funções administrativas de 

hierarquia superior, ocupavam cargos militares ou eram mercadores particulares ou ao 

serviço da Companhia. Os demais cargos na administração ou no exército eram 

ocupados pela população asiática que, no caso militar, representava um custo de 

manutenção menor. A presença de britânicos fora do aparelho burocrático e político 

da Companhia era bastante residual, o que segundo Marshall se explicava pelas 

dificuldades em se introduzirem na estrutura económica indiana (com excepção do 

comercio marítimo), situação que somente se viria a alterar no século XIX755. Estas 

condicionantes moldaram a presença britânica, composta na sua maioria por homens 

entre os 20-40 anos, oriundos de um vasto espectro da sociedade britânica, com uma 

                                                           
754 IDEM, vol. 13, p. 752. 

755 P.J. MARSHALL, «British Society in India under the East India Company», Modern Asia Studies, 
Cambridge, Cambridge University Press, 31 (1997), pp. 91-100. 
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maior proporção de irlandeses e escoceses do que a presente na metrópole756. Noutra 

perspectiva, uma percentagem elevada dos habitantes das pequenas comunidades 

britânicas que se foram formando (Bombaim, Madrasta e Calcutá), terão 

experimentado dificuldades de enraizamento na sociedade indiana, em grande medida 

por se fecharem em si mesmo, numa forma de defesa da sua diferença e identidade, à 

semelhança, ainda que em contextos diferentes, do que afirmámos anteriormente 

para o caso português. De facto, no cômputo geral, a sua presença foi limitada às 

pequenas áreas centrais e fortificadas das cidades, onde se focalizavam as actividades 

militares e comerciais. Estes eram os únicos campos de interacção anglo-indiana, o que 

isolava a maioria da comunidade britânica da restante sociedade que pulsava em seu 

redor, o que não obstou que se verificassem variados casos de interacção e integração 

social duradoura, como veremos adiante. Este afastamento resultava também das 

características da própria “elite” britânica na Ásia que, na sua maioria, encarava a sua 

presença na Índia de forma temporária, regressando a casa no fim dos seus anos de 

serviço. Talvez também por isso procurassem manter naquele espaço a identidade que 

os definia, transpondo para a sua comunidade as características culturais, económicas, 

sociais e religiosas do seu local de origem, moldadas inevitavelmente pelo seu 

enquadramento no espaço indiano757.   

 

3.5.4 - AS MEDIDAS DO NOVO GOVERNO BRITÂNICO E O SEU RELACIONAMENTO COM AS 

COMUNIDADES LOCAIS 

A acção político-administrativa do novo poder britânico ao longo das últimas 

décadas do século XVII centrou-se em dois pontos essenciais. Por um lado, a 

organização do espaço, com uma política territorial de apropriação e inquirição (como 

veremos adiante), assim como a tomada de medidas de aumento territorial por via de 

assoreamentos; a isto adicionava-se a reorganização do espaço urbano e o incremento 

dos seus meios defensivos, com a aplicação sistemática de medidas de fortificação e a 

redistribuição dos contingentes militares. Por outro lado observa-se a dinamização 

                                                           
756 Apesar do artigo de P.J. Marshall incidir, grosso modo, numa caracterização da sociedade britânica no 
século XVIII, parece-nos seguro estender a sua análise para as últimas décadas do século anterior, onde 
as mesmas condicionantes estruturais, sociais e económicas prevaleciam. Cf. Ibidem, pp. 90-93. 

757 H.V. BOWEN, op. cit., pp. 105-106, 125-126 e 143. 
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económica, por via do aumento e heterogeneidade dos habitantes, impulsionada por 

uma política de povoamento que englobava a mobilização da população britânica e a 

atracção de mercadores e habitantes asiáticos, a quem, entre outros benefícios, 

garantiam tolerância religiosa. Será sobre este segundo ponto que nos iremos 

debruçar com atenção, pois foi estruturante e definidor da presença e objectivos 

britânicos naquele espaço. A atracção de habitantes britânicos, tanto do espaço 

indiano (em particular de Surate) como do continente europeu, foi empreendida desde 

o início do governo de Bombaim, incentivando ali o seu o estabelecimento758. Esta 

estratégia de povoamento incluía, naturalmente, a população feminina britânica em 

idade fértil, com o objectivo de casarem com os soldados que ali se encontravam, 

como já referimos atrás759. Agregado ao povoamento daquele espaço e à redefinição 

da sociedade que ali residia, advinha a questão religiosa. Comprovando que, até certo 

ponto, e com o conhecimento e consentimento do governo verificou-se a mistura de 

britânicos com as habitantes locais, estipulou-se que os filhos de pai britânicos 

(vulgarmente soldados) e conversas (que educavam os seus filhos na doutrina católica) 

deveriam ser educados na religião protestante, punindo-se de forma severa os 

religiosos que baptizassem as ditas crianças760.  

A propagação da fé protestante foi, assim, uma preocupação vincada na mente 

dos directores da Companhia, que desde cedo procuraram espalhar a sua religião 

junto do maior número de habitantes possível, quer portugueses quer gentios. Neste 

sentido, promoveram a tradução de textos protestantes para a língua portuguesa e 

ordenaram a aprendizagem desta língua aos seus padres761. Esta política de promoção 

                                                           
758 G. FORREST, op. cit., p. 53 («Proposals touching Bombay Island Recommended to the Honorable 
Company by their President and Council at Surat»); Ibidem, p. 56 («Carta do Conselho de Surate para a 
EIC em Londres» 03.01.1671).  

Outra medida de incentivo passava por impedir que os habitantes britânicos de Bombaim pudessem 
residir noutro local. Cf. BL,IOR/E/3/88,fls.84-92 («Carta dos Directores da EIC para o Conselho de 
Surate», Londres, 05.03.1675). 

759 E. B. SAINSBURY, A Calendar of Court Minutes…, 1674-1676, pp. 74-77 («Minutes of the Court 
Committees», Londres, 21.08.1674 e 26.08.1674); IDEM, A Calendar of Court Minutes…, 1677-1677 
(«Minutes of the Court Committees», Londres, 05.01.1677); BL,IOR/E/3/87,fl.119v («Carta para o 
Presidente e Conselho  de Bombaim», Londres, 10.03.1668). 

760 Ernest R. HULL, Bombay Mission – history, with a special study of the Padroado question, Bombaim, 
Examiner Press, 1927, p. 23. 

761 BL,IOR/E/3/87,fl.119v («Carta para o Presidente e Conselho de Bombaim», Londres, 10.03.1668); 
BL,IOR/B/41,fls.45-45v («Court of Committees», Londres, 09.01.1696); BL,IOR/B/42,fl.410v («Court of 
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do protestantismo não significou, todavia, perseguição e intolerância com as religiões 

asiáticas presentes naquele território. Segundo Fryer, aquele espaço constituía uma 

mixture of most of the neighbouring countries, most of them fugitives and vagabonds, 
no account being here taken of them; others perhaps invited hither (and of them a 
great number) by the liberty granted them in their several religions, which here are 
solemnized with variety of fopperies (a toleration consistent enough with the rules of 
gain), though both Moors and Portugals despise us for it762. 

 

Os cultos e ritos da população asiática residente eram, assim, tolerados, 

permitindo-se a edificação de pagodes e mesquitas o que, em contraste com a 

realidade imposta nos territórios vizinhos mogores e portugueses, incentivava a 

emigração de vastas franjas de população para Bombaim, o que se elevava como um 

dos factores de animosidade política entre a Companhia e o Império Mogor e o Estado 

da Índia. Acrescente-se que, ao contrário da experiência portuguesa, os missionários 

protestantes foram proibidos, até começos de Oitocentos, de praticarem 

conversões763. De acordo com Charles Fawcett, esta política de tolerância religiosa 

tinha como objectivo conferir estabilidade governamental e, também, possibilitar a 

conversão da população, como era referido no códice de leis do território, que evocava 

que 

though we could and heartily pray and wish that all people were brought to the full 
knowledge of the Truth and especially that all Christians were of One heart and one 
Way (…) We do strictly enjoin that none be troubled or molested for their Religion, Civil 
Laws and Constitutions of the place [but all] be permitted to enjoy the liberty in their 
Houses, and that Life and Conversation be only used to draw people to a Love and 
embracing of the true Religion but that no force or constraint be put on any in 
Religious matters764. 

 

                                                                                                                                                                          
Committees», Londres, 03.05.1702); BL,IOR/B/47,fls.67-69 («Court of Committees», Londres, 
30.12.1702).  

Aquela última medida foi, também, promovida em Madrasta. Cf. A. GALLETTI, A. J. van der BURG, P. 
GROOT, The Dutch in Malabar, Nova Deli, Usha Publications, 1984, p. 15. 

762 J. FRYER, op. cit., vol. 1, p. 177; Veja-se também, W. FOSTER, The English Factories in India 1665-67, 
cit., pp. 51-54 («Cartas de Henry Gary a Lord Arlington», Londres, 16.02.1665 e 22.03.1665) G. AMES, 
«The Role of…», cit., pp. 332-333. 

763 M. DOSSAL, «From Bassein to Bombay: territory, colony and property», Universo Urbanístico 
Português 1415-1822. Actas do Congresso Internacional, Lisboa, CNCDP, 2001, p.856. 

764 C. FAWCETT, The first.... cit., p. 20. 
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Esta política religiosa era extensível aos outros estabelecimentos onde a 

Companhia detinha soberania para aplicar estas medidas, como no caso de Madrasta. 

Os directores de Londres, em 1686, recomendavam que naquela possessão «be always 

most kind & indulgent to the Inhabitants that observe our Laws (…) and protect them in the 

same uninterrupted liberty of their several Religions in which they were born & bred, as you 

doe those of our own Church  Nation765».  

Estamos perante uma estratégia lata de incorporação, pelo lado religioso, mas 

também pela via comercial766 e social 767. A pretensão era simples: tornar Bombaim 

num local atractivo para as várias comunidades de artesãos, construtores, marinheiros 

e mercadores (e respectivas redes de contacto) do espaço indiano aproveitando, 

também, as perturbações politicas vividas nas cidades mogóis, com  o objectivo de 

dinamizar Bombaim tanto em termos económicos como comerciais. Em carta para o 

conselho de Bombaim, de finais da década de 1680, os directores da Companhia 

demonstravam de forma inequívoca quais os seus objectivos com a política de 

atracção de gentios, referindo que 

now you are at Bombay & our Trade Settled there, we know the Banians must and will 
follow your money as naturally as Crowes resort to carrion & the place must grow 
exceeding populous, which we hope you will improve to the doubling of our Revenue 
in a very short time, which is as absolutely & indispensably necessary to support the 
English dominion in India768. 

 

Os comerciantes que para ali se deslocaram, nomeadamente os baneanaes, 

assumiram-se como elementos preponderantes na dinamização comercial do espaço 

britânico, aplicando a sua experiência mercantil769, posse de informações geo-políticas 

acerca dos governadores e líderes imperiais asiáticos, além do conhecimento das 

                                                           
765 BL,IOR/E/3/91,fl.36 («Carta de Londres para Madrasta», Londres, 24.01.1686). 

766  Ofereciam-se taxas diminutas e liberdade comercial para quem se pretendesse estabelecer na ilha. 
Cf. P. STERN, op. cit., pp. 113-115. 

767 A atracção de moradores passava, também, pela oferta de habitação, da isenção de cumprir funções 
militares e públicas e da protecção judicial (durante cinco anos) de serem processados ou presos por 
dívidas contraídas noutros espaços da Ásia. Cf. C. FAWCETT, The English Factories in India, 1670-1677 
(new series), Oxford, Claredon Press, 1936, p. 165; Idem, The First…cit., p. 66. 

768 Cf. BL,IOR/E/3/91,fl.248 («Carta dos Directores da EIC para o conselho de Bombaim», Londres, 
06.01.1688). 

769 Conhecimento do valor dos preços e das moedas, inserção nas redes de comércio, localização dos 
mercados, etc. 
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línguas francas. Neste último ponto, verificamos que somente a partir de meados de 

Setecentos os oficiais da Companhia passaram, de forma sistemática, a conhecer as 

línguas asiáticas e, assim, a estarem menos dependentes da intermediação realizada 

pela população asiática, conversa ou hindu, cuja integração no espaço e na cultura 

vigente, assim como a sua literacia, tornaram-nos fulcrais na rede administrativa do 

poder britânico770. Sublinhe-se que apesar desta política religiosa de tolerância e 

integração, subsistia uma visão de superioridade e pureza religiosa, receando-se que a 

convivência mas, também, a miscigenação, pudessem corromper a população britânica 

que ali habitava. Stern cita um state trial onde se afirmava a necessidade «to take care 

that there is not na infection, by correspondence with infedels»771, o que não deixava 

de ser antagónico com a abertura, ainda que relutante, para uma política de 

miscigenação, como já referimos antes.  

A administração da justiça, por ser um importante mecanismo de aplicação de 

poder, foi alvo de uma progressiva e lenta reestruturação, procurando o governo de 

Bombaim aplicar e demarcar a sua autoridade e em simultâneo substituir o legado 

deixado pelo poder português. As primeiras reformas foram aplicadas pelo governador 

de Surate, Gerald Aungier, ou seja, cinco anos depois de Bombaim estar sob a 

administração da Companhia. O território foi dividido em cinco distritos judiciais, 

estando cada um sob a alçada judicial de um juiz, apoiado por um condestável. O 

primeiro, sendo um mercador, via os seus serviços serem recompensados com 

privilégios comerciais. As medidas de Aungier estenderam-se à formação de um 

tribunal de recurso, composto pelo vice-governador e os seus conselheiros, com 

poderes para julgar casos criminais e disputas de valores superiores a duzentos 

xerafins. O governador britânico substituiria, também, em Agosto de 1672, as leis 

portuguesas pelo código penal inglês, elegendo George Wilcox (conselheiro) como o 

primeiro juiz do tribunal de Bombaim. Segundo Dossal, o conselheiro britânico ficava, 

também, responsável pelos testamentos, hipotecas e escrituras772. Aquando esta 

                                                           
770 B.S. COHN, op. cit., pp. 16-20; Teresa ALBUQUERQUE, «The Catholics of Bombay and their Church 
(1535-1936)», in IV Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, Lisboa, Instituto de 
Investigação Científica e Tropical, 1986, p. 232. 

771 P. STERN, op. cit., p. 105. 

772 M. DOSSAL, Mumbai…,cit., pp. 15-16. 
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introdução, Aungier comparou os dois sistemas judiciais de uma forma peculiar, pois 

para si as leis portuguesas eram como leite dado a uma  

hopeful child [moradores de Bombaim], which not agreeing with its naturall 
constitution hath hindered its growth and increase evill humours. But now being 
restored to the breasts of its own mother, there is no question that through the 
Providence of God it will in time grow in stature, good fortune and in favour with God 
and man773. 

 

Os primeiros governadores britânicos já haviam demonstrado intenções de 

modificar o status judicial existente. Humphrey Cook escreveu para Londres, logo em 

Março de 1665, relatando que o território não possuía qualquer instituição judicial, 

pois os casos de primeira instância eram julgados pelo ouvidor de Taná, sendo que os 

consequentes recursos e casos mais graves transitavam para a relação de Baçaim. 

Alertava, de igual modo, para a necessidade de ali serem introduzidas as leis britânicas. 

Em Dezembro do mesmo ano invertia, contudo, esta pretensão. Na sua opinião seria 

prudente, numa primeira fase, manter a situação como estava, pelo facto de existirem 

muitas dissensões com os habitantes locais, que poderiam recrudescer com a 

imposição do quadro legal britânico774. O governador seguinte, Gervase Lucas, 

também alertava, em Março de 1667, para a necessidade de se introduzirem no 

território leis inglesas, o que iria permitir o regresso de quem havia fugido daquele 

espaço pela acção portuguesa, seguros que o novo governo lhes garantiria justiça e 

uma carga fiscal reduzida775. 

 Estas reformas integravam em si o objectivo de suprimir o rasto da justiça 

portuguesa, inclusive de quem a aplicava. Apesar disso, este propósito não foi 

alcançado, perdurando a presença portuguesa na malha judicial britânica. Por um lado, 

as leis portuguesas e consuetudinárias continuaram a coexistir com as leis inglesas. Por 

outro lado, bastantes portugueses mantiveram-se no seu cargo, desempenhando as 

demais funções na aplicação da justiça. De facto, a falta de pessoal britânico 

capacitado para aplicar a justiça significou a conservação dos ofícios de muitos 

                                                           
773 M. MALABARI, «The Foundations of the Bombay High Court», Bombay Pamphlets, nº9, Asiatic Library 
of Bombay, Bombay, s.d., pp. 218-219, cit. por M. DOSSAL, «Continuity and Change..., cit., p. 412. 

774 NA,CO/77/9,fls.221 e 308. 

775 C. FAWCETT, The First… cit., pp. 4-5. 
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portugueses que, segundo Dossal, seriam mestiços, os denominados portuguese 

indians. Deste modo, apesar das directrizes da Companhia para que os custom officers 

fossem exclusivamente britânicos, três mantinham o seu cargo, como Antonio Ribeiro, 

Luis Cazada e Francesco Antonio776. Destaque, também, para o português Simon 

Serron, conselheiro jurídico da Companhia que era «well read in the civil and imperial 

laws and one who by his experience and practice in the laws and customes of the 

Portugal sis ably qualified to the Company effectual servisse in discovering their Just 

rights and privileges»777. 

As medidas aplicadas, não somente as de carácter económico-social, mas 

também as de reestruturação espácio-territorial (reorganização citadina, aferição da 

posse fundiária, assoreamentos), os melhoramentos defensivos (estabelecimento de 

contingentes militares, edificação de estruturas de defesa, melhoramento do porto) e 

o desenvolvimento estrutural (implementação de um sistema judicial britânico, 

cunhagem de moeda), dinamizaram a possessão britânica. Bombaim passou a ser um 

polo de atracção de ricas comunidades mercantis, aumentando de forma exponencial 

a sua população e por conseguinte, as suas receitas778, assumindo uma crescente 

importância no seio da EIC, factores que terão contribuído na decisão de transferir 

para aquele espaço a presidência da Companhia. 

Parece-nos pertinente referir, de forma breve, a interacção portuguesa com as 

comunidades asiáticas e, assim, sobrepor a política relacional que ambos os poderes 

europeus mantiveram com as populações asiáticas que, em certa medida, justificaram 

algumas das dinâmicas demográficas e económicas do território de Bombaim a partir 

do posse britânica.  

O relacionamento português com a população asiática, tal como iria suceder 

com o poder britânico, foi fulcral na edificação da estrutura administrativa, económica 

e mercantil do Estado da Índia. As características da presença portuguesa, marcada 

pela limitada capacidade financeira e humana exigiram, deste cedo, uma aproximação 

                                                           
776 M. DOSSAL, «Continuity and change…», cit., p. 412; C. FAWCETT, The First…, pp. 34 e 44. 

777 Consulta de Bombaim, 22.02.1670, cit. por C. FAWCETT, The First…, cit, pp. 48-49. 

778 A título exemplificativo e paradigmático do sucesso económico de algumas medidas tomadas refira-
se a receita com a renda de tabaco, que aumentou de 3 para 13 mil xerafins anuais. Cf. G. AMES, The 
Globe… cit., p. 149. 
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e “mistura” com as populações asiáticas tendo, à semelhança dos britânicos, 

aproveitado os seus conhecimentos económicos, comerciais, linguísticos e políticos779. 

Deste modo, muitos hindus e muçulmanos foram utilizados como tradutores dos 

portugueses na sua comunicação com as estruturas políticas asiáticas. Os primeiros 

desempenharam, também, papéis de mercadores ou banqueiros. Os baneanes, por 

exemplo, assumiram uma função importante como financiadores das actividades 

comerciais e militares dos portugueses (mas também de Britânicos e Maratas). 

Estabelecidos principalmente em Goa, em Diu e nas praças da Província do Norte, 

estes mercadores exerceram uma forte predominância no comércio marítimo ao longo 

da costa ocidental indiana e, também, na sua ligação com o Golfo Pérsico e o Mar 

Vermelho e, por isso, eram um grupo fulcral para o Estado da Índia, com quem 

mantiveram uma íntima ligação com económica, comercial e financeira780. Noutra 

perspectiva, o enraizamento da comunidade hindu na estrutura do Estado da Índia 

aferia-se também, pela sua prevalência e domínio da propriedade produtiva e fiscal do 

Estado, pois os hindus eram os maioritários detentores de rendas e os principais 

colectores de impostos. Por outro lado eram, de igual modo, os grandes produtores e 

distribuidores de especiarias e de outros bens alimentícios estruturantes no 

abastecimento das possessões portuguesas781.  

Era, assim, inegável a preponderância que as comunidades hindus e 

muçulmanas possuíam nos territórios controlados por portugueses, não sendo a 

Província do Norte excepção. Esta importância pressupunha a cooperação e o 

entendimento entre as autoridades portuguesas e os agentes asiáticos (também 

beneficiários desta ligação, num processo de mútuo interesse), nem sempre atingida e, 

por vezes, bastante tensa e fracturante, face às diferentes e, em algumas ocasiões, 

antagónicas, estratégias das instituições religiosas. 

                                                           
779 F. BETHENCOURT, «Low Cost Empire. Interaction between the Portuguese and Local Societies in 
Asia», in Ernst van Veen e Leonard Blussé (eds.), Rivalry and Conflict – European Traders and Asian 
Trading Networks in the 16th and 17th Centuries, Leiden, CNWS Publications, 2005, p. 108. 

780 M. DOSSAL, «From Bassein to…», cit., pp. 858; F. BETHENCOURT, «Low Cost…», cit., pp. 118-119; L.F. 
ANTUNES, «A Crise...» cit., pp. 19-29. 

781 M.N. PEARSON, Coastal Western India: Studies from the Portuguese Records, Nova Deli, Concept, 
1981, pp. 96-101; N. CHATURVEDULA, op. cit., pp. 94-95.  
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Uma das situações que maior dissensão provocou foi a tomada e conversão 

forçada de gentios órfãos de pai e o confisco dos bens e propriedades da sua família, 

executada pela Inquisição de Goa. Esta instituição, estabelecida em 1560, aplicava de 

forma abusiva o decreto régio do ano anterior promulgado por D. Sebastião782 e, com 

isto, antagonizava largas franjas da comunidade hindu, com um grande peso (como já 

vimos) no desenvolvimento comercial e económico da Província do Norte e de 

Bombaim.  

Tal prática era extensível a Goa, onde se relatavam, desde finais do século XVI, 

variadas outras acções de perseguição religiosa, como a destruição de pagodes e 

mesquitas ou a conversão forçada. Estes actos conduziram à emigração de um elevado 

número de habitantes, sobretudo de hindus, para as regiões limítrofes ao território 

goês, onde lograram manter o seu culto e os ritos religiosos. Esta fuga de hindus para a 

“terra firme”, de controlo mogor, à semelhança do que ocorreria em Bombaim, gerou 

a preocupação régia, que procurou limitar e circunscrever a ocorrência de cerimónias 

hindus, temendo a envolvência nestas da população conversa783. 

No território britânico parte da comunidade hindu terá encarado com agrado a 

chegada de um novo poder em substituição do português, esperando que tal 

representasse a alteração da política religiosa opressiva em curso. Como já foi referido, 

a estratégia religiosa britânica foi pautada pela tolerância da fé, o que ante a opressão 

inquisitorial, motivou a transferência de vastas franjas de população indiana do 

território português para os reis vizinhos e Bombaim784. Este êxodo significou a 

transferência de poder económico do Estado da Índia para os poderes adjacentes, 

como alertava, em 1672, o vice-rei para Lisboa, afirmando que Bombaim estava a 

tornar-se um local rico e opulento, cujas receitas passariam brevemente as da 

Província do Norte785. Crescimento económico esse que, como já referimos, 

aumentou. Por exemplo, as receitas da renda de tabaco aumentaram de três para 
                                                           
782 A lei sebastianina decretava que as crianças hindus que não tivessem pais, avós ou outros familiares, 
deveriam ser tomadas pelo Pai dos Cristãos e entregues ao Colégio jesuíta de São Paulo em Goa, onde 
seriam baptizadas e iniciadas na doutrina cristã. Cf. G. AMES, «The Role of…», cit., p. 325. 

783 Paul AXELROD e Michelle A. FUERCH, «Flight of the Deities: Hindu resistance in Portuguese Goa», 
Modern Asian Studies, vol.30, nº2 (Maio 1996), pp. 409-420. 

784 G. AMES, «The Role of…», cit., pp. 325-332; N. CHATURVEDULA, op. cit., pp. 270-274. 

785 FUP,MR,37,137v («Carta do vice-rei para D. Pedro», Goa, 24.08.1672). 
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treze mil xerafins, esperando-se que atingissem em breve cerca de vinte e quatro 

mil786. Esta situação em concreto era evidenciada por mercadores hindus de Baçaim 

que, em 1671, escreveram ao vice-rei denunciando a conversão de órfãos gentios e a 

sua saída de casa dos seus familiares, mesmo quando ainda ali tinham mãe e outros 

parentes próximos, razão pela qual «que vão todas elas em crescimento  como 

Bombaim (…) e cada vez vai-se melhorando aquele porto, por os moradores que nele 

habitam viverem sossegados, sem os sobressaltos que nós padecemos…»787.  

Neste sentido, tanto Goa como Lisboa procuraram atenuar a acção jesuíta, 

numa assumpção de que os tempos haviam mudado e que a posição religiosa 

Quinhentista teria que ser reenquadrada num contexto Seiscentista marcado pela 

fragilização política e económica do Estado da Índia e, por isso, a requerer uma 

abordagem de maior pragmatismo e temperança788.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
786 FUP,MR,36,fl.259v («Petição dos mercadores hindus de Baçaim para o vice-rei Luís de Mendonça 
Furtado», Baçaim, 19.06.1671). 

787 FUP,MR,36,fl.258-260 («Carta de Luís de Mendonça Furtado ao príncipe»,  Goa, 03.10.1671). 

788 N. CHATURVEDULA, op. cit., pp. 275-278; G. AMES, «Serving God, Mammon, or Both?: Religious Vis-
a-Vis Economic Priorities in the Portuguese Estado Da India, C. 1600-1700», The Catholic Historical 
Review 86, no. 2 (2000), pp. 203-216. 
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4 – AS INTERACÇÕES ANGLO-PORTUGUESAS EM BOMBAIM 

A chegada dos britânicos ao poder em Bombaim, cujo governo foi assumido 

num primeiro momento pela coroa (1665-1668) e, doravante, pela EIC, alterou a 

matriz de interacção anglo-portuguesa no espaço asiático. O enquadramento 

geográfico e, também, social, do novo território britânico (quase que um enclave na 

Província do Norte e uma anterior área de soberania portuguesa onde permaneciam 

as suas estruturas sociais, económicas, administrativas e religiosas) significou, 

naturalmente, o incremento das interacções entre portugueses e britânicos, mais 

sistemáticas e de tendência fracturante. Estas caracterizaram-se pela sua 

multiplicidade e heterogeneidade, assim como pela singularidade, ou seja, 

enquadravam-se num contexto e espaço específicos sendo, por vezes, antagónicas ao 

relacionamento geral. Neste sentido, deparamo-nos com momentos de antagonismo 

paralelos a situações de cooperação. Aqueles centravam-se, sobretudo, em torno de 

questões territoriais, alfandegárias, comerciais, militares, religiosas e de navegação. As 

segundas incidiam, particularmente, ao nível das estruturas administrativas, do 

comércio e das forças defensivas. Por último, sublinhar que este era um 

relacionamento materializado em duas estruturas de poder díspares, mas interligadas, 

como a esfera formal (desencadeada a partir de Goa, Baçaim, Surate, Bombaim e 

estendendo-se às cortes de Lisboa e Londres) e a informal (desenvolvida pelos jesuítas 

e os grandes foreiros portugueses).  

 A partir desta pluralidade de situações escolhemos três tipos de antagonismo, 

que nos pareceram ter sido os mais fracturantes e estruturantes do relacionamento 

anglo-português naquele espaço e que ocorreram de forma transversal ao longo dos 

séculos XVII e XVIII. O primeiro caso centra-se na posse e exploração fundiária, num 

conflito entre a política de confisco britânica e a resistência dos foreiros portugueses 

que, grosso modo, ficou aparentemente sanado, tornando-se menos recorrente a 

partir de 1678. A segunda questão corresponde às dissensões alfandegárias, 

nomeadamente nos portos de Taná e de Caranjá onde, apesar das reclamações 

britânicas, os portugueses cobravam taxas às embarcações que ali passavam, querela 

iniciada logo em 1665 e que perdurou até ao final da presença portuguesa em Salsete, 
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com maior incidência até finais da década de 1680. Por fim, abordaremos a 

legitimidade da posse e ocupação britânica de Maim, situação de foro territorial, mas 

também alfandegária e de navegação no mandovim daquela aldeia, que iria derivar no 

primeiro e único confronto aberto entre as forças anglo-portuguesas, no primeiro 

quartel de Setecentos. 

 

 

4.1 – Antagonismo sobre a posse e a exploração da terra 

 

4.1.1. – ESTRATÉGIA E MEDIDAS DE CONFISCO DO GOVERNO BRITÂNICO 

A efectiva soberania britânica sobre o território de Bombaim, em 1665 e, 

consequentemente, a presença contínua naquele espaço, possibilitou uma aferição 

objectiva e aprofundada da nova possessão, no que respeita às suas potencialidades e 

carências. As primeiras avaliações realizadas, tanto por Humphrey Cook789 como por 

Sir George Oxenden, eram destacavam as potencialidades comerciais de Bombaim, 

cuja localização permitia a afluência de mercadores, o que tornaria aquele espaço 

numa “escala da Índia” de onde se retirariam os mesmos proveitos que os 

neerlandeses detinham em Batávia. Visão que era partilhada mais tarde por Londres 

que, em 1683, enaltecia as características daquele território, que «put in a right 

posture is a Jewell, that we will always endeavour to make as Strong and Secure as 

money & art can provide»790. 

Cook salientava, no entanto, que embora a ilha produzisse largas quantidades 

de arroz e cocos, não possuía muitas das restantes provisões necessárias, dependendo 

das regiões adjacentes, o que condicionava a atracção de moradores e mercadores. A 

nível patrimonial destacava que a posse britânica estava limitada a duas construções 

(reclamadas por D. Inês de Miranda), algumas terras, rendas e foros, provenientes da 

                                                           
789 Primeiro vice-governador de Bombaim, entre Fevereiro de 1665 e Novembro de 1666. 

790 BL,IOR/E/3/91,fl.107 («Carta de Londres para Bombaim», Londres, 25.08.1683). 
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anterior posse portuguesa e de muito limitado valor791. Pouco tempo depois o seu 

sucessor, Sir Gervase Lucas (segundo vice-governador de Bombaim, entre Novembro 

de 1666 e Maio de 1667), exaltava ainda mais as potencialidades de Bombaim, que 

caracterizava como «o mais nobre porto e uma ilha muito fértil», cujas capacidades 

não haviam sido aproveitadas pelos portugueses, pois desconheciam o real valor 

daquele espaço792. Era, assim, reconhecido o potencial económico, comercial e 

estratégico do novo território britânico. Entendia-se, todavia, que para o seu 

aproveitamento seria necessário modificar as condições do auto de entrega e, 

também, introduzir variadas medidas que conferissem um maior desenvolvimento e 

sustentabilidade àquele espaço793.  

Os oficiais britânicos procuraram aferir, num primeiro momento, a realidade 

que imperava a nível agrário e tributário, nomeadamente, a quem pertenciam as 

terras e outros tipos de bens, qual o seu valor e o respectivo registo de título de 

posse794. Este objectivo não teve uma consumação fácil. Por um lado, encontravam-se 

perante um complexo sistema fundiário, com estipulações e influências que 

remontavam a vários séculos; por outro lado, depararam-se com a reduzida 

cooperação dos foreiros portugueses, que temiam que o novo poder alterasse a matriz 

                                                           
791 W. FOSTER, The English Factories in India 1665-67, cit., pp. 42-47 («Cartas de Humphrey Cook e de  
Sir George Oxenden para Lord Arlington», Bombaim, 13.03.1665 e 16.03.1665, respectivamente); M. D. 
David, Bombay, the City of Dreams (a history of the first city in India), Bombaim, Himalaya Publishing 
House, 1995, p. 23. 

792 BL,IOR/H/48,fls.270-271 («Carta de Sir Gervase Lucas para Carlos II», Bombaim, 02.12.1666); 
BL,IOR/H/48,fls.299-302 («Carta de Sir Gervase Lucas para Lord ArLington», Bombaim, 21.03.1667). 

793 O território de Bombaim apesar das capacidades apontadas e reconhecidas evidenciou francas 
dificuldades de desenvolvimento e crescimento, durante grande parte do primeiro século de governo 
britânico, em particular quando comparado com o porto de Surate, onde a Companhia preservou um 
importante posicionamento comercial. De facto, de acordo com Marshall, apesar da transferência da 
sede da Companhia de Surate para Bombaim, em meados da década de 1680 (já haviam transferido os 
seus estaleiros em 1669), aquele porto manteve-se a funcionar de forma profícua e a atrair grandes 
mercadores (à semelhança de outros portos do Guzerate), com efeitos prejudiciais no desenvolvimento 
da possessão britânica. Adicionavam-se, de igual modo e em oposição a Surate, outras justificações, 
como o afastamento geográfico de Bombaim das áreas de produção têxtil e comercial, as dificuldades 
de ligação às rotas caravaneiras (complemento e extensão da sua actividade portuária) e os sistemáticos 
conflitos na região, que recorrentemente puseram em causa a segurança defensiva do porto britânico. 
Cf. P.J. MARSHALL, «The English…», cit., p. 278; K. CHAUDHURI, The Trading World…, cit., p. 49; P. 
LAWSON, op. cit., p. 47. 

794 NA,PRO,CO/77/9,nº75 («Adenda à carta de Humphrey Cook para Lord Arlington», Bombaim, 
25.03.1665); E. B. SAINSBURY (ed.), A Calendar… 1668-1670, Oxford, Clarendon Press, Londres, 1929 («A 
Committee about Bombay», Londres, 30.09.1668). 
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económico-social vigente795. Os portugueses locais, conhecedores do território, das 

estruturas administrativas e da língua tentavam, assim, resistir ao novo poder, ao 

passo que os britânicos, desconhecedores da realidade, procuravam compreender e 

controlar a organização do espaço. Os oficiais régios e, posteriormente, da Companhia, 

procuravam mapear o território e aferir quais os proveitos fundiários e alfandegários 

que detinham com a sua nova posse, à semelhança do que os portugueses haviam 

realizado no século anterior em diversos territórios, como Goa, Baçaim ou Ceilão, por 

exemplo. Com isto procuravam-se recolher informações detalhadas acerca da 

produção da terra, a quem esta pertencia, quem a trabalhava e quais as obrigações 

fiscais devidas á coroa.  

No fundo, os portugueses viam o seu papel invertido, pouco mais de um século 

depois: outrora senhores daquela região viam serem-lhes aplicadas as mesmas 

medidas que anteriormente impuseram, submetendo-se a inquirições e tombos sobre 

o espaço, numa natural subalternização do seu papel. A posse e exploração da terra 

era fulcral tanto para a população como para o próprio poder ali exercido, pois 

proporcionava o sustento e sobrevivência para uma vasta franja dos habitantes e era a 

fonte da maioria de rendimentos do governo daquele espaço. Além desta importante 

componente, a distribuição das terras era uma relevante forma de poder e de 

consolidação da influência do soberano, que agraciando os seus súbditos com parcelas 

de território colocavam-nos e reforçavam a sua órbita de autoridade796.  

O passar dos meses permitiu uma progressiva aferição dos privilégios 

instituídos e uma melhor avaliação dos prejuízos daí advindos e consequentes medidas 

para os minorar, aferindo-se que grande parte das receitas da ilha advinha da recolha 

de impostos alfandegários e de rendas fundiárias. No final de 1665 o oficial britânico, 

Henry Gary, reportava para Londres que muitos jesuítas pagavam uma renda bastante 

baixa pelo cassabé de Maim em virtude dos privilégios concedidos pelo monarca 

português, assim como muitos daqueles possuíam terras sem qualquer direito, pois 

antes tinham pertencido a templos e mesquitas e que, por isso, deviam passar a ser da 

                                                           
795 NA,PRO,CO/77/9,nº75 («Adenda à carta de Humphrey Cook para Lord Arlington», Bombaim, 
25.03.1665); M. DOSSAL, Mumbai…, cit., p.12. 

796 Tikiri ABEYASINGHE, op. cit. 
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pertença britânica. Acrescentava também que, na sequência da análise da patente de 

Bernardino de Távora, decidira-se que este não tinha direito à pesca na baía de 

Mazagão, tendo sido ordenado aos pescadores locais que pagassem dali em diante as 

suas rendas aos oficiais britânicos. A grande casa da ilha de Bombaim (onde se tinha 

feito a entrega da ilha) passou a estar, de igual modo, na posse britânica, tendo a 

anterior proprietária, D. Inês de Miranda, recusado receber o dinheiro correspondente 

ao seu valor, pois reclamava o direito sobre daquela estrutura. Outros impostos foram 

confiscados, como a renda do bandastral e de diversos licores797.  

Com um melhor conhecimento da realidade agrária e fundiária de Bombaim, os 

britânicos verificavam que ante a inexistência de uma administração portuguesa na 

ilha, os seus verdadeiros senhores eram os jesuítas de Salsete, Francisco Murzelo de 

Coutinho (com grande poder em Maim), Bernardim de Távora (senhor de Mazagão) e 

D. Inês de Miranda (detentora de grande parte de Bombaim), que exerciam o seu 

poder de forma discricionária sobre os moradores e ofereciam, naturalmente, franca 

resistência à acção britânica. Henry Gary (vice-governador entre Maio de 1667 e 

Setembro de 168) queixava-se, em 1667, que os Jesuítas procuravam colocar os 

habitantes contra o poder britânico, acusando aqueles de serem os maiores 

amotinadores do mundo. Poucos anos depois, Gerald Aungier (vice-governador entre 

Julho de 1669 e Junho de 1677) ressalvava o grande poder inaciano e os vários 

expedientes que utilizavam para que os seus bens patrimoniais não fossem alvo de 

inquirição, além de ameaçarem os católicos de excomunhão por servirem os 

“heréticos” britânicos798.  

Esta autonomia dos foreiros de Bombaim era reconhecida pelo próprio poder 

português. António de Melo de Castro afirmou para Lisboa, em inícios de 1666, que  

andava tudo na India com tanto desarranjo que Vossa Majestade era senhor dela no 
nome mas não no efeito, muito pouco gente pagava dizimos e menos os direitos da 
meia annata e chancelaria (…). Mandei que cada um apresentasse os titulos, e é uma 
vergonha o que se achou porque se um possui terra sem filhos, o vizinho mais chegado 
se metia de posse, como se aquela não tivera dono (…). Mas há nestas aldeias uma 

                                                           
797 W. FOSTER, The English Factories in India 1965-67, cit., pp. 69-72 («Carta de Henry Gary para Lord 
Arlington», Bombaim, 26.12.1665); Ibidem, pp. 68-69 («Adenda à carta de Humphrey Cook para Lord 
Arlington», Bombaim, 02.01.1666). 

798 J.H. GENSE, How Bombay..., cit., pp. 234-235 («Carta de Henry Gary para Lord Clarendon», Surate, 
12.12.1667); C. FAWCETT, The English Factories in India, 1670-1677, cit., pp. 25-26. 
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coisa a que Vossa Majestade deve acudir com ordens rigorosissimas, porque pende 
delas a quietação deste estado, e é que os fidalgos do norte mais ricos, ou por vontade 
ou por força vão comprando as aldeias e incorporando-as em si e com pouco tento 
alguns vice-reis e governadores concederam estas licenças de que se seguiu estar hoje 
Dom Rodrigo de Castro senhor de 21 ou 22 aldeias, Gaspar Paim de Mello de 18 ou 19, 
e outros com 10 e 12, e por esta estão tão poderosos que não se atreve a justiça de 
Vossa Majestade a acudir a seus excessos, nem há caminho nenhum para os prender, 
quando cometem dilectos, e sobretudo aquelas aldeias que haviam de se sustentar 
com homens que estarão ali para a adefensa das mesmas terras, ocupam hoje 4 ou 5 

pessoas799. 

 

 Nesta missiva eram apontadas várias questões problemáticas e que, no 

entender do vice-rei, urgiam a intervenção régia. Melo de Castro denunciava para 

Lisboa a incapacidade do Estado da Índia em se opor à fuga fiscal de muitos dos seus 

habitantes e à crescente concentração de terras num só foreiro, cujo processo era, em 

muitos dos casos, ilegal, como a ocupação de terras que haviam ficado sem herdeiros 

directos. Esta e outras formas de acumulação de terras proporcionaram na Província 

do Norte a emergência de grandes foreiros, que detinham sob seu poder um vasto 

número de aldeias, adquiridas ante a ineficácia e conivência do poder de Goa. O vice-

rei português encarava este facto com grande receio, pelo excessivo poder que isto 

conferia àqueles “fidalgos”, não só porque autonomizava a sua acção e limitava a 

esfera de influência da coroa naquelas partes como, também, porque diminuía a 

capacidade de defesa daquele espaço. Por todas estas razões, Melo de Castro alertava 

Lisboa para esta situação, tendo procurado opor-se a estes “pequenos poderes”, 

sendo que a sua acção ter-se-á focalizado, em concreto, junto dos jesuítas, como 

salientámos no capítulo anterior. 

Refira-se que as medidas britânicas, para além de serem baseadas na convicção 

do seu direito sobre aqueles foros e fazendas, são explicadas, de igual modo, pelas 

dificuldades económicas que o governo de Bombaim experimentava, fruto das 

escassas receitas agrárias e da falta de apoio da EIC. Foi entendido, assim, que só um 

corte com os anteriores privilégios poderia incrementar os proveitos da ilha. Com esta 

política de confisco as receitas do governo de Bombaim sofreram um progressivo 

incremento ao longo dos anos, com algumas oscilações, nomeadamente na década de 

                                                           
799 Cf. FUP,MR,35,71-71v («Carta do vice-rei para o rei», Goa, 07.01.1666). 
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1690, aquando do conflito com os Mogores800. Se antes da entrega da ilha apontava-se 

que o território tinha rendimentos na ordem dos 10 mil xerafins801, em 1667, pouco 

tempo após o controlo efectivo do território, os proveitos ascendiam a mais de 86 mil, 

atingindo nas vésperas do conflito anglo-mogor perto de 170 mil. Décadas depois, em 

1736, pouco anos antes da perda portuguesa da Província do Norte, os valores eram 

superiores a 350 mil802. Na base destes números estaria não só o domínio fundiário e 

alfandegário do poder britânico, mas também o maior proveito de outros impostos e 

rendas, nomeadamente a do tabaco que, em 1667, rendia cerca de 9 mil xerafins e que 

cinquenta anos mais tarde valeria 59 mil803. Estes números demonstram um grande, 

rápido e imediato crescimento dos proveitos. Tal facto significava, por um lado, que a 

estratégia britânica estava a resultar, conseguindo-se de forma instantânea, contornar 

as limitações impostas pela estrutura fundiária implementada no território. Por outro 

lado, sendo que este incremento deveu-se, na sua grande maioria, ao confisco de 

terras aos grandes foreiros (laicos e jesuítas), o contraste dos números enfatizam o 

poder fundiário e económico que estes detinham. As queixas de Melo de Castro, que 

expusemos atrás, eram, assim, validadas por esta realidade, onde o poder e a 

acumulação de bens foram um mal transversal no distrito de Baçaim. 

Apesar da série de medidas empreendidas no primeiro ano de governo, a 

situação económica de Bombaim manteve-se precária, pois o peso das despesas 

mantinha-se elevado. Este parâmetro reforçava as necessidades de aumento de 

receitas desde cedo identificadas, que teriam que ser bastante superiores às existentes 

aquando da sua chegada, de modo a tornar aquele território sustentável, sendo que, 

no entender da Companhia, era necessário empreender várias medidas de reforço 

                                                           
800 Na necessária conversão do valor do xerafim para libra e vice-versa, baseamo-nos na conversão 
efectuada por Stern, que indica que 1 libra equivalia a 13,5 xerafins e que 1 xerafim valia 0,075 libras. Cf. 
P. STERN, op. cit., p. 264. 

801 CTCP, III, pp. 343-350 («Carta do vice-rei João de Saldanha da Gama a el-rey, remetendo-lhe a 
informação do valor de Bombaim», Goa, 18.01.1727). 

802 Ibidem («Carta do vice-rei João de Saldanha da Gama a el-rey, remetendo-lhe a informação do valor 
de Bombaim», Goa, 18.01.1727); BL,IOR/H/49,fls29-33 («Balanço das contas de Bombaim entre 22 de 
Maio de 1667 e 23 Setembro 1668, apresentado por Henry Gary», Bombaim, 03.10.1668); B. WATSON, 
«Fortification…», cit, p. 85; J.M. CAMPBELL op. cit., vol. II, p.257.  

803 CTCP, III, pp. 343-350 («Carta do vice-rei João de Saldanha da Gama a el-rey, remetendo-lhe a 
informação do valor de Bombaim», Goa, 18.01.1727); G. AMES, «The Role of…», cit, p. 335. 
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defensivo, tanto a nível dos efectivos como das estruturas. Deste modo, o sucessor de 

Humphrey Cook, Sir Gervase Lucas, procurou efectuar um corte com a estrutura social 

e fundiária de Bombaim, existente desde o tempo português. Durante o seu curto 

governo (cerca de sete meses - Novembro de 1666/Maio de 1677), a sua política 

incidiu, sobretudo, no aumento das receitas da ilha, com o intuito de a tornar auto-

sustentável. Para isso procedeu ao escrutínio dos títulos de propriedade existentes e 

confiscou aqueles que não tinham provas escritas de posse, num exame que, como 

referimos anteriormente, não se afigurou fácil804. 

 No seguimento desta política Henry Gary, em Março de 1667, relatava para 

Londres o aumento das receitas, proveniente da posse e confisco de novos bens 

patrimoniais, nomeadamente: as fazendas de D. Inês de Miranda (no valor de 9 mil 

xerafins); as aldeias de Mazagão e Varoli de Bernardino de Távora e outras fazendas 

suas em Bombaim (14.500 mil); todas as fazendas de Francisco Murzelo Coutinho e do 

seu sogro, que possuíam em Maim e Bombaim (5 mil não contabilizando com o 

mandovim); todas as fazendas dos Jesuítas (25.100 mil); a aldeia de Sião, na posse da 

foreira D. Isabel de Miranda (700 xerafins); e as fazendas que pertenciam a variados 

moradores das ilhas de Salsete e de Caranjá (20 mil)805. A estes confiscos adicionavam-

se, de igual modo, a redução dos poderes jurisdicionais dos grandes proprietários 

sobre os moradores gentios, o que colocava estes ao lado das medidas que estavam a 

ser aplicadas806.  

Esta política de confisco de rendas e fazendas era justificada pela observância 

do artigo 11º do tratado de 1661, que entregava o território «com todos os seus 

direitos, proveitos, territórios e quaesquer pertenças, e o domínio tanto útil como 

directo, pleno e absoluto»807. Gervase Lucas isentava-se totalmente do auto de 

entrega imposto por António de Melo de Castro ao seu antecessor, nomeadamente o 

                                                           
804 W. FOSTER, The English Factories in India 1665-67, cit., pp. 278-279 («Carta de Henry Gary e Sir 
Gervase Lucas para Lord Arlington», Bombaim, 13.03.1666); BL,IOR/H/48,fls.299-302 («Carta de Henry 
Gary e Sir Gervase Lucas para Lord Arlington», Bombaim, 31.03.1666). 

805 Cf. «Lista das fazendas que os ingleses repetidas vezes confiscaram aos vassalos de Portugal em 
Bombaim e Maim e cômputo dos rendimentos anuais das mesmas fazendas por preços diminutos», in 
BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…, cit.). 

806 W. FOSTER, The English Factories in India 1665-67, cit., pp. 278-279. 

807 CTCP, II, pp. 250-279 («Tratado de paz e aliança entre Portugal e o Reino Unido», 23.06.1661). 



229 
 

artigo 11º, que estipulava que «as pessoas que tem rendas em Bombaim, ou 

patrimoniaes ou da Coroa, as possuirão com o mesmo direito sem poderem ser 

privados dellas, senão nos casos que as Leis de Portugal dispõem»808. O governador 

britânico admitia somente o estabelecimento de uma comissão para discernir querelas 

relativamente a questões de fé, que se fazia sentir desde o início e manter-se-iam nos 

tempos vindouros. De referir que esta estratégia dos representantes da coroa britânica 

com o intuito de incrementar os rendimentos do território seria criticada por alguns 

elementos da Companhia, pouco tempo depois daquele espaço passar para a 

soberania dos directores em Ledanhall Street. Uma das vozes dissonantes foi Sir 

George Oxenden, primeiro governador da EIC em Bombaim (Setembro 1668-Julho 

1669) que defendia que as medidas de confisco territorial violavam o acordo anglo-

português809. O governador britânico colocava-se, assim, ao lado dos protestos dos 

moradores e das autoridades de Goa o que, todavia, não impediu a continuação das 

apreensões durante mais alguns anos, até ao acordo territorial de 1672. 

O sucessor de Oxenden, Gerald Aungier (Julho 1669-Junho 1677), não 

partilhava a mesma visão, pois os seus primeiros anos de governo incidiram na 

realização de novas inquirições territoriais. Estas geraram forte descontentamento dos 

moradores e revelaram-se árduas de executar pelas dificuldades em definir a quem 

pertenciam as fazendas (pela falta de documentação ou pelos múltiplos proprietários 

que tiveram ao longo dos tempos). Face a estas dificuldades os directores ordenaram o 

cancelamento dos inquéritos e a procura de um entendimento com os principais 

foreiros, o que seria, também, do interesse destes, perante as dificuldades em provar 

os seus direitos. O acordo, celebrado em 1672 e conhecido como a Convenção de 

Aungier810, estipulava o pagamento fixo e anual de 20 mil xerafins por parte dos 

                                                           
808 CTCP, III, pp. 32-63 («Auto de Entrega da Ilha de Bombaim feito em 18 de Fevereiro de 1665, na 
conformidade do artigo IX do tratado de 23 de Junho de 1661, entre Portugal e Inglaterra», 18.02.1665). 

809 M. DOSSAL, Mumbai…, cit., p. 13. 

810 Esta Convenção, apesar de aceite oficiosamente pelos directores da Companhia, não terá tido uma 
aprovoção oficial, facto curioso mas que não impediu a sua consumação prática. Cf. C. FAWCETT, The 
English Factories in India, 1670-1677…, cit., p. 47. 
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foreiros, garantindo em troca a confirmação do seu direito patrimonial e, também, a 

reentrega das fazendas apreendidas811.  

Aungier destacou neste acordo o importante papel desempenhado pelo 

procurador jesuíta, o padre Reginaldo Burgez, «a wise and public-spirited man»812 que, 

na teoria, facilitou o entendimento entre os jesuítas e a Companhia, mas que na 

prática não se veio a verificar. Refira-se também que estavam presentes na comissão 

encarregue de fazer a inquirição alguns moradores portugueses (Álvaro Pires de 

Távora, Martim Alfius de Melo, Francisco Preto, João Pereira e António de Lima) e, 

também, representantes da Companhia, provavelmente habitantes conversos, como 

Antonio Ifretis da Silva (secretário) e Pedro Luis Timon (procurador), o que atesta a 

ideia de uma contínua cooperação administrativa existente nas primeiras décadas de 

governo britânico813. Podemos, assim, afirmar que aos britânicos era vantajoso não 

confiscarem as terras e manterem a estrutura do tempo português e, deste modo, 

aproveitar o que estava implementado, dado que desconheciam o espaço e a sua 

estruturação e organização. No seu entendimento era fulcral usufruírem dos 

conhecimentos e da estrutura portuguesa, que não tinham capacidade para substituir 

pelos recursos que isso implicava.  

As sucessivas tentativas britânicas ao longo de Setecentos em compreender e 

dominar a organização do território que controlavam, por intermédio de inquirições, 

sugerem que as disputas ou, pelo menos, algumas tensões, perduraram entre as 

autoridades e os foreiros. Por um lado, subsistiram as petições de foreiros portugueses 

junto de Bombaim814 e, por outro, renovavam-se as queixas da Companhia por muitos 

dos foreiros não cumprirem o pagamento acordado. O primeiro revenue survey oficial 

do espaço (por falta de recursos humanos e financeiros) somente se iniciou em 1811, 

                                                           
811 M. DOSSAL, Mumbai…, cit., p.15; F. WARDEN, «Report on the landed tenures of Bombay», 
Transactions of the Bombay Geographical Society, vol. III, (Junho 1839-Fevereiro 1840), Bombaim, 1840, 
p. 10. 

812 C. FAWCETT, The English Factories in India, 1670-1677…, cit., p. 47. 

813 J.M. CAMPBELL op. cit, vol. II, pp. 383-387. 

814 BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.8-11 («Conselho de Bombaim em resposta a uma petição de Martim 
Afonso de Melo Pereira», Bombaim, 18.12.1672); BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.17-18 («Conselho de 
Bombaim em resposta a uma petição de Luis Cazado», Bombaim, 15.01.1673); 
BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.89-91 («Conselho de Bombaim em resposta a uma petição de Francisco 
Murzelo Coutinho», Bombaim, 27.06.1673). 
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fornecendo uma completa informação sobre a terra, a sua posse e rendimento, o que 

renovaria as oposições entre o poder britânico e os proprietários de terras, que se 

vinham a adensar desde meados do século XVIII e que se manteriam até ao fim da 

soberania da EIC815. 

 

4.1.2. – RESISTÊNCIAS DA ELITE FUNDIÁRIA PORTUGUESA 

Os principais foreiros portugueses procuraram resistir às medidas impostas 

pelo governo britânico, pressionando os centros decisórios na Ásia – Goa e Bombaim - 

mas também junto das cortes de Londres e de Lisboa. O fluxo de comunicação directa 

que chegou a suceder entre os foreiros e os poderes europeus contornava as vias 

oficiais e hierárquicas de ligação entre a coroa e as suas dependências ultramarinas, 

demonstrativo, por um lado, da multiplicidade de canais de comunicação no seio da 

estrutura imperial e, por outro, da sua utilização por variados tipos de agentes, alguns 

dos quais com relações privilegiadas junto de elementos da corte e que, por isso, 

comunicavam directamente (ou deslocavam-se mesmo) para Lisboa e Londres, sem 

passar pelas vias oficiais816. Procurava-se, assim, resistir à desestruturação de um 

sistema de exploração fundiário enraizado desde o início da presença portuguesa e 

que remontava a épocas anteriores. Sistema este que havia sido responsável pela 

emergência de uma elite local constituída por foreiros religiosos e laicos, que tinham 

sempre pago rendas baixas em virtude da fragilidade endémica da administração 

estatal, e que se viam agora ameaçados nos seus privilégios. 

 Em simultâneo com a cessão definitiva de Bombaim, em 1665, Bernardino de 

Távora e Francisco Murzelo Coutinho requeriam junto do monarca inglês a 

confirmação das suas antigas patentes e direitos e que estas fossem mantidas para os 

seus descendentes, tal como tinha sido sucessivamente confirmado pelos anteriores 

reis portugueses. Procuravam defender a sua posse patrimonial, que sentiam estar 

                                                           
815 M. DOSSAL, «Continuity and Change…», cit., pp. 413-416; IDEM, «Knowledge for Power: Thomas 
Dickinson and the Bombay revenue Survey, 1811-1827», in Indu Banga (ed.), Ports and their Hinterlands, 
Nova Deli, Manohar, 1992, pp. 230-232. 

816 Sobre os eixos de comunicação entre a metrópole e as possessões ultramarinas veja-se A. J. RUSSEL-
WOOD, «Centers and Peripheries in the Luso Brazilian World, 1500-1808» in Christine Daniels e Michael 
V. Kennedy (ed.), Negotiated Empires: Centers and Peripheries in the Americas, 1500-1820, Nova Iorque, 
Routledge, 2002, pp. 105-142. 
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ameaçada pelo novo governo britânico817. Semelhante requerimento foi feito para 

Lisboa pelo mesmo Bernardino de Távora e D. Inês de Miranda818. Estas 

movimentações não surtiram o efeito desejado pois, como já referimos, grande parte 

das propriedades destes foreiros foi apreendida entre 1667-1672.  

A pressão dos portugueses fez-se sentir, também, junto do poder local. Após a 

devolução de a maioria das terras, pelo acordo de Aungier, o foco de coerção transitou 

para o governo de Bombaim, junto ao qual se efectivaram sucessivas reclamações e 

demandas de restituição de alguns bens que não haviam sido devolvidos819. É todavia 

ainda nos primeiros meses de choque anglo-português que se regista uma interessante 

missiva Álvaro Pires de Távora, filho de Bernardino de Távora que, em 1666, escreveu 

para o vice-rei. Segundo este, o sucessor do foreiro escrevera a queixar-se  

da grande sem razão com que os Ingleses despojaram de toda a sua fazenda a título de 
lhes ser feita mercê dela por doações, e a formações firmados pelos vice-reis da Índia, 
então pelos senhores reis de Portugal dão eles esta cor à tirania com que vão deixando 
os pobres Portugueses sem um pão que comam, e não basta mostrarem-se-lhe os 
poderes concedidos por V.M. a seus vice-reis e que todas as quantas coisas há na Índia, 
correrão sempre e correm pelo mesmo sítios, porque quem não tem razão, não se 
deixa vencer por ela820. 

 

Para Álvaro Pires de Távora (que no futuro viria a ter uma longa querela sobre a 

posse da terra, como veremos adiante), os britânicos estavam de má-fé em todo o 

processo de inquirição fundiária, sendo o seu confisco fruto da sua política de afronta 

aos privilégios portugueses, que era aplicada independentemente da legalidade 

destes. O foreiro português dramatizava a situação geral em que se encontravam os 

portugueses pois, como já referimos, em 1666 apenas se haviam verificado alguns 

confiscos, sendo que no caso dos Távoras, o arresto de direitos incidiu sobre a pesca 

                                                           
817 NA,PRO,SP,89/7,fl.35 («Carta de Bernardim de Távora para Carlos II», Mazagão, 28.03.1665); 
NA,PRO,SP,89/7,fl.36 («Carta de Francisco Murzello Coutinho para Carlos II», Bombaim, 24.03.1665). 

818 AHU,Índia,cx.47,doc.170 («Parecer do Conselho Ultramarino sobre uma petição de Dona Inês de 
Miranda», Lisboa, 05.03.1665); AHU,Índia,cx.47,doc.211 («Carta testemunhável do rei D. Afonso VI», 
Goa, 31.10.1665). 

819 BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.89-91 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 27.06.1673); 
BL,IOR/G/3/3/,fls.112-113,pt.2 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 03.11.1685); 
BL,IOR/G/3/3/,fl.194,pt.2 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 24.04.1686). 

820 António Paes de SANDE E CASTRO, António Paes de Sande, o Grande Governador, Lisboa, Agência 
Geral do Ultramar, 1951, pp. 29-30 («Carta de Álvaro Pires de Távora para o vice-rei», Goa, 03.01.1666). 
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na baía de Mazagão. Somente alguns meses mais tarde recrudesceriam as maiores 

apreensões fundiárias, com um maior impacto sobre os proveitos dos foreiros. 

Parece-nos relevante mencionar a resposta do vice-rei a esta missiva de Álvaro 

Pires de Távora. Os papéis apresentados pelo foreiro eram remetidos para apreciação 

do monarca, esperando que as querelas fossem sanadas nas cortes europeias, de 

modo a «evitar o que eu antevejo e se não tem visto, para minha deligência e cuidado, 

que entretenho todos os queixosos, segurando-lhes que V.M. lhes há-de dar o 

remédio, porque de outro modo tenho para mim que tiveram defendido a sua 

justificação com as armas»821. 

 O vice-rei admitia a sua incapacidade para resolver estes diferendos, 

remetendo para a Europa a sua resolução. Temia, de igual modo, que o 

prolongamento dos antagonismos poderia conduzir a um confronto armado por 

iniciativa dos foreiros portugueses. Esta antevisão do vice-rei confirmar-se-ia de certa 

forma, pois, décadas mais tarde, a luta pela posse da terra motivaria o conflito militar 

entre ambos os poderes, não por iniciativa dos foreiros mas sim, por decisão de Goa. 

Noutro sentido, saliente-se que, apesar da declarada dificuldade de Goa, a maioria dos 

antagonismos fundiários seriam resolvidos pelos poderes locais, neste caso por 

Bombaim, com a convenção de Aungier. O papel exercido pelas cortes europeias 

acabaria por ser, deste modo, reduzido.   

 D. Inês de Miranda manteve uma maior preponderância e recorrência nos eixos 

de comunicação Lisboa-Londres e Lisboa-Goa, talvez por possuir um maior poder 

naquele espaço ou por deter maior proximidade a alguns elementos da corte de 

Lisboa, ligações que não podemos confirmar. O seu caso era particularizado nas 

missivas trocadas entre o monarca português e o vice-rei e na análise feita pelo 

conselho ultramarino, até a questão ter ficado, aparentemente, sanada com a 

convenção de 1672. Em resposta a uma petição da foreira em Lisboa, o príncipe 

regente instava o vice-rei a pressionar junto do governador de Bombaim para que D. 

Inês de Miranda pudesse usar «dos direitos, casas, baluartes e mais fazenda de que 

estava de posse antes da entrega de Bombaim», acrescentando que, consoante a 

                                                           
821 António Paes de SANDE E CASTRO, António Paes de Sande, o Grande Governador, Lisboa, Agência 
Geral do Ultramar, 1951, pp. 29-30 («Carta de Álvaro Pires de Távora para o vice-rei», Goa, 03.01.1666). 
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resposta britânica se tratasse «do requerimento da fortaleza de Diu ou Baçaim, que D. 

Inês pede em recompensas das perdas referidas»822. Em resposta, o vice-rei salientava 

aguardar o esclarecimento do governador, que acusava de ser «pouco afeiçoado da 

nossa nação», não tendo por isso esperança num entendimento. Acrescentava que as 

diligências da própria foreira tinham sido infrutíferas e que o confisco que sofrera 

andava «há anos em leilão, [e] se chegou a dar por ele 100 mil xerafins de que nos 

pareceu avisar Vossa Alteza não só em ordem à perda que teve D. Inês, mas também 

por se poder descontar esta adição tão grossa no ajustamento do dote da sereníssima 

Senhora Rainha da Grã-Bretanha»823. A coroa portuguesa colocava-se ao lado de D. 

Inês de Miranda e dos foreiros no geral, tomando diligências para pressionar o 

monarca em Londres por intermédio do seu embaixador, D. Francisco de Melo824, 

pretendendo, de igual modo, aproveitar os danos decorrentes das apreensões para 

minimizar as suas dívidas à coroa inglesa. 

 À semelhança dos foreiros laicos, também os jesuítas se insurgiram contra os 

confiscos sofridos, pressionando junto da corte londrina, para onde enviaram missivas 

e alguns representantes. O seu carácter institucional, em contraste com a 

individualidade dos foreiros laicos, permitia-lhes esta mesma representação junto das 

cortes europeias. Ainda na fase inicial das medidas britânicas, o vigário de Parela, 

António Barbosa, solicitava junto de Humphrey Cook a confirmação sobre os direitos 

das rendas de Maim825 que, juntamente com outras antigas mercês régias 

portuguesas, viriam a ser confiscadas e, por isso, alvo de novos requerimentos junto 

do poder de Bombaim826.  

Poucos anos depois, em finais da década de 1660, as queixas jesuítas chegavam 

à Europa, pela mão de frei António da Nazaré, que se deslocou pessoalmente à corte 

londrina para demonstrar o desagrado e a oposição jesuíta e dos moradores de 

                                                           
822 FUP,MR,34,fl.107 («Carta do príncipe para o conde vice-rei», Lisboa, 28.02.1669). 

823 CTCP, IIII, p.114; FUP,MR,34,fl.107 («Carta dos governadores António de Melo e Castro e Manuel 
Corte Real de Sampaio ao príncipe D. Pedro», Goa, 24.01.1670). 

824 AHU,Índia,cx.51,doc.180 («Parecer do Conselho Ultramarino sobre uma carta dos governadores da 
Índia, acerca de um requerimento de D. Inês de Miranda», Lisboa, 06.03.1671). 

825 NA,PRO,CO,77/9,n.75 («Carta do padre jesuíta António de Barbosa para Humphrey Cook», Bombaim, 
1664). 

826 BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.170-172 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 05.12.1673). 
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Bombaim, tendo o enviado português em Londres, Gaspar Abreu de Freitas, tentando, 

sem sucesso, dissuadi-lo. Esta deslocação a Londres não foi apreciada pelo príncipe 

regente, que censurou o religioso por ter “saltado” os canais oficiais, pois devia ter-se 

dirigido em primeiro lugar à corte de Lisboa, sendo a partir desta que se redigiria uma 

resolução para Londres827. Ficava demonstrado, de uma outra forma, a dimensão do 

poder jesuíta, com capacidade para afrontar o poder régio e sobrepor-se às 

recomendações dos diplomatas portugueses, pressão que se repetiria nesse mesmo 

ano, quando chegou à corte londrina um memorial do procurador-geral jesuíta na 

Europa, o padre Francisco Rebelo. A acompanhar esta missiva estava um manifesto de 

outros foreiros de Maim, posteriormente remetidos para a apreciação da Companhia. 

Os foreiros laicos aproveitavam, deste modo, o “canal” de comunicação jesuíta de 

forma a fazer chegar as suas queixas junto do poder inglês, o que de outra forma não 

conseguiriam. Destaque-se que todas estas reclamações em Londres tinham como 

destino a corte de Carlos II e não a East India Company, pressupondo-se na percepção 

portuguesa que, na hierarquização de poderes, era o monarca inglês quem detinha o 

controlo sobre a Companhia, sua subordinada, cujas decisões seriam tomadas em 

consequência das directrizes régias, o que não era necessariamente verificável.  

As reclamações portuguesas, de jesuítas e de outros foreiros, era já um assunto 

conhecido pela Companhia, informada pelas missivas dos seus governadores. Com 

base nos relatos de Surate e Bombaim, os directores haviam dado ordens para que 

«right to be done to those who had been thus wronged, with general instructions to 

the governor for preserving the inhabitants of that island their just possessions held by 

them when it was surrendered to the King»828. A Companhia assumia, deste modo, 

uma postura prudente e, num primeiro momento, não se colocava ao lado das acções 

praticadas pelos seus governadores no espaço asiático e remetia para Surate o 

memorial do padre Francisco Rebelo para «you will understand the claims that is made 

by the society yo several lands and rents, alleged to have him». Neste sentido e após o 

exame destas queixas, recomendava-se que os oficiais da Companhia «examine all 

matters of evidence that shall relate thereunto, ordering and requiring you that in case 

                                                           
827 CTCP, III, pp.112-113 («Carta do príncipe para o conde vice-rei», Lisboa, 01.04.1669). 

828 E. B. SAINSBURY (ed.), A Calendar of the Court Minutes etc. of the East India Company, 1668-1670, 
Oxford, Oxford Clarendon Press, 1929, p. 249 («A Court of Committees», Londres, 01.10.1669). 
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you find any such thing detained from that society, which they can justify and make 

appear to belong unto them, that you cause the same to be restored»829. 

Defendia-se, assim, o direito à queixa dos portugueses sobre as propriedades 

detidas aquando da transferência da ilha, instando que as suas queixas fossem 

examinadas e, caso fosse provada a sua legitimidade, restaurassem o que fosse devido.   

À resistência dos foreiros adicionavam-se os protestos de Goa, numa primeira 

fase, junto de Bombaim, reclamando o que denominavam ser uma usurpação das 

mercês régias concedidas aos moradores católicos830. O conselho de Estado chegou a 

dar ordens para que um capitão do Estado da Índia (que se encontrava no Norte com 

quatro fragatas) pressionasse o governador britânico reiterando, todavia, que o uso da 

força fosse a última opção. Deste modo, as respostas negativas britânicas não tiveram 

qualquer posição ofensiva portuguesa831. As queixas de Goa estenderam-se, 

naturalmente, a Lisboa, denunciando as acções de confisco do novo poder, 

particularizando os casos de Bernardino de Távora e dos jesuítas832. 

O príncipe regente reagiria somente em 1669, encetando diligências junto das 

instâncias diplomáticas, notificando do sucedido o enviado extraordinário britânico em 

Lisboa, Sir Robert Southwell, e o seu enviado na corte londrina, Dr. Gaspar de Abreu de 

Freitas, a quem competia dialogar com o monarca inglês de modo a «remediar as 

queixas como convém». Em simultâneo instava que o vice-rei assegurasse com os 

britânicos «toda a boa correspondência e amizade de maneira que não haja entre uns 

e outros vassalos alteração ou desconfiança, porque assim o pede o estado das coisas, 

e assim vo-lo encomendo muito833». Era notório que Lisboa não pretendia que os 

diferendos na Ásia tivessem repercussões negativas no relacionamento anglo-

português na Europa e, como já aludimos, as queixas chegadas à corte londrina não 

                                                           
829 BL,IOR/E/3/87,fl.154v («Carta dos Directores da EIC para Surate», Londres, 23.12.1669; 
BL,IOR/E/3/87,fls.157-166 («Carta dos Directores da EIC para Surate», Londres, 16.02.1670). 

830 CTCP, III, pp.89-92 («Carta do vice-rei, António de Melo de Castro, ao governador de Bombaim, 
Humphrey Cook», Goa, Outubro 1665). 

831 ACE, IV, pp. 180-184, doc.72 («Assento do Conselho de Estado», Panelim, 27.04.1667). 

832 FUP,MR,34,fl.214 («Carta dos governadores António de Melo e Castro e Manuel Corte Real de 
Sampaio ao príncipe D. Pedro», Goa, 26.01.1669). 

833 CTCP, III, pp.113 («Carta do príncipe para o conde vice-rei», Lisboa, 04.04.1669); 
BL,IOR/M/Add.20.844,fls.70-70v («Assento do Conselho de Estado», Lisboa, 19.03.1670). 
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eram, naturalmente, do seu agrado. Foi procurado, deste modo, “remediar” a 

situação, conforme pedia o contexto actual, pois a coroa acabava de sair do longo 

conflito com a monarquia hispânica, exausta financeiramente, tendo ainda por saldar a 

dívida do dote da rainha D. Catarina e, além do mais, com negociações paralelas, como 

já vimos, para readquirir o território que estava no cerne de todos estes antagonismos. 

O regente português ordenou, mais tarde, que fosse efectuada uma relação 

muito clara e distinta do valor das fazendas dos moradores de Bombaim, tendo-lhe 

sido respondido pelo vice-rei que não seria possível dar seguimento a esta ordem dado 

que os britânicos não iriam permitir a entrada de um oficial português com aquele 

propósito. Luís de Mendonça Furtado e Albuquerque, conde do Lavradio, não deixou 

de referir o grave risco que, no seu entender, corriam os portugueses e os próprios 

proveitos régios se a coroa não interviesse de forma activa para alterar o rumo dos 

acontecimentos, alertando pois que 

se Vossa Alteza não mandar acudir com remedio conveniente a este tão grande mal, 
brevemente se extinguirão todas as rendas, que Vossa Alteza tem nelas, e o comercio 
daqueles moradores, se reduzirão a muito maior pobreza da com que se achão, como 
de presente a experimentão os de Chaul834.  

 

As primeiras movimentações da regência portuguesa realizavam-se apenas 

quatro anos após as primeiras queixas e seguiam directamente para Londres o que 

indiciava que, apesar do hiato temporal, as queixas dos moradores de Bombaim eram 

consideradas relevantes. Todavia, apesar dos choques que ecoavam da Ásia, urgia-se 

para que as dissidências fossem tratadas com civilidade e não provocassem desgaste 

no relacionamento bilateral entre as duas coroas, recomendações que eram 

transversais a todos os poderes políticos europeus envolventes (coroas de Portugal e 

Inglaterra e East India Company), sintomático de que o quadro geral de paz e 

cooperação anglo-portuguesa era benéfico para ambos e deveria ser sobreposto aos 

antagonismos de Bombaim. 

*** 

                                                           
834 CTCP, III, pp.118-119 («Carta do vice-rei Luís de Mendonça Furtado para o príncipe», Goa, 
24.08.1672); CTCP, III, pp.137-140 («Carta de Luís de Mendonça Furtado ao príncipe», Goa, 15.01.1673). 
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Na sequência destas dissidências fundiárias (assim como de outros 

antagonismos de ordem territorial - delimitação do espaço consagrado - e alfandegária 

- cobrança de taxas em alguns portos de Salsete -, a serem referidos mais à frente) 

Bombaim procurou, em 1672, um entendimento oficial com o Estado da Índia, sob a 

forma de uma aliança local. A proposta britânica, de iniciativa do governador de 

Bombaim, Gerald Aungier, incidia em quatro pontos835: 1) respeito e cumprimento do 

acordo de 1661; 2) união defensiva no espaço indiano contra os poderes asiáticos; 3) 

estabelecimento de feitorias da Companhia nas possessões asiáticas portuguesas; 4) 

liberdade comercial e alfandegária nas regiões fronteiriças adjacentes a Bombaim. A 

Companhia procurava acabar de vez com os diferendos territoriais que subsistiam 

mesmo após a convenção de 1672, em particular com as autoridades portuguesas e, 

também, com os antagonismos alfandegários que, no seu entender, eram contrários 

ao acordo de 1661. Por outro lado a aliança defensiva proposta, no contexto da 

emergência do poder marata, das movimentações mogores e da oposição 

neerlandesa, era o reconhecimento da sua incapacidade militar ante as superiores 

forças locais e a necessidade de tirar proveito de uma estrutura já enraizada naquele 

espaço, benefícios que se estendiam, também, ao campo económico e comercial, 

alargando os privilégios já consagrados no artigo 12º do tratado de 1661. 

O vice-rei remeteu esta proposta para Lisboa, juntamente com a sua resposta 

negativa a todas as pretensões britânicas. O conde do Lavradio reafirmava a errónea 

interpretação britânica relativa ao tratado de 1661, não somente na questão 

alfandegária mas, sobretudo, nas divergências territoriais,  

porque hauendo Vossa Alteza mandado darlho na forma que Vossa Alteza o tinha 
somente(?) que se(?) cobrasse so os foros, e deixara seus donos possuir suas fazendas, 
Aldeas e propriedades, o fizerão tanto pelo contrario que estão empossados quazi de 
toda a fazenda de Bombaim, e senhorio, e de outros moradores, chegando ainda a 
tomar outras de Bandora dos Padres da Companhia sobre que andão em 
requerimentos em Inglaterra segundo a informação que tenho… 

 

A Companhia era acusada de tomarem os foros da ilha, se apropriarem das 

fazendas, aldeias e propriedades, e apoderarem-se das rendas do tabaco de fumo, do 

                                                           
835 AHU,Índia,cx.53,doc.171 («Carta do vice-rei, Luís de Mendonça Furtado e Albuquerque, ao regente 
português», Goa, 29.12.1672). 
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pescado, colarias, e outras várias imposições. Por esta razão, recolhiam mais de 40 mil 

cruzados e não os 16 mil relativos aos foros da ilha, único rendimento consagrado. As 

pretensões comerciais, por outro lado, eram encaradas como bastante prejudiciais 

para os interesses portugueses, reduzindo os seus vassalos «ainda a muito maior 

necessidade e pobreza do que de presente padecem». No cômputo geral, para o vice-

rei português deveria ser recusada qualquer tipo de concessão aos britânicos, pois 

«dando-se-lhe qualquer pequena entrada, será total ruína das ditas praças no 

comercio, e rendas que V. Alteza tem nelas»836. 

Apesar da maioria das questões territoriais com os foreiros ter ficado resolvida 

com a convenção de 1672, Goa mantinha as suas reivindicações, talvez não tanto na 

defesa dos direitos dos moradores portugueses e católicos, mas na tentativa de 

impedir o desenvolvimento do território britânico, cujas limitações impostas pelo auto 

de entrega de 1665 estavam a ser contornadas, assistindo-se a uma recolha de receitas 

superior à esperada pelas autoridades portuguesas. O entendimento promovido por 

Bombaim não chegaria, então, a ser alcançado, não só por parte do poder português 

como, também, pela própria direcção da EIC. Os directores desta, em 1674, 

concordaram na generalidade com o acordo territorial celebrado em 1672, todavia, 

desautorizaram a iniciativa de tratado bilateral diligenciado por Aungier pois, 

for tough we have power by your charter to make articles with the natives, yet i tis very 
difficult to do the like with European nations, as it might not have as involved in some 
broiled with the natives upon their accounts, especially with those, from whom we 
could have expected little performance if our need had required. And yet ourserlves 
bound if they should have required assistance from us; therefore we require you to 
forbear any such articles concerning which we need not to enlarge, for we suppose 
your hereby understand our meaning837.  

 

As sensibilidades defensivas locais, nomeadamente a necessidade de auxílio e 

cooperação militar contra os poderes asiáticos, eram diferentes na percepção 

europeia, que por isso recusava um compromisso militar com os portugueses, pelo 

                                                           
836 AHU,Índia,cx.53,doc.171 («Carta do vice-rei, Luís de Mendonça Furtado e Albuquerque, ao regente 
português», Goa, 29.12.1672). 

837 BL,IOR/E/3/88,fls.51-53 («Carta dos Directores da EIC para o Conselho de Surate», Londres, 
13.03.1674).  
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menos naquele contexto, de quem não esperavam reciprocidade, temendo ser 

arrastados para os seus antagonismos locais.  

Sem entendimento na Ásia, as diligências portuguesas continuaram, com as 

missivas de Goa para Lisboa, para onde viajaram o padre André Furtado e Álvaro Pires 

de Távora, que a partir da segunda década de 1670 se assumiu como o foreiro 

representativo dos choques fundiários com o poder de Bombaim, dado que os outros 

foreiros (pela ausência de documentação em contrário) teriam sanado as suas 

contendas com a convenção. A pressão portuguesa junto à corte londrina, 

desempenhada pelo seu embaixador, D. Francisco de Melo, perdurou ao longo da 

década de 1670838, particularizando-se a restituição das propriedades jesuítas e de 

Álvaro Pires de Távora, como veremos a seguir. Tal facto demonstrava que o monarca 

português (apesar da pouca ressonância vinda da Ásia a partir dos primeiros anos do 

decénio) entendia aquelas como um desrespeito do tratado de 1661 e uma afronta ao 

seu poder, que não poderia ignorar, não obstante o cuidado para não antagonizar o 

relacionamento entre ambas as coroas. Estas iniciativas régias não obtiveram o 

sucesso pretendido, podendo ser avaliado como que o reconhecimento da 

incapacidade política de Lisboa para afrontar a coroa inglesa.  

A Companhia britânica, por seu lado, assumia, na década de 1670, uma postura 

mais assertiva, reivindicando os seus direitos fundiários e territoriais naquele espaço, 

abandonando a posição inicial, de finais da década de 1660, de apaziguamento e 

averiguação das queixas e dos direitos consagrados. Arrogavam a soberania total sobre 

o espaço ocupado, que entendiam estar subjacente ao tratado de 1661 e, por isso «we 

shall not now need to write anything thereof». Neste sentido, recusavam as queixas 

efectuadas pelos portugueses recomendando, contudo, «to proceed with that wisdom, 

prudence and civility (and yet with good resolution) so as may not be to the breach of 

the peace, to quiet civil disputed, that may arise between you and to prevent any 

wrongs or injuries from others839». No entender da Companhia não era pretendido 

                                                           
838 E. B. SAINSBURY (ed.), A Calendar… 1671-1673, Oxford, Clarendon Press, Londres, 1932, p. 212 («A 
Court of Committees», Londres, 14.02.1673); PRO,CO77/13,fl.163 («Memorial from the Portuguese 
Ambassador to Charles II», Londres, Fevereiro 1677); AHU,Índia,cx.55,doc.190 («Consulta do Conselho 
Ultramarino sobre Bombaim», Lisboa, 30.11.1678). 

839 BL,IOR/E/3/88,fls.84-92 («Carta dos Directores da EIC para o Conselho de Surate», Londres, 
05.03.1675). 



241 
 

nem benéfico a irrupção de um conflito na região, fosse com quem fosse, isto apesar 

da visão sobre os foreiros portugueses não ser a mais favorável, mesmo após a 

convenção de 1672. De facto, pouco tempo após aquele acordo, o governador 

britânico queixava-se para Londres da postura dos moradores portugueses, antevendo 

a manutenção das dissidências, pois aqueles causavam «the greatest disturbances 

among whom every fidalgo or Lord of one town is a petty Prince, and requires as much 

state and ceremony as the viceroy of Goa». Criticava-se de forma contundente os 

grandes foreiros e a superioridade que impunham no seu relacionamento com os 

britânicos, tentando através do cerimonial afirmar o seu estatuto e importância. De 

acordo com Aungier eram estes portugueses os únicos residentes descontentes 

«wherein all the natives and inhabitants are highly satisfied». Depreende-se destas 

palavras a manutenção de dissidências, não tanto fundiárias mas, como veremos 

adiante, comerciais e religiosas pois, segundo as palavras do governador britânico, 

estes portugueses «out of affection to their own religion and nation, and disinclination 

to your Government, will never be satisfied». Era notório para o chefe de governo de 

Bombaim que se processava um choque de políticas e que os foreiros portugueses 

sentiam esta nova realidade, isto apesar de admitir que, ainda assim, «they enjoy 

never so great privileges, but still hanker after their old way of government». A 

anterior estrutura portuguesa era, de igual modo, duramente criticada e classificada 

como «arbitrary and tyrannical», o que contribuíra para o grande poder acumulado 

daquela elite fundiária que os britânicos procuravam limitar e que, acreditavam 

esperançosos que «time and better experience will open their eyes and convince them 

into a better reason840». 

 

4.1.3. – O CASO DE ÁLVARO PIRES DE TÁVORA 

Decidimos explanar as disputas territoriais de Álvaro Pires de Távora pois estas 

parecem-nos sugestivas para se atingir um melhor entendimento daquele tipo de 

dissensão, assim como dos procedimentos utilizados e do fluxo da correspondência, 

                                                           
840 C. FAWCETT, «Gerald Aungiers’ Report on Bombay», Journal of the Bombay Branch of the Royal 
Asiatic Society, VII (Agosto 1931), p. 37. 
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sintomáticos e ilustrativos de como foi gerido e percepcionado os antagonismos anglo-

portugueses, tanto na Ásia como na Europa. 

Em finais de 1672, ante a perspectiva de desembarque de uma frota 

neerlandesa no território de Bombaim, muitos dos moradores abandonaram as suas 

fazendas e rumaram a Norte, para o território português841. Nos meses posteriores o 

governo britânico encetou uma investigação ao sucedido, procurando saber quem 

havia abandonado o território e quais as propriedades que possuíam842. No relatório 

elaborado pelo conselheiro George Wilcox, culpabilizavam-se todos os portugueses 

que haviam fugido (neles se incluindo Álvaro Pires de Távora), assim como os que 

mantiveram correspondência com os neerlandeses ou que lhes providenciaram algum 

tipo de apoio. Foram, deste modo, considerados traidores por não terem assistido 

militarmente na defesa do território e, segundo as informações recolhidas, terem tido 

algum tipo de contacto com as forças invasoras. Os habitantes fugidos foram 

sentenciados com pena de prisão e viram as suas terras e casas serem confiscadas. 

Estas seriam mais tarde restituídas, pois os moradores (com excepção de Álvaro Pires 

de Távora) acabariam por assumir a sua culpa perante o conselho de Bombaim843. A 

detenção efectuada acabaria por ser apenas uma demonstração da autoridade da 

Companhia844, pois não tinha recursos humanos para substituir os moradores e, por 

isso, não lhe interessava que as terras ficassem despovoadas e por produzir, com 

natural diminuição das suas receitas.  

A situação de Álvaro Pires de Távora diferenciava-se dos demais moradores. Era 

o maior foreiro de todos os envolvidos naquela situação, pois como herdeiro de 

Bernardino de Távora era detentor, entre outras propriedades, da aldeia de Mazagão, 

                                                           
841 A correspondência do conselho de Bombaim fala em mais de dez mil moradores, na sua maioria 
portugueses. 

842BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.34-35 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 01.03.1673); 
BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.38-40 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 14.03.1673); 
BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.40-42 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 21.03.1673). 

843BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.44-50 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 14.03.1673); 
BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.64-65 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 05.05.1673). 

844 A Companhia, pouco tempo depois, sugeria que se fizesse o juramento de aliança ao rei inglês e 
fidelidade à Companhia, assim como se proibisse que os moradores apresentassem queixas a outro 
poder político, numa alusão às diligências realizadas por Álvaro Pires de Távora. Cf. 
BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.62-64 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 29.04.1673). 
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que seria confiscada. Neste espaço era o comandante da milícia, obrigação militar que 

não havia cumprido ao sair da ilha durante a ameaça neerlandesa. Neste sentido, foi 

decidido julgá-lo em tribunal e, não tendo comparecido foi acusado de  

deserting the island in time of danger, disobedience to authority, breach of several 
proclamations, ingratitude and notorious false scandals cast on Yours Honors and the 
nation and your authority here, he was rendered incapable of bearing any office, civil 
or military, on the island845. 

 

O foreiro português, a quem Gerald Aungier qualificava de estar «full of that 

pride and subtlety inherent in the Portuguese fidalgoes of India»846, recorreu às várias 

instâncias políticas na Ásia (Baçaim, Goa) e na Europa (cortes de Lisboa e Londres). 

Numa primeira fase as suas diligências quedaram-se pelo subcontinente indiano, 

remetendo as suas queixas para o vice-rei e para o capitão de Baçaim que 

protestaram, por conseguinte, junto do governador britânico e ameaçaram 

encaminhar as suas queixas para Londres847. Todavia, seria o próprio Álvaro Pires de 

Távora a endereçar os seus protestos para o monarca inglês, tendo-se deslocado para 

a capital inglesa em finais de 1676, ali permanecendo durante mais de um ano, ao 

longo do qual procurou junto de Carlos II e da Companhia defender, sem sucesso, a 

sua posição.  

 Álvaro Pires de Távora evocava que logo aquando a entrega da ilha lhe tinham 

sido confiscadas indevidamente as suas fazendas e bens, apresentando várias provas 

documentais de direito sobre as mesmas. Com a convenção de Aungier, em 1672, uma 

pequena parte destes foram recuperados, tendo que garantir o pagamento de mais de 

¼ das suas receitas, valor considerado bastante excessivo e superior ao tributo 

                                                           
845 PRO,CO77/13,fl.1 («A Clause in a letter from Geral Aungier, governor of Bombay, to the East India 
Company», Bombaim, 19.01.1674).  

Bombaim decidiu que as propriedades do foreiro português seriam confiscadas e geridas pela 
Companhia, em nome da mãe do foreiro, que ficava como sua administradora. Contudo, os directores 
da EIC rejeitaram esta decisão, impondo que Bombaim ficasse com os seus proveitos até que Álvaro 
Pires de Távora se apresentasse em tribunal, sendo que, caso fosse declarado culpado, perderia em 
definitivo as suas terras. Cf. BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.72-73 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 
25.05.1673); BL,IOR/E/3/88,fls.84-92 («Carta dos Directores da EIC para o Conselho de Surrate», 
Londres, 05.03.1675. 

846 PRO,CO 77/13,fl.1 («A Clause in a letter from Geral Aungier, governor of Bombay, to the East India 
Company», Bombaim, 19.01.1674). 

847BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.62-64 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 29.04.1673); 
BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.68-72 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 16.05.1673. 
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anteriormente pago ao Estado da Índia. O foreiro afirmava, em tom dramático e 

incorrecto, que somente havia aceite aquele acordo pois não tinha outra opção: «what 

could a poor oppressed gentleman do when distant so many thousand leagues from 

His Majesty and the Privy Council, against the absolute power of a Governor able (if he 

refused) to deprive him of the rest of his estate, having nothing but that to live 

upon…».  

Quanto à deserção que lhe era imputada, afirmava que apenas se tinha 

ausentado por algumas horas, com o consentimento do governador, para transportar 

alguns bens para o território português, à semelhança de outros moradores e oficiais 

britânicos. Ante a recusa de ser ouvido pelo governador, de modo a expor a sua 

defesa, procurou a intervenção do capitão da armada francesa que se encontrava no 

porto de Bombaim e, posteriormente, do vice-rei em Goa. O insucesso destas 

diligências para apresentar os seus argumentos levou-o a procurar justiça em 

Inglaterra, onde pediu a restituição do que lhe fora confiscado, não só em 1672 mas, 

também, desde a entrega da ilha848.  

A Companhia afirmava, em resposta, que desde o início da posse britânica, em 

1665, haviam surgido várias dissensões sobre os direitos territoriais. Três anos mais 

tarde, aquando da transferência para o poder da Companhia, as querelas fundiárias 

mantinham-se. Deste modo,  

Gerald Aungier, and his Council, who were directed not only to keep the said 11th 
article inviolably and do all justice to the inhabitants in regard to their rights and 
possessions, but also by all reasonable kindness “to sweeten” the government to them, 
made it their businesse in the first place to settle claims to any lands and to quiet all in 
possession of their just rights.  

 

A pacificação dos diferendos em torno da terra foi, assim, uma das principais 

prioridades da Companhia. Neste sentido,  

several meetings took place with the chief of the Portuguese inhabitants (chosen by 
the rest of their representatives), amongst whom was the petitioner. At a meeting held 
in November, 1672, a full agreement touching all matters was concluded, a copy of 
which is now presented to Your Honors. 

                                                           
848 PRO,CO77/13,fl.90 («Petition of Alvaro Pires de Távora to the King», Londres, 22.11.1676); 
BL,IOR/H/42,fl.320 («The Reply of Alvaro Perez de Tavora», Londres, 02.02.1677). 
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O acordo geral de 1672, no qual havia participado directamente Álvaro Pires de 

Távora resolvera, oficialmente, os antagonismos prevalecentes e, na perspectiva 

britânica, «was so fair that it gave general content and satisfaction». Terá sido no 

seguimento deste entendimento que o foreiro português «requested the Governor to 

give him a command in the militia of the Island», posto que não exerceu aquando da 

ameaça neerlandesa.  

Álvaro Pires de Távora era ainda acusado de não comparecer e cooperar no 

processo que lhe fora colocado, certamente «conscious of is unworthy behavior». 

Além do mais «gave great trouble by clamorous complaints against the Governor to 

the French, Dutch and Portuguese admirals, to the Portuguese viceroy at Goa as well 

as to other “great persons in India”», o que era encarado como uma grande afronta ao 

poder e soberania da Companhia. Por fim, salientava-se que as suas fazendas não 

haviam sido confiscadas, pois as receitas eram redirecionadas para a sua mãe, o que 

«permits her to enjoy the profits for maintenance of herself, her own and Alvaro’s 

family, who live on it to this day»849.  

Alertava-se para que no futuro este tipo de dissensões fosse resolvido dentro 

da jurisdição de Bombaim e não chegasse à corte portuguesa, pois podia obstruir a boa 

correspondência entre ambas as coroas850. Neste sentido, o monarca inglês remetia 

qualquer decisão para Bombaim. Carlos II entendia que tendo sido naquele espaço que 

ocorrera a situação em julgamento, as instâncias de Bombaim, que se regiam pelas leis 

inglesas, tinham autoridade e competência para arbitrar o sucedido. Sugeria, assim, 

que o foreiro português apresentasse a sua petição no tribunal de Bombaim851.  

Numa primeira instância, em 1677, o enviado português em Londres procurou, 

num tom conciliador, que «order may be given for Alvaro Perez to be restored to his 

estates, revenues and privileges», demonstrando pouca certeza na justa causa do seu 

foreiro, pois as suas terras «appear to have been enjoyed by him when Bombay was 

                                                           
849 PRO,CO77/13,fl.92 («The Company’s answer to the petition of Alvaro Peres de Tavora», Lisboa, 
12.12.1676). 

850 BL,IOR/H/42,fls.345-347 («The Company to the Lords Committees for Trade and Plantations», 
Londres, 04.09.1677). 

851 BL,IOR/H/42,fls.342-343 («Decisão de Carlos II sobre a petição de Álvaro Pires de Távora», Londres, 
15.06.1677). 
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conceded»852. O tom discursivo mudou no ano seguinte quando o monarca, apoiado 

pelo conselho ultramarino, ordenou que o embaixador português, Francisco de Melo, 

demonstrasse junto da corte londrina a razão de Álvaro Pires de Távora. Ao enviado 

português recomendava-se, de igual modo, sublinhar a insatisfação portuguesa pelo 

prejuízo recebido desde o auto de entrega, em particular pela ocupação indevida de 

Maim, da qual falaremos a seguir853. 

Refira-se que em Lisboa, aquando da redacção desta tomada de posição, se 

desconhecia a decisão de Álvaro Pires de Távora em regressar a Bombaim e assumir-se 

como culpado das acusações que lhe eram imputadas. De facto, o foreiro português, 

«as a true and faithful subject to the King of Great Britain», pedia a restituição das suas 

terras854, o que era seria aceite pela Companhia, que deu ordens nesse sentido para 

Bombaim, aplicadas em Setembro de 1678855. 

Quase seis anos após a ameaça de desembarque neerlandês chegava, 

parcialmente, ao fim, as dissidências entre o foreiro português e o poder britânico. De 

forma parcial porque a restituição das fazendas não incluía o direito sobre a 

comunidade de pescadores coles da aldeia de Mazagão, facto que originaria futuras 

queixas de Álvaro Pires de Távora856. De facto, a Companhia via naquela comunidade 

uma importante fonte de receita, qualificando-os como «best seamen and an 

unwearied people in the labor they understand» e, por isso, «very beneficial in 

extraordinary service both by sea and land»857. Entendiam o direito da EIC àquela 

comunidade, consagrado na cessão da ilha, numa situação que, apesar das queixas e 

aparente legitimidade do foreiro português, acabaria por não ter continuidade858. 

                                                           
852 PRO,CO77/13,fl.163 («Memorial from the Portuguese Ambassador to Charles II», Londres, Fevereiro 
1677). 

853 AHU,Índia,cx.55,doc.172 («Carta de D. Pedro ao rei da Inglaterra», Lisboa, 03.02.1678); 
AHU,Índia,cx.55,doc.190 («Consulta do Conselho Ultramarino sobre Bombaim», Lisboa, 30.11.1678). 

854 E. B. SAINSBURY (ed.), A Calendar… 1677-1679, Oxford, Clarendon Press, Londres, 1938, pp. 98-99 
(«Petiton of Alvaro Perez de Tavora to the Company», 17.10.1677). 

855 Ibidem, pp.125-126 («The Company’s decision and order concerning Alvaro Perez de Tavora», 
Londres, 14.12.1677); BL,IOR/G/3/2/,fl.30-31,pt.3 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 12.09.1678). 

856 BL,IOR/H/42,fl.353 («Petition of Alvaro Perez de Tavora to the Company», finais 1678). 

857 PRO,CO 77/14,fl.13 («Extract of a letter to the Company from the Deputy Governor and Council at 
Bombay», Bombaim, 21.01.1679). 

858 S.A. KHAN, op. cit., pp. 479-482. 
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4.1.4 – DISSIDÊNCIAS EM TORNO DA DIMENSÃO DO TERRITÓRIO 

 Os antagonismos territoriais anglo-portugueses, além dos conflitos em torno 

dos bens patrimoniais e rendas dos foreiros, acoplavam consigo a questão da 

dimensão do território consagrado no acordo de 1661. A posição portuguesa sobre 

esta questão era definida pelo auto de entrega de 1665 que era, todavia, contestada 

pelos britânicos. Segundo as autoridades de Goa, o território a ceder cingia-se 

somente «ao porto e ilha de Bombaim que era coisa sabida que o mar a cerca» 859. As 

disputas centravam-se, assim, em duas perspectivas espaciais: a região imediatamente 

a norte da aldeia de Bombaim, constituída pelas aldeias de Maim, Sião e Vadalá, que o 

acordo de 1665 mantinha na posse do Estado da Índia; e o espaço a norte do rio de 

Maim, ou seja, a ilha de Salsete, também sob domínio português. 

 Centrando-nos neste último verificamos que terá sido entendido em Londres 

que a concessão compreendia não apenas a ilha de Bombaim, mas também a de 

Salsete e ilhas anexas àquela, crença que provinha de um mapa da região que teria 

sido apresentado a Carlos II durante as negociações860. Tirando partida das 

características geográficas do terreno e do desconhecimento inglês861, os portugueses 

terão apresentado um mapa da região que demonstrava que o território a ceder 

formava um todo unificado e não uma região descontínua. Assim negociaram um 

território mais vasto do que pretendiam ceder, como forma de cativar o interesse 

inglês. Explicava-se assim o desejo demonstrado pelo monarca inglês ao seu 

embaixador em Lisboa, logo em 1661, para que «very earnestly press that Bassine may 

                                                           
859 CTCP, III, pp. 73-75 («Carta do chanceler da Relação de Goa Sebastião Álvares Migos para D. Afonso 
VI», Bombaim, 28.02.1665). 

860 Cf. W. FOSTER, The English Factories in India, 1661-64, cit., p. 123. 

861 Lord Clarendon aquando da conclusão da aliança afirmou que o reino inglês havia adquirido a ilha de 
Bombaim, «com as cidades e castelos lá existentes, os quais ficam a pouca distância do Brasil». Nas 
instruções régias entregues a Abraham Shipman, por outro lado, referia que a ilha seria entregue com 
«toda a artilharia e munições» e com todas as suas «cidades e fortalezas». Este desconhecimento não 
seria geral, sendo que alguns oficiais da Companhia teriam um conhecimento mínimo do que se estava a 
negociar. Todavia, estas afirmações de importantes membros da estrutura governamental inglesa, 
constituem exemplos elucidativos da aparente vantagem portuguesa nas negociações. Cf. J.W. 
CLAYTON, Personal Memoirs of Charles II, vol. II, Londres, C.J. Skeet, 1859, p. 189; F. MALABARI, Bombay 
in the Making, Londres, T. Fischer Unwin, 1910, p. 92; E. PRESTAGE, op. cit., p. 173; J. GENSE, How 
Bombay..., cit., p. 37. 
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likewise be put into our hands», cujo circunscrição era adjacente à ilha de Salsete862 

[MAPA VI]. A situação hipoteticamente apresentada pelos portugueses era, contudo, 

díspar da realidade, pois um largo curso de água separava Bombaim de Salsete, 

tornando esta uma ilha distinta e autónoma. Seja como for, a Companhia indagou o 

paradeiro do mapa, assim como o esclarecimento do tratado, pedindo a intervenção 

do monarca junto de Lisboa, de forma a poder legitimar o seu poder sobre Salsete863. A 

inexistência factual do referido mapa enfraquecia a posição da Companhia, que 

acabaria por desistir dessa reivindicação, tendo ocupado à luz do seu entendimento do 

tratado, pequenas ilhas na baía de Bombaim, como a de Patecas e de Elefante, cuja 

reduzida dimensão e importância não geraria grande celeuma. 

Quanto às aldeias a norte de Bombaim, em particular a importante aldeia de 

Maim, a questão era mais específica e hábil, sendo recuperadas as especificidades 

morfológicas do território aquando da chegada dos portugueses àquelas partes, ou 

seja, havia mais de século e meio. Nessa época, o sul da Província do Norte era um 

espaço descontínuo em termos topográficos. Era constituído por várias ilhas, sendo 

que algumas conheciam um processo avançado de assoreamento, encontrando-se 

ligadas por pequenos fluxos de água, que se passavam a pé. Em meados do século XVII, 

todavia, a situação morfológica era bastante diferente, estando quase todas aquelas 

ilhas unidas, relatando-se apenas a existência de um pequeno curso de água onde 

«não se tomava nenhum barco para passar de uma a outra e sempre se podia passar a 

pé» 864. Este pequeno fio de água separava as aldeias de Maim, Sião e Vadalá das de 

Mazagão, Parela, Varoli e Bombaim, razão pela qual os portugueses apenas cederam o 

segundo conjunto de aldeias. Esta condição foi apenas temporariamente aceite por 

Humphrey Cook, de modo a por fim ao moroso processo de entrega pois, pouco 

depois, o novo governo britânico ocuparia as restantes aldeias865 procurando, do 

                                                           
862 Report on the Manuscripts…cit., pp. 18-20 («Carta de Carlos II para Richard Fanshaw», Londres, 
02.09.1661). 

863 BL,IOR/H/42,fl.225 («Petição da EIC para Carlos II», Londres, 13.07.1669); PRO,CO77/13,fl.47 
(«Petition of the Company to the King», Londres, 23.02.1676); BL,IOR/E/3/88,fls.203-211v («Carta dos 
Directores da EIC para o Conselho de Surate», Londres, 07.03.1677). 

864 W. FOSTER, The English Factories in India 1965-67, cit., p. 65 («Carta de Humphrey Cook para Lord 
Arlington»), Bombaim, 02/01/1666). 

865 Cf. Ibidem, pp. 43-44 («Adenda à carta de Humphrey Cook para Lord Arlington», 02.01.1666). 
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ponto de vista político, defender um direito que acreditavam ser seu e, de uma 

perspectiva económica, aumentar as receitas recolhidas866. 

Os subsequentes protestos do Estado da Índia867 não surtiram efeito junto do 

governador britânico868 pois, no entender deste, Maim e Bombaim estavam separados 

por um pequeno curso de água que se passava a pé e, por isso, ambas integravam o 

mesmo espaço territorial. Cook acrescentava mesmo que a oposição do vice-rei 

apenas se justificava por considerar aquela aldeia como a melhor parte do território de 

Bombaim869. Para António de Melo e Castro, a perda de Maim seria catastrófica para a 

defesa do território português a Norte, nomeadamente Salsete, pois assim 

não tem Vossa Majestade razão com que se defenda as outras ilhas do Norte, porque 
tão bem de Bombaim se passa de maré vazia a Salsete e de Salsete a Baragão [região a 
norte de Salsete], de modo que de uma às outras tem o mesmo trânsito», sendo por 
isso «necessário defender Maim por não perder todo o Norte870.  

 

Esta perspectiva não era, no entanto, acertada, dado que o vice-rei punha em 

contraponto situações díspares, pois os leitos dos cursos de água apontados não eram 

semelhantes, sendo que a ligação entre Salsete e Maim apenas era feita de barco.  

A pressão da Companhia junto do monarca, uma década depois871, originou a 

realização de uma inquirição sobre o processo de entrega da ilha. Desta sindicância, o 

poder inglês concluiu que em 1661 havia sido apresentado um mapa que incluía as 

ilhas de Salsete e de Caranjá, todavia, não existiam provas da sua existência, 

provavelmente destruído após as negociações anglo-portuguesas. Sem o mapa não 

                                                           
866 Cf. S. M. EDWARDES, The Rise of…, cit. p. 104; IDEM, The Gazetteer of Bombay City and Island, vol. I, 
Bombaim, 1909, pp. 54-55. 

867 CTCP, III, pp. 81-84 («Protesto que faz Inácio Sarmento de carvalho senhor Carvoeira, do Conselho de 
el rei de Portugal, capitão geral das fortalezas do Norte, com poderes de vice-rei, ao senhor Inofre 
Cooque, governador da Ilha de Bombaim pelo Sereníssimo rei de Grã-Bretanha», Baçaim, 26.05.1665); 
AHU,RV,2,doc.224,fl.38v («Carta do vice-rei para Humphrey Cooke», Goa, 29.05.1665); CTCP, III, pp. 89-
92 («Carta do vice-rei António de Melo de Castro ao governador de Bombaim», Goa, Outubro 1665); 
AHU,RV,2,doc.227,fl.39 («Carta do vice-rei para Humphrey Cooke», Goa, 06.11.1665). 

868 CTCP, III, pp. 84-87 («Contra protesto que fez o governador de Bombaim ao capitão geral das 
fortalezas do Norte, Inácio Sarmento de Carvalho», Bombaim, 27.05.1665). 

869 W. FOSTER, The English Factories in India 1965-67, cit., pp. 65-68 («Carta de Humphrey Cook para 
Lord Arlington», Bombaim, 02.01.1666). 

870 CTCP, III, pp. 94-95 («Carta do vice-rei António de Melo de Castro ao rei», Goa, 05.01.1666). 

871 BL,IOR/H/42,fl.225 («Petição da EIC para Carlos II», Londres, 13.07.1669); PRO,CO77/13,fl.47 
(«Petition of the Company to the King», Londres, 23.02.1676). 
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havia legitimidade nas pretensões sobre a ilha de Salsete, assim como também de 

Caranjá, que não havia sido sequer discutida nas negociações872. Quanto à questão de 

Maim, para a corte londrina a situação territorial válida advinha do artigo 11º do 

tratado de 1661, onde era cedida a ilha de Bombaim com todos os seus direitos, 

proveitos e territórios, o que apesar de ser bastante vago em termos territoriais, 

conferia legitimidade à posse inglesa sobre Maim, Sião e Vadalá. Para além disso, a 

coroa britânica rejeitava oficialmente o auto de entrega de 1665, defendendo que 

Humphrey Cook não tinha poderes para o fazer873.  

Não deixa de ser um pouco surpreendente este hiato temporal para uma 

posição oficial da corte londrina, o que poderá ser explicado pela postura de distância 

e pouco interesse que a coroa inglesa desde o início adoptou relativamente a 

Bombaim. Seja como for, a questão não ficou totalmente encerrada, pois o Conselho 

Ultramarino instava para a recolha de novas informações874 e que se pressionasse 

junto da corte londrina, considerando que os britânicos se haviam excedido «no 

usurparem mais domínio que a capitulação lhes ordena»875. A situação ficaria por 

resolver e levantar-se-ia anos mais tarde, sob outra forma, incidindo sobre a jurisdição 

alfandegária do mandovim de Maim. A recusa britânica em ceder a sua soberania 

sobre aquele espaço e as poucas vantagens portuguesas em provocar uma fractura 

relacional, sabendo da fragilidade da sua argumentação, conduziram a que este 

diferendo perdurasse num segundo plano na hierarquização conflitual anglo-

portuguesa no território de Bombaim, de menor relevância e potencialidade 

fracturante, em contraponto com os choques decorrentes da tributação alfandegária 

nos portos de Salsete. 

*** 

                                                           
872 BL,IOR/E/3/88,fls.203-211v («Carta dos Directores da EIC para o Conselho de Surate», Londres, 
07.03.1677); J.M. CAMPBELL, op. cit., vol.I, p. 59; C. FAWCETT, The English Factories in India 1670-77, 
cit., pp. 184-185.  

873 S.A. KHAN, op. cit., pp. 482-484 («Carta de Carlos II para o vice-rei», Londres, 20.03.1677). 

874 AHU,CCUI,cod.212,fl66v-68v («Parecer do Conselho Ultramarino sobre a cartas do rei de Inglaterra 
acerca de assuntos da presença em Bombaim», Lisboa, 10.05.1678). 

875 AHU,Índia,cx.55,doc.190 («Consulta do Conselho Ultramarino sobre Bombaim», Lisboa, 30.11.1678). 



251 
 

As necessidades do território de Bombaim, cedo apreendidas pelos britânicos, 

conduziram a uma estratégia de corte com a estrutura vigente, tanto a nível do que 

fora acordado no auto de entrega de 1665, no qual consideravam terem sido coagidos, 

como sobre o património fundiário dos principais poderes, grandes foreiros e jesuítas, 

cujo domínio territorial, económico, social e religioso sobre aquele espaço colocavam 

em perigo a soberania do novo governo britânico. O foco da estratégia britânica 

incidiu, em particular, sobre os grandes foreiros, pois as suas limitações humanas e o 

desconhecimento das estruturas e organização local aconselhavam a que se 

mantivesse, grosso modo, e pelo menos numa fase inicial, a malha fundiária do tempo 

português. É neste sentido que se pode entender o acordo territorial entre ambas as 

partes, em 1672. 

 Naturalmente que este “ataque” à “elite” fundiária ali presente originou a sua 

reacção, cuja importância e boa colocação nos locais decisórios possibilitou que as 

acções britânicas cedo transpusessem o seu enquadramento local, sendo elevadas a 

outras estruturas de poder, regionais e europeias. As movimentações desencadeadas 

nas cortes, pelos embaixadores de ambos os reinos, assim como as missivas 

formuladas pelos seus monarcas, denotavam que o que se passava em Bombaim, pelo 

menos a nível territorial (e como veremos a nível alfandegário), era do interesse das 

autoridades de Lisboa e de Londres. Dissidências em torno de direitos de soberania 

não podiam ser ignorados pelas cortes de cada reino, daí se explicar a ingerência 

destas nos assuntos asiáticos, algo que, de um modo geral, não sucedia. Todavia, era 

transversal às missivas com origem europeia, o reforçar de uma atitude prudente na 

gestão dos seus desentendimentos, não sendo de todo aconselhável que as dissensões 

asiáticas tivessem repercussões na aliança anglo-portuguesa, assim como no próprio 

entendimento e coloboração entre ambos os poderes em Bombaim, que seria o mais 

desejável. Com base neste pressuposto se explica que a manutenção das divergências 

territoriais perdurasse ao longo dos decénios seguintes, se bem que numa escala 

menor, traduzindo uma convivência tensa mas controlada. 
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4.2 – Prevalência dos conflitos alfandegários e de navegação 

 

Se os primeiros treze anos de convivência fronteiriça anglo-portuguesa foram 

marcados pelos antagonismos sobre a posse e a exploração da terra, a interacção até 

final do século centrou-se, grosso modo, em torno dos direitos alfandegários e de 

navegação. As oposições territoriais acoplavam consigo, de certa forma, a questão das 

taxas alfandegárias cobradas, no sentido em que a posse de um terreno significava o 

controlo deste. Estas disputas fundiárias tenderam a dissipar-se com o passar dos 

anos, apesar de irem subsistindo algumas situações de particular oposição. Em 

paralelo, a questão alfandegária, que remontava ao início da edificação do poder 

britânico em Bombaim, assumiu uma importância crescente e manteve-se como um 

dos principais e remanescentes focos de antagonismo no último quartel de Seiscentos, 

subsistindo até final da presença portuguesa na região, com maior ou menor 

incidência consoante as diferentes conjunturas.  

 

4.2.1 – TANÁ E CARANJÁ 

A necessidade de incrementar as receitas da ilha não se cingiu ao confisco de 

terras e consequente combate ao sistema fundiário instituído no território. 

Implementou-se, desta forma, a política de fomento comercial e de combate à 

cobrança de taxas de circulação pelos portugueses.  O choque de interesses incidiu 

particularmente nos portos de Taná e de Caranjá, cuja localização geo-estratégica 

tornava-os incontornáveis no comércio com o interior do sub-continente indiano. Se 

Bombaim era a porta de saída deste complexo fluvial no sul da Província do Norte, 

Taná era a chave para as ligações ao território indiano, pois a sua localização a 

noroeste do porto de Bombaim enquadrava-a como a continuidade natural da linha de 

comunicação com o interior do continente. Os britânicos salientaram, assim, a 

necessidade de terem acesso ao interior do território indiano sem pagarem taxas 

naquela povoação, dado que a taxação seria bastante prejudicial para o 

desenvolvimento mercantil de Bombaim, apontando-se esta como uma das razões 

para o menor desempenho do novo estabelecimento britânico. As diferentes posições 
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revelavam díspares entendimentos dos acordos celebrados, apoiando-se os 

portugueses de novo no auto de entrega, ao passo que os britânicos consideravam as 

medidas portuguesas ilegais à luz do seu entendimento do tratado de cessão de 

Bombaim. 

Logo nos primeiros tempos de poder britânico denunciava-se a cobrança de 

elevadas taxas em Taná (entre 10 e 12%), que se dizia serem responsáveis pelo 

afastamento dos mercadores do circuito comercial de Bombaim e imporem limitações 

económicas para a ilha, nomeadamente no fornecimento de madeira876 e no desvio da 

mercancia para Surate. Esta obstrução portuguesa e o respectivo enquadramento 

geográfico do porto de Taná eram descritos pelo conselho de Bombaim, que em finais 

de 1670, queixava-se para Londres que,  

as Thana lay at the north-east extremity of Bombay Harbor and so commanded the 
ordinary line of communication with the mainlad, the Portuguese were able to cripple 
the trade of Bombay. In consequence of these difficulties, most of the Company’s 
goods were sent on to Surat for disposal877. 

 

As pretensões e exigências britânicas junto das autoridades de Goa seriam 

recusadas, justificando o vice-rei que com o assentimento daquelas «ficaria ao inglês o 

útil todo daquelas fortalezas do Norte». Deste modo, e de forma a não hostilizar 

abertamente o governo de Bombaim com uma recusa decidiu-se que «se desse por 

escusa (…) [que] na Índia não havia faculdade para se conceder franqueza e isenção de 

direitos reais»878. A estratégia portuguesa visava, assim, não hostilizar os britânicos 

num primeiro momento e procurar adiar qualquer tipo de decisão, «impedindo aos 

Ingleses esta sua pretensão com pretextos de faltas de ordens de V.A. (…) por ser 

matéria que se deve decidir na Europa e entre os Principes que o celebraram»879. As 

                                                           
876 BL,IOR/H/48,fls.350-368 («Carta de Henry Gary para o duque de York e de Albermale», Bombaim, 
22.12.1667; «Carta de Henry Gary para os Lord Clarendon e Arlington», Bombaim, 22.12.1667); W. 
FOSTER, The English Factories in India 1968-69, cit., pp. 48-49 («Carta de Henry Gary para Lord 
Arlington», Bombaim, 01.04.1668). 

877 C. FAWCETT, The English Factories in India, 1670-77, cit., p. 22 («Bombay Council to the Company», 
Bombaim, 20.12.1670). 

878 ACE, IV, doc.75, pp. 187-190 («Assento do Conselho de Estado sobre uma petição do governador 
Henrique Gary», Goa, 08.03.1668).  

879 AHU,India,cx.50,doc.50.fls.1-6 («Parecer do Conselho Ultramarino sobre uma carta do vice-rei», 
Lisboa, 18.03.1669). 
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autoridades de Goa remetiam a competência decisória para Lisboa, estratégia que se 

manteve nos anos seguintes. O vice-rei, conde de Lavradio, em 1672, reforçava que 

não tinha competências para formular qualquer decisão referente a este assunto e 

remetia para o monarca o seu julgamento. Não deixava, todavia, de proferir a sua 

opinião, afirmando que era «livre a passagem de todos os rios navegáveis» e abertos, 

sem pagamento de tributo, excluindo nesta premissa «os rios fechados», como os de 

Taná e Caranjá, «que com as ilhas adjacentes fazem uma barra fechada»880. 

As reclamações britânicas mantiveram-se com o governo da Companhia, sendo 

que, logo em 1668, os comissários responsáveis pela transferência da ilha apontavam 

que esta  

had been oppressed by their exactions of the Portuguese at Tana, and indeed, by their 
opposition to every plan which could promote the establishment of the Company’s 
power and trade in it; and therefore recommend, that application should be made to 
the Crown of Portugal, for an order to the viceroy, to desist from such exactions, it 
certainly not being the intention of that Crown, in ceding the island to the King, to 
render access to it difficult, or supplies from the Portuguese settlements 
impracticable881.  

 

Protestava-se que as autoridades da Companhia em Londres, através dos seus 

contactos com a corte, pressionassem a coroa portuguesa a por término às exacções 

praticadas, no que era o reconhecimento de que o diálogo entre os centros de decisão 

local havia falhado. As queixas britânicas incidiam, especificamente, na cobrança de 

taxas pela simples passagem de barcos (em Taná e Caranjá), o que não era imposto às 

embarcações mogores, que somente pagavam direitos quando ali vendiam ou 

compravam bens882. No entender dos oficiais britânicos, aquela imposição de tarifas 

não tinha sentido, uma vez que «those forts [at Thana] cannot be said to guard or 

defend us from those whom we desire to traffic withal», tendo sido erguido somente 

«for the safety of Tana». Acrescentavam que não poderiam concordar em «pay duties 

                                                           
880 CTCP, III, pp. 129-131 («Resposta que dá o Conde de Lavradio vice rey e capitão geral do Estado da 
India, pello Serenissimo Príncipe de Portugal seu senhor, as propost00as do nobilissimo varão Giraldo 
Aungier governador e presidente da ilha de Bombaim pella ilustrissima Companhia da Inglaterra», Goa, 
1672).  

881 J. BRUCE, op. cit., vol. II, p. 241 («Cartas de Bombaim para Surate», Bombaim, 06.10.1668 e 
08.12.1668). 

882 BL,IOR/H/42,fl.225 («Petição da EIC para Carlos II», Londres, 13.07.1669). 
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were there is no traffic», sendo a coacção imposta pelos portugueses «a thing of 

violence»883. Para a EIC estas acções violavam o acordo com os portugueses, que 

concedera «right of dominion over all the Islands therein», ou seja, o domínio 

territorial, mas também, «over those small straights and passages which make it», isto 

é, das águas navegáveis adjacentes que ligavam ao espaço britânico, na qual se 

incluíam os portos de Taná e Caranjá884. Além disso, as restrições de navegação 

impostas pelos portugueses eram «against the articles established between all 

nations», particularizando-se que não haviam sido aplicadas pelos portugueses em 

Malaca, onde as embarcações britânicas nunca pagaram taxas na passagem por aquele 

estreito885. Alguns testemunhos de mercadores corroboravam a cobrança coerciva 

efectuada ao longo da passagem, relatando que as autoridades portuguesas «have 

erected here [Tana] a fort in the middle of the water, which commands all boats that 

pass, and here such arbitrary duty is taken»886.  

Percebendo que qualquer protesto realizado junto de Baçaim ou Goa não teria 

êxito, foi ordenado o reforço dos meios defensivos britânicos de modo a se resistir às 

cobranças exigidas. Paralelamente determinava que fosse imposta a mesma taxação 

aos portugueses nas águas de Bombaim «till they could bring them a reasonable 

accommodation of trade»887. Mais tarde reforçavam esta prerrogativa ao defenderem 

que a livre passagem devia ser obtida pela força, caso necessário888.  

O antagonismo chegou rapidamente à corte londrina que, no final da década de 

1660, procurou um entendimento junto do príncipe regente português, exigindo a livre 

passagem naqueles portos (que afirmavam estar incluída na entrega da ilha) e 

                                                           
883 BL,IOR/H/42,fls.325-336 («Memorial da Companhia sobre Bombaim», Londres, 12.02.1677). 

884 BL,IOR/H/50, fls.19-20 («Carta de Bombaim para Londres», Bombaim, 14.06.1672). 

885 BL,IOR/H/42,fls.325-336 («Memorial da Companhia sobre Bombaim», Londres, 12.02.1677). 

886 BL,IOR/H/36,fl.30 («Oath taken by John Evance», Londres, Setembro 1669); 
NA,PRO,CO,77/49,fls.114-121 («Bombay described, how transferred to His Majestie, how afterwards to 
the Company, what injuries suffered from the Portuguese, what address made to the vice-roy of Goa, 
what answer returned by him, what opinion given by the President and Council thereon, and lastly the 
sovereignty of the whole haven and island asserted», Londres, 1675). 

887 J. BRUCE, op. cit., vol. II, pp. 254-256 («Carta dos directores de Londres para o governador e conselho 
de Surate», Londres, 02.08.1669 e 17.02.1670). 

888 BL,IOR/E/3/87,fls.270-271 («Carta dos Directores da EIC para Bombaim», Londres, 15.03.1672). 
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ameaçando cobrar o mesmo nos seus portos889. Estas diligências não surtiram 

qualquer efeito e, cinco anos mais tarde, os directores da Companhia escreviam para 

Surate reiterando que se resistisse àquele pagamento, mas com cuidado para «may 

not be breach of the peace on our parts». Informava-se o conselho, de igual modo, que 

as interpelações junto da corte portuguesa pelo seu enviado «could not be brought to 

any good issue», sendo que iriam manter a pressão diplomática, apesar de «expect 

little good from it»890.  

Dando continuidade às directrizes veiculdas pela Companhia, o conselho de 

Bombaim decidiu que «whatever boats, vessels whatsoever which come from any 

places of the Portugal country, laden and pass through this bay on the river of Mahim, 

shall pay for the said goods, though not any of them landed, 6 per cent customs»891. 

Respondia-se na mesma moeda às acções portuguesas, com a aplicação de taxas onde 

os mercadores portugueses julgavam estar isentos, numa dissidência que requeria um 

novo olhar sobre os acordos celebrados. A carta da Companhia endereçada para 

Surate, em 1677, ia no mesmo sentido, comunicando que foram apresentadas 

reclamações junto de Lisboa e Goa, reiterando-se aos oficiais britânicos que «by such 

means as they could employ, to resist the payment of them [taxas]»892. 

 No entender das autoridades portuguesas estava consagrada a «livre (…) 

passagem de todos os rios navegáveis» e abertos, sem pagamento de tributo, 

excluindo nesta premissa «os rios fechados», como os de Taná e Caranjá, «que com as 

ilhas adjacentes fazem uma barra fechada». Rematavam a sua defesa argumentativa, 

afirmando que os próprios portugueses e comerciantes asiáticos pagavam ali taxas893.  

                                                           
889 BL,IOR/E/3/87,fls.157-166 («Carta dos Directores da EIC para Surate», Londres, 16.02.1670). 

890 BL,IOR/E/3/88,fls.51-53 («Carta dos Directores da EIC para o Conselho de Surate», Londres, 
13.03.1674) 

891 BL,IOR/G/3/1/vol.5,fls.88-90 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 11.09.1674). 

892 J. BRUCE, op. cit., vol. II, p. 392 («Carta do conselho de Surate para os directores em Londres», 
Surate, 07.03.1677). 

893 CTCP, III, pp. 129-131 («Resposta que dá o Conde de Lavradio vice rey e capitão geral do Estado da 
India, pello Serenissimo Príncipe de Portugal seu senhor, as propostas do nobilissimo varão Giraldo 
Aungier governador e presidente da ilha de Bombaim pella ilustrissima Companhia da Inglaterra», Goa, 
1672).  
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Numa outra perspectiva, reafirmava-se a proibição da passagem de madeira e tabaco 

nas alfândegas portuguesas, provenientes de locais muçulmanas ou hindus, pois havia 

«nas nossas terras renda ou estanco real das ditas drogas», sendo que os ingleses 

tinham «quanta madeira quiserem nas nossas terras de Baçaim»894.  

A argumentação portuguesa era refutada pelos britânicos que defendiam que 

em Taná e Caranjá não existiam rios, sendo aquelas águas consideradas integrantes do 

mar «for it is the sea itself that flows in, and tough it grow straighter in those two 

places, yet still the passage are open and navigable as at Caranja, the water is two 

miles over, and even at Tana, it is about half a mile over». Acrescentavam que os 

portugueses apenas pagavam ali taxas desde a posse britânica, não sendo esta uma 

prática antiga, como era afirmado por Goa. Além do mais, pelos registos do mandovim 

de Maim, era neste porto que se pagavam as taxas das mercadorias oriundas do 

interior para Bombaim, e não em Taná. Afirmavam, por último, que o artigo 11º do 

tratado de 1661 conferia a ilha «with all the rights, profits, territories and dependances 

whatsoever, and the direct, full and absolute dominion and empire of the said port and 

Island and of the premises and all the royalties of the same»895. Deste modo, as ilhas 

de Caranjá, Elefante, Sevine, Nevine e Patecas896 eram, no entender da Companhia, 

suas por direito. O mesmo raciocínio se aplicava à ilha de Salsete, que também estaria 

sob a zona de influência do porto e baía de Bombaim sugerindo-se, neste sentido, uma 

divisão de soberania com Baçaim.  

Ante estes diferentes entendimentos dos acordos celebrados, os directores da 

Companhia instaram, na segunda metade da década de 1670, que o tratado fosse 

examinado e que se procedesse ao envio dos documentos celebrados entre o vice-rei 

de Goa e os governadores daquela ilha antes da tomada britânica. Requeriam, 

também, que se analisassem as instruções para Shipman e o mapa da região, de forma 

                                                           
894 BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…, cit.). 

895 NA,CO,77/49,fls.114-121 («Bombay described, how transferred to His Majestie, how afterwards to 
the Company, what injuries suffered from the Portuguese, what address made to the vice-roy of Goa, 
what answer returned by him, what opinion given by the President and Council thereon, and lastly the 
sovereignty of the whole haven and island asserted», Londres, 1675). 

896 A ilha das Patecas estava sob ocupação britânica, ainda que de forma pouco presencial, servindo 
como local de pasto no inverno. 
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a provarem os seus direitos sobre Taná e Caranjá, devendo o príncipe regente 

condenar as acções dos seus súbditos897. 

 A pressão da Companhia junto da corte londrina foi uma constante ao longo da 

década de 1670, procurando que Carlos II impusesse junto da corte de Lisboa a livre 

passagem nos portos citados e o reconhecimento dos direitos britânicos sobre as ilhas 

ao largo de Bombaim898. Paralelamente eram enviados para a Ásia os artigos de paz 

celebrados pelas duas coroas, de modo a que as dissidências evocadas fossem 

enquadradas à luz do quadro legal que unia ambos os poderes. De salientar que, em 

conjunto com as directrizes transmitidas, reforçava-se, de forma sistemática, que as 

necessidades de defesa dos interesses da Companhia deveriam ser geridas com o 

cuidado de não motivar uma guerra com os portugueses899. Esta era uma 

consequência que se achava pouco provável pois, como afirmava o conselho de Surate 

de forma cáustica, «they bark frequently, yet we know they dare not to bite». 

Acreditava-se que os portugueses não tinham interesse em desencadear um conflito 

militar naquele espaço sabendo, provavelmente, que à semelhança da Companhia, 

também as autoridades de Goa recebiam directrizes da Europa a recomendar que se 

evitasse qualquer ruptura na paz vigente. Neste contexto, em trocas de 

correspondência entre os conselhos de Surate e Bombaim, era confessado que 

possuíam «little concern ourselves for anything they dare do and wish they would 

begin to quarrel»900. Estando proibidos por directrizes europeias de provocar qualquer 

tipo de confrontação bélica, os oficiais na Ásia desejavam que a iniciativa partisse do 

lado português, de modo a que pudessem combate-los abertamente e, no seu 

entender, pôr um ponto final naquelas dissidências alfandegárias e de navegação, 

confiantes que detinham uma melhor preparação militar.  

                                                           
897 NA,CO,77/49,fls.108-113 («The Petition of the EIC setting forth several hardships received from the 
Portuguese at Bombaim is read, as also a state of their case as followeth…», Londres, 02.03.1675); 
BL,IOR/E/3/88,fls.267v-278v («Carta dos Directores da EIC para o Conselho de Surate», Londres, 
15.03.1678). 

898 NA,CO77/13,fl.47 («Petition of the Company to the King», Londres, 23.02.1676); BL,IOR/H/42,fls.325-
336 («Memorial da Companhia sobre Bombaim», Londres, 12.02.1677). 

899 BL,IOR/E/3/88,fls.132v-140v («Carta dos Directores da EIC para o Conselho de Surate», Londres, 
08.03.1676). 

900 J.M. CAMPBELL, op. cit., vol. III, p. 70 («Carta de Surate para Bombaim», Surate, 04.07.1676). 
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A Companhia chegava a evocar que a cobrança de taxas seria uma represália 

pela acção territorial britânica junto dos habitantes portugueses, mas que o facto de 

esse assunto estar resolvido não impedia a continuação das ofensas portuguesas901. 

Parece-nos, contudo, uma situação diferente e sem correlação. As represálias e 

reacções portuguesas às apreensões territoriais foram noutra direcção, como vimos 

anteriormente, não se encontrando documentado testemunhos que justifiquem 

aquela conclusão britânica. Esta era, contudo, a sensibilidade que a Companhia em 

Londres possuía acerca das motivações portuguesas, atribuindo-as à sua mesquinhez e 

vingança e não tanto por uma simples leitura diferente dos direitos consagrados. 

As queixas britânicas para a Europa sucederam-se e eram transversais a todos 

os governadores. John Petit, governador de Bombaim frisava, em 1677, que a cobrança 

de taxas em Taná era, por norma, de 10%, atingindo no caso de produtos como a 

madeira os 33%. Números superiores aos 3% que referia serem cobrados noutras 

partes do interior indiano e que nunca haviam sido executados durante o domínio 

português naquelas partes. O governador acrescentava que a circulação de Bombaim 

para o interior estava obstruída pela acção portuguesa, dado que as ilhas de Caranjá e 

Salsete «almost surround us, and they [Portugueses] are ever exquisite seekers of all 

ways imaginable to do us mischief, envying as we suppose the sudden prosperity this 

place is risen to». A isto adicionava-se o embargo de provisões, como o arroz, ou 

impostos elevados «upon even herbs and fruit and hens which poor people bring over 

at Bandra»902. Para Petit as acções portuguesas tinham motivos claros, centrando-se 

na limitação da prosperidade comercial de Bombaim, como centro que rivalizava 

economicamente com as possessões vizinhas portuguesas. 

A sistemática pressão que ecoava da Ásia consubstanciou-se, em 1677, numa 

longa exposição de Carlos II para o príncipe regente português, reclamando a 

indeminização de cerca de 70 mil libras pelas perdas comerciais e alfandegárias 

infligidas. Em simultâneo, reiterava as ordens da Companhia para que fosse recusado o 

pagamento de qualquer taxa imposta naquelas águas, baseando a sua argumentação 

                                                           
901 BL,IOR/H/42,fls.325-336 («Memorial da Companhia sobre Bombaim», Londres, 12.02.1677). 

902 G.W. FORREST, op. cit. vol. I, pp. 120-121 («Carta do governador de Bombaim, John Petit, para os 
directores em Londres», Bombaim, 03.02.1678).  
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no artigo 11º do tratado de 1661903. Não deixava de reforçar, como era hábito, que se 

evitasse o deflagrar de um confronto entre ambas as forças904.  

É neste contexto que o monarca inglês recusou o auto de entrega de 1665, 

como já aludimos atrás, e que isentava as embarcações portuguesas de qualquer 

pagamento nas águas de Bombaim, assim como lhes conferia total liberdade comercial 

e de navegação na jurisdição britânica. Em missiva para D. Pedro pedia que o 

embaixador português em Londres se apresentasse com faculdade para explicar junto 

dos deputados ingleses o artigo 11º, de modo a esclarecer todas as dúvidas. 

Reclamava concretamente a cobrança das taxas em Caranjá e Taná, que tornavam a 

posse de Bombaim inútil. Reforçava que aquela prática possuía ainda menor sentido 

quando não fora aplicada na época da coroa portuguesa e era contrária ao tratado, 

pois acreditava-se que as águas de Salsete encontravam-se sobre a influência jurídica 

de Bombaim. Carlos II acrescentava, também, que seriam dadas ordens aos seus 

vassalos para que resistissem a esta cobrança arbitrária e injusta, exigindo que fossem 

restituídos os anteriores pagamentos. Relembrava que este foco de antagonismo 

arrastava-se há bastante tempo, não tendo tido qualquer resultado as várias 

exposições efectuadas junto do vice-rei905. Ao embaixador inglês em Lisboa, Francis 

Parry, era atribuída a missão de entregar esta missiva ao regente e «solicit then, and 

from time to time afterwards by, memorials and other diligence some effects, as it is a 

matther which His Majesty takes very much to heart»906. 

 Na monção do início daquele ano de 1677 Carlos II havia enviado uma missiva 

para o vice-rei, protestando pelos «danos que nossos súbditos sofreram que a dita ilha 

de Bombaim com todos os seus adjacentes não nos fosse entregue desde o princípio 

com boa fé e por concerto como foi conveniente» e, não bastando isso, «manda-mos 

os nossos súbditos da Companhia da India que se sujeitem a postulados tão arbitrários, 

e injustos a pagar os ditos tributos em Taná e Caranjá como coisa que é contra o nosso 
                                                           
903 NA,PC2/65,fls.491-496 («Resposta às queixas efectuadas pela EIC em Bombaim acerca da exação de 
taxas às embarcações inglesas que passem por Taná e Caranjá», Londres, 23.02.1677). 

904 BL,IOR/E/3/88,fls.203-211v («Carta dos Directores da EIC para o Conselho de Surate», Londres, 
07.03.1677). 

905 AHU,Índia,cx.55,doc.166 («Carta do rei da Inglaterra ao príncipe D. Pedro», Londres, 20.11.1677). 

906 NA,CO77/13,fl.284 («Carta de Coventry, secretário de estado, para o enviado inglês em Lisboa, 
Francis Parry», Londres, 01.12.1677). 
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real domínio e as leis de todo o mundo»907. “Jogando em todos os tabuleiros”, de 

Lisboa a Goa, o monarca britânico insurgia-se de forma aberta contra a política 

aduaneira praticada pelo vice-rei português, recuperando nas suas críticas o processo 

de entrega da ilha, questão já resolvida mas que claramente deixou marcas no 

relacionamento bilateral.  

O vice-rei português, D. Pedro de Almeida, respondeu para Londres que 

Caranjá tinha sido sempre a alfândega de toda a «terra firma» portuguesa, tal como 

Taná o era dos muçulmanos e Bombaim «adonde todos pagão direitos na forma dos 

foraes antigos e costume do tempo do domínio dos mouros». Sendo que se ali, os 

portugueses pagavam os direitos cobrados, o vice-rei não achava correcto que os 

britânicos não fizessem o mesmo nos domínios da coroa portuguesa908, situação 

corroborada pelo Conselho Ultramarino909.  

Uma vez que não conseguiam por termo às cobranças portuguesas, os 

britânicos retaliaram com a recolha coerciva de taxas sobre a circulação e aquisição de 

produtos, «obrigando-as por força de armas a pagar direitos, e ancoragens na sua 

Alfandega, e tirar cartazes»910, entendendo que a circulação comercial nos portos da 

ilha de Salsete e Caranjá eram da área de jurisdição do mandovim de Maim. Atitude 

que gerou o protesto do vice-rei junto do governador britânico, acreditando os 

conselheiros de Goa que neste diferendo «sem chegarmos a termos do rompimento os 

podíamos reduzir ao que fosse justo»911. Os portugueses demonstravam confiança na 

sua superioridade militar, crendo que pela via da espada poderia se solucionar o que 

as palavras tardavam a cumprir. A reacção portuguesa passou, então, pela interrupção 

da passagem de mantimentos para o território britânico e a suspensão da embarcação 

                                                           
907 BL,IOR/M/Add.20.877,fls.93v-96v («Carta de Carlos II para o vice-rei», Londres, 10.03.1677). 

908 CTCP, III, pp. 148-151 («Carta do vice-rei, D. Pedro de Almeida para Carlos II», Goa, 11.11.1677). 

909 AHU,CCUI,cod.212,fl.66v-68v («Parecer do Conselho Ultramarino sobre a cartas do rei de Inglaterra 
acerca de assuntos da presença em Bombaim», Lisboa, 10.05.1678). 

910 CTCP, III, pp. 160-163 («Carta do governador da Índia António Paes de Sande para o Príncipe 
Regente», Goa, 20.01.1679). 

911 ACE, IV, doc.125, pp. 320-323 («Assento do Conselho de Estado acerca dos direitos que os ingleses de 
Bombaim fizeram pagar a um pataxo de Taná», Goa, 18.05.1678). 
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diária que ligava Caranjá a Bombaim, «para que vendo-se os Inglezes por este modo 

atalhados, e faltos do necessário os podessemos reduzir ao que fosse justo»912. 

  A chamada do mandovim de Maim para o antagonismo entre ambos os lados 

introduzia, todavia, um novo foco de divergência a vários níveis, como veremos mais 

adiante. Além da questão da legitimidade da posse britânica sobre a região de Maim 

(que alguns sectores portugueses persistiam em reclamar), adicionava-se os diferentes 

entendimentos sobre a área de influência do seu mandovim e do de Bandorá. 

Levantava-se, assim, em sobreposição e em simultâneo, um novo foco de dissidência, 

que se arrastaria ao longo do século XVIII e que iria originar duas confrontações 

militares.   

A persistência do status quo, numa oposição que se arrastava há quase duas 

décadas, pressionou um endurecimento, aparente, da posição da EIC, uma vez que em 

1683 ordenava o envio para a Ásia de cerca de oitenta soldados. Deste modo, e 

achando-se que a Companhia estava «so strong», ordenava-se aos seus oficiais para 

«pay no customs at Tana nor Caranja, and of the Portugals do you any injury, to 

compel your right and revenge yourselves of them as well as you can, until they shall 

agree to do those things»913. As directrizes anteriormente transmitidas por Londres, de 

resistência às exacções portuguesas, que podiam ter falhado a sua aplicação pela 

fraqueza de meios militares, teriam agora todas as condições para serem exercidas e 

reforçadas. Acrescentava-se que «you may (if the Vice King of Goa approve thereof) 

agree to a suspension of the customs and of all acts of violence on both sides, until this 

matter be determined in England by His Majesty and the Portugal ambassador»914. 

Vincava-se de novo a Europa como palco decisório de dissidências mais fracturantes, 

cujo desfecho não se conseguia obter nos órgãos de decisão asiática. 

As duas partes em contenda assumiram as suas estratégias e vincaram 

posições, o que conduziu o antagonismo para um impasse e a persistência de 

oposições durante as décadas seguintes, que nunca chegaram a ser efectivamente 

                                                           
912 CTCP, III, pp. 160-163 («Carta do governador da Índia António Paes de Sande para o Príncipe 
Regente», Goa, 20.01.1679). 

913 BL,IOR/E/3/90,fls.129-133v («Carta dos Directores da EIC para Surate», Londres, 16.11.1683). 

914 J.M. CAMPBELL, op. cit., vol. I, pp. 96-97 («Carta dos directores de Londres para Surate», Londres, 
07.04.1684). 
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resolvidas enquanto se manteve a convivência fronteiriça anglo-portuguesa. Neste 

sentido, é recorrente o aviso para os novos governadores britânicos acerca da situação 

alfandegária do território, reiterando-se as ordens para «never to pay the Portuguese 

any custom at either of those places»915. Eram repetidos, também, os protestos sobre 

novas tentativas de exacção, contestando-se em concreto a isenção das embarcações 

sidis em Taná, em contraste com as cobranças efectuadas aos britânicos916. 

Constatamos assim que perdurou ao longo de Setecentos, se bem que com menor 

incidência, um clima de tensão recorrente e, inferimos, de aceitação mútua do que 

consideravam ser práticas ilegais do seu rival europeu. Os portugueses continuavam a 

insistir na cobrança de taxas e os britânicos persistiam na sua resistência, sendo de 

supor que, em diversas ocasiões ao longo do primeiro quartel do século XVIII, ambas as 

partes tiveram de ceder de modo a evitar a escalada de tensões, que tanto preocupava 

as cortes europeias. Nestes espaços de poder a questão manteve-se presente até 

finais da década de 1730917, ou seja, até à sua conclusão por via indirecta (pela 

conquista marata da Província do Norte), num sinal inequívoco de que esta era uma 

temática importante e estrutural para o desenvolvimento comercial e económico de 

Bombaim. A resistência britânica, que por isso acabava por ser pouco afectada, e a 

pouca capacidade e disponibilidade portuguesa (neste caso específico) fizeram 

perdurar esta situação até ao fim da presença portuguesa na região. 

*** 

As estratégias e posições assumidas desde início pelos vários centros de poder 

mantiveram-se, grosso modo, ao longo das décadas de oposição e reflectiram neste 

caso concreto (no quadro geral dos diversos antagonismos anglo-portugueses na 

região) uma reduzida flexibilidade e cooperação negocial. Foi notório o díspar 

entendimento que cada lado tinha, não só do que havia sido estipulado (o acordo de 

                                                           
915 BL,IOR/E/3/92,fls.135v-137 («Instruções da EIC para John Gayer, novo governador de Bombaim», 
Londres, 26.05.1693). 

916 BL,IOR/E/4/449,fls.18-21 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 16.03.1704); 
BL,IOR/H/60,fl.21 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 26.09.1716); BL,IOR/H/60,fl.24 («Carta do 
Presidente Boone», Bombaim, 20.12.1718). 

917 NA,SP,89/91,fls.55-56 («Carta dos directores da Companhia para o duque de Newcastle», Londres, 
05.06.1735); BL,IOR/E/3/106,fls.317v-333 («Carta dos directores da EIC para o presidente e conselho de 
Bombaim», Londres, 11.03.1736); NA,SP,89/39,fl.11 («Carta do Lord Tyrawly para o duque de 
Newcastle», Lisboa, 20.04.1736). 
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1661, o auto de entrega de 1665 e a jurisdição do mandovim de Maim), mas também 

da prática costumeira até então experimentada (a cobrança sobre a circulação em 

Taná e Caranjá desde os séculos passados).  

As queixas sistemáticas de Bombaim esbarraram logo em Goa, que defendia o 

direito português em cobrar taxas de comércio e de circulação nos portos de Taná e 

Caranjá. Evocava que todos os comerciantes, inclusive portugueses, eram ali 

tributados e, por fim, remetia para Lisboa uma decisão vinculativa sobre a contenda. 

As cortes europeias foram, de facto, um palco de debate e de apelo sobre esta questão 

particular, contrastando com outras dissidências anglo-portuguesas. A recorrência e 

constante intervenção dos diversos agentes europeus (directores da Companhia e 

embaixadores ingleses) acabaria por conferir uma maior exposição a esta contenda do 

que o conflito em torno da terra, se bem que para isso tenha contribuído o final, 

oficial, das dissidências territoriais no início da década de 1670. O Court of Directors da 

East India Company pressionou de forma sistemática a intervenção e a resolução das 

cortes de Lisboa e Londres, reforçando o papel decisório que estas detinham na 

resolução do conflito. Por outro lado, vincavam recorrentemente que a defesa da 

posição britânica no terreno não deveria desencadear uma ruptura entre ambas as 

partes. Temia-se, pois, que um conflito aberto pudesse tornar-se ainda mais 

desvantajoso e prejudicial para os interesses da Companhia, sendo uma das razões a 

particular posição geográfico-comercial do território britânico, que o tornava 

vulnerável a bloqueios comerciais portugueses. Tal receio não impediu, antes pelo 

contrário, o reforço dos meios defensivos da Companhia, dotando-a de melhores 

condições de resistência à coacção portuguesa, o que também era demonstrativo do 

reduzido aparato militar que a Companhia ali detinha, situação transversal ao século 

XVII e parte do XVIII que, como já referimos, limitou a estratégia britânica e expunha-a 

a alianças e compromissos parcelares. 

 A pressão de Carlos II e dos seus enviados não surtiram efeito, mantendo a 

corte portuguesa a sua aprovação do que era praticado no espaço asiático. A questão 

era, de facto, melindrosa e, por isso, foi rapidamente transposta dos poderes locais 

para os poderes europeus. Ambas as cortes estavam, pois, atentas (ou eram chamadas 

à atenção) ao que se passava na Ásia e de que os privilégios e direitos em contenda 
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eram relevantes para as estratégias de ambos os poderes. O acirrar de posições 

projectou o antagonismo para um impasse e uma tensão recorrente, nunca se 

desencadeando, todavia, uma situação de conflito aberto, por iniciativa local ou 

europeia. Tal facto era significativo de que na hierarquia de prioridades a paz, ou pelo 

menos, a convivência pacífica entre portugueses e britânicos sobrepunha-se, no geral, 

à questão específica das taxas alfandegárias. 

 

4.2.2 – OUTROS FOCOS DE DISSENSÃO ALFANDEGÁRIA E MARÍTIMA 

O choque de interesses sobre a navegação de embarcações estendeu-se, se 

bem que em menor escala, aos restantes portos da região, tanto em Bombaim como 

em Salsete, a que se adicionaram, de igual modo, dissidências em torno dos direitos de 

pesca naquelas águas. A persistência de tensões na navegabilidade comercial foi, 

assim, transversal a toda a região. Além de Taná e Caranja, o Estado da Índia exigia o 

pagamento de taxas nos portos de Turumbá e Bandorá, na ilha de Salsete.  

Nesta ilha, os britânicos, em retaliação, coagiram o pagamento de direitos no 

porto de Versavá, medida que se estendeu, naturalmente, ao de Bombaim. Deste 

modo, logo no início da década de 1670, o vice-rei lamentava para Lisboa a exigência 

britânica para que uma fragata portuguesa pagasse direitos em Bombaim, uma das 

razões pela qual classificavam o seu governador, Henry Gary, como um «inimigo da 

nação portugueza»918. As medidas britânicas e consequentes protestos portugueses 

perduraram nos anos seguintes919, todavia, eram os próprios britânicos quem 

questionavam os reais benefícios daquelas práticas. Surate pedia, em 1676, que se 

elaborasse um relatório sobre o impacto comercial desta política, concluindo que esta 

constituía «a discouragement to all vessels trading to your port» e, 

consequentemente, ao comércio de Bombaim920. Em Versavá a situação era mais 

complicada. Este porto situava-se em Salsete, sob a jurisdição portuguesa, o que se por 

si só era uma grande afronta aos direitos de soberania portuguesa. A argumentação 

                                                           
918 CTCP, III, p. 115 («Carta dos governadores António de Melo de Castro e Manuel corte Real de 
Sampaio ao rei», Goa, 25.01.1670). 

919 BL,IOR/G/3/7,fl.29 («Carta de Bombaim», Bombaim, 26.03.1676). 

920 J. CAMPBELL, op. cit., vol. III, p. 270 («Carta de Surate para Bombaim», Bombaim, 14.05.1676).  
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britânica, de que havia exercido a recolha de direitos ali durante a governação régia de 

Bombaim921, além de não ser correcta, esbatia na posse efectiva daquele porto pelo 

Estado da Índia, razões suficientes para a antagonismo ali ter sido efémero922. 

 A edificação portuguesa, em 1676, de alfândegas em Turumbá e Bandorá, 

obstruindo por completo as entradas e saídas de Bombaim, intensificou a crispação 

anglo-portuguesa. A navegabilidade do rio que passava em Bandorá e Maim, remetia 

como já vimos para os direitos sobre a posse daquela última aldeia e da jurisdição do 

seu mandovim, cujo enlace subsistiria até ao final da presença portuguesa naquele 

espaço. A cobrança de taxas aduaneiras em Bandorá era exercida pelos jesuítas desde 

1570, por mercê de D. Sebastião. A aplicação destas taxas numa via fluvial, central na 

circulação do espaço britânico, juntamente com Turumbá, era entendida pela 

Companhia como bloqueante para o seu fluxo comercial e desenvolvimento, pelas 

dificuldades de abastecimento e de atracção de mercadores. Esta percepção era 

comunicada pelo governador britânico para Surate, em carta de 1677, onde afirmava 

em tom de lamento que «the egress and redress for merchants up the country of 

Bombay is totally obstructed» e, por conseguinte, vaticinava de modo assertivo que 

«whilst we are so encompassed with the Portuguese and Shivaji on all sides, we cannot 

expect our trade greatly to increase»923.  

Apesar destes constrangimentos, as queixas do governador britânico junto do 

capitão-general do Norte, Emanuel Saldanha, foram reprovadas por Gerald Aungier, 

governador em Surate, afirmando que aquelas expunham as fraquezas e necessidades 

britânicas junto de um opositor que «may lawfully execute his own authority in his 

own jurisdiction». Os vários anos de governação e experiência asiática de Aungier 

faziam com que o oficial britânico antecipasse pouca ou nula receptividade aos 

protestos de Bombaim. Assim, e entendendo que as limitações alimentares poderiam 

ser contornadas pois, como o próprio governador afirmara, «we could find other ways 

                                                           
921 BL,IOR/G/3/2,fls.35, 39-40 e 56 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 04.03.1675, 
15.03.1675 e 28.01.1676). 

922 BL,IOR/G/3/8,fl.19 («Carta do Conselho de Bombaim», 08.05.1679); BL,IOR/G/36/19 («Carta do 
Conselho de Surate», Surate, 19.05.1679). 

923 BL,IOR/G/3/7,fls.62 e 65-66 («Carta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 12.10.1676, 05.11.1676 e 
14.11.1676); J. CAMPBELL, op. cit., vol. I, pp. 59-60 («Carta do governador e conselho de Bombaim para 
os directores em Londres», Bombaim, 03.02.1677). 
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to pass up the country with little trouble» Aungier, de forma mordaz, aconselhava «to 

overlook them [portugueses] and laugh at them with a pleasant scorn», garantindo o 

abastecimento de milho e arroz nas terras muçulmanas924. 

Por esta época emergia outro antagonismo marítimo, apesar de a dissidência 

remontar ao início da governação britânica. Os portugueses, em particular alguns 

foreiros, reclamavam o seu direito da pesca nas suas aldeias e das rendas dos 

pescadores925. Os protestos eram recusados por Bombaim, que os entendia como 

prejudiciais aos interesses dos pescadores da região. Neste sentido apreenderam 

algumas embarcações portuguesas (posteriormente libertadas, conquanto não se 

aproximassem novamente daquelas águas926), a que se adicionou, em 1684, a taxação 

anual de uma rúpia a todas os barcos de pesca. Procuram utilizar esta medida, sem 

sucesso, como argumento negocial na cobrança das taxas portuguesas, pois foi 

sugerida a isenção das embarcações do Estado da Índia «if they agree to take of the 

customs they have injuriously laid on us at Thana and Karanja»927.  

Os portugueses exigiam, assim, a liberdade e isenção dos moradores de Salsete 

em pescarem nas águas de Bombaim, defendida como uma prática antiga e 

consagrada no auto de entrega, que instituíra que os pescadores podiam pescar 

livremente e que apenas estipendiavam o foro anteriormente pago à coroa 

portuguesa. Ressurgia outro antagonismo enquadrado sobre molduras jurídicas 

diferentes, apoiando-se os portugueses num auto de entrega que com o passar dos 

anos detinha cada vez menos força, recusado pelos britânicos, que remetiam os seus 

direitos para o tratado de 1661, razão pela qual a resistência portuguesa neste ponto 

tendeu a ser circunstancial e limitada. 

 

 

                                                           
924 G.W. FORREST, op. cit., vol. I, pp. 106-107 («Carta do governador, Gerald Aungier, para Bombaim», 
Surate, 27.10.1676). 

925 AHU,Índia,cx.54,doc.39 («Conjunto de documentos sobre Bernardim de Távora», Goa, 12.07.1675). 

926 J. CAMPBELL, op. cit., vol. I, p. 141 («Carta do conselho de Surate para a Companhia», Suali, 
27.01.1677). 

927 C. FAWCETT, art. cit. pp. 42-43. 
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4.2.3 – NOVO CONFISCO DE TERRAS  

No final da década de 1680, em simultâneo a estas dissidências marítimas e 

alfandegárias, emerge um novo foco de tensão, com a invasão do território de 

Bombaim pelo Sidi, no contexto do conflito anglo-mogor. O espaço britânico foi 

facilmente ocupado, entre Fevereiro de 1689 e Agosto de 1690, por forças que 

chegaram a ascender a 40 mil homens e que dominaram toda a região à excepção do 

forte de Bombaim, onde estava instalado o poder da Companhia928.  

No seguimento desta invasão alguns moradores e jesuítas foram acusados pela 

Companhia de desertarem das suas terras e das suas obrigações de defesa, evadindo-

se para Salsete. Consequentemente foi decidido confiscarem-se as terras aos 

moradores fugidos929, o que provocou, naturalmente, a imediata reacção 

portuguesa930. Tanto Goa como Lisboa demonstraram o seu repúdio perante a 

iniciativa britânica, o que demonstrava, de novo, que questões de posse e controlo 

territorial eram seguidas com particular atenção pelas cortes europeias, pois 

encerravam em si sérias questões de soberania e implicavam possíveis dissensões 

fracturantes. 

Em simultâneo com a pressão do embaixador português em Londres, as 

autoridades de Goa ordenaram ao general do Norte, Tristão de Mello de Sampaio, o 

bloqueio da passagem de bens para a ilha britânica, uma vez que «elles dependem 

muito das nossas terras para o seu sustento», procurando que através desta 

«demonstração vermos se obrigados da necessidade restituião o alheio931». Duvidava-

se, no entanto, da eficácia desta medida, dado que a ilha possuía vários portos de 

recepção de mantimentos, sendo que muitas das embarcações eram conduzidas por 

asiáticos. Reforçava-se, além disso, que os  

inglezes todas as vezes que entendem que queremos impedir-lhes o mantimento vão 
sugerir os inimigos a que fação algum movimento, mostrando ser contra as nossas 

                                                           
928 D. ALDEN, op. cit., p. 448. 

929 BL,IOR/G/40/4,fls.229-230 («Carta geral de Bombaim para a EIC», Bombaim, 15.01.1691); 
BL,IOR/E/3/92,fls.103-107 («Carta dos Directores da EIC para Bombaim», Londres, 29.02.1692). 

930 BL,IOR/H/54,fls.46-50 («Resposta da Companhia ao memorial do embaixador português», Londres, 
18.03.1692). 

931 AHU,Índia,cx.67,doc.61 («Carta dos governadores da índia ao rei, sobre vários particulares do 
funcionamento do Estado da Índia», Goa, 17.10.1692). 
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terras (…) para que os moradores e vassallos de Baçaim intimidados com a imaginação 
da guerra, e receosos de perderem os frutos que tem recolhidos, segurem os 
mantimentos, e assim o fazem metendo-os em Bombaim, assim para o terem mais 
seguro, como para lograrem a maioria da sua venda932.  

 

 Era entendido pelo vice-rei, D. Pedro António Noronha, conde de Vila Verde, 

que Bombaim, em caso de bloqueio comercial português, recorria a alianças 

específicas com os poderes asiáticos, de modo a que a ameaça militar destes 

pressionasse os habitantes de Bombaim a colocar a sua produção em Bombaim, e 

assim garantir a sua segurança. Teoria que não parecia corresponder inteiramente à 

verdade, pois a documentação britânica em épocas de embargo português, evoca a 

necessidade de contornar o espaço português e garantir bens alimentares de outros 

espaços, controlados por poderes asiáticos. 

A preocupação estendia-se a Lisboa, sendo que D. Pedro, perante a captura 

efectuada apresentou os seus protestos junto da corte londrina, ao mesmo tempo que 

recomendava para o vice-rei obrar «o que puderes e tiveres por conveniente, para que 

aos cristãos sejão restituidas as suas fazendas»933. Postura que era apoiada pelo 

Conselho Ultramarino, que entendia que se deviam tomar medidas assertivas na 

defesa dos direitos dos moradores portugueses, uma vez que «se deixarem passar esta 

ofensa abrem caminho a outras»934.  

Em sua defesa, a Companhia alegava que os portugueses e cristãos de 

Bombaim eram súbditos da coroa britânica, estando obrigados a prestar auxilio 

armado em caso de guerra, obrigação que se estendia, também, aos jesuítas que ali 

possuíam propriedades. Estas obrigações não haviam sido cumpridas aquando da 

invasão do Sidi, sendo alguns, inclusive, acusados de se juntarem às forças inimigas935. 

 Não obstante esta posição do poder britânico, a partir de 1692, ou seja, dois 

anos após a retirada dos homens do Sidi, procurou-se chegar a um entendimento com 

os moradores portugueses, servindo Cristóvão Souza de Távora, foreiro de Mazagão 

                                                           
932 CTCP, III, pp. 171-172 («Carta do vice-rei para o rei sobre Bombaim», Goa, 10.12.1695). 

933 FUP,MR,58,fl.47 («Carta do rei ao conde vice-rei», Lisboa, 23.03.1693). 

934 AHU,Índia,cx.67,doc.61 («Parecer do Conselho Ultramarino», Lisboa, 06.03.1694). 

935 BL,IOR/H/54,fls.46-50 («Resposta da Companhia ao memorial do embaixador português», Londres, 
18.03.1692). 
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(onde residiam a maioria dos moradores evadidos), como mediador entre as duas 

partes936. Refira-se que o foreiro português, no ano anterior, havia justificado a sua 

ausência do território por ter permissão do próprio governador britânico, John Childs, 

razão pela qual as suas terras foram restauradas logo em 1691937. Não deixa de ser 

estranho esta rápida restauração a um grande foreiro, o mesmo não se sucedendo 

com os Jesuítas, o que sugere que as conjunturas político-militares foram de novo 

aproveitadas pela Companhia para diminuir o poder territorial da força religiosa. De 

facto, era do interesse de Bombaim que as terras confiscadas, pelas rendas que 

geravam, fossem de novo ocupadas, pois reportava-se aquando do confisco que «all 

the estates are much decayed and the island also»938. 

Londres reforçava, todavia, a necessidade de manter o controlo das terras 

pertencentes aos grandes foreiros, «which are the only recompense we have left for all 

that vast expense and which we are resolved never to depart from, while we retain 

that Island». Referindo objectivamente os jesuítas, instava que estes fossem 

formalmente condenados (o que em 1693 ainda não havia sucedido) como houvera 

sido Álvaro Pires de Távora, recordando que este foreiro só havia recuperado as terras 

ante a pressão de Carlos II e D. Catarina939. Pelo contrário «as to the meaner sort of 

Portuguese we would use some commiseration to restore the Island again with 

working inhabitants», conquanto pagassem doravante ½ da sua produção940, valor 

significativamente superior ao pagamento de ¼ que havia sido estabelecido em 1672, 

na convecção de Aungier. Deste modo, e ante as directrizes proferidas pelos directores 

da Companhia, pode estranhar-se a restituição das terras a um grande proprietário, o 

que, tendo em conta que em 1694 todas as terras foram devolvidas, com excepção dos 

jesuítas, leva-nos a crer que os objectivos da Companhia incidiam somente em atacar o 

poder restante que a ordem religiosa ainda detinha na ilha, sendo a invasão do Sidi a 

“desculpa” ideal para o fazer. A oposição aos inacianos e às instituições católicas, no 
                                                           
936 BL,IOR/G/40/4,fls.269-270 («Carta geral de Bombaim para a EIC»), Bombaim, 05.05.1692).  

937 BL, IOR/G/36/93,fl.44 («Carta de Surate», 16.03.1691). 

938 BL,IOR/G/40/4,fls.269-270 («Carta geral de Bombaim para a EIC»), Bombaim, 05.05.1692). 

939 BL,IOR/E/3/92,fls.139-142v («Carta dos Directores da EIC para o presidente e conselho em Bombaim 
e Surate», Londres, 01.05.1693). 

940 BL,IOR/E/3/92,fls.139-142v («Carta dos Directores da EIC para o presidente e conselho em Bombaim 
e Surate», Londres, 01.05.1693). 
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geral, era palpável nas palavras de Jonh Ovington, capelão de Bombaim, que acusava 

os jesuítas de «invited the Siddy to exterminate all the Protestans there 

[Bombaim]941». 

 Em Agosto de 1694 procedeu-se à audiência dos moradores que pediam a 

restituição das suas propriedades, que admitiram o abandono das suas terras mas 

negaram o auxílio ao inimigo mogor942. Foi decidida a restituição das terras que não 

valessem mais de 200 xerafins anuais, devendo-se pagar ¼ da sua produção e ¼ do 

foro costumeiro, perfazendo assim ½ do seu património943. Excluía-se desta devolução 

patrimónios maiores, talvez como mais um pressuposto de ataque às fazendas 

inacianas, uma vez que grande parte dos foreiros acusados possuiriam pequenas 

propriedades e, por isso, não se enquadravam naquela directiva.  

Os jesuítas eram, pois, os principais visados, acusados de ofensas mais graves 

contra a Companhia, como o apoio ao invasor Sidi944. Argumentava-se, também, que 

como aquelas terras haviam sido de novo conquistadas, estavam isentas do acordado 

com os portugueses945. Os jesuítas negaram tal auxílio, assim como afirmaram a sua 

isenção em auxiliar militarmente na defesa de Bombaim, à luz da convenção de 1672 

e, também, pelo facto de serem súbditos de outra coroa946. A defesa inaciana não foi 

aceite, mantendo-se o confisco das suas terras no norte do território britânico, em 

Parela947, Vadala e Sião948. Foram, de igual modo, recusadas as várias tentativas 

                                                           
941 J.OVINGTON, op.cit., pp. 95-96. 

942 BL,IOR/G/3/4/,fls.15-17,pt.1 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 15.08.1694); BL,IOR/G/3/4/,fls.20-
24,pt.1 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 21.08.1694); BL,IOR/G/3/4/,fl.25,pt.1 («Petition», 
Bombaim, 24.08.1694). 

943 BL,IOR/G/3/4/,fls.20-24,pt.1 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 21.08.1694); 

944 Esta assistência ter-se-ia efectuado com a concessão de mantimentos, pólvora e ouro. Além disso, 
eram de igual modo incriminados por procurarem o apoio do governador mogor em Surate na 
restituição das terras confiscadas, assim como por terem dificultado o abastecimento da ilha. Cf. 
BL,IOR/G/3/4/,fls.18-19,pt.1 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 18.08.1694). 

945 AHU,Índia,cx.67,docs.31 e 61.  

946 BL,IOR/G/3/4/,fl.17,pt.1 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 17.08.1694). 

947 Os jesuítas mantiveram a sua igreja na aldeia de Parela que seria, no entanto, confiscada em 
definitivo em 1719, na sequência da expulsão do Patronato de Bombaim. Cf. D. ALDEN, op. cit., p. 96. 

948 BL,IOR/G/3/4/,fl.41,pt.1 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 10.10.1694). 
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efectuadas, em Bombaim e Londres, nos anos e décadas posteriores949. Os directores 

da Companhia corroboraram esta decisão, descrevendo os religiosos como sendo 

«always proud treacherous and false to our interest and given you constant trouble». 

Por isso, concluíam, «we should be glad to hear, you had entirely rooted them out of 

the Island, and not suffered them to retain any footing there»950. 

Declarações que são expressivas do enquadramento da estratégia britânica, 

que não nos parece uma política de teor religioso mas, sobretudo, com objectivos anti-

jesuítas. As acções britânicas reflectiam a sua tentativa de eliminar ou minimizar os 

grandes poderes da região por si governada, nos quais se incluíam os inacianos. Desta 

forma, cremos que a intenção de Bombaim residia na expropriação das terras dos 

jesuítas e consequentemente no arrendamento aos seus anteriores rendeiros, numa 

política que visava, somente, eliminar o grande foreiro. A perseguição aos jesuítas era, 

assim, encarada de um ponto de vista económico mas, também, militar, dado que 

aqueles, como senhores da aldeia de Bandorá, controlavam o corpo militar e, por isso, 

representavam uma constante ameaça à soberania britânica. Era, pois, uma oposição à 

instituição e não há religião, não existindo indícios de anti-catolicismo contra a 

comunidade, por não se enquadrar nos pressupostos de controlo territorial e 

económico da região, acima referidos. 

 

 

4.3 – Diminuição das dissensões e a contenda em torno de Maim 

 

 Os últimos anos do século XVII e a primeira década de Setecentos 

caracterizaram-se pela redução dos antagonismos apesar de, como já afirmámos, 

perdurarem com menor incidência e impacto as divergências em torno das taxas 

                                                           
949 BL,IOR/H/36,fl.98 («Memorial do enviado português para o monarca britânico», Londres, 
15.05.1695); BL,IOR/E/1/3,fls.388-393v («Carta de Lord Darmouth para o Governador da Companhia», 
Londres, 01.11.1711).  

950 BL,IOR/E/3/92,fls.248v-253 («Carta dos Directores da EIC para o presidente e conselho em 
Bombaim», Londres, 01.07.1696). 
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alfandegárias. Na viragem do século, o foco conflitual centrou-se na aldeia de Maim e 

na jurisdição do seu mandovim. 

O rio de Maim constituía a fronteira natural que dividia o território de 

Bombaim (na margem sul) da região de Salsete (na margem norte). Permitia, também, 

a ligação com vários pontos relevantes da região, como o Mar Arábico (onde 

desaguava) e o interior do território indiano951. O enquadramento geográfico do rio de 

Maim, como também o de Bombaim, tornavam-no na rota habitual das embarcações 

«que de ordinário fazem sua de rota para o Norte»952 e, por isso, eram vias 

privilegiadas no tráfego de e para a ilha de Salsete e restante subcontinente indiano. 

Dizia-se na época que do porto de Bandorá saíam para as aldeias do Norte todo o 

abastecimento de peixe seco, «de que ordinariamente são faltas e em nenhuma outra 

parte abundantes»953, pois a outra alternativa fluvial obrigava as embarcações em 

«grande detrimento em dar a volta a toda a ilha, saindo pela baía ou Barra grande [de 

Caranjá]»954. Esta importante localização geográfica tornava-o, assim, num local 

estratégico e alvo de conflito. 

Como já vimos, os direitos alfandegários no rio de Maim encerravam uma 

divergência diferente dos outros portos, pois acoplavam consigo a questão da posse 

territorial de Maim e da sua alfândega. Aquela aldeia não fizera parte do auto de 

entrega de 1665 (tal como Sião e Vadala), pois o vice-rei, de modo a restringir os 

territórios a conceder, invocava que as aldeias eram pequenas ilhas e, por isso, 

separadas do território de Bombaim. Melo de Castro recuperava de forma astuta a 

situação geográfica da região de inícios do século XVI. Todavia, um século e meio 

depois, a morfologia da região era necessariamente diferente e as outrora ilhas 

autónomas estavam apenas separadas por um pequeno curso de água, que se passava 

a pé. Assim, toda aquela região foi de imediato ocupada pelos britânicos, não obstante 

                                                           
951 O seu fluxo tinha ligação com o rio de Bombaim, a este da ilha, cuja nascente se localizava no interior 
da Província do Norte. 

952BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…», cit.). 

953 Ibidem. 

954 Ibidem. 
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os protestos de Goa, cuja debilidade da sua argumentação fez com que acabasse por 

se resignar perante a inevitável perda territorial955. 

Os direitos dos foreiros portugueses em Maim, tal como noutros espaços da 

região, foram respeitados pelo governo britânico, em particular o do mandovim da 

aldeia, sob o poder de Francisco Murzelo Coutinho. Até final do século, os britânicos 

apenas detiveram o domínio daquele foro por duas ocasiões: entre 1667-72 (aquando 

da detenção temporária deste e de outras fazendas) e 1681-84 (período que mediou a 

morte de Francisco Coutinho e a nova mercê régia do vice-rei português). O primeiro 

momento já foi abordado no ponto anterior, sendo que a segunda posse, no início da 

década de 1680, foi uma ocasião de igual tensão no relacionamento anglo-português. 

A Companhia britânica, no seguimento da morte do foreiro português, assumiu o 

domínio do mandovim, uma vez que aquele era o último possuidor na ordem das vidas 

aforadas, não tendo deixado descendência ou transferido esse direito para outro 

parente. Três anos depois, em 1684, Francisco de Távora aforava o mandovim por três 

novénios a António Camelo de Abreu que, contudo, viria a falecer em 1700, muito 

antes do término da sua mercê. Esta nova vaga no mandovim foi aproveitada pelo 

governo de Bombaim, agora de forma definitiva. 

No triénio da década de 1680 em que assumiu o controlo sobre o mandovim, a 

Companhia e o Estado da Índia envolveram-se num forte antagonismo em torno dos 

direitos alfandegários cobrados em Maim, em particular entre 1681-1682. Os 

britânicos defendiam a legitimidade da posse do território e da alfândega de Maim, 

com todos os direitos que se cobravam nela, não só às embarcações que entravam e 

saíam das terras portuguesas, mas também das aldeias circunvizinhas e fronteiras a 

Maim. Segundo a Companhia, o seu direito estava consagrado no foral do rei 

português sobre aquele mandovim, o que incluía os portos de Turumbá, Versavá e 

Bandorá956.  

                                                           
955 P. NOBRE, A Entrega de Bombaim ao Reino Unido (1661-1668): um processo político-diplomático, 
Dissertação de Mestrado em História, Universidade Nova de Lisboa, 200, pp. 109-112. 

956 BL,IOR,H/60,fls.93-111 («President Boone remarques on the Portuguese envoy Memorial», 
Bombaim, 16.08.1723); BL,IOR,H/60,fl.21 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 26.09.1716). 
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A posição de Goa era, naturalmente, díspar, defendendo que os direitos das 

embarcações do rio de Maim eram da pertença daquele mandovi pela doação feita por 

D. Sebastião ao colégio da Companhia de Jesus. Deste modo, 

e no caso que antes disto pelo foral antigo pertencesse ao mandovim de Maim, como 
tudo era da mesma Majestade se não podia duvidar que já ficaram pertencendo aos 
religiosos da Companhia por aquela doação (…). E estando já desmembrados dos 
direitos que se pagasse em o mandovim de Maim, já não se podiam dar com a ilha de 
Bombaim957.  

 

Ou seja, como os territórios de Salsete e Bombaim eram, ao tempo, da 

pertença da mesma coroa, não se duvidava que, de presente, aqueles direitos se 

conservassem na pertença dos ditos religiosos. 

A iniciativa de contestação terá partido do lado português, tendo o capitão-

geral do Norte, D. Rodrigo da Costa (apelidado pelos oficiais de Bombaim como «a very 

violent proud man»958) colocado, em 1681, uma embarcação a controlar a passagem 

de navios entre Bandorá e Maim. Esta acção, que tinha o intuito de coagir o 

pagamento de taxas na alfândega de Bandorá ou Versavá, «upon penalty of loosen 

their estates and having their houses burnt»959, era descrita pelos britânicos como «a 

thing never known before»960. Foram, de igual modo, mobilizados cerca de 500 

homens para as margens do rio, incluindo «many men of quality amongst them, 

because of the many sombraidoes that he did see»961. O poder português 

demonstrava estar disposto a defender o controlo da alfândega, que acreditava ser o 

seu direito, destacando para efeito um contingente militar, composto por elementos 

de estatuto na estrutura do Estado da Índia. Por outro lado, afirmava-se determinado 

a reivindicar, de novo, a aldeia de Maim, reacendendo a disputa territorial das décadas 

anteriores. De facto, de acordo com o conselho de Bombaim, era reportado que «on 

                                                           
957 ACE, V, doc.133, pp. 361-364 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 27.08.1722). 

958 BL,IOR/G/3/2/,fls.8-9,pt.6 («Conselho de Bombaim»), Bombaim, 13.05.1681). 

959 BL,IOR/G/3/2/,fls.11-13,pt.6 («Conselho de Bombaim», Bombaim 15.05.1681). 

960 BL,IOR/G/3/2/,fls.7-8,pt.6 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 11.05.1681). 

961 BL,IOR/G/3/2/,fls.8-9,pt.6 («Conselho de Bombaim»), Bombaim, 13.05.1681). 
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the Island [Salsete] that D. Rodrigo da Costa, captain general should say Mahim was 

not the English due, and that he would not suffer them longer to enjoy it»962. 

No seguimento deste posicionamento português, várias embarcações britânicas 

foram apreendidas e coagidas a não reconhecer a legitimidade da alfândega de 

Maim963, assim como foi impedida a saída de barcos com mercadorias destinadas a 

Bombaim964 (como já havia sido feito em anos anteriores), o que colocava a ilha em 

sérias dificuldades de abastecimento, nomeadamente de milho e arroz965.  

Esta posição gerou a reacção britânica, que dispôs várias embarcações militares 

no rio de Maim, com o intuito de obrigar os barcos portugueses a prestarem o devido 

pagamento na sua alfândega, protegendo, de igual modo, os seus navios da coação 

portuguesa, executada a partir dos fortes da banda norte do rio966. Era realçado, 

contudo, que estas directrizes deviam ser executadas «with as little violence as may be 

(…) but should the Portuguese fire on you, in such case we would have you defend 

yourself». Sublinhava-se, de igual modo, a preocupação para que «not have you give 

the first blow, but proceed with all caution according unto your former orders»967. Era 

inevitável uma reacção e mobilização na defesa dos interesses britânicos, marcando 

uma posição de força. Existia, todavia, uma notória preocupação em se manter uma 

postura defensiva, não se pretendendo antagonizar as forças portuguesas e, 

sobretudo, serem os causadores de um rompimento com Goa. Este posicionamento 

britânico manter-se-ia, grosso modo, nas décadas seguintes, entendendo-se não 

possuírem as defesas militares necessárias para confrontar directamente o Estado da 

Índia ou as forças asiáticas, posicionamento que também se estendia ao campo 

português, onde as movimentações militares eram desempenhadas com o intuito de 

fazer valer as suas pretensões com o mínimo de hostilidade possível.  

                                                           
962 BL,IOR/G/3/2/,fls.8-9,pt.6 («Conselho de Bombaim»), Bombaim, 13.05.1681). 

963 BL,IOR/G/3/2/,fls.13-14,pt.6 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 16.05.1681). 

964 BL,IOR/G/3/9,fls.1-2,pt. 3 («Carta do Conselho de Bombaim para Surate», Bombaim, 21.12.1681). 

965 BL,IOR/G/3/2/,fls.21-22,pt.6 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 26.08.1681); BL,IOR/G/3/9/,fls.1-
2,pt.3 («Carta do Conselho de Bombaim para Surate», Bombaim, 21.12.1681). 

966 BL,IOR/G/3/2/,fls.13-14,pt.6 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 16.05.1681); BL,IOR/G/3/2/,fls.27-
28,pt.6 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 26.09.1681). 

967 BL,IOR/G/3/2/,fls.22-23,pt.6 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 12.09.1681). 
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Estas condicionantes defensivas estruturais, juntamente com a pressão marata 

na região a norte da Província portuguesa, terão sido preponderantes para impor um 

entendimento, que se formalizaria logo em Fevereiro de 1682. Neste entendimento, o 

padre superior de Bandorá, Francisco Viegas, terá tido um importante papel, servindo 

de intermediário entre o capitão-geral do Norte e o governo de Bombaim968. Neste 

sentido, e após cerca de nove meses de tensão, foram levantadas as restrições 

comerciais portuguesas e aberto os seus portos aos britânicos, permitindo-se a 

passagem de embarcações e de todo o tipo de provisões969. Era um entendimento 

circunstancial que não resolvia a grande questão de fundo que afastava os dois 

poderes, razão pela qual perduraram as desinteligência e as cobranças contestadas de 

parte a parte970. Esse status quo é, em parte, referido por Alexander Hamilton, em 

finais da década de 1680, quando afirmava haver «several villages standing between 

Versavá and Bombay on the sea-shore, but Bandorá is the most conspicuous, which 

fronts Mahim on Bombay, about a mile distant. The Portuguese have some great guns 

plated at Bandorá, but they have no trade, because the river belongs to the English; 

and all customs of goods, either imported or exported, are paid at the custom-house 

of Mahim»971. Denota-se nas palavras do mercador britânico que mantinha-se a 

tensão e o olhar atento sobre a aldeia de Bandorá, de onde provinham os maiores 

atritos e que, de momento, estaria “subjugada” à soberania alfandegária do mandovim 

de Maim, com repercussões a nível comercial e económico. 

As dissidências ressurgiriam de forma mais fracturante na passagem do século, 

nos mesmos moldes anteriores: mobilização de embarcações militares, bloqueio 

alimentar e imposição da cobrança de taxas972. Nessa altura, em 1699, o conselho de 

                                                           
968 BL,IOR/G/3/9, fls.5-8, pt.3 («Carta do conselho de Bombaim para Surate, Bombaim, 04.02.1682). 

969 BL,IOR/G/3/9/,fl.11,pt.3 («Carta do Conselho de Bombaim para Surate»), Bombaim, 20.02.1682). 

970 BL,IOR/G/3/3/,fls.42-46,pt.1 («Carta do presidente de Surate para o vice-governador e conselho em 
Bombaim», Bombaim, 14.03.1685); BL,IOR/G/3/3/,fls.201-202,pt.2 («Carta do vice-rei para o vice-
governador de Bombaim», Baçaim, 21.04.1686); BL,IOR/G/3/3/,fls.203-204,pt.2 («Carta de resposta do 
vice-governador de Bombaim ao vice-rei», Bombaim, 20.05.1686). 

971 A. HAMILTON, op. cit. p. 105. 

972 Nos primeiros dois anos de Setecentos o general do Norte efectuou dois bloqueios à ilha, de 
passageiros e mercadorias: numa primeira ocasião, devido ao confronto entre embarcações, 
culminando na apreensão de um barco português e respectiva mercadoria; num segundo momento, sob 
a justificação de que as embarcações britânicas auxiliavam os inimigos maratas e omanitas. Cf. J. 
CAMPBELL, op. cit., vol. I, pp. 126-127 e 129-130 («Carta do vice-governador e conselho de Bombaim 
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Bombaim destacava a falta de navios de guerra para fazer frente a um «proud and 

beaggarly people» que, apesar disso, «the poorer they are the prouder they are»973, 

preconizando que as suas «foolish jealousies and fear together with their arrogancy 

and pride will at one time or other prove fatal to them»974. Neste seguimento, os 

directores da Companhia demandavam que em Bombaim a estratégia fosse «repel 

force by force»975, ao mesmo tempo que, em 1701, se erguia ali um forte.  

Com a posse efectiva do mandovim de Maim e ante os longos anos de conflito 

naquela região, foi decidido erguer uma estrutura militar que permitisse uma melhor 

defesa dos interesses da Companhia, ou seja, o controlo sobre a alfândega e 

consequente navegação no rio adjacente. Este projecto já havia sido ponderado há 

alguns anos, tendo somente sido efectivado no início do século XVIII, perante a natural 

oposição do Conselho de Estado e do general das fortalezas do Norte, Manuel de 

Sousa de Menezes, que protestaram junto do governador britânico, instando-o a 

abandonar aquele desígnio. Os conselheiros propuseram, em simultâneo uma nova 

mobilização militar e embargo comercial, não deixando de reafirmar o direito 

territorial português sobre aquela zona e, como tal, a ilegalidade de edificação de 

qualquer estrutura militar no terreno976. 

*** 

Não obstante a argumentação territorial portuguesa que, como já vimos, tinha 

pouca força e legitimidade, os antagonismos centraram-se, de novo, nos direitos de 

navegação consagrados ao mandovim de Maim. À questão do foral daquela aldeia, 

acrescentavam-se diferentes leituras relativamente aos acordos celebrados entre as 

duas coroas. A posição do vice-rei e conselho de Estado e, posteriormente do enviado 

                                                                                                                                                                          
para o Court of Directors», Bombaim, 16.02.1700 e «Carta do vice-governador e conselho de Bombaim 
para Surate», Bombaim, 23.01.1701 e 05.02.1701). 

973 BL,IOR/G/3/17/,fls.1-6,pt.1 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 08.08.1699). 

974 J. CAMPBELL op. cit., vol. I, p. 129 («Carta do vice-governador de Bombaim, John Burniston, para 
Surate», Bombaim, 23.01.1701). 

975 BL,IOR/E/3/93,fl.170v. 

976 ACE, V, doc. 37, pp. 118-121 («Proposta que mandaram fazer os senhores governadores em Concelho 
de Estado», Goa, 31.10.1701); FUP,MR,65,fl.245 («Carta do vice-rei ao rei», Goa, 09.01.1702). 
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português a Londres, na década de 1720, António Galvão de Castelo Branco977, 

baseavam-se no auto de entrega de 1665 que, não obstante a recusa de Carlos II, 

afirmavam permanecer em vigor. Este acordo consagrava o impedimento do governo 

britânico em impor qualquer tributo alfandegário sobre as actividades estrangeiras, 

permanecendo «a passagem, e trato livre assim para as nossas terras, como para as 

demais partes como até agora se fazia»978. No sentido contrário, Londres e Bombaim 

reforçavam a recusa do auto de entrega pelo monarca inglês979, apenas conferindo 

legitimidade ao tratado de 1661, cujo artigo 11º lhes concedia o território com a 

utilidade plena de «direitos proveitos, territórios e quaesquer pertenças»980, o que 

garantia a legitimidade das suas reivindicações.  

As tensões decorrentes persistiriam nos anos seguintes, com confiscos, 

coacções mútuas e restrições à circulação comercial, em particular ao longo de 

1706981, numa disputa pelos direitos e jurisdição de ambos os poderes. Era um choque  

de pequena intensidade, e talvez por isso não mereceu particular atenção das cortes 

europeias. Chegou, contudo, a motivar a troca de salvas em pelo menos duas 

ocasiões982, demonstrativo do crescente desgaste no relacionamento bilateral e 

prelúdio do conflito aberto que iria eclodir,  em meados da década de 1710. 

 

                                                           
977 BL,IOR,H/60,fls.173-189 («Resposta da EIC ao memorial apresentado pelo enviado português a 17 de 
Março 1724», Londres, 02.04.1724). 

978 CTCP, III, pp. 32-49 («Auto da entrega da Ilha de Bombaim na conformidade do artigo IX do Tratado 
de 23 de Junho de 1661»). 

979 BL,IOR,H/60,fls.121-133 («Resposta preliminar [haveria se ser entregue uma versão um pouco 
diferente a 18 de Setembro 1723] da United East Indica Company ao memorial do enviado português a 
29 de Julho de 1723», 11.08.1723); BL,IOR,H/60,fls.173-189 («Resposta da EIC ao memorial apresentado 
pelo enviado português a 17 de Março 1724», Londres, 02.04.1724). 

980 CTCP, II, pp. 263-265 («Paz e Confederação entre Portugal e Inglaterra»). 

981 BL,IOR/P/341/2,fls.170-171,pt.2 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 05.03.1706); 
BL,IOR/P/341/2,fls.66-67,pt.3 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 18.12.1706); 
BL,IOR/P/341/2,fls.49-50,pt.3 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 05.11.1706); 
BL,IOR/P/341/2,fls.67-68,pt.3 («Proclamação do Conselho de Bombaim», Bombaim, 18.12.1706); 
BL,IOR/P/341/2,fls.68-71,pt.3 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 19.12.1706); 
BL,IOR/E/4/449,fls.72-76 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 24.12.1706). 

982 BL,IOR/E/4/449,fls.77-86 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 17.03.1707); 
BL,IOR/P/341/2,fl.78,pt.3 («Proclamação do Conselho de Bombaim», Bombaim, 02.01.1707); D. ALDEN, 
op. cit., p. 587. 
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4.4 - Outros focos de antagonismo e cooperação 

 

À semelhança do que sucedia ao longo do espaço asiático, em Bombaim os 

momentos de antagonismo foram, paralelamente, acompanhados por situações de 

cooperação, aliança e interajuda. Às grandes dissensões alfandegárias e territoriais 

(mas também, religiosas, comerciais e de navegação) que de certa forma marcaram o 

ritmo relacional entre os dois poderes, coexistiram fases (específicas e concretas) de 

entendimentos comerciais, militares e administrativos.  

As questões fracturantes eram, grosso modo, delimitadas espacial ou 

conjunturalmente, não se propagando às outras esferas de interacção e ao 

relacionamento geral anglo-português. A dinâmica comercial foi, por si, paradigmática 

desta flexibilidade relacional que descrevemos, pois as limitações e bloqueios impostos 

pelas autoridades portuguesas visavam, por norma, produtos ou locais específicos e, 

portanto, não eram impeditivas que, em simultâneo, não se processassem transacções 

e entendimentos comerciais de outra índole. O mesmo se pode apontar para as 

dissensões territoriais, no sentido em que a miríade de antagonismos e conflitos quase 

fracturantes não foram impeditivos de que, em 1674, o Estado da Índia vendesse a ilha 

de Colaba, no extremo sul do arquipélago de Bombaim (futuramente designada como 

Old Woman’s Island), cessão possivelmente justificada pela sua aridez e, por isso, de 

diminuto interesse estratégico983.  

 A cooperação portuguesa era demonstrativa da continuidade da sua presença, 

influência e poder sócio-económico, manifestando-se sobretudo na administração do 

território britânico, em particular, nas estruturas e agentes que compunham o 

aparelho administrativo de Bombaim. Esta dependência britânica, sentida de forma 

mais vincada nas primeiras décadas de governação, era evidenciada logo nos primeiros 

anos. As autoridades de Surate lamentavam que a falta de britânicos qualificados 

obrigava a recorrer-se aos portugueses ali estantes para desempenharem cargos na 

justiça, na polícia e noutras variadas posições no aparelho administrativo, 

nomeadamente, nos tribunais inferiores. Dado que estes portugueses não entendiam 

                                                           
983 G. CUNHA, The Origin of..., cit., pp. 302-304. 



281 
 

o idioma inglês, as instituições mantinham o seu funcionamento na língua portuguesa, 

o que era considerado uma desonra e inconveniência para o governo da Companhia. 

Neste sentido, salientava-se a urgência de tais procedimentos passarem a ser feitos na 

língua inglesa984.  

Sublinhe-se que esta questão linguística forçava que muitos dos oficiais da 

Companhia aprendessem português antes de partirem da Europa pois, em Bombaim, 

até ao século XIX, perdurou a tradução de decretos, notícias e ordenanças para esta 

língua. A disseminação da língua foi, assim, uma das grandes marcas portuguesas, não 

só em Bombaim como ao longo da Ásia, resistindo para lá da soberania portuguesa, 

sendo utilizada nas estruturas de poder, no comércio (como língua franca) e na 

diplomacia euro-asiática ao longo de Oitocentos985. A língua era normalmente 

dominada pela população conversa, a quem o poder britânico recorreu, numa primeira 

fase, para assegurar a transição institucional e, num segundo momento, «for spreading 

the influence of the new rule among the natives of western India, or the first helpers in 

the expansion of British power throughout the Country»986. 

Por esta miríade de razões pedia-se localmente que a Companhia enviasse de 

forma anual um número conveniente de pessoas qualificadas para o desempenho 

daqueles cargos, o que não veio a suceder, persistindo a preponderância portuguesa 

no desempenho de variadas posições, não apenas na estrutura administrativa, como 

também nas forças militares, no cargo de intérpretes, como marinheiros ou capitães 

de embarcações, no desempenho de funções artesanais (em especial na construção 

naval), como comerciantes, etc. Esta era uma projecção sócio-económica transversal a 

toda a presença portuguesa ao longo do espaço asiático987, cuja marca na matriz 

institucional no caso de Bombaim, se fez sentir até ao século XX988.  

A manutenção portuguesa nas estruturas administrativas após a perda de 

soberania do Estado da Índia não era caso ímpar no espaço asiático, como veremos 

                                                           
984 G.W. FORREST, op. cit., vol. I, pp. 51-56 («Carta do Conselho de Surat para a EIC em Londres», Surate, 
05.02.1671). 

985 H. FURBER, Rival Empires…, cit., p. 412. 

986 G. CUNHA, The Origin of..., cit., pp. 231-232. 

987 Ibidem, p. 323. 

988 M. DOSSAL, «Continuity and Change…», cit, pp. 404-405. 
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adiante. A transição administrativa em Bombaim tinha antecedentes análogos em 

Madrasta e iria persistir, mais tarde, em Cochim. Neste porto do Malabar, na transição 

entre a soberania portuguesa e neerlandesa, em meados do século XVII, a comunidade 

conversa desempenhou um papel de relevante importância. De facto, a população 

mestiça, assim como os topazes e os mercadores malabares, cumpriram um papel 

fundamental como agentes intermediários e de estreitamento da distância existente 

entre a comunidade local e o novo poder europeu. Esta dinâmica motivou a 

interconexação e interdependência entre ambos os “grupos”, sendo que mestiços e 

topazes assumiram uma crescente preponderância na recolecção de impostos e 

noutras formas de participação administrativa indirectamente ligadas à VOC989. 

Os protestos e trocas de acusações em Bombaim e no espaço circundante, ou 

seja, nas águas adjacentes àquele território, não se confinaram aos direitos fundiários 

e alfandegários, estendendo-se a outros campos a luta pela conquista ou delimitação 

de poder. Deste modo, as desinteligências assumiram outras formas e “campos de 

batalha”, numa multiplicidade de oposições que era alvo de mútuos lamentos. No caso 

britânico foi sistemática a adjectivação de uma «ill neighbourhood violence», 

acusando-se os portugueses de «injurious dealing with all the inhabitants of this island 

on seizing their goods [and] imprisoning their persons on all frivolous pretences we 

have much to complain […] and many time when they think good do stop all sorts of 

timber and provisions from coming to us»990.  

As transacções comerciais foram de facto, e como afirmámos, o campo onde se 

verificou de forma mais evidente a flexibilidade e dinamismo das oposições anglo-

portuguesas. Ficou demonstrado atrás que as limitações ao tráfego comercial ou 

mesmo o bloqueio à transacção de certo tipos de bens e/ou passagem de 

embarcações comerciais, constituiu um expediente utilizado em algumas ocasiões, 

como medida pressionante ou de represália. O Estado da Índia procurava assim, 

através do controlo de importantes vias de comunicação marítimas, condicionar o 

afluxo comercial a Bombaim, forçando as autoridades britânicas a procurarem 

alternativas de abastecimento, por vezes mais dispendiosas. Neste seguimento 

                                                           
989 Veja-se Anjana SINGH, Fort Cochin in Kerala, Leiden, Brill, 2010, caps. 3 e 4. 

990 C. FAWCETT, art. cit., pp. 43-44. 
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podemos destacar a exigência da importação de madeira e de tabaco, em exclusivo da 

Província do Norte, em virtude do estanco real que Baçaim detinha, o que forçava a 

procura deste género noutras partes da Índia e a sua introdução em Bombaim por vias 

que não passassem pelas alfândegas de Salsete991.  

Foi, todavia, o embargo, total ou incidindo em bens alimentares fundamentais 

como o arroz e o milho992, que marcaram as dissensões comerciais anglo-portuguesas. 

A aplicação de embargos foi uma prática recorrente e sistemática ao longo do tempo 

da convivência fronteiriça, sendo uma medida de força na luta de poderes da região, 

que remetia para conflitos mais amplos e fracturantes, como as questões alfandegárias 

da década de 1670 e 1680993, o confisco das terras aos jesuítas de Bandorá, no início 

de 1690994, ou os conflitos militares no rio de Maim, em meados de 1710 e início da 

década seguinte995. As limitações comerciais impostas pelo Estado da Índia forçavam a 

Companhia britânica a encontrar alternativas de abastecimento, nomeadamente na 

região do Canará (Mangalore e Batecala)996 e no Golfo Pérsico (Baçorá)997 

contornando, desta forma, «the portuguese malicious practices»998. O sucesso 

britânico em contornar os obstáculos promovidos pelo Estado da Índia eram alvo de 

                                                           
991 BL,IOR/G/3/1,fl. 115 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 06.11.1674); BL,IOR/H/42,fls.325-336 
(«Memorial da Companhia sobre Bombaim», Londres, 12.02.1677). 

992 BL,IOR/G/3/7,fls.62 e 65-66 («Cartas de Bombaim», Bombaim, 12.11.1676 e 06.12.1676); G.W. 
FORREST, op. cit., vol. I, pp. 120-121 («Carta do governador e do conselho de Bombaim para os 
directores de Londres», Bombaim, 03.02.1678); BL,IOR/G/3/9,fls.30 e 34 («Cartas de Bombaim», 
Bombaim, 15.10.1682 e 10.11.1682); BL,IOR/G/3/3/,fl.160,pt.2 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 
22.02.1686). 

993 BL,IOR/G/3/1/vol.5,fls.112-155 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 06.11.1674); CTCP, III, pp. 160-
163 («Carta do governador da Índia António Paes de Sande para o Príncipe Regente», Goa, 20.01.1679); 
BL,IOR/G/40/4,fls.27-28 («Carta do conselho de Bombaim para a EIC, em resposta a vários assuntos 
formulados pela EIC ao presidente de Surate», Bombaim, 05.07.1679); BL,IOR/G/3/9,fls.55, 57-58 e 61 
(«Cartas de Bombaim», Bombaim, 20.06.1681, 01.07.1681 e 25.07.1681); BL,IOR/G/36/190,fl.31 
(«Cartas de Bombaim», Bombaim, 18.11.1683); BL,IOR/G/3/3,fl.24 («Cartas de Bombaim», Bombaim, 
01.02.1686). 

994 CTCP, III, pp. 170-171 («Carta do rei para o vice-rei, conde de vila verde, a respeito das terras que os 
padres da Companhia possuíam em Bombaim e os Ingleses não lhes queriam entregar», Lisboa, 
05.03.1695). 

995 BL,IOR/H/60,fl.21 («Conselho de Bombaim», Londres, 26.09.1716); ACE, V, doc.126, pp.329-332 
(«Proposta para o Conselho do Estado», Goa, 14.01.1721). 

996 BL,IOR/G/3/1,fl.115 («Consulta do Conselho de Bombaim» Bombaim, 26.11.1674). 

997 BL,IOR/G/3/1/vol.5,fls.112-155 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 06.11.1674). 

998 BL,IOR/G/36/89,fls.76 e 82 («Cartas de Surate», Surate, 14.11.1676 e 01.12.1676). 
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lamentos do vice-rei português que, em 1695, argumentava ser impraticável impedir a 

chegada de mantimentos a Bombaim sem se efectuar um cerco regular à ilha pois, por 

um lado, esta possuía vários portos para receber os género alimentares e, por outro, 

muitos daqueles chegavam em embarcações mouras ou gentias999. 

 Os regulares bloqueios e restrições à circulação comercial não significaram que, 

em paralelo, não se verificassem situações de cooperação e entendimento mercantil, 

mesmo que, por vezes, isso contrariasse os superiores interesses do Estado da Índia, 

uma vez que «private gain to particular merchants is a stronger motive then a public 

national interest», pois «[a] good pay and a thriving profit may oblige some of them to 

trade with you upon their own stock»1000. Os interesses mercantis particulares 

sobrepunham-se, portanto, às conjunturas políticas oficiais, sendo que estas eram 

também, como dissemos, maleáveis aos contextos em que estavam inseridas. Neste 

sentido, em simultâneo com as restrições locais no âmbito das dissensões 

alfandegárias, persistiram transacções comerciais entre ambos os lados, 

nomeadamente de arroz, gado e madeira1001, dando continuidade à norma 

colaborante que foi transversal naquele espaço. 

As movimentações militares na região de Bombaim foram, também, marcadas 

por dinâmicas de cooperação e de antagonismo, por vezes sobrepostas, o que era 

elucidativo do pragmatismo político e da estratégia de circunscrever e delimitar no 

espaço as variadas dinâmicas de interacção, estancando-as e não permitindo, grosso 

modo, que exercessem influência no relacionamento geral dos dois poderes. Esta 

“elasticidade relacional” é melhor demonstrada pela presença de efectivos militares 

portugueses e topazes nas forças defensivas de Bombaim ao longo dos séculos XVII e 

XVIII, em maior ou menor número consoante as necessidades defensivas do território. 

 Nos primeiros anos do governo da EIC, em 1670, a milícia de Bombaim era 

                                                           
999 CTCP, III, pp. 171-172 («Carta do vice-rei, conde de vila verde, para o rei, sobre Bombaim», Goa, 
10.12.1695). 

1000 BL,IOR/E/3/93,fls.80v-84 («Carta dos Directores da EIC para Bombaim», Londres, 17.03.1699). 

1001 G.W. FORREST, op. cit., vol. I, pp. 121-122 («Carta do conselho de Bombaim para a corte», Bombaim, 
03.02.1678); BL,IOR/G/3/9,fl.55 (1681); BL,IOR/G/3/9,fls.23, 29 e 34 («Carta de Bombaim», Bombaim, 
07.09.182, 09.10.1682 e 10.11.1682; BL,IOR/G/3/4/,fl.39,pt.1 («Consulta do Conselho de Bombaim», 
Bombaim, 01.10.1694); BL,IOR/E/4/449,fls.8-16 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», 
Bombaim, 01.02.1704). 
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composta por 73 «white portuguese» e 54 topazes, de um total de 242. Estes foram 

números oscilantes ao longo dos tempos posteriores, aumentando consideravelmente 

em períodos de ameaça interna. Em 1673, serviram em Bombaim aquando da ameaça 

neerlandesa (no contexto da 3ª guerra anglo-neerlandesa), cerca de 400 topazes e, 

durante a revolta de Keigwin, 2211002. A preponderância portuguesa ficava patente, de 

igual modo, na ocupação de alguns lugares de destaque na hierarquia militar, como o 

de sargento de Mazagão, cargo a que foram promovidos em 1673, Pero Luis Shimaon e 

Francisco Olivero, juntando-se a Domingos Tavares 1003. Os números que possuímos 

não são sistemáticos, mas dão-nos uma perspectiva da influência portuguesa na 

estrutura militar britânica e reforçam a perspectiva de colaboração neste campo. Para 

o século XVIII, Furber aponta a presença de 848 («goanese topazes»)1004 em meados 

da centúria, ao passo que Cadell indica a existência de cerca de 600 no início do século 

XIX1005. Este elevado número pressupõe um contexto de conflito militar, pois a 

tendência ao longo dos tempos foi a diminuição do número de efectivos portugueses 

nas milícias de Bombaim, até à sua quase inexistência nas primeiras décadas de 

Oitocentos1006. De facto, quando era necessário reduzir o contingente defensivo, por 

motivos financeiros ou conjunturais, os portugueses eram os primeiros dispensados, 

por serem considerados de pouca confiança e facilmente corrompidos pelas forças 

inimigas, ao passo que os efectivos asiáticos eram apelidados de «more courageous 

and show affection and goodwill to the English Government»1007. 

A estratégia de cooperação militar com o vizinho europeu ou contra este, no 

contexto das dissensões havidas com os poderes asiáticos espelhava, de igual modo, a 

circunscrição relacional de que falávamos. Os apoios (oficiais e dissimulados) eram 

                                                           
1002 H. FURBER, Rival Empires…, cit., p.93; C. FAWCETT, The English Factories in India, 1678-84, (new 
series), Oxford, Oxford Clarendon Press, 1954, pp.216-217. 

1003 BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.116-118 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 05.09.1673). 

1004 BL,IOR/G/36/105,fls.35 e 59-61; H. FURBER, Bombay Presidency in the Mid-Eighteenth Century, 
London, Asian Publishing House, 1965, p.3. 

1005 Patrick CADELL, History of the Bombay Army, London, Longmans & Co., 1938, p. 21. 

1006 S.M. EDWARDES, The Bombay City Police. A historical sketch, 1672-1916, Londres, Oxford University 
Press, 1923, p. 7. 

1007 BL,IOR/G/3/1/vol.4(dupl.),fls.165-168 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 19.11.1673); K.K. 
CHAUDHARI (ed.), Maharashtra State Gazetteers, Greater Bombay District, vol. 1, Bombaim, 1986, p. 
184 («Carta do governador do conselho de Bombaim para os directores da EIC», Bombaim, 15.12.1673). 
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realizados em função das conjunturas políticas naquele espaço e após a avaliação dos 

actores envolvidos e dos reais ganhos a colher com a postura adoptada, sem olhar a 

credos e outras proximidades identitárias.  

É neste sentido que se verificaram vários momentos de colaboração militar 

intercalados com oposições veladas. No primeiro caso, falamos do apoio logístico 

português na contestação do poder britânico à revolta de Keigwin (1683-1684)1008 e na 

ajuda (não oficial) do Estado da Índia aquando da invasão do Sidi a Bombaim, 

chegando os padres de Bandorá a servirem de intermediários entre as partes em 

contenda1009. No sentido oposto, destacamos a intenção do capitão-geral da Província 

do Norte em colaborar com o deposto governador Humphrey Cook1010 e, em 

particular, a pontual cooperação britânica, através de armas e munições, com os rivais 

asiáticos portugueses, nomeadamente os Omanitas1011. Refira-se que, se em meados 

da década de 1690, a EIC auxiliava os Omanitas, no início de Setecentos, a Companhia 

cooperava com os portugueses contra aquela mesma força asiática1012 e, anos antes, 

contra os arábios de Mascate1013 e os piratas do Malabar, que atacavam as 

embarcações portuguesas ao longo da costa ocidental indiana1014. São situações 

ilustrativas de como as dinâmicas de cooperação e antagonismo eram voláteis e 

mudavam rapidamente consoante os interesses e conjunturas específicas.   

Esta maleabilidade proporcionava, como noutros domínios, a sobreposição de 

dinâmicas. Aquando da invasão neerlandesa a Bombaim, em meados da década de 

1670, os portugueses moradores de Bombaim foram acusados de não auxiliarem 

                                                           
1008 BL,IOR,G/36/109,fls.156-157. 

1009BL,IOR/G/40/4,fls.194-196 («Carta geral de Bombaim para a EIC», Bombaim, 09.05.1689); FUP, 
MR,55B,428 («Carta dos governadores ao rei», Goa, 22.01.1691). 

1010 Humphrey Cook, vice-governador de Bombaim (1665-1666), reclamava a sua legitimidade na 
sucessão do falecido vice-governador, Gervase Lucas (1666-1667), acabando por ser acusado de traidor 
e rebelde da coroa inglesa e de ter sido auxiliado pelos jesuítas de Bandorá e pelos homens do vice-rei. 
Cf. BL,IOR/H/48,fls.344-345 («Proclamação de Henry Gary contra Humphrey Cooke», Bombaim, 
25.10.1667). 

1011 AHU,Índia,cx.70,doc.17 («Consulta do Conselho Ultramarino sobre uma carta do vice-rei», Lisboa, 
05.02.1697. 

1012 BL,IOR/G/40/5,fls.135-137 («Carta do Conselho de Surate para a EIC», Surate, 31.08.1701). 

1013 AHU,Índia,cx.54,doc.41 («Consulta do Conselho Ultramarino sobre cartas do vice-rei e de João 
Correa de Sá», Lisboa, 15.07.1675). 

1014 BL,IOR/G/3/1/vol.5,fls.13-14 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 13.02.1674). 
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militarmente as forças britânicas na defesa da cidade1015. Todavia, os portugueses 

habitantes de Salsete recebiam, em simultâneo, alguns moradores britânicos, 

protegendo-os da afronta militar dos homens da VOC1016.  

Parece-nos importante salientar que destas dinâmicas apresentadas apenas 

transitaram para a esfera europeia, ou seja, motivando movimentações diplomáticas, 

as situações acerca do apoio dado pelos britânicos às forças asiáticas. As restantes 

dinâmicas, por não terem implicações directas no posicionamento geo-estratégico 

português ou britânico, acabariam por ser minimizadas, quedando-se pelos corredores 

da Ledanhall Street e dos paços de Lisboa. 

No campo religioso, as dinâmicas anglo-portuguesas quedaram-se, 

naturalmente, pelo antagonismo. Além da leitura religiosa que a política territorial 

britânica e a disputa dos direitos alfandegários encerra, foram eclodindo ao longo das 

décadas da vizinhança anglo-portuguesa outras oposições do foro confessional 

centradas, em particular, nas práticas dos clérigos portugueses e nas limitações 

impostas pelas autoridades de Bombaim.  

No primeiro caso, os lamentos britânicos incidiram em concreto na acção 

jesuíta, que como já vimos, era a maior força religiosa (mas também uma grande força 

política, económica e social) da região. Os inacianos eram acusados de serem os 

principais detractores do poder britânico, pressionando a insubordinação dos 

moradores, pois «the pitiful, ignorant, malicious politicians, the Inquisidores de Goa, 

reasonably believed to be ordered to support their pride and authoriy over these poor 

ignorant Christians and to make us appear inconsiderable and odious amongst these 

inhabitants»1017. Imputava-se-lhes, de igual modo, defraudarem o erário público, 

enfraquecendo, assim, a autoridade do governo britânico1018. Denunciavam, de igual 

modo, a sistemática conversão forçada de órfãos gentios e mouros1019, denunciavam o 

                                                           
1015 F. WARDEN, art. cit., pp. 16-17. 

1016 BL,IOR/G/3/1,fl.22 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 20.02.1673); BL,IOR/G/3/1, 
fl.26 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 14.03.1673). 

1017 W. FOSTER, The English Factories in India, 1968-69, cit., pp. 235-236. 

1018 C.J. BORGES, art. cit., p.51.  

1019 W. FOSTER, The English Factories in India 1965-67, cit., pp.44-47 («Carta de Humphrey Cook para 
Lord Arlington», Bombaim, 13.03.1665). 
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baptismo de filhos de oficiais britânicos1020, considerado contrário às leis da 

Companhia, que havia estipulado que os filhos de pai britânicos (vulgarmente 

soldados) e mães conversas (que educavam os seus filhos na doutrina católica) 

deveriam ser educados na religião protestante, punindo-se de forma severa os 

religiosos que baptizassem as ditas crianças1021.  

A estas situações adicionavam-se as práticas da Inquisição goesa, da qual 

destacamos um caso. Um morador gentio de Bombaim foi preso juntamente com 

outras pessoas por práticas pagãs em Taná, nomeadamente o sacrífico de um galo. 

Foram posteriormente enviados para Goa, onde seriam inquiridos pela Inquisição, o 

que teria sido executado «without any notice thereof given of said fact us till some 

days after the said punishement and sentence was executed and delcared». Esta acção 

portuguesa originou a forte contestação da Companhia, encarada como  

against all English laws by which all inhabitants belonging to that colony are to be 
governed and not otherwise in any matter whatsoever as will more particularly appear 
in the act made by the Crown of Portugal absolutely conveying this Island and the same 

regalia then enjoyed by said Crown of Portugal unto the Crown of England forever1022. 

 

 Para a East India Company a prisão de um morador de Bombaim e, por 

conseguinte, súbdito britânico, era um acto de ofensa à coroa inglesa e uma infracção 

ao direito de justiça consagrado aquando da transferência da ilha. Neste seguimento 

impuseram vinte dias para que o morador fosse libertado, caso contrário iriam 

«surcease all priests of the Roman Catholic Religion saying mass in anyone of their 

churches in this Island1023». A pressão britânica acabaria por surtir efeito, pois o gentio 

seria libertado poucos dias depois, isto apesar de os portugueses terem aplicado um 

embargo comercial de alguns dias, possivelmente como resposta ao ultimato e ameaça 

britânica. O Estado da Índia admitia, neste caso, a clara falta de argumentos para 

justificar a prisão de um morador britânico, sobre o qual não detinha qualquer 

                                                           
1020 J. CAMPBELL op. cit., vol. III, pp. 527-528 («Deputy Governor Sir J. Wyborne and Council at Bombay 
to Council in Surat», Bombaim, 13.04.1687). 

1021 E.R. HULL, op. cit., p.23. 

1022 BL,IOR/P/341/2,fls.81-82,pt.3 («Proclamação do Conselho de Bombaim», Bombaim, 07.01.1707). 

1023 BL,IOR/P/341/2,fls.81-82,pt.3 («Proclamação do Conselho de Bombaim», Bombaim, 07.01.1707). 
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soberania, num processo célere e de aparente pequena dimensão mas que, devido ao 

seu impacto político, assumiu rapidamente maiores proporções1024.  

 Os protestos de índole religiosa dos portugueses incidiram, logo nos primeiros 

momentos de governação britânica, sobre o juramento de fidelidade exigido pelo vice-

governador, Humphrey Cook, a todos os moradores de Bombaim1025. Se para os 

britânicos tal acto foi encarado como uma acção de autonomia política, para os 

portugueses representava a exigência de conversão, que não admitiam e encaravam 

como bastante nefasta pois «contavam com a dita comunidade [católica] para manter 

uma certa forma de controlo do Estado sobre o território»1026. Inácio de Sarmento de 

Carvalho, capitão-geral do Norte, protestou junto de Cook, acusando-o de directa ou 

indirectamente ter pressionado os moradores de Bombaim a mudarem as suas crenças 

e «a exercitar o que em Inglaterra se pratica», além de reconhecerem o rei inglês 

como «senhor absoluto do temporal e espiritual». Acusação que foi repudiada pelo 

governador britânico, que afirmava total legitimidade e liberdade para as suas acções 

uma vez que «essa Ilha era sua, que é como se fosse Inglaterra»1027.  

 O comissário geral franciscano, Frei das Neves, descrevia, em 1666, o estado 

em que se encontrava o catolicismo em Bombaim, enumerando os vários pontos de 

conflito com o poder britânico, que acabariam por ser transversais nas décadas 

posteriores1028. O franciscano reportava que  

os ministros eclesiásticos (na ilha de Bombaim e no mais daquela jurisdição) são hoje 
uns meros missionários, iguais aos das terras dos infiéis, despidos de toda a autoridade 
sem acção de poderem acudir a nenhum género de defeito, nem delito cometido 
contra as leis divinas e positivas, e de se lhes haver tirado toda a jurisdição antiga 

 

                                                           
1024 BL,IOR/P/341/2,fls.98-101,pt.3 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 27.01.1707); 
BL,IOR/E/4/449,fls.77-86 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 17.03.1707). 

1025 CTCP, III, p.77 («Pregão que mandou lançar o Governador da ilha de Bombaim para que todos os 
moradores se vão apresentar armados na fortaleza», Bombaim 13.05.1665). 

1026 E. CARREIRA, op. cit., p. 53. 

1027 CTCP, III, pp. 81-84 («Protesto que faz Inácio Sarmento de carvalho senhor Carvoeira, do Conselho 
de el rei de Portugal, capitão geral das fortalezas do Norte, com poderes de vice-rei, ao senhor Inofre 
Cooque, governador da Ilha de Bombaim pelo Sereníssimo rei de Grã-Bretanha», Baçaim, 25.05.1665). 

1028 ACE, IV, doc. 105, pp. 244-252, em nota de rodapé («Manifesto que frei das Neves, Comissário Geral 
dos religiosos de São Francisco na Índia Oriental, oferece à Sereníssima Majestade d'el rei nosso Senhor 
D. Afonso, o sexto de Portugal», 1666).  
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Os religiosos estavam, assim, diminuídos na sua autoridade sobre a população 

gentia, pois «não só não podem nada sobre os infiéis (…) senão que nem sobre os 

mesmos católicos tem jurisdição, nem os podem castigar por crimes cometidos contra 

os preceitos divinos e eclesiásticos»1029. Argumentação que era contraposta por 

Bombaim, que afirmava a instituição da liberdade religiosa e, por isso, a sujeição de 

católicos e gentios às mesmas leis e direitos, como os outros vassalos britânicos, não 

podendo ser julgados por judicaturas estrangeiras1030.  

Esta mesma política de livre consciência foi duramente criticada pelo clérigos 

portugueses, sem sucesso, junto do governador de Bombaim, que respondeu 

que em tanto a Igreja Romana e seus ministros logravam os foros eclesiásticos e 
direitos de jurisdição, enquanto estas terras eram da Coroa de Portugal; porém hoje 
que já tinham outro senhor também os moradores delas gozavam de outros privilégios, 
com isenção da sujeição eclesiástica e com liberdade de poderem escolher religião a 
seu gosto e exercitar seus ritos e costumes sem que ninguém os pudesse encontrar. 

 

Liberdade de consciência que atraía mercadores e outros habitantes para 

Bombaim e promovia a renuncia da fé católica, o que produzia efeitos nefastos para a 

Igreja, mas também para o Estado da Índia, que ficava com parcelas de terra 

despovoadas e, consequentemente, com menos rendas1031.  

O clérigo denunciava, de igual modo, a proliferação de cerimónias religiosas e 

ritos públicos de outros credos, aproveitados pelos moradores portugueses para 

actuarem contra o Santo Ofício.  Afirmava o frade que  

os gentios (…) queimam seus defuntos com todas as cerimónias segundo seu costume; 
aproveitando-se também desta liberdade os moradores das terras da Coroa de 
Portugal, por ser da permissão de governo, e Bombaim incendiário de infiéis e fornalha 
de gentios mortos. Os casamentos gentílicos se celebram com as solenidades ritos e 
procissões de sua religião. Os mouros fabricam (em ruas públicas) Tabernáculos e 
fazem festas muito solenes em grande prejuízo e escândalo da Cristandade». 

                                                           
1029 Veja-se também CTCP, III, pp. 107-108 («Carta do príncipe regente aos governadores», Lisboa, 
26.03.1669); E. CARREIRA, op. cit., p. 56. 

1030 Veja-se também BL,IOR/P/341/3,fls.139-140 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 
26.06.1708). 

1031 Veja-se também FUP,MR,37,fls.137-138 («Carta do vice-rei, Luís de Mendonça Furtado e 
Albuquerque para o regente D. Pedro», Goa, 24.08.1672) e CTCP, III, pp. 152-157 («Papel em que se 
acha resumido tudo o que está provado na inquirição feita em Baçaim pelo ouvidor Francisco Monteiro, 
sobre os excessos cometidos pelos ingleses em Bombaim, Outubro 1678», Baçaim, Outubro de 1678). 
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A estratégia religiosa britânica assentava, na sua óptica, numa lógica 

económica, facto evidenciado nos planos de reedificação de um templo antigo «que se 

há-de fazer com muita e grande magnificência em que à coroa de Inglaterra 

interessará grandes lucros e avençará maiores interesses». Apontava-se, também, a 

chegada de alguns religiosos e padres anglicanos com o «que ajudados de poder e 

liberdade hão-de pregar a falsa doutrina de Lutero e Calvino». Por fim, sublinhava a 

perseguição e prisão executada a alguns clérigos, «por nenhum delito mais que por 

falsos conhecidos, intentados pelos ministros de Inglaterra para expulsão dos 

religiosos párocos e portugueses moradores naquela ilha». 

Neste sentido, salientava a dificuldade na conservação da Fé Católica «nestes 

naturais (que de si são fracos e pouco constantes), entre tanta variedade, da potência 

favorecida (…). E gente, que de si é constante (e muita dela verde na fé) segue a força 

do poder, imaginando que não há outra religião». O governador de Bombaim era, 

deste modo, acusado de abrir «estradas a ofensas de Deus e desprezos da Religião 

Católica». 

Estas várias dissidências de foro religioso, apesar de terem perdurado ao longo 

do tempo, se bem que com menor incidência e recorrência, fruíram um maior impacto 

nos primeiros momentos de governação britânica, num processo mútuo de adaptação 

e posicionamento ante a novidade que era a partilha daquele espaço para os oficiais 

britânicos e os clérigos jesuítas e franciscanos. Talvez por isso, mas sobretudo devido à 

acção do franciscano promotor deste manifesto, os antagonismos por si denunciados 

chegaram aos corredores da diplomacia europeia. De facto, Frei das Neves encetou 

variadas diligências de modo a fazer-se ouvir, deslocando-se até à corte de Londres, 

situação que gerou forte desconforto em Lisboa. O Conselho de Estado em Lisboa, 

conhecendo o teor do manifesto através de Duarte Ribeiro de Macedo (embaixador 

em França) e das intenções do franciscano, defendeu que se deveria escrever ao vice-

rei para que o referido frade não viajasse para Inglaterra, sem primeiro deslocar-se a 

Lisboa para receber instruções junto do príncipe regente1032.  

                                                           
1032 BL,IOR/M/Add.20.844,fls.16v-17 («Assento do Conselho de Estado», Lisboa, 06.03.1669). 
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D. Pedro, por sua vez, encomendava que o vice-rei procurasse junto das 

autoridades britânicas em Bombaim o cumprimento do estipulado em matéria de fé e 

que fosse elaborado um relatório sobre as oposições em causa, sendo que somente 

após a recepção deste tomaria uma iniciativa oficial junto da coroa inglesa1033. Por 

outro lado, criticava a viagem do franciscano a Londres sem consultar previamente as 

autoridades portuguesas em Lisboa, pois seria a partir desta corte que deveria seguir 

uma resolução a entregar junto de Carlos II1034. Procurando remediar a situação, 

escrevera ao monarca britânico e ao embaixador português em Londres sobre a 

situação em causa, «porque este negócio é de importância e convém proceder nele 

com toda a consideração»1035. Era notória a preocupação portuguesa em proceder 

através dos canais oficiais político-diplomáticos, temendo-se que o não cumprimento 

de todas as vias pudesse melindrar o relacionamento bilateral, o que não seria do 

agrado de ambos, razão pela qual era recomendado ao vice-rei que «tenha com os 

ingleses de Bombaim toda a boa correspondência e amizade de maneira que não haja 

entre uns e outros vassalos alteração ou desconfiança, porque assim o pede o estado 

das coisas, e assim vo lo encomendo muito e aqui se fará toda a diligência para que 

Sua Magestade da Grã-Bretanha mande remediar as queixas como convém»1036. 

Centrando-nos, por fim, nos antagonismos marítimos que, além de se terem 

focalizado em torno das taxas alfandegárias cobradas nos diversos portos da região, 

estenderam-se a situações de índole diversa. Falamos da utilização de bandeiras nas 

embarcações aquando da passagem nos portos1037, na tentativa de contornar os 

cartazes portugueses ou, simplesmente, na captura mútua de embarcações.  

                                                           
1033 CTCP, III, pp. 107-108 («Carta do príncipe ao conde vice-rei», Lisboa, 26.03.1669). 

1034 IDEM, pp. 112-113 («Carta do príncipe para o conde vice-rei», Lisboa, 01.04.1669). 

1035 IDEM, p. 113 («Carta do príncipe para o conde vice-rei», Lisboa, 04.04.1669). 

1036 Ibidem  

1037 A bandeira e outras insígnias identitárias eram divisas presentes nas embarcações, como símbolos 
de autonomia, soberania e honra, demonstrativos da autoridade marítima da embarcação a que 
estavam relacionadas. Associadas a si e à pratica de navegação, estavam várias regras e condutas de 
respeito, cuja falta de cumprimento fora, também, originária de tensões. Falamos em particular da 
passagem de embarcações portuguesas no porto de Bombaim sem prestarem o devido respeito, 
baixando a sua bandeira, o que geraria a troca mútua de salvas e posteriores conversações entre o 
governador e o capitão-general do Norte, Manuel de Saldanha. C. FAWCETT (ed.), The English Factories 
in India, 1670-1677, cit., pp. 113-117; IDEM, The English Factories in India, 1678-84, cit., p. 144. 
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O choque de interesses marítimos conduziu, de forma recorrente, à captura de 

embarcações, ainda que de forma temporária. No caso britânico, destacamos a 

tomada da cáfila do capitão-mor da Armada do Norte (em mais que uma ocasião)1038 

ou a recorrente actividade corsária, vendendo em Bombaim as fazendas furtadas. Os 

oficiais portugueses lamentavam a incapacidade de resposta as estas movimentações, 

pois «se as nossas fragatas os encontrão mostrão a patente da Companhia e não se lhe 

pode fazer dano», para além de que, «quando encontrão algum barco de mercadores 

nossos e de outra nação roubam-os e a Companhia desculpa-se que são 

corsários(…)»1039. No sentido inverso, foram inúmeros os protestos da EIC contra a 

acção marítima portuguesa, como pelo transporte de um passageiro omanita ou pela 

procura de abastecimento de arroz em Mangalor.1040 Situações que chegaram à corte 

de Lisboa e transitaram para a capital inglesa, não tendo, todavia, continuidade1041.  

Uma das posições marítimas que maior tensão gerou foi a concessão britânica 

de cartazes às embarcações mogóis de Surate que navegassem para Meca ou a sua 

cumplicidade para contornar aquele documento português. Situações que geraram o 

natural repúdio do vice-rei e do monarca português, tendo este último instado para 

que o seu representante em Londres afirmasse aquele acordo como contrário aos 

privilégios que o Estado da Índia ali possuía e também à amizade que unia as duas 

Coroas1042. O poder e jurisdição sobre os mares da Índia, representados na concessão 

de cartazes, integravam o imaginário imperial português e encerravam em si uma forte 

carga simbólica e, desta forma, a intromissão britânica era assumida como uma 

afronta à autoridade portuguesa que, por isso, deveria ser resistida. 

                                                           
1038 CTCP, III, pp. 160-163 («Carta do governador da Índia António Paes de Sande ao Príncipe Regente», 
Goa, 20.01.1679); AHU,Índia,cx.62,doc.84 («Carta do capitão-geral da índia D. Rodrigo da Costa para El-
Rei sobre o procedimento dos Ingleses em Surate», Goa, 24.01.1688). 

1039 AHU,Índia,cx.71,doc.2 («Carta do vice-rei conde de Vila Verde ao rei», Goa, 02.01.1698). 

1040 BL,OR,G/3/8,fl.9 («Carta de Bombaim», Bombaim, 17.02.1680); BL,IOR/G/3/9,fl.12 («Carta de 
Bombaim», Bombaim, 07.04.1682); BL,IOR/G/36/90,fl.186 («Carta de Surate para a Companhia», Surate, 
23.11.1682); BL,IOR/G/3/19,fls.12 e 17 («Carta de Surate», Surate, 05.05.1682); BL,IOR/G/3/9,fls.18 e 28 
(«Cartas de Bombaim», Bombaim, 13.07.1682 e 09.10.1682). 

1041 NA,SP89/17-2,fls.339 e 341. 

1042 BL,IOR/H/60,fls.17-19 («Memorando do enviado português a Londres, D. Luís de Cunha», Londres, 
22.03.1699). 
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 Os portugueses defendiam a sua jurisdição sobre aquelas águas, como Mare 

Clausum, sendo que a emissão de cartazes por parte da EIC era uma óbvia contestação 

daquele direito português1043. A Companhia, defendendo o seu direito de navegação e 

de emitir cartazes naquelas águas, contrariava a autoridade portuguesa, mas não 

contestava, totalmente, a doutrina do Mare Clausum. De facto, internamente, os seus 

argumentos na defesa dos seus interesses monopolistas, perante os designados 

interlopers (que entendiam terem direito de livre navegação nas águas asiáticas, à 

margem da Companhia), aproximavam-se bastante dos fundamentos evocados pelas 

coroas ibéricas no século XVI1044. Posição que contrastava com a evocada nos começos 

de Seiscentos, na aurora da aventura asiática da Companhia. À época, o alinhamento 

inglês preconizava a liberdade de comércio e de navegação «in the vaste, wyde & 

infinitely open ocean sea». Palavras do escritor e impulsionador da empresa 

ultramarina britânica, Richard Hakluyt que, no início do século XVII, argumentava que a 

soberania sobre um espaço advinha da sua posse e uso e, deste modo, os portugueses 

não possuíam o direito reclamado sobre as “Índias Orientais”, pois apenas ocupavam 

uma reduzida parte do vasto espaço que as compunha, que se encontravam «out of 

theire power, Jurisdiction or comaunde & therefore free for anie other Princes and 

people of the world to repaire unto»1045. 

Os britânicos eram recorrentemente confrontados com acusações de 

auxiliarem as embarcações asiáticas a contornar o sistema de cartazes portugueses, 

permitindo que aquelas navegassem sob o comando de capitães britânicos e com a 

bandeira da Companhia, dissimulando assim a sua natureza asiática e, deste modo, 

isentando-se dos devidos pagamentos ao Estado da India. Foi com base neste 

pressuposto que as autoridades portuguesas procederam a várias capturas de 

                                                           
1043 S. ARASARATNAM, «Mare Clausum: the Dutch and Regional Trade in the Indian Ocean, 1650-1740», 
Journal of Indian History, nº61 (1983), pp. 73-91; L. BENTON, op. cit., pp. 143-149; Philip STEINBERG, The 
Social Construction of the Ocean, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 

1044 P. STERN, op. cit., pp. 41-60. 

1045 Richard HAKLUYT, “Notes of information one the behaulfe of the Merchants entending trade to the 
Easte Indies», Huttington Library MSS El 2360, cit. por P. STERN, op. cit., p. 56,  
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embarcações asiáticas1046, mas também, britânicas, posteriormente libertadas após 

prova da sua autenticidade1047.  

Naturalmente que alguns destas apreensões motivaram reacções de maior 

antagonismo e conduziram a situações de iminente conflito. Em 1700, e após a tomada 

de uma embarcação portuguesa em represália à captura de um navio britânico, o 

general do Norte mobilizou cerca de cinco dezenas de manchuas para o sul de Salsete, 

ameaçando invadir o território britânico. Movimento militar que foi aparentemente 

refreado ante a invasão Omanita a Salsete, que não só alterou as prioridades militares 

portuguesas como modificou o estado de relacionamento com Bombaim. De facto, 

passou-se de forma rápida de um estado de ameaça ofensiva para uma cooperação 

defensiva, com o capitão-geral português a pedir assistência à Companhia, que 

concedeu a sua protecção a algumas embarcações que entraram no porto, sintomático 

da recorrente flexibilidade, especificidade e hierarquização das interacções anglo-

portuguesas1048.  

Décadas antes, em meados de 1670, o porto de Bombaim serviu de abrigo a 

uma embarcação gentia perseguida por barcos portugueses. Perante a recusa britânica 

em entregar o navio indiano, o capitão-geral português reuniu algumas centenas de 

soldados e ameaçou a invasão da ilha a partir de Bandorá (no que terá sido censurado 

pelo vice-rei), o que não se chegou a efectivar. Como consequência, o governador 

britânico ordenou a identificação dos padres jesuítas e dos moradores de Bandorá, 

instigados por aqueles, ameaçando castiga-los. Em paralelo mobilizou cerca de cinco 

centenas de homens para Maim, de forma a defenderem a hipotética investida 

portuguesa1049, ordenando-se para que «boldly and manfully to oppose all such proud 

                                                           
1046AHU,RV,3,doc.209,fls.57-57v («Carta do vice-rei para Thomas Rolt», Goa, 28.07.1681); 
AHU,Índia,cx.70,doc.17 («Consulta do Conselho Ultramarino sobre uma carta do vice-rei a Índia», 
Lisboa, 05.02.1697); AHU,RV,8,fls.64-v65 («Carta do governador da Índia para o General de Bombaim», 
Goa, 05.11.1717). 

1047 BL,IOR/G/36/109,fls.10-11 («Grantham’s Letter», 14.12.1684); BL,IOR,G/36/109,fls.92-95 
(«Commander’s Letter» 18.01.1685); BL,IOR/G/36/109,fl.106 («Captain Lessley’s Letter», 16.02.1685). 

1048 BL,IOR/G/40/5,fls.99v-100 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 16.02.1700); 
BL,IOR/G/3/17/,fls.35-46,pt.5 («Carta do Presidente e Conselho de Bombaim para o governador de 
Surrate, Stephen Colt», Bombaim, 27.02.1700). 

1049 ACE, IV, doc.105, fls. 244-252 («Assento do Conselho de Estado sobre problemas com os britânicos 
de Bombaim», Goa, 28.03.1676); J.M. CAMPBELL op. cit., pp. 61-63. 
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vainglorious and malicious attempts which the Portuguese may design against you». A 

EIC assumia uma posição de força, rara nesta fase inicial do seu governo, instando para 

responder «words with words, design with design, violence with violence, embargo 

with embargo». Com isto pretendiam passer uma mensagem clara e marcar uma 

posição no espaço para «let them and all your neighbors know publicly that we value 

not their friendship nor fear their enmity»1050. A contenda acabaria por ficar 

sanada1051, talvez por esta posição dura britânica, pela oposição do vice-rei ou mesmo 

pela avaliação da situação, não se justificando desencadear um confronto aberto 

baseado no pressuposto em questão. 

*** 

Podemos salientar, assim, variadas características da interacção anglo-

portuguesa no território de Bombaim, sendo que, muitas destas eram transversais a 

todo o espaço asiático, onde as duas experiências ultramarinas se cruzaram. Por um 

lado, a sobreposição de momentos de antagonismo e de cooperação, o que 

demonstrava um pragmatismo estratégico que circunscrevia as dinâmicas de 

interacção e não as estendia para outros campos de convivência. Esta característica, 

por outro lado, permitia que, em demais ocasiões, se verificasse uma sobreposição de 

dinâmicas de intercacção, ou seja, de antagonismo num determinado local do 

território e de cooperação noutro espaço, por vezes, incidindo sobre a mesma 

actividade, como no caso comercial. Refira-se, por fim, que apenas as interacções com 

implicações geo-estratégicas acabaram por ser transpostas para as cortes, sendo que 

todas as restantes, atravessaram naturalmente os mares do Índico e do Atlântico, mas  

por não serem estruturantes para o posicionamento ultramarino de ambos os 

poderes, não tiveram continuidade nas conversações diplomáticas. Este facto 

denotava o que já afirmámos anteriormente, a existência de uma hierarquização das 

dissidências, cuja análise do seu grau de impacto influiria no percurso realizado nos 

“bastidores políticos” de Lisboa e Londres. 

                                                           
1050 IDEM, p. 62 («Carta de Aungier para Bombaim», Surate, 05.04.1676).  

1051 C. FAWCETT, The English Factories in India, 1670-1677, cit., p. 147; G.W. FORREST, op. cit., pp. 122-
123. 
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  Deve ser ainda sublinhado como os vários níveis de cooperação anglo-

portuguesa que atrás evidenciámos demonstravam as dificuldades britânicas, com 

pouca gente e reduzido conhecimento do local, o que as tornava continuamente 

dependentes da capacidade humana portuguesa, cujo entendimento das 

especificidades e estruturas locais manteve a sua influência sócio-económica além do 

século XIX. 
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5 – AS ÚLTIMAS DÉCADAS DA PROVÍNCIA DO NORTE 

PORTUGUESA 

 Tendo-nos debruçado nas páginas anteriores sobre as grandes questões de 

dissidência e conflito entre portugueses e britânicos na segunda metade do século XVII 

e na primeira década de Setecentos (onde partilharam fronteiras em Bombaim e 

espaços de interesse nas regiões adjacentes), parece-nos importante e interessante 

projectar este diálogo para o século XVIII, até ao momento em que, por motivos não 

directamente relacionados com a sua interacção, esta convivência fronteiriça foi 

terminada. Falamos, naturalmente, da expulsão portuguesa da Província do Norte às 

mãos dos maratas, em 1740.  

Optámos por nos focalizar em dois momentos fracturantes que marcaram o 

relacionamento anglo-português na primeira metade do século XVII. Em primeiro 

lugar, os conflitos militares de 1716 e 1722, em torno dos direitos sobre o rio de Maim, 

cuja génese, como vimos no capítulo anterior, remontava à cedência de Bombaim e 

aos entendimentos jurisdicionais do mandovim e da navegação no rio. Enquadrado no 

meio destes confrontos ocorreria a expulsão do Padroado português, em 1720, que 

inserida na conjuntura de conflitualidade territorial e comercial anglo-portuguesa, 

projectava o antagonismo para a esfera religiosa, dinâmica omnipresente nos 

“diálogos políticos” entre ambos os poderes. Por último, centramos a nossa análise nas 

guerras luso-maratas, devidamente enquadradas no contexto do relacionamento 

anglo-português na região. O confronto, iniciado em meados da década de 1720, deve 

ser entendido no quadro das profundas transformações na geografia indiana e dos 

condicionalismos internos dos poderes europeus, que culminaram, década e meia 

depois, na perda da totalidade do distrito de Baçaim e de grande parte do distrito de 

Damão. 
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5.1 – Os conflitos militares de 1716 e 1722 

 

As dinâmicas que trilharam o caminho para o choque militar anglo-português 

na região-fronteira de Bombaim e Salsete, entre 1716 e 1722, tiveram na sua origem 

os acordos bilaterais de 1661 e 1665 e a soberania sobre determinados espaços 

consagrados a cada poder. As dissensões jurisdicionais sobre o rio de Maim e o seu 

mandovim, iniciaram-se, assim, logo em 1665, aquando da efectiva posse britânica, e 

somente findaram, tal como outras oposições, aquando da conquista marata de 1740. 

Este antagonismo foi, pois, transversal ao longo das quase oito décadas de partilha de 

fronteiras, mas assumiu particular destaque no primeiro quartel de Setecentos, 

permanecendo suspenso e nunca totalmente resolvido. 

O foco de oposição incidiu no controlo da navegação no rio de Maim e, por 

conseguinte, no poder de cobrar os direitos de circulação das embarcações e tributar 

as mercadorias destas, direitos reclamados por duas alfândegas nas margens opostas 

ao rio: Maim e Bandorá. A escalada de décadas de tensões, acentuadas no início do 

século XVIII com a edificação britânica de um forte, acabaria por eclodir num confronto 

terrestre e marítimo a dois tempos, em 1716 e 1722. A sua relevância no estudo das 

interacções anglo-portuguesas reside no facto de ter sido um conflito ímpar na região, 

envolvendo os dois poderes, tendo o seu impacto ressoado nos corredores da 

diplomacia europeia. 

Os motivos em discussão eram os mesmos dos anos anteriores, ou seja, a 

coerção britânica para as embarcações portugueses prestarem tributo no mandovim 

de Maim, acção repudiada por Goa, por ser oposta ao acordado nas capitulações. 

Como o vice-rei apontou para Londres, em 1716, era «tão antigo o rio de Maim como 

são as estacadas dos colles de Bandora; e se estes athe agora não pagarão 

reconhecimento algum, não he justo que Vossa Senhoria pretenda impor lhes esse 

novo jug[o] e a divizão do rio se pode facilmente detriminar pello foral». Acrescentava, 

de forma corrosiva, que «Vossa Senhoria deve fazer destinção do dominio que a 

serenissima magestade del rey de Portugal tinha em Bombaim, ao que Vossa Senhoria 

pretende ter, porque se não pode regular tal dominio senão pella forma em que foi 
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dada essa ilha a el rey de Inglaterra…»1052. Um dos capitães do general do Norte 

adicionava novas críticas à acção britânica, acusando-os de receberem nas suas terras 

escravos, abunhados (lavradores de estrato inferior) e coles, fugidos das terras 

portuguesas, recusando posteriormente a sua restituição. Deste modo, classificava os 

oficiais da Companhia como um dos «maiores inimigos do Estado da Índia e que nesta 

consideração lhes devia fazer todas as hostilidades possíveis, menos a de guerra 

aberta»1053.  

Devemos salientar aqui uma questão geográfica pertinente e que condicionou 

as escaramuças realizadas. Na geografia do rio de Maim, no seu extremo oeste, estava 

situada a barra de Varoli [Worli], onde à semelhança de Maim e Sião os britânicos 

possuíam um baluarte, manchuas de guerra e soldados. Na margem oposta à última 

aldeia, estava sita a pequena aldeia de Colem e, em frente a Maim, localizava-se a 

aldeia jesuíta de Bandorá. Era precisamente nestes dois eixos, Maim/Bandorá e 

Sião/Colem que as margens do rio se estreitavam consideravelmente. No primeiro 

caso, afirmava-se que aquele «só tem de largura um tiro de artilharia e por isso ainda 

que com bastante fundo, capaz somente de embarcações pequenas»1054. O segundo 

eixo seria ainda mais estreito. Deste modo, podemos perceber que a própria 

morfologia do rio tornava ainda mais delicado e potenciava um hipotético 

antagonismo entre os dois poderes europeus. 

 

5.1.1 – A TROCA DE SALVAS DE 1716 

A irredutibilidade posicional portuguesa e britânica proporcionaram a 

acumulação de tensões e consequente mobilização militar para as margens do rio, com 

maior incidência nas aldeias de Maim e Bandorá. A inevitabilidade do confronto 

ocorreu quando uma manchua de guerra britânica coagiu uma embarcação de 

mercadores a sair da barra de Bandorá e pagar a devida tributação em Maim. A 

resposta portuguesa foi imediata, mobilizando duas manchuas de guerra que, ainda no 

rio de Maim, «dispararam sobre eles alguns tiros de mosqueteria, a que logo 
                                                           
1052 AHU,RV,8,fls.47b-48v («Carta do vice-rei da Índia para o presidente inglês», Goa, 23.11.1716). 

1053 BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»). 

1054 Ibidem. 
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responderam todas as suas fortalezas»1055 britânicas, incidindo em particular em 

Bandorá1056, numa resposta militar sistemática ao longo de duas semanas. Os 

portugueses terão tido dificuldade em replicar, pela «desigualdade tão conhecida 

entre a nossa e sua artilharia, pelo número, pelo calibre, pelos artilheiros…»1057, 

mobilizando três embarcações equipadas de artilharia e homens, comandadas pelo 

cabo-maior Bernardo Teixeira, capitão-mor da Saibana1058. 

Estas primeiras escaramuças conduziram a um entendimento em finais de 

1716, a nível dos poderes locais, ou seja, o governador britânico e o general do Norte, 

D. João Fernando de Almeida1059. No acordo era consagrado que os navios britânicos 

receberiam licença franca para passarem nos portos e demais possessões marítimas 

portuguesas, apenas pagando direitos sobre as fazendas que desembarcassem, sendo 

o mesmo aplicado às embarcações portuguesas em jurisdição britânica (artigo 1º); que 

Bombaim era obrigada a restituir todos os soldados, escravos e abunhados 

portugueses, com excepção dos considerados criminosos (art. 2º); que os britânicos 

eram impedidos de proibir a pesca no rio de Maim aos coles, devendo estes satisfazer 

a pensão de peixe que de costume pagavam ao capitão de Maim (art. 3º); que os 

portugueses se comprometiam a pagar os direitos pertencentes ao mandovim de 

Maim (art. 4º). 

Se para Bombaim este entendimento significava o reconhecimento dos seus 

direitos sobre a tributação de Bandorá e de várias aldeias da ilha de Salsete1060, Goa 

tinha uma leitura diferente do acordo executado pelo seu general, do qual não tivera 

conhecimento. De facto, os artigos 1º e 4º significavam um claro recuo dos direitos 

disputados pelo poder português: a isenção do pagamento de direitos das 

embarcações em portos, rios, cais e estreitos era bastante mais vantajoso para os 

                                                           
1055 Ibidem. 

1056 BL,IOR/H/60,fls.93-111 («President Boone remarques on the Portuguese envoy Memorial», 
Bombaim, 16.08.1723). 

1057 BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»). 

1058 ACE, V, doc.115, p. 300 («Proposta feita pelo Ill.mo Senhor Governador Arcebispo Primaz D. 
Sebastião de Andrade Pessanha», Goa, 24.02.1717). 

1059 AHU,Índia,cx.79 [documento sem data e não-foliado]. 

1060 BL,IOR/H/60,fls.21-22 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 07.01.1717). 
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britânicos, pois apenas controlavam um porto ao contrário do Estado da Índia. Além 

disso, o artigo 4º reconhecia o direito britânico sobre o mandovim de Maim, que era a 

génese dos confrontos, o que podia ser entendido que o Estado da Índia aceitava que 

não tinha argumentos válidos naquela disputa e, além disso, significava o recuo 

português na ancestral reivindicação do direito de posse territorial sobre Maim.  

Como o vice-rei não tinha sido auscultado na formulação deste entendimento, 

D. João Fernando de Almeida acabaria por ser demitido e substituído por Bartolomeu 

de Melo e Sampaio. A análise posterior dos conselheiros do estado de Goa mostrar-se-

ia, no entanto, favorável àquele acordo, referindo, por exemplo, que o estabelecido no 

artigo 4º já estava incluído no 11º artigo do tratado de 16611061, razões que 

conduziram o vice-rei a ordenar a aplicação do acordo1062. Era o reconhecimento de 

Goa, explícito mas não oficial, de que a aldeia e o mandovim de Maim eram de posse 

legítima britânica, não tendo fundamento as suas recorrentes reivindicações.  

Apesar das ordens do vice-rei, o novo general do Norte procurou demonstrar 

junto do governador de Baçaim os prejuízos advindos do acordo, focalizando-se em 

concreto no artigo 1º. Referia que «os Ingleses vão sempre a ganhar com pouca 

utilidade nossa porque eles só têm nesta costa o porto de Bombaim para as nossas 

embarcações, e nós, de Goa até Diu, possuímos mais de 15 onde se podem recolher as 

suas». Para além disto, como a tributação era aplicada não só ao desembarque de 

mercadorias mas, também, à passagem das embarcações, o porto de Taná iria disso 

ressentir-se «pelo grande desejo que os Ingleses têm de navegar para aquele rio para 

comerciar com a terra firme, cousa que nunca se lhes permitiu e agora se lhes concede 

com isenção de pagar os direitos costumados naquele passo». Acrescentava, ainda 

sobre o mesmo ponto que, ao contrário do que até então sucedia, as embarcações de 

comércio portuguesas seriam forçadas a pagar a totalidade dos direitos sobre as 

fazendas desembarcadas e não somente pelas vendidas. Quanto ao artigo 4º, 

considerava que este tornava as aldeias portuguesas, que pagavam direitos no 

                                                           
1061 ACE, V, doc. 116, pp. 301-303 («Proposta feita pelo Ill.mo Senhor Governador Arcebispo Primaz D. 
Sebastião de Andrade Pessanha», Goa, 05.03.1717). 

1062 ACE, V, doc. 117, pp. 303-306 («Proposta feita pelo Ill.mo Senhor Governador Arcebispo Primaz D. 
Sebastião de Andrade Pessanha», Goa, 24.04.1717); AHU,RV,8,fls.56-57 («Carta do governador da Índia 
para o General de Bombaim», Goa, 04.05.1717). 
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mandovim de Maim, tributárias de Bombaim. Por último, alertava para o facto do 

acordo não referir os diferendos de circulação no rio, génese dos conflitos de 1716, o 

que poderia originar, no futuro, novos conflitos1063, observação assertiva e 

premonitória. 

As objecções do general do Norte não colheram o apoio de Goa, que acabaria 

por validar o acordo1064 com a condição prévia de suspender a sua aplicabilidade até à 

ratificação final dos monarcas1065. Até à chegada das respostas europeias eclodiram, 

contudo, novos antagonismos, trocando-se acusações mútuas pelo não cumprimento 

de um acordo que ainda não estava, oficialmente, em vigor1066. Tal facto não era 

impeditivo de o vice-rei português ordenar o cumprimento do capitulado, enquanto as 

novas das cortes não chegassem, pois era uma «discizão [que] há-de vir de tão longe, e 

a utelidade hé reciproca»1067. Apesar desta posição oficial, a aplicação efectiva do 

entendimento terá tido a resistência tanto do general do Norte (que como vimos se 

opunha de forma acérrima ao acordo) como, de acordo com o governador britânico,  

de outras instâncias locais. Semelhante objecção teve o monarca português, que três 

anos depois, em 1720, recusava ratificar o acordo, esclarecendo que «senão deve 

inovar nada nas cousas  que se observam antes do tal ajuste, e as conservareis no 

estado em que estavão conforme o tratado do tal entre El Rei e a Senhora Rainha 

Dona Catarina». Afirmando que tudo deveria permanecer como havia sido acertado na 

altura da entrega da ilha, Lisboa vincava a sua posição e defesa do auto de entrega de 

1665, isto apesar de muitos anos antes este já ter sido rejeitado pelo monarca inglês. 

                                                           
1063 BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»). 

1064 O acordo foi ratificado pelo vice-rei em funções, Vasco Fernandes César de Meneses e, 
posteriormente, pelo seu sucessor, o arcebispo primaz D. Sebastião de Andrade Pessanha. 

1065 ACE, V, doc.121, p. 317 («Proposta feita pelo Ill.mo Senhor Governador Arcebispo Primaz D. 
Sebastião de Andrade Pessanha», Goa, 01.10.1717). 

1066 O governador britânico recusou a entrega dos corumbins e escravos portugueses, acusando o 
incumprimento português do acordo, dado que os rendeiros dos mandovins de Versavá, Turumbá e 
Bandorá, cobravam direitos às embarcações britânicas, não dando a livre passagem acordada. Acusava, 
de igual modo, a acção e resistência jesuíta, que se afirmavam como senhores das aldeias. 
Posteriormente, incriminou o padre superior de Bandorá de isentar-se dos pagamentos devidos ao 
mandovim de Maim, conforme havia sido acordado. Cf. ACE, V, doc.121, p. 318 («Proposta feita pelo 
Ill.mo Senhor Governador Arcebispo Primaz D. Sebastião de Andrade Pessanha», Goa, 01.10.1717); 
BL,IOR/H/60,fl.23 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 07.12.1717); AHU,RV,8,fl.70v («Carta do 
governador da Índia para o General de Bombaim», Goa 03.05.1718). 

1067 AHU,RV,8,fls.64v-65 («Carta do governador da Índia para o General de Bombaim», Goa, 05.11.1717). 
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Além disso, o monarca português voltava a insistir na averiguação sobre os bens 

patrimoniais dos foreiros portugueses, recomendando ao vice-rei que «vossa parte 

tomareis todas as conducentes a negocio tão importante declarando se os ingleses 

pagarão aos portugueses as casas e fazendas que tinham no dito Bombaim, e se se 

apoderarão della sem as satisfazer a seus donos»1068.  

A diferente posição e entendimento de ambas as cortes mantinha-se e, no 

início da década de 1720, voltava a ter a concordância de Goa, cujo vice-rei, Francisco 

José de Sampaio e Castro, sublinhava que o acordo de 1717 «nunca teve efeito 

algum», muito em virtude da acção do general do Norte, que impediu as pretensões 

britânicas durante o hiato da resposta de Lisboa, o que fez com que a situação tenha 

permanecido «no estado em que antes estava[m]»1069. 

 Os confrontos de 1716, o primeiro entre portugueses e britânicos com uma 

dimensão superior às escaramuças ocasionais, acabou por ficar adiado no tempo. As 

razões subjacentes ao choque entre ambos não foram resolvidas, não se tendo 

chegado a um acordo. As pretensões britânicas, procurando alterar o status quo 

vigente há mais de cinquenta anos, esbarraram na inflexibilidade do monarca 

português, não obstante a aceitação de um vice-rei e de um governador, o que 

ilustrava por si só, um entendimento diferente da legitimidade dos direitos 

pertencentes à coroa portuguesa entre as várias esferas de governação. Deste modo, o 

antagonismo declarado ficou apenas em suspenso, sendo que novos confrontos só 

eclodiram seis anos mais tarde, em 1722. 

 

5.1.2 – COOPERAÇÃO ENTRE ANTAGONISMOS 

Como já referimos, as dinâmicas relacionais flexíveis e pragmáticas, entre 

portugueses e britânicos possibilitavam, tanto a sobreposição de momentos de 

oposição e colaboração, como a rápida “adaptação relacional” mediante os contextos 

locais e se as conjunturas militares assim o exigissem. Foi neste pragmatismo e 

calculismo estratégico que as divergências que opunham portugueses e britânicos 

                                                           
1068 AHU,Índia,cx.77,doc.48C («Carta do rei para o vice-rei», Lisboa, 05.04.1720). 

1069 AHU,Índia,cx.77,doc.48C («Carta do vice -rei para o rei», Goa, 13.01.1721). 
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foram suspensas, em prol de uma ameaça mais premente como era a Marata, sendo 

que após a campanha conjunta em Colaba os antagonismos reacenderam-se. As 

tentativas de entendimento militar entre portugueses e britânicos não eram uma 

novidade, não sendo os maratas o foco exclusivo das atenções anglo-portuguesas pois, 

em 1704, Goa havia procurado a aliança de britânicos (e também de neerlandeses) 

contra a presença francesa na região do Canará1070, transpondo para a Ásia o quadro 

de alianças que se experimentava na Europa, no contexto da Guerra de Sucessão 

Espanhola. Foi a pressão do pirata marata Angriá1071 que proporcionou, todavia, a 

efectivação de uma aliança militar, perfilhada entre os dois momentos bélicos anglo-

portugueses.  

Se em 1712 havia sido Goa quem pedira, sem sucesso, uma aliança anglo-

portuguesa contra o Angriá, pois as suas movimentações marítimas também eram 

prejudiciais aos interesses do Estado da Índia1072, em 1718, era Bombaim quem 

solicitava a cooperação do Estado da Índia, igualmente recusada1073. Três anos mais 

tarde, o vice-rei procurou de novo um entendimento militar1074, acreditando que a 

conjuntura era favorável pelo antagonismo vigente entre os maratas e o Sidi, que 

                                                           
1070 ACE V, doc. 64, pp. 182-184 («Conselho de Estado», Goa, 18.11.1704). 

1071 O antagonismo entre britânicos e o Angriá remontava há alguns anos pela acção deste pirata, 
protagonista de sistemáticos apresamentos de embarcações mercantes da EIC e ocupando a ilha de 
Kenery, perigosamente próxima de Bombaim. Este recrudescimento de tensões viria a culminar numa 
hostilidade aberta entre os anos de 1718-1722. Cf. W.S. DESAI, op. cit., pp. 57-64. 

1072 AHU,LS,2,doc.90,fl.18 («Carta do vice-rei, D. Rodrigo da Costa, para o general do Norte, Luís de Melo 
de Sampaio», Goa, 25.05.1712). 

Poucos anos depois, os britânicos chegavam a um acordo de paz, separado, com o pirata marata, facto 
que provocou a retaliação portuguesa, aplicando restrições à passagem de mercadorias para Bombaim. 
Cf. AHU,LS,2,doc.177,fl.39v e doc.178,fl.40 («Cartas do vice-rei, Vasco Fernando César de Meneses, para 
o general do Norte, Manuel de Sousa de Meneses», Goa, 06.05.1713 e 18.06.1713, respectivamente). 

1073 W.S. DESAI, op. cit., p. 68. 

Alegadamente a razão da recusa prendia-se com a pressão omanita sobre o Estado da Índia, que se via 
forçado a focalizar as suas atenções militares no perigo que vinha do Golfo Pérsico. A rejeição 
portuguesa também terá advindo da desconfiança que Goa mantinha acerca dos britânicos «por ter 
mostrado a experiência que com este mesmo inimigo tem muitas vezes anteposto ao seu capricho as 
suas conveniências; e logo que o Angria lhe oferecesse algumas que os satisfizesse, se poderiam apartar 
da união, deixando-nos sós neste empenho». Cf. ACE, V, doc. 124, pp. 324-326 («Proposta para o 
Conselho de Estado», Goa, 15.11.1718). 

1074 BL,IOR/H/60,fl.25 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 10.02.1720 e 23.02.1720); BL,IOR/H/60,fl.25 
(«Conselho de Bombaim», Bombaim, 27.11.1721). 
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diminuía a pressão daqueles sobre a Província do Norte1075. Dava-se assim seguimento 

às directrizes veiculadas por Lisboa, onde se ordenava, em Setembro de 1719, que 

«havendo ocasião em que os Ingleses se queiram unir com as nossas forças para 

destruir este inimigo, a não perca, pondo todo o empenho e a maior eficácia para que 

se consiga»1076. Em virtude do recente antagonismo anglo-português e as questões 

pendentes daí resultantes, foi acordada a suspensão das divergências entre os dois 

poderes até ao final da campanha de Colaba, local onde iria incidir o esforço conjunto 

de ambas as forças. Neste sentido, foram retirados os soldados portugueses de 

Bandorá e as embarcações de guerra do rio de Maim.  

O acordo de Julho de 1721 era uma aliança ofensiva e defensiva em toda a Ásia, 

com excepção do «Mogor, Pérsia, Arábia e China», devendo começar contra o 

Angriá1077, com o qual não se deveria efectuar uma paz separada e cujos portos seriam 

distribuídos igualitariamente1078.  Na prática, a união de forças apenas se traduziu num 

forte ataque a Colaba e no bloqueio aos vários portos do Angriá, investidas que 

fracassaram devido às hesitações organizacionais e ao forte apoio oferecido pelos 

maratas, impedindo a conquista do porto-chave de Colaba1079.  

Perante esta nova disposição de forças o vice-rei optou por acordar pazes 

separadas com o Angriá, mediadas pelo peshwa Marata1080. Paralelamente, as 

negociações com Bombaim tiveram um desfecho díspar: por um lado, parte das 

exigências britânicas não foram aceites1081; por outro, os maratas exigiram a aceitação 

britânica dos termos das pazes que entretanto haviam assinado com os portugueses. O 

governo britânico recusou de forma veemente qualquer entendimento, pois além das 

ditas pazes anglo-maratas terem sido celebradas à margem da união anglo-

                                                           
1075 ACE, V, doc. 124, pp. 325-326 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 15.11.1718). 

1076 ACE, V, doc.127, pp. 332-344 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 09.08.1721). 

1077 FUP,MR,88,fl. 74. 

1078 BL,IOR/P/5, («Consultas do Conselho de Bombaim», Bombaim, Março e Junho de 1721). 

1079 A. LOBATO, Relações…, cit., pp. 66-67; F.C. DANVERS, op. cit., vol. II, p. 392; W. S. DESAI, op. cit., p. 
73. 

1080 F.C. DANVERS, The Portuguese..., cit., vol. II, pp, 392-393; BL,IOR/P/5 (05.01.1722). 

1081 BL,IOR/P/5, («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 31.12.1721). 
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portuguesa, aquelas continham condições que não aceitavam1082. Era pois um novo 

factor de conflito a adicionar ao conturbado relacionamento anglo-português que 

tinha-se deteriorado ainda mais, pouco tempo antes, com a expulsão dos padres 

portugueses. O clima de antagonismo vinha a adensar-se de forma sucessiva desde a 

suspensão dos confrontos de 1716, numa escalada de tensões que culminaria, em 

1722, num novo confronto militar. 

 

5.1.3 – A EXPULSÃO DOS PÁROCOS PORTUGUESES 

Dois anos antes do reacender das hostilidades, em Maio de 1720, eclodia nova 

oposição entre Goa e Bombaim, desta vez de foro religioso, com a expulsão dos 

párocos portugueses do território de soberania britânica e a sua substituição por 

padres carmelitas italianos.  

O Padroado de Goa1083 afirmava que todo o território asiático era, em potência, 

sua pertença, considerando que a perda de soberania política não significava a perda 

da soberania espiritual, pertencente à Sé de Goa. Neste sentido, apesar de Bombaim 

(tal como Ceilão ou Cochim) não estar sob o domínio português, tal facto não 

implicava que o Padroado perdesse o seu poder e primazia religiosa naquele espaço. 

Esta posição não era, naturalmente, partilhada por britânicos e neerlandeses, ou 

mesmo pela Santa Sé, que anuiu que o  Vicariato-Apostólico do Grande Mogor em 

                                                           
1082 BL,IOR/P/5 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 02.01.1722). 

1083 O controlo espiritual português no espaço transoceânico remontava à primeira bula papal Inter 
Cetera, de 1456, concedida por Calisto III, culminando na bula Praecelsae Devotionis, de 1514, atribuída 
por Leão X, que estabelecia o Padroado Real. Aquela garantia o direito português à conversão de 
cristãos, nomeação de padres e estabelecimento de ordens religiosas nos territórios ultramarinos. Isto 
significava o poder religioso absoluto do monarca português em zonas muito distantes de Roma, com 
limitados recursos humanos e focalizada na oposição ao Protestantismo, e que, por isso, concedia o 
direito de propagação da fé cristã à coroa portuguesa.  

Sobre o Padroado vejam-se os estudos de António da Silva REGO, O Padroado Português Do Oriente: 
esboço histórico, Lisboa, Divisão de Publicações e Biblioteca Agência Geral das Colónias, 1940; J.P.O. 
COSTA, «A Diáspora Missionária», in Carlos Moreira Azevedo (dir.), História Religiosa de Portugal, vol. II, 
Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 255-313; IDEM, «O Fim da Hegemonia do Padroado Português do 
Oriente no século XVII», in Vasco da Gama e a Índia. Congresso Internacional, vol. III, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1999, pp. 43-57; C.R. BOXER, A Igreja e a Expansão Ibérica, 1440-1770, Lisboa, 
Edições 70, 1989, pp.98-102. 
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Agra, local onde o Padroado não chegava, assumisse a missão de Bombaim1084. Assim, 

em 1720, a Propaganda Fide1085 nomeou como bispo de Bombaim o carmelita Frei 

Maurício de Santa Teresa, substituindo os párocos portugueses por clérigos daquela 

ordem e adicionando à divisão política (entre portugueses e britânicos) a divisão 

espiritual (entre fiéis do Padroado e fiéis da Propaganda). A posição de Londres tendeu 

para a neutralidade, afirmando que, de acordo com as capitulações, apesar de ser 

permitido o exercício livre da religião católica, nada era referido acerca da manutenção 

de párocos portugueses, eleitos e nomeados pelo rei português, acrescentando que 

aqueles foram substituídos por outros designados pelo Papa, satisfazendo com isso a 

sua obrigação de manter o culto católico1086. 

Há vários anos que os britânicos tinham a intenção de substituir os religiosos 

portugueses sendo apontado, numa missiva de Fevereiro de 1715, que para prevenir-

se a grande influência que os padres portugueses gozavam em Bombaim, deveria 

encorajar-se e recompensar a vinda de clérigos de outras ordens1087. A pretensão era 

clara e não era novidade pois era um objectivo britânico, no limite, desde a sua 

chegada a Bombaim: eliminar uma força político-social preponderante na região que 

ameaçava a EIC. De facto, o governo de Bombaim acusava os párocos portugueses de 

se aproveitarem da proximidade e do poder que detinham junto das comunidades, 

incentivando os fiéis a oporem-se às directrizes britânicas. Eram acusados, de igual 

                                                           
1084 Foram ocupadas as igrejas de Nossa Senhora da Esperança (Bombaim), Nossa Senhora da Glória 
(Mazagão), Nossa Senhora da Salvação (Maim de Baixo ou Dadar) e São Miguel (Maim). A esta ocupação 
acrescentava-se o confisco permanente da igreja de Parela e da capela de Nossa Senhora da Conceição 
(Sião) como propriedades territoriais jesuítas.  

1085 As pressões junto do Vaticano para terminar com o poder evangélico português em África e na Ásia, 
foram lideradas por italianos e franceses e culminaram, em 1622, na criação da Propaganda Fide, pela  
bula do papa Gregório XV, responsável pelo controlo das missões francesas e italianas naqueles espaços. 
Sobre a Propaganda Fide, vejam-se os estudos de Jean GUENNOU, Missions Etrangères de Paris, Paris, 
Apostolat des Éditions, 1963; Joseph METZLER, O.F.M., «Foundation of the Congregation de Propaganda 
Fide by Gregory XV», in J. Metzler (dir.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum 
(1622-1972), vol. I, Roma, Herder, 1972, pp. 79-111;Ting Pong LEE, «La actitud de la Sagrada 
Congregación frente al Regio Patronato», in J. Metzler (dir.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 
Memoria Rerum (1622-1972), vol. I, Roma, Herder, 1972, pp. 353-348; M.J.M. LOPES e Lívia FERRÃO, «O 
Conflito Padroado/Propaganda. Contributos para a sua História (Séculos XVII e XVIII)», in João Paulo 
Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues (eds.), O Estado da Índia e os Desafios Europeus. Actas do 
XII Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa,  Lisboa, CHAM, 2010, pp. 347-360; A.M. Martins 
do VALE, Entre a Cruz e o Dragão. O Padroado Português na China no século XVIII, Lisboa, Fundação 
Oriente, 2000, pp.40-123. 

1086 P.V. GOMES, art. cit., pp. 573-574; E. R. HULL, Bombay Mission…, cit., p. 27. 

1087 J.M. CAMPBELL, op. cit., vol. II, p. 528 (em nota). 



310 
 

modo, de congeminarem com os maratas, sendo implicados na ligação que o brâmane 

Rama Camotim tinha com Canoji Angriá1088. Na sua perspectiva  

several ill consequences […] have risen from the Portuguese Padres being permitted to 
reside in Bombay, as reaping the benefit of the labours of our people and carrying it 
into foreign countries, stirring up the Roman Catholics to sedition, especially when we 
have any dispute with the Portuguese, by inculcating notions into them that they ought 
not to fight against their religion1089. 

  

A medida britânica conduziu a um recrudescimento das tensões que já se 

faziam sentir desde 1716, numa intensa troca de correspondência e tomadas de 

posição, que separou ainda mais o entendimento entre as duas partes. Conforme se 

depreende das palavras do vice-rei, em carta para o governador de Bombaim, em 

Novembro de 1720, era notório uma estratégia de oposição aos párocos portugueses, 

no geral, e não àqueles que actuavam em Bombaim pois,  

se nelles havia o mao procedimento que Vossa Senhoria me diz com huma 
representação sua a quem governava este Estado ficaria Vossa Senhoria satisfeito, 
mandando se ao seu prellado os tirace logo e puzece outros com hum tal 
procedimento que satisfizecem as obrigações do seu abito, e a vontade de Vossa 
Senhoria 1090. 

 

A retaliação portuguesa, não podendo ser militar foi, como sempre, comercial, 

utilizando a sua posição territorial estratégica, que lhe permitia bloquear a passagem 

de pessoas e de bens. Foi isso que fizeram, entre meados de 1720 e janeiro do ano 

seguinte, proibindo, de igual modo, a entrada de britânicos no espaço de soberania de 

Baçaim1091.  

Noutro sentido, o vice-rei recusou reconhecer a autoridade dos novos clérigos, 

ameaçando os seus súbditos que caso obedecessem ao novo poder religioso seriam 

considerados apóstatas, as suas propriedades seriam confiscadas e estariam proibidos 

                                                           
1088 Ibidem, vol. I, pp. 152-154; S.M. EDWARDES, The Gazetteer of..., cit., vol. I, pp. 92-93. 

1089 BL,IOR/P/5 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 13.05.1720).  

1090 AHU,RV,8,fls.101v-102 («Carta do vice-rei da Índia para o General de Bombaim», Goa, 26.10.1720); 
BL,IOR/H/60,fl.25 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 15.11.1720). 

1091 ACE, V, doc. 126, pp. 329-332 («Proposta para o Conselho do Estado», Goa, 14.01.1721); Luís de 
Assis CORREIA, Portuguese in India – Mumbai, Chaul, Vasai, Panjim, Gráfica Goa Dourada, 2009, pp. 233-
234. 
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de entrar nos territórios portugueses1092. O governo britânico, como forma de 

represália ordenou, em Julho de 1720, que todos os proprietários de fazendas em 

Bombaim que viviam fora da ilha ali comparecessem com as suas armas, caso 

contrário, as suas propriedades seriam confiscadas pela Companhia, o que viria a 

suceder, dado que ninguém terá respondido a esta chamada. Além do mais, foi 

decidido que doravante seria proibida a compra de terras a quem não residisse em 

Bombaim1093, procurando-se com isto controlar e circunscrever dissensões futuras do 

foro territorial. 

As oposições de soberania religiosa entre o Padroado e a Propaganda 

mantiveram-se após 1740. O Padroado manteve a sua acção na antiga Província do 

Norte portuguesa e, inclusive, chegou a recuperar a sua autoridade em Bombaim em 

1789 sendo que, cinco anos mais tarde, aquele território passaria a ter um sistema de 

dupla jurisdição episcopal. As oposições manter-se-iam até ao século XX, 

nomeadamente até 1928, onde a revisão da 2ª Concordata entre a República 

portuguesa e a Santa Sé, colocaria o fim à dupla jurisdição e ao Padroado português no 

espaço oriental1094. 

 

5.1.4 -  AS ESCARAMUÇAS DE 1722 

A questão dos párocos portugueses, sendo um parêntesis nos confrontos 

militares anglo-portugueses acabaram, também, por dar-lhes continuidade e conexão, 

ligando os conflitos de 1716 com os de 1722. De facto, em Agosto de 1721, e após 

algum tempo de (aparente) navegação pacífica, a coação britânica incidindo no 

pagamento de tributos no rio de Maim, recuperava as dissidências de 1716, que 

haviam ficado “suspensas” temporariamente. Deste modo, ainda não havia terminado 

a colaboração militar contra o Angriá e já eclodiam hostilidades paralelas, centradas de 

novo na navegação de Maim, que conduziram ao confisco mútuo de embarcações e 

tripulação (posteriormente restituídos1095). A cooperação militar contra um inimigo 

                                                           
1092 J.GENSE, The Church at the Gateway of India, 1720-1960, Bombay, St. Xavier’s Coleege, 1960, p.12. 

1093 J J.M. CAMPBELL, op. cit., vol. I, pp, pp. 157-158. 

1094 P.V. GOMES, «Bombay Portuguese…», cit., pp. 574-578. 

1095 AHU,RV,8,fls.116v-117 («Carta do vice-rei da Índia para o General de Bombaim», Goa, 02.03.1722). 



312 
 

local comum, que havia suspenso os antagonismos anglo-portugueses, era paralela à 

nova posição de força britânica na navegação de Maim e impôs uma resposta 

portuguesa. Esta simultaneidade de conflitos e posições díspares demonstram, de 

novo, que as cooperações e os antagonismos sobrepunham-se e coexistiam, de modo 

independente e circunstancial. 

O governador britânico voltava a insistir, em 1722, nos direitos da Companhia 

ao abrigo do 11º artigo do tratado de 1661, assim como do próprio foral de Maim, o 

que era rejeitado pelo vice-rei, pois no seu entender aquele foral apenas fora aplicável  

quando as margens do rio pertenciam ao mesmo senhor1096. O impasse argumentativo 

conduziu ao posicionamento militar britânico no terreno, coagindo as embarcações 

portuguesas ao pagamento das devidas taxas na sua margem, impedindo a circulação 

comercial com Caranjá enquanto não fossem ressarcidos dos «excessos 

cometidos»1097, e forçando o pagamento de tributos na ilha das Patecas, o que era 

contrário ao 1º capítulo do auto de entrega da ilha1098. Além destas movimentações 

reforçou-se a fortificação de Maim, em Março/Abril de 1722, com «seis peças de vinte 

e quatro» direccionadas para a aldeia de Bandorá. O forte de Sião teria, de igual modo, 

ordens para disparar sobre qualquer embarcação que passasse em direcção à aldeia de 

Colem, ou seja, para a margem de Salsete, obrigando-as a dirigirem-se ao porto de 

Maim.  

A resposta portuguesa, por sua vez, traduziu-se na mobilização e reforço militar 

das suas posições no sul de Salsete, nomeadamente nas aldeias de Bandorá e 

Colem1099. Para Goa, o «Estado [devia] opor-se-lhe com todo o vigor»1100, o que não 

implicou, contudo, o embargo comercial à ilha britânica, pelo menos num primeiro 

momento1101. 

                                                           
1096 ACE, V, doc. 133, pp. 361-364 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 27.08.1722). 

1097 ACE, V, doc. 129, pp. 350-352 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 26.03.1722). 

1098 ACE, V, doc. 129, pp. 350-352 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 26.03.1722). 

1099 BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»). 

1100 ACE, V, doc. 129, pp. 350-352 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 26.03.1722). 

1101 ACE, V, doc. 130, pp. 357-361 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 11.04.1722). 

Meses mais tarde o governo de Bombaim queixava-se das suas dificuldades de abastecimento ante o 
bloqueio comercial português. 
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Estes posicionamentos estratégicos anteviam o inevitável confronto entre os 

dois poderes, algo que se iniciou em Junho de 1722, quando sete embarcações de 

madeira deram entrada no porto de Bandorá sem passarem pela alfândega de 

Maim1102. A iniciativa de abrir hostilidades foi imputada por ambos ao inimigo da 

margem oposta: de acordo com o conselho de Estado de Goa, os britânicos retaliaram 

atacando uma pequena galveta que saía da aldeia jesuíta de Salsete, o que gerou a 

consequente resposta do forte de Bandorá1103; já para o conselho de Bombaim e 

directores da EIC, a iniciativa militar partira dos portugueses, retaliada posteriormente 

pelos fortes de Bombaim1104.  

Independentemente de quem iniciou o choque militar, este caracterizou-se por 

dois momentos distintos. Numa primeira fase, entre 16 e 24 de Junho e, dias mais 

tarde, entre 4 e 6 de Julho, com a troca de salvas entre os fortes da margem sul do rio, 

Maim e Sião (e outros pequenos postos militares) e os da margem norte, Bandorá e 

Colem1105. As duas escaramuças produziram algumas baixas humanas e danos nas 

estruturas dos dois lados, sendo os relatos de uns e outros contraditórios e alvo, 

igualmente, de mútua contestação. Num segundo momento, e após estas ofensivas 

militares fixas, as forças britânicas entraram pelo interior de Salsete, tendo como 

objectivo furar o bloqueio comercial português (que entretanto havia sido decretado), 

garantindo que as embarcações provenientes de Galiana e de outros locais do interior 

do subcontinente indiano passavam no rio de Turumbá1106. Na sequência desta 

expedição, as forças britânicas terão entrado no forte dos Reis Magos, em Taná, e 

incendiado várias embarcações e casas, nomeadamente nas Coluarias (povoações de 

                                                           
1102 Num parecer para o Reino, lamentava-se os poucos efectivos à disposição do general do Norte, que 
se encontrava a defender as terras fronteiras à ilha de Bombaim com 300 dos 800 homens que constava 
da totalidade do regimento de Goa. Cf. AHU,Índia,cx.117 (»Parecer para o Reino», [documento sem data 
e não-foliado]).  

1103 ACE, V, doc. 132, pp. 357-361 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 22.08.1722). 

1104 BL,IOR/H/60,fls.69-71 («Resposta do Major Stanton ao memorial do enviado português», 1724 (?); 
BL,IOR/H/60,fls.121-133 («Resposta preliminar [haveria se ser entregue uma versão um pouco diferente 
a 18 de Setembro 1723] da United East India Company ao memorial do enviado português a 29 de Julho 
de 1723», Londres, 11.08.1723). 

1105 BL,IOR,H/60,fls.73-74 («Memorials of the Portuguese envoy, etc. regarding disputes at Bombay, 
1720-1724», Londres, 1724 (?). 

1106 BL,IOR,H/60,fls.69-71 («Resposta do Major Stanton ao memorial do enviado português», Londres, 
1724 (?). 



314 
 

Coles) adjacentes a Taná e nas pequenas ilhas de Sevem e Nevem (ou Patecas) na 

jurisdição de Caranjá. O posto militar de Colem ficou destruído e a ilha de Elefante foi 

ocupada e fortificada1107 com o objectivo de «impedir a comunicação das nossas terras 

com a nossa fortaleza de Caranjá e a navegação das galvetas por aqueles rios»1108.  

As movimentações militares foram, grosso modo, britânicas e a resposta a dar 

por Goa, não foi consensual. No conselho do Estado, os conselheiros eram unânimes 

que se devia, como retaliação, apreender todas as embarcações britânicas. Quanto às 

medidas de cariz militar a adoptar, as opiniões dividiram-se entre uma acção militar 

ofensiva (somente naquela zona, sublinhe-se) e uma guerra defensiva1109, pois temia-

se as simultâneas ameaças maratas sobre as terras de Damão1110. Se tivermos em 

conta que foi efectuado um forte reforço humano e material, com o envio de 

manchuas de guerra para impedir a navegação britânica1111, depreende-se que a 

primeira opção foi a adoptada. Em terra, as forças portuguesas atacaram a aldeia de 

                                                           
1107 O testemunho de um capitão britânico, que participara nas movimentações, defendia estas acções 
pelas necessidades prementes de abastecimento, sendo que as investidas e incêndios eram justificados 
como manobras necessárias para diminuir a força portuguesa, que afirmava ter desígnios de invadir 
Bombaim. Apontava que a entrada sobre a aldeia de Colem era legitimada pela edificação portuguesa 
de uma forte bateria que disparava perante as embarcações britânicas, naquele que era o único local de 
passagem durante a monção. Apesar de achar legítima e justificável as movimentações militares, 
recusava a participação ou culpa oficial da Companhia nas acções mais polémicas. Deste modo, recusava 
a entrada forçada e consequente pilhagem e incêndio do forte dos Reis Magos; atribuía as entradas nas 
aldeias de Sevem e Nevem aos sipaios, que classificava como ingovernáveis, assegurando que as suas 
iniciativas foram posto a cobro quando descobertas pelo capitão; por último, sublinhava que as 
movimentações na ilha de Elefante tinham sido praticadas sem ordens do governador britânico, que 
posteriormente suspendeu o oficial responsável. Cf. BL,IOR/H/60,fls.169-172 («Testemunho do capitão 
Jonathan Stanton à Companhia Inglesa», Londres, 25.03.1724). 

1108 ACE, V, doc. 132, pp. 357-361 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 22.08.1722); 
BL,IOR/H/60,fls.73-74 («Memorials of the Portuguese envoy, etc. regarding disputes at Bombay, 1720-
1724», Londres, 1724 (?). 

1109 Que passaria pelo encerramento de qualquer comunicação terrestre ou marítima com Bombaim. 

1110 ACE, V, doc. 132, pp. 357-361 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 22.08.1722). 

1111 O general do Norte pediu para Goa novos socorros de gente e munições «porque de tudo se achava 
falta aquela província com notório excesso», sendo destacado Manuel Freire de Andrade como capitão-
mor de Salsete, juntamente com 400 sipais gentios. Foram, igualmente, mobilizadas 50 embarcações, 
ordenando-se ao padre superior de Bandorá para reunir 30 galvetas na Coluaria de Dandem, situada na 
costa contrária da aldeia de Bandorá e, por isso, fora do alcance britânico. Cf. 
BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»). 
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Varoli1112, incendiando casas, embarcações e danificando as suas estruturas 

militares1113.  

Os antagonismos na região perdurariam ao longo daquele ano1114, no entanto, 

sem a confrontação militar dos meses anteriores. A questão de Maim acabaria por 

nunca ficar resolvida, apesar de entendimentos circunstanciais na Europa e na Ásia, 

cristalizando-se nos dois decénios seguintes até à perda da Província do Norte em 

17401115. Nesta perspectiva, logo em 1723, o vice-rei português e o governador 

britânico chegaram a um entendimento transitório1116, acordando «yielded the 

Companys right of Mahim river, no more demanded because left to be decided from 

Europe»1117, o que não impediu a manutenção do bloqueio comercial português1118. O 

embaixador português em Londres, António Galvão de Castelo Branco, apresentou, 

nesse mesmo ano, dois memoriais contra as acções britânicas, reiterando os direitos 

portugueses no rio de Maim e noutros portos. O Court of Directors, além de acusar o 

vice-rei de albergar embarcações do Angriá (em Fevereiro de 1722), reforçava que o 

acordo de 1716 deveria ser cumprido, dado que a coroa britânica não se havia oposto 

                                                           
1112 Para esta ofensiva terão embarcado em Bandorá, a 8 de Setembro, 800 soldados em 24 galvetas, 
sob o comando do sargento-mor do Norte, José de Miranda. Cf. BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso 
Apologético…»).  

1113 Refira-se que o plano inicial seria a tomada do forte, fazendo-se ali presídio e controlo das faxinas da 
baía, queimando-se a terra circundante e impedindo-se a ligação com a aldeia de Maim. Contudo, 
apontava-se que a falta de efectivos no momento do desembarque, impossibilitou a culminação destes 
intentos. Cf. BNP,Manuscritos,cod.10730 («Discurso Apologético…»). 

1114 ACE, V, doc. 135, pp. 369-372 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 15.12.1722).  

1115 Ao longo da década de 1730 foram recorrentes os vários protestos britânicos. Cf. 
BL,IOR/E/4/450,fls.400-402 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 30.01.1732); 
NA,SP89/37,fl.227 («Carta de Lord Tyrawly [enviado de Londres] para o duque de Newcastle [secretário 
de Estado britânico]», Lisboa, 06.03.1734); NA,SP89/36,fl.122 («Carta do Court of Directors da EIC para o 
duque de Newcastle», Londres, 05.06.1735); NA,SP89/39,fl.11 («Carta de Lord Tyrawly para o duque de 
Newcastle», Lisboa, 20.04.1736). 

Em 1738, por outro lado, o general do Norte escrevia para os directores da EIC, queixando-se do 
confisco de uma embarcação portuguesa no rio de Maim, sublinhando outras acções semelhantes em 
tempos recentes. Cf. BL,IOR/P/341/9,fls.317-320,pt.2 («Carta do general do Norte para o presidente da 
EIC», Baçaim, 16.11.1738); BL,IOR/P/341/9,fls.320-321,pt.2 («Resposta do presidente de Bombaim para 
o general do Norte», Bombaim, 20.11.1738). 

1116 BL,IOR/E/4/449, fls.501-502 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 15.04.1723). 

1117 NA,SP89/30,fl.247 («Carta de William Cayley para o visconde Townshend», Lisboa, 25.07.1723). 

1118 Neste caso, curiosamente, o bloqueio comercial não era motivo de preocupação para Bombaim que, 
inclusive, afirmava que aquele era prejudicial aos próprios portugueses, «very poor for want of selling 
their provisions to the English». Cf. BL,IOR/E/4/449,fls.497-500 («Carta do Conselho de Bombaim para a 
EIC», Bombaim, 22.03.1723). 



316 
 

e os portugueses tinham-se feito representar com os poderes do vice-rei e do capitão-

geral do Norte. Neste sentido, pressionavam Jorge I a exigir as compensações devidas. 

A Companhia voltava a sublinhar, por outro lado, o forte poder e influência dos 

jesuítas, alertando que, caso estes o entendessem, poderiam surgir novos conflitos, 

pelo poder que detinham junto da população e em Goa, onde teriam pressionado para 

não se respeitar o acordo de 17161119. O assunto passaria posteriormente para Lisboa, 

onde James Dormer, enviado extraordinário britânico, pediu a reparação pelos 

eventos ocorridos1120. Um ano mais tarde, em 1726, comissários de ambas as partes 

reuniram-se para chegar a um entendimento1121, não obstante circularem várias 

notícias oriundas da Índia de que o assunto já teria sido resolvido pelos poderes 

locais1122.  

 

 

5.2 – As guerras luso-maratas e o posicionamento britânico 

 

Em paralelo com a progressiva normalização, oficial, das dissidências em torno 

da navegação no rio de Maim, germinava outro foco de tensão militar. Falamos da 

pressão marata sobre as terras portuguesas da Província do Norte, a partir de meados 

do decénio de 1720 e que resultariam, duas décadas depois, na expulsão e perda da 

soberania do Estado da Índia sobre a quase totalidade daquele vasto território que, 

desde 1534, se encontrava sob o seu poder.  

A derrota e recuo português foi um desfecho previsível e inevitável, à luz dos 

acontecimentos das décadas antecedentes e das vicissitudes internas do Estado da 

Índia e do contexto político do Decão indiano. Às insuficiências defensivas 

                                                           
1119 BL,IOR/H/60,fls.121-133 («Resposta preliminar da United East India Company ao memorial do 
enviado português a 29 de Julho de 1723», 11.08.1723); BL,IOR/H/60,fls.173-189 («Resposta da EIC ao 
memorial apresentado pelo enviado português a 17 de Março 1724», Londres, 02.04.1724). 

1120 NA,SP89/32,fl.14, («Carta do duque de Newcastle para James Dormer [brigadeiro]», Londres, 
30.07.1725). 

1121 NA,SP89/33,fl.89 («Carta de James Dormer para o duque de Newcastle», Lisboa, 23.05.1726). 

1122 NA,SP89/33,fl.276 («Thomas Burnett [enviado de Londres] para o duque de Newcastle», Lisboa, 
20.12.1726). 
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portuguesas, em número, material e dinheiro, adicionava-se a pouca disponibilidade e 

intenção de apoio britânico, somente aplicada em momentos concretos e que 

implicassem um hipotético perigo na defesa de Bombaim. Por outro lado, as 

transformações geo-políticas que desde o dealbar de Setecentos iam transformando a 

balança de poderes no Decão e região periféricas (ou seja, a destruturação do Império 

Mogor e o crescente poder marata), colocaram em franco perigo as possessões 

portuguesas no ocidente indiano, não só a Província do Norte, como a própria capital, 

Goa.  

O relacionamento entre portugueses e maratas, marcado ao longo das décadas 

pela contínua hostilidade dos últimos, nomeadamente sobre a Província do Norte, 

assumiu o seu auge em meados da década de 1730, dado que nos anos anteriores as 

oposições acabaram por ser controladas e minimizadas pela via diplomática. A 

estratégia ofensiva que adoptaram, em particular ao longo da década de 1730, passou 

pelo ataque simultâneo à Província do Norte e a Goa, de modo a evitar a transferência 

de apoios militares, jogando com as fragilidades defensivas portuguesas e as limitadas 

forças militares disponíveis1123. 

Para os maratas a parcela de terra ocupada pelos portugueses no Concão 

assumiam uma extrema importância, não só pelas potencialidades agrícolas e 

                                                           
1123 F. BETHENCOURT, «O Estado da Índia», in Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri (dirs.), História da 
Expansão Portuguesa, vol. 2, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, pp. 253-254.  

As incursões empreendidas foram realizadas de forma sincrónica sobre vários pontos-chave, com o 
intuito de bloquear o envio de apoio militar e logístico, o que condicionou, naturalmente, a capacidade 
de resposta defensiva portuguesa. A táctica marata, ensaiada em ocasiões anteriores (invasão dos 
concelhos de Bardez e Salsete, conquista da fortaleza de Mormugão e cercamento da fortaleza de 
Rachol), permitiu o isolamento da Província do Norte, cujas debilidades defensivas e a limitada ajuda 
britânica, colocaram-na à mercê das forças maratas. Assim, paralelamente aos ataques em Salsete, 
investiram em Chaul, Baçaim e Goa (ocupando Pondá e subordinando os reinos vizinhos de Sunda e dos 
Sawants de Wadi),  o que impôs uma desmobilização em várias frentes das poucas defesas portuguesas. 

A pressão marata forçou, também, a adopção de algumas reformas na estrutura militar portuguesa, 
perante a ineficácia e as dificuldades financeiras experimentadas em anteriores situações defensivas. 
Neste sentido, por exemplo, foram eliminadas as forças de cavalaria, pois à sua pouca utilidade no 
confronto directo com a melhor preparada cavalaria marata, adicionava-se o seu custo elevado. Noutra 
perspectiva, assumiu-se que a estrutura de defesa alicerçada no sistema de prazos, mais enquadrada 
numa conjuntura de guerrilha esporádica, não correspondia às necessidades do momento, de combate 
contínuo. Por outro lado, a progressiva falta de cooperação militar dos prazeiros tornava a capacidade 
defensiva portuguesa bastante dependente das forças enviadas de Lisboa, composta em grande número 
por efectivos não profissionais. Estas idiossincrasias e a regular deserção de forças portuguesas, 
inclusive para os contingentes inimigos, forçaram o recrutamento extensivo de combatentes locais, em 
número bastante superior aos efectivos oriundos do reino. Veja-se M. LOBATO, op. cit., pp. 326-327. 
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comerciais, como pela possibilidade de ligação dos seus territórios do interior indiano 

com o mar. As pretensões maratas eram, assim, essencialmente de índole económico-

estratégica, sustentáculo da sua acção ao longo do subcontinente indiano. Outras 

motivações de menor relevância são, todavia, apontadas, quer pela historiografia, 

quer pelas fontes, nomeadamente fundamentos religiosos (pela política intolerante 

portuguesa perante a população hindu), políticos (pela cooperação luso-mogor contra 

a sua expansão territorial) e, inclusive, “raciais”1124.  

Não deixa de ser interessante referir que, apesar dos avanços maratas e das 

perturbações que estes tinham vindo a realizar ao longo de mais de meio século, em 

Lisboa, as principais preocupações tinham outro foco. De facto, até perto de 1740, o 

foco de atenção da corte portuguesa incidiu na ameaça mogor. Neste sentido não 

foram atendidas as missivas oriundas de Goa, a pedir o reforço das defesas do Estado 

da Índia no quadro dos avanços maratas, considerados como forças secundárias 

perante o real poder do Império1125.  O vice-rei desdobrava-se em pedidos de auxílio, 

quer a Lisboa quer a outros poderes locais, indianos e europeus. Não obstante a vinda 

de dois navios do reino, em 1738, a falta de dinheiro para pagar o apoio oferecido por 

franceses e pelo nabado de Surate, juntamente com a recusa britânica em enviar 

homens (apesar do auxílio com armas e munições), colocou as forças portuguesas em 

franca debilidade perante o largo contingente marata1126. Desta forma, pouco mais de 

três anos depois do início da investida final marata, o Estado da Índia perdia uma 

importante parte da sua Província do Norte, como era o distrito de Baçaim, composto 

por 20 fortalezas, 340 aldeias, 4 portos e importantes ilhas, como as de Salsete, de 

Vacas e de Caranjá1127. 

 

 

                                                           
1124 M.C. LEÃO, op. cit., pp. 138-149. A “teoria racial” é advocada por Boxer, que sustenta a existência de 
um antagonismo racial entre portugueses e maratas que se manteve ao longo da sua convivência. Dava 
como exemplo uma ocasião em que o general do norte português, D. Luís de Botelho apelidou de 
«negro» Baji Rao, general marata. Boxer refere que este episódio reforçou a animosidade existente 
entre as duas forças. Cf. C. R. BOXER, Relações…, cit., p. 79. 

1125 E.CARREIRA, op. cit., p. 72. 

1126 Ibidem, p. 73. 

1127 F.C. DANVERS, op. cit., p. 412. 
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5.2.1 – SALSETE, A “CHAVE” DO INTERESSE BRITÂNICO 

Os Maratas invadiram o distrito de Baçaim em 1723, realizando diversas 

incursões a partir das regiões adjacentes de Galiana [Kalyan] e Biundim [Bhiwandi], 

que haviam sido conquistadas ao império Mogor três anos antes. Com esta incursão, 

além dos dividendos comerciais e alfandegários, pretendiam tornar a Província do 

Norte sua tributária, impondo a cobrança do chouto às populações ali residentes, 

como recentes senhores daquela região1128. A pressão mogor noutras paragens e o 

reforço defensivo de Goa forçariam, um ano depois, à celebração de um acordo de paz 

de curta duração. Os anos seguintes foram, à semelhança, marcados por vários 

entendimentos1129, em simultâneo com a contínua investida das forças maratas ao 

longo dos distritos de Baçaim e Damão1130.  

Neste último espaço a pressão mogor conduziria a um concerto de pazes luso-

marata, em 1732, com a novidade de ter a mediação britânica. Bombaim esperava 

com isto obter benefícios comerciais, nomeadamente uma melhor comercialização nas 

terras da região de Galiana, assim como (ainda e sempre), a livre passagem em Taná, 

algo que o vice-rei sublinhava, à época, não ter ordens para garantir1131. Neste acordo, 

denominado Tratado de Bombaim, a integridade e soberania portuguesas eram 

salvaguardadas à custa de concessões económico-financeiras: estabelecia-se que em 

troca da entrega de bens, embarcações, possessões e prisioneiros apreendidos, os 

maratas obtinham o livre acesso comercial à Província do Norte, benefícios nas 

alfândegas do Estado da Índia e a edificação de uma feitoria na cidade de Baçaim, a 

qual não chegaria a ser efectivada1132. 

A situação política de Salsete devido à sua localização raiana com Bombaim era 

de vital importância para a segurança do território britânico, situação desde cedo 

compreendida pela EIC. A região portuguesa, para além da sua relevância económica e 

                                                           
1128 P.S. PISSURLENCAR, Maratas em Baçaim, Bastorá, Tip. Rangel, 1935, p. 11. M. LOBATO, «A Guerra 
dos Maratas», cit., pp. 324-325. 

1129 Acordos em boa parte forçados pela ameaça mogor noutras frentes militares. 

1130 FUP,MR,90,fl.172, («Governadores do Estado da Índia para o monarca», Goa, 27.12.1724); 
A.LOBATO, Relações… cit., pp. 93-94. 

1131 BL,IOR/E/4/450,fls.400-402 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», Bombaim, 30.01.1732). 

1132 F. BETHENCOURT, «Configurações…», cit., p. 254; L.F. ANTUNES, «A Província…», cit., p. 221. 
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comercial, era um importante tampão de defesa das investidas estrangeiras sendo, por 

isso documentado, desde a década de 1670, o receio britânico de que Salsete 

sucumbisse aos poderes indianos. As missivas dos oficiais e directores da Companhia 

salientavam ser preferível que Salsete permanecesse na posse portuguesa, pois a 

conquista marata ou mogor acarretaria graves consequências para a sobrevivência de 

Bombaim, vulnerável a bloqueios comerciais1133. Deste modo, chegou a ser discutida, 

nos primeiros anos de governação britânica, o auxílio não oficial da Companhia em 

caso de guerra entre portugueses e maratas1134. Paradoxalmente, em meados da 

década de 1680, aquando da postura militar e ofensiva da EIC na costa ocidental 

indiana, foi tentada a conquista daquele espaço. Apesar das directrizes de Londres e da 

vontade demonstrada por Surate, não foram efectivadas, todavia, movimentações 

militares nesse sentido1135. 

A opinião e visão de conjunto sobre a importância de Salsete perdurou ao longo 

do tempo, nomeadamente na turbulenta década de 1730, onde a segurança de 

Bombaim foi posta em perigo1136. Salsete era apontada como o terreno mais fértil que 

os portugueses possuíam, salientando-se que a coroa portuguesa não tinha tirado 

proveito destas vantagens, pois a terra da ilha estava alienada aos jesuítas e a grandes 

foreiros. Apontava-se, também, os benefícios que adviriam das taxas de navegação, 

nomeadamente em Taná. Neste sentido, e perante a ameaça marata, propunha-se de 

novo a conquista da ilha, dado que os maratas seriam vizinhos muito problemáticos e 

colocariam em risco Bombaim1137. Argumentava-se, portanto, que os reforços 

defensivos necessários para conter a ameaça marata exigiriam um avultado 

                                                           
1133 O que também se aplicava, como já vimos, na vizinhança com os portugueses. Todavia, o menor 
poder militar destes tornava-os menos perigosos e problemáticos aos olhos britânicos. 

1134 A proposta britânica apresentada estipulava, em contrapartida, a livre passagem em Taná e Caranjá, 
o que mereceu a recusa portuguesa. Apesar das insistências de Gerald Aungier, não foram tomadas 
medidas pressionantes e fracturantes nesse sentido. Cf. W.S. DESAI, op. cit., p. 14. 

1135 BL,IOR/E/3/46,fls.157-158 («Carta geral de Surate (secreta) para a EIC», Surate, 10.02.1687); 
BL,IOR/E/3/91,fls.167v-168 («Carta dos Directores da EIC para Bombaim»,  Londres, 08.08.1687). 

1136 BL,IOR/E/4/450,fls.364-369 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC,« Bombaim, 20.01.1731); 
BL,IOR/H/332,fls.509-587 ([Conselho de Bombaim] «Representation of the invasion of the Portuguese 
Northern territories in Deccan by the Marathas and the present state of Bombay in respect thereto, 
addressed to the Honorable Court of Directors», Bombaim, 03.10.1737). 

1137 BL,IOR/P/341/9,fls.86-91 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 28.03.1737). 
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investimento financeiro, ao passo que os gastos duma ofensiva militar em Salsete 

teriam um retorno garantido face às potencialidades da ilha. Evidenciavam, assim, que 

the charge of which defense we hope the revenue of that place may very well sustain, 
especially since you may make double of it, to which the Portugals did by the great 
concourse of shipping, trade and money to those island, and the multitudes of natives 
casts of people, which will necessarily follow such resort of our shipping and trade, 
which in consequence will raise the price of timber, rice and all the fruits and 
productions of the good land. 

 

Acrescentava-se ainda que às numerosas forças maratas faltaria disciplina e 

equipamento militar e, por isso, bastaria adicionar ao contingente local um corpo de 

três mil britânicos, oriundos da Europa, para tomar posse da ilha que1138. Concluía-se 

que os portugueses não levantariam grandes obstáculos caso aquele espaço fosse 

ocupado pelas forças da Companhia, «except what may arise from national points of 

honor and religion, or the private interest of the late proprietors who without means 

or ability to recover their estates may nevertheless obstinately insist on their titles to 

them»1139. 

A ambição de tomar posse de Salsete, pelo seu potencial estratégico, 

económico, comercial e de navegação foi, pois, transversal ao longo deste período, 

sendo reavivada em períodos de maior tensão e instabilidade. Não obstante estes 

testemunhos e pressões, os directores da Companhia em Londres, rejeitaram qualquer 

iniciativa militar, excepto na década de 1680. A opção recaiu na tentativa de adquirir a 

ilha por via diplomática que tentaram, sem sucesso, até 1774, altura em que, no 

contexto das dissidências internas maratas, ocuparam finalmente aquele território1140. 

Partindo deste enquadramento político-estratégico britânico em torno da 

questão de Salsete, entendemos melhor as opções defensivas e militares tomadas a 

                                                           
1138 Esta perspectiva era contrária à veiculada meses antes, onde era apontado que os maratas eram 
mais poderosos do que as forças anglo-portuguesas juntas, pelo que seria mais prudente apenas apostar 
na defesa da ilha, dado que estaria em constante perigo com a vizinhança marata. Cf. 
BL,IOR/P/341/9,fls.124-129 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 27.04.1737). 

1139 BL,IOR/H/332/2,fl.569 («[Conselho de Bombaim] Representation of the invasion of the Portuguese 
Northern territories in Deccan by the Marathas and the present state of Bombay in respect thereto, 
addressed to the Honorable Court of Directors», Bombaim, 03.10.1737). 

1140 W.S. DESAI, op. cit., p. 101; E.J. d’SOUZA, «Portuguese-Maratha-British designs on the island of 
Salsette», Indica, 38/1-2 (2001), pp. 216. 
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partir de 1730, no quadro da invasão marata. Num primeiro momento a sua posição 

pautou-se pelo auxílio às forças portuguesas enviando, em 1730, 200 mosqueteiros (50 

europeus e os restantes topazes), 250 sepois e 6 galeotas. Este contingente foi 

despachado para Taná, onde resistiram com sucesso aos ataques maratas, que 

pretendiam assegurar a passagem do rio1141. Em simultâneo a esta ajuda militar a 

Companhia procurou assegurar, como referimos, o entendimento entre os 

beligerantes, mediando as negociações junto do governador marata de Galiana, 

principal actor deste quadro de guerra1142. 

Parece-nos importante sublinhar que este envio de forças britânicas para as 

campanhas de 1730-1732 derivava das necessidades militares portuguesas, humanas e 

materiais. Na perspectiva da Companhia o apoio seria temporário, perfilando-se como 

um auxílio inicial até novas tropas portuguesas (de Lisboa, Goa ou recrutadas 

localmente) assumirem a defesa do território. Todavia, a constante ameaça marata no 

rio de Taná (onde o seu contingente era sucessivamente reforçado e aumentado), 

aliada à ausência de novas forças portuguesas, colocaram a EIC numa situação 

ambígua, entre o desejo de desmobilizar os seus homens e a crença de que se o 

fizessem a ilha seria facilmente conquistada1143. Optou-se pela permanência no 

terreno, pressionando em simultâneo as autoridades portuguesas a enviar mais 

homens1144.  

Os reforços de Goa acabariam por chegar apenas no final de 1730, vários meses 

após a investida marata. Para isso foi decretada a mobilização geral de súbditos 

portugueses fora da região de Goa, numa concentração de esforços defensivos à custa 

                                                           
1141 BL,IOR/P/341/7,pt.1,fls.65-67 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 30.05.1730); 
BL,IOR,E/4/450,fls.339-340 («Carta do Conselho de Bombaim para a EIC», 20.10.1730). 

Os sepois arregimentados seriam integrados, na monção seguinte, na fortaleza de Taná e noutra 
fortaleza limítrofe com o intuito de assegurarem uma melhor defesa daquele zona, ponto fulcral na 
passagem para a ilha de Salsete. Cf. BL,IOR/P/341/7pt.2,fls.45-46 («Consulta do Conselho de Bombaim», 
Bombaim, 11.04.1731). 

1142 BL,IOR/P/341/7,pt.1,fls-65-67 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 30.05.1730). 

1143 BL, IOR/P/341/7,pt.1,fls.177-179 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim,  20.11.1730). 

1144 Pressionava-se, de igual modo, o pagamento do auxílio entretanto assegurado, a que se 
adicionavam os os lamentos perante a contínua recusa da livre passagem britânica em Taná. Cf. 
BL,IOR/P/341/7,pt.1,fls.177-179 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 20.11.1730); 
BL,IOR/E/106,fls.110-110v («Carta dos directores da EIC para o presidente e conselho de Bombaim», 
Bombaim, 15.03.1734). 
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do enfraquecimento das próprias defesas da capital, como era atestado pelo vice-rei, 

que afirmava que «vai tudo quanto tenho para o Norte, ficando-me defendendo com 

sipais, ordenanças e frades»1145. Apesar deste reforço militar português, as forças 

britânicas apenas desmobilizaram temporariamente1146 pois, em Abril de 1731, era 

solicitado novo auxílio de homens para a fortaleza de Taná, mais concretamente 300 

sepois. O pedido português foi de novo anuído, reafirmando-se que seria mais 

benéfico para a Companhia que Salsete ficasse na posse portuguesa, pois a 

reconquista daquela ilha aos maratas seria de extrema dificuldade1147. 

De salientar que em Lisboa acreditava-se que o monarca enviaria para a Ásia 

um forte socorro militar1148 e que «sem duvida socorrerá aquelle Estado nomeando 

Vice Rey da mayor capacidade acompanhado»1149. João de Saldanha da Gama, actual 

vice-rei era, assim, acusado pela insuficiente protecção da Província do Norte. Por seu 

lado, D. João V terá, alegadamente, se comprometido com a sua defesa «a todo o 

preço1150», desejo militar que esbarrava, todavia, no moroso e limitado processo de 

recrutamento1151.  

 

5.2.2 – A INVESTIDA FINAL MARATA E A DUPLICIDADE BRITÂNICA  

Como foi referido, o Tratado de Bombaim de 1732, à semelhança dos 

anteriores, não significou o término das hostilidades luso-maratas. Dois anos mais 

tarde eram realizados novos ataques, sendo uma das justificações a recusa portuguesa 

em permitir que se edificasse uma feitoria em Baçaim, tal como havia sido acordado. O 

reacender deste conflito, de forma sistemática a partir de 1737, somente findaria com 

a conquista completa da ilha de Salsete e de Baçaim, em 1740, pelas forças de Bagi 

Rao. Os maratas, beneficiando da conjuntura vivida em Deli (cuja conquista pelo Xá da 

                                                           
1145 AHU,RV,L7,fl.94v («Portaria do vice-rei», Goa,  03.04.1731»). 

1146 W.S. DESAI, op. cit., p. 84. 

1147 BL,IOR/P/341/7,pt.2,fls.45-46 («Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 11.04.1731). 

1148 Composto por quatro naus de guerra, uma charrua, 500 soldados e 600 levas. 

1149 Gazetas, vol.1, p.151 («Diário de 12 de Novembro de 1731»); Gazetas, vol.1, p.155v («Diário de 27 
de Novembro de 1731). 

1150 Gazetas, vol.2, p.30v («Diário de 11 de Março de 1732»). 

1151 Maria Beatriz Nizza da SILVA, D. João V, Lisboa, Circulo de Leitores, 2006, p. 251. 
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Pérsia afastou, consequentemente, as atenções mogores do Decão e do Concão), 

puderam concentrar os seus focos bélicos apenas na frente militar portuguesa. 

A investida final marata sobre Salsete iniciou-se em Abril de 17371152, após 

alguns ataques efectuados em Chaul. Esta movimentação traduziu-se inicialmente na 

conquista da fortaleza de Taná, ainda em construção, cuja deficiente defesa motivou a 

substituição de D. Luís Botelho, general do Norte, por António Cardim Fróis1153. Após o 

controlo do estratégico forte de Taná, rapidamente a restante ilha de Salsete (com 

excepção das aldeias de Bandorá e Versavá) ficou sob o domínio marata. De acordo 

com Desai, esta investida marata, ao contrário das anteriores, era uma reivindicação 

territorial que reclamava aquela região como parte do seu Swaraj, ou autogoverno1154. 

O novo general do Norte pediu outro apoio militar à Companhia1155, 

imediatamente após a perda de Taná, o que seria recusado. A EIC alegava que a 

solicitação portuguesa fora efectuada tarde demais, dado que os maratas já haviam 

passado o rio de Taná e,  além disso, as suas forças disponíveis eram limitadas1156. 

Acrescentariam também que, dada a proximidade marata de Bombaim, todos os 

homens e munições que possuíam seriam utilizados para a defesa da ilha, não 

podendo, deste modo, providenciar qualquer ajuda aos portugueses1157. O máximo 

que disponibilizaram foi a sua mediação, em 17371158 e no ano seguinte1159, sem o 

resultado desejado1160.  

Em paralelo com os ataques a Salsete, os maratas apresaram algumas 

embarcações britânicas e bloquearam bens oriundos do interior, como grão e 

                                                           
1152 FUP,MR,107,fl.278 («Carta do vice-rei para o secretário de estado», Goa, 19.04.1737). 

1153 M.C. LEÃO, op. cit., p. 139. 

1154 W.S. DESAI, op. cit., pp. 96-97. 

1155 ACE, V, doc.146, pp. 401-404 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 12.04.1737); ACE, V, 
doc.147, p. 419 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 04.03.1737). 

1156 Grande parte dos seus homens tinham sido destacados para Tellicherry, com o intuito de suster a 
ameaça neerlandesa. Cf. BL,IOR,/P/341/9,fls.86-91 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 
28.03.1737). 

1157 BL,IOR/P/341/9,fls.102-106 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 04.04.1737); 
BL,IOR/P/341/9,fls.124-129 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 27.04.1737).  

1158 BL,IOR/P/341/9,fls.124-129 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 27.04.1737). 

1159 BL,IOR/P/341/9,pt.2,fls.203-207 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 25.08.1738).  

1160 BL,IOR/P/341/9, pt.2,fls.220-223 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 18.09.1738). 
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madeira1161. Apesar de não terem aparentes pretensões territoriais sobre Bombaim, as 

movimentações maratas eram, assim, igualmente prejudiciais à presença britânica. 

Este novo contexto de proximidade fronteiriça forçou Bombaim a mudar o seu 

posicionamento estratégico. Se anteriormente havia recusado o apoio militar às forças 

portuguesas, as condições eram agora outras. A defesa da aldeia de Bandorá passou a 

ser preponderante para a segurança de Bombaim. Neste sentido, perante o pedido de 

um padre jesuíta, foram enviados 50 homens (cujas despesas seriam cobertas pela 

ordem religiosa)1162 e, poucos meses depois, 100 barris de pólvora, negando-se, no 

entanto, qualquer outro reforço humano1163. Paralelamente propuseram nova 

mediação, apesar da pouca convicção num entendimento, acreditando-se que a força 

marata e os seus sucessos fariam com que estes não fizessem concessões, o mesmo se 

passando com os portugueses, que apesar do contexto desfavorável mantinham o seu 

«orgulho e arrogância»1164. 

De salientar que não obstante este apoio inicial, a posição de Bombaim foi 

oficialmente neutral. A pretensão de afirmar-se comercialmente em Salsete e a 

dependência perante os bloqueios comerciais maratas, adicionada à insuficiente força 

militar para afrontar o seu exército, aconselharam a adopção de uma estratégia de 

neutralidade, de modo a não hostilizar as suas relações com o poder indiano. Neste 

sentido, foi recusado o envio de forças militares requisitado por Chimnaji Appa1165, o 

                                                           
1161 BL,IOR/P/341/9,fls.136-138 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 03.05.1737); W.S. 
DESAI, op. cit., pp. 96-97. 

1162 BL,IOR/P/341/9,fls.86-91 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 28.03.1737). 

1163 BL,IOR/P/341/9,fls.139-140 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 05.05.1737; ACE, V, 
doc. 152, p. 447 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 18.10.1737).  

Também o Provincial e o Padre visitador do Norte, assim como outros padres, receberam abrigo em 
Bombaim no decorrer do confronto inicial em Bandorá. Cf. ACE, V, doc. 151, p. 439 («Proposta para o 
Conselho de Estado», Goa, 16.09.1737).  

Apesar deste auxílio, o Conselho de Bombaim não deixava de salientar a má conduta portuguesa nesta 
conjuntura, apontando o confisco de embarcações, a detenção de um súbdito britânico em Goa e outros 
actos de hostilidade. Cf. BL,IOR/H/332,fls.542-543 («[Conselho de Bombaim] Representation of the 
invasion of the Portuguese Northern territories in Deccan by the Marathas and the present state of 
Bombay in respect thereto, addressed to the Honorable Court of Directors», Bombaim, 03.10.1737). 

1164 BL,IOR/H/332,fl.547 («[Conselho de Bombaim] Representation of the invasion of the Portuguese 
Northern territories in Deccan by the Marathas and the present state of Bombay in respect thereto, 
addressed to the Honorable Court of Directors», Bombaim, 03.10.1737). 

1165 BL,IOR/P/341/9,fls.157-160 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 03.06.1737). 
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que, de acordo com alguma historiografia portuguesa, não impediu o envio de 

material bélico, de forma não oficial1166, tal como o fizeram com o Estado da Índia. Esta 

premissa adequava-se ao perfil de actuação britânica, caracterizado por uma 

diplomacia dupla e flexível perante os conflitos locais e fronteiriços, uma política, aliás, 

similar à portuguesa. Contudo e, apesar deste auxílio militar ser também relatado 

pelos oficiais portugueses1167, a documentação oficial inglesa é omissa a esse respeito, 

o que não valendo, naturalmente, como contraponto absoluto à tese veiculada, 

coloca-a em questão. 

Bombaim avaliava que as suas forças, conjuntamente com as do Estado da 

Índia, poderiam prevalecer e suster o avanço marata, expulsando-os da ilha de Salsete, 

o que seria bastante vantajoso para a economia de Bombaim perante os elevados e 

sistemáticos encargos defensivos que incorria. No entanto, a capacidade marata em 

mobilizar largos contingentes humanos tornava-os numa força superiormente 

poderosa. O conflito aberto com estes seria, portanto, de evitar, pois os inerentes 

custos de guerra, as pressões económico-comerciais maratas1168 e o perigo de uma 

contra-ofensiva militar sobre Bombaim, assim o aconselhavam1169. Londres validava 

esta estratégia, ordenando o não envolvimento nas questões locais, salientando para 

os seus oficiais, «you are agents for a trading company» que, por isso, deviam actuar 

«agreeable to that character, laying aside all fruitless attempts to settle the balance of 

power among so many ever airing competitors that surround you, as utterly 

impracticable, and not only so, but as such altogether unprofitable to us your 

employers»1170. Reconhecendo o seu limitado poder militar, a Companhia 

                                                           
1166 E. CARREIRA, op. cit., p. 73; M.C LEÃO, op. cit., p. 141. 

1167 ACE, V, doc. 152, p. 447 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 18.10.1737). 

 É afirmado, de igual modo, em carta do general do Norte para o vice-rei, de 5 de Dezembro de 1737, 
que o inimigo marata sabia dos reforços efectuados pelos portugueses, pois «teve aviso de seus 
confidentes de Bombaim». Cf. ACE, V, doc. 153, p. 457 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 
11.12.1737). 

1168 BL,IOR/H/332,fls.541-542 («[Conselho de Bombaim] Representation of the invasion of the 
Portuguese Northern territories in Deccan by the Marathas and the present state of Bombay in respect 
thereto, addressed to the Honorable Court of Directors», Bombaim, 03.10.1737). 

1169 BL,IOR/P/341/9,fls.151-155 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 21.05.1737); 
BL,IOR/P/341/9,fls.217-222 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 11.08.1737). 

1170 BL,IOR/E/3/107,fls.192-202 («Carta dos directores da EIC para o presidente e conselho de 
Bombaim», Bombaim, 06.01.1738).  
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subordinava-se à estratégia desde sempre adoptada, privilegiando a componente 

comercial e abstendo-se de se envolver em disputas militares locais, dispendiosas e 

prejudiciais ao desenvolvimento das actividades de mercancia.  

Foram recusados, nesta óptica, os posteriores pedidos de apoio militar do general 

do Norte, que visavam a contra-ofensiva sobre o forte de Taná1171 e a defesa das 

aldeias no sul de Salsete1172. As justificações britânicas evocadas não eram novas, 

reforçando-se a incapacidade de desmobilização das suas forças, todas necessárias 

para assegurar a defesa de Bombaim, pois «as the Maratta’s have with very numerous 

forces got possession of the said island, it is apprehended that if we as a Company 

should be drawn into a war with that powerful nation it would endanger the loss of the 

island of Bombay»1173. Achava-se, de igual modo, que um contingente anglo-português 

teria pouco sucesso perante as numerosas forças maratas1174.  

A incapacidade referida seria, sobretudo, uma desculpa para a Companhia não se 

envolver no conflito e manter a sua posição neutral. Os oficiais britânicos mantiveram, 

naturalmente, uma observância próxima da realidade defensiva das estruturas 

portuguesas, postulando reparos incisivos às medidas de defesa tomadas pelo Estado 

da Índia. Neste sentido, apontavam que parte do dinheiro havia sido desviado para os 

oficiais portugueses e não para, entre outras coisas, aumentar as necessidades 

                                                                                                                                                                          
Acrescentava-se que o esforço despendido seria sobretudo britânico e que a hipotética reconquista de 
Taná não iria garantir a desejada livre passagem das embarcações britânicas. Cf. BL,IOR/P/341/9,fls.217-
222 («Consulta do conselho de Bombaim», 11.08.1737). 

De salientar que um conselheiro britânico chegou a propor que fosse consentida a conquista marata de 
modo a, posteriormente e de forma privada, tentar adquirir-se Salsete, intenção veemente recusada 
pelo conselho de Bombaim. Cf. W.S. DESAI, op. cit., p. 97. 

1171 BL,IOR/P/341/9,pt.2,fls.54-56 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 01.03.1738); 
BL,IOR/P/341/9,fls.284-285 («Carta do general do Norte, D. Pedro de Melo, para o presidente de 
Bombaim», Baçaim, 28.10.1738). 

1172 BL,IOR/E/3/107,fls.317-327v («Carta dos directores da EIC para o presidente e conselho de 
Bombaim», Londres, 02.03.1739). 

1173 Calculavam que para recapturar a ilha seria necessário no mínimo 3 mil britânicos com treino de 
artilharia, sendo que a consequente desmobilização colocava em franco risco a defesa de Bombaim 
perante as numerosas forças maratas. Cf. BL,IOR/E/3/107,fl.324v («Carta dos directores da EIC para o 
presidente e conselho de Bombaim», Londres, 02.03.1739); BL,IOR/E/3/107,fls.332v-337 («Carta dos 
directores da EIC para o presidente e conselho de Bombaim», Londres, 02.08.1739). 

1174 BL,IOR/P/341/9,pt.2,fls.54-56 («Consulta do conselho de Bombaim», Bombaim, 01.03.1738); 
BL,IOR/P/341/9,fls.285-286 («Resposta do presidente de Bombaim para o general do Norte», Bombaim, 
10.11.1738). 
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defensivas decorrentes da extensão dos seus territórios. De igual modo, acusavam os 

portugueses de ignorarem os seus avisos sobre as intenções maratas, não se 

preparando de forma conveniente, realçando que, caso a investida marata de 1737 

tivesse tido continuidade, as aldeias de Bandorá e Versavá teriam caído com 

facilidade1175. 

Bandorá seria perdida em 1739, dois anos após as primeiras incursões maratas, 

sendo que parte de Damão havia sido ocupada, no ano anterior1176. As intenções 

maratas sobre aquela praça (e também Versavá) foram comunicadas ao governador 

britânico pelo próprio comandante marata, Kondaki Mankar que, dado o bom 

relacionamento institucional entre ambos, aconselhou à retirada das forças britânicas 

daquelas duas aldeias1177. Tal facto atestava a presença de homens da EIC, não só em 

Bandorá (provavelmente os 50 enviados em 1737) como também em Versavá, cujo 

número deveria ser também residual. Reconhecendo o poderio marata e a 

inevitabilidade da derrota, a Companhia aceitou a retirada das suas forças conquanto 

fosse acordado a demolição do forte, temendo-se que aquele em mãos maratas fosse 

utilizado como uma plataforma ofensiva contra Bombaim. Apesar da concordância do 

general do Norte, a decisão foi remetida para Goa1178, que aceitou a fatalidade da 

situação e ordenou a sua execução1179, em Fevereiro de 1739, juntamente com as 

estruturas militares ao longo do rio de Maim que, de igual modo, colocavam em perigo 

a defesa da ilha britânica1180. Os maratas assumiam assim, em inícios de 1739, o 

controlo total da ilha de Salsete, após a conquista das praças-fortes e tranqueiras de 

                                                           
1175 BL,IOR/H/332,fls.521-531 («[Conselho de Bombaim] Representation of the invasion of the 
Portuguese Northern territories in Deccan by the Marathas and the present state of Bombay in respect 
thereto, addressed to the Honorable Court of Directors», 03.10.1737); BL,IOR/E/3/107, fls.278v-279 
(«Carta dos directores da EIC para o presidente e conselho de Bombaim», Londres, 20.12.1738). 

1176 L.F. ANTUNES, «Província…», cit., p. 222.  

1177 BL,IOR/P/341/10,fl.40 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 19.01.1739). 

1178 BL,IOR/P/341/10,fls.46-52 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 27.01.1739). 

1179 BL,IOR,P/341,10,fls.55-56 («Resposta do governador britânico ao general do Norte», Bombaim, 
18.02.1739). 

1180 BL,IOR/P/341/10,fl.41 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 19.01.1739); BL,IOR/P/341/10,fl.120 
(«Conselho de Bombaim», Bombaim, 25.03.1739). 

Como seria de esperar, esta medida gerou forte oposição jesuíta, chegando a afirmar-se que a influência 
destes era tão grande que o comandante português não se atrevia a cumprir as ordens do seu general. 
Cf. BL,IOR/P/341/10,fls.80-85 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 20.02.1739). 
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Maim, Tarapor, Sirigão, Danú, Asserim, Versavá1181 e Bandorá. As ilhas de Caranjá e 

Elefante seriam posteriormente perdidas para as forças do peshwa1182, após a recusa 

de auxílio britânico aos habitantes locais1183.  

Perante este contexto Goa ordenou que o general do Norte português, Martinho 

da Silveira, concentrasse os seus esforços defensivos na conservação das restantes 

praças da Província do Norte, como Baçaim, Damão, Chaul e Diu, prevendo-se futuros 

ataques1184. Num outro plano, as autoridades de Goa incriminavam o governador e o 

conselho britânico de enriquecerem com a guerra, encarecendo a venda de bens à 

necessitada população marata, apontando de igual modo, a falta de assistência e a sua 

recusa no envio de 50 homens com munições para Bandorá1185. Tais acusações 

entravam em contradição com as informações veiculadas pelo Conselho de Bombaim, 

onde esta ajuda era referida, assim como pelo próprio aviso do comandante marata, 

mencionado anteriormente, onde apontava-se a presença de contingentes britânicos 

no forte de Bandorá. Bombaim recusou liminarmente estas delações1186, insistindo por 

sua vez na dívida portuguesa pelos auxílios militares anteriormente prestados1187. 

 

 

                                                           
1181 Aquando das ofensivas sobre a praça de Versavá, as autoridades portuguesas, bastante necessitadas 
de provisões, pediram a Bombaim o envio de arroz (também para a praça de Baçaim), o que terá sido 
concedido. Cf. BL,IOR/P/341/10,fls.53-54 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 27.01.1739); 
BL,IOR/P/341/10,fls.54-55 («Carta do general do Norte para o governador e conselho de Bombaim», 
Baçaim, 16.02.1739). 

1182 W.S. DESAI, op. cit, p. 116. 

1183 BL,IOR/P/341/10,fl.110 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 05.03.1739). 

1184 M.C. LEÃO, op. cit., p. 140. 

1185 BL,IOR/E/3/107,fls.276-280 («Carta dos directores da EIC para o governador e conselho de 
Bombaim», Londres, 20.12.1738). 

1186 BL,IOR/E/3/107,fls.276-280 («Carta dos directores da EIC para o governador e conselho de 
Bombaim», Londres, 20.12.1738).  

1187 Reclamava-se uma dívida de 5 mil libras pelo auxílio prestado em inícios da década de 1730, a que 
acresciam 400 libras pelo apoio em Bandorá. Sublinhava-se que futuras ajudas militares e diplomáticas 
estariam dependentes do saneamento deste débito. Cf. BL,IOR/E/3/107,fls.278v-280 («Carta dos 
directores da EIC para o governador e conselho de Bombaim», Bombaim, 20.12.1738). 

 O próprio Conselho do Estado de Goa apontava uma dívida crescente de mais de 34 mil xerafins, não 
contando com outros gastos de mantimentos e afins. Cf. ACE, V, doc. 151, p. 445 («Proposta para o 
Conselho de Estado», Goa, 16.09.1737). 
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5.2.3 – A PERDA DE BAÇAIM E O ACORDO DE PAZ LUSO-MARATA 

Pouco depois da conquista da ilha de Salsete Baçaim sucumbiria às forças maratas. 

Em Maio de 1739, após três meses de cerco, as limitadas e extenuadas forças 

portuguesas, sem o apoio de Goa e de Damão, cederam em definitivo o controlo da 

importante praça e último bastião daquele distrito1188. Adoptando a estratégia 

previamente utilizada, os maratas atacaram e cercaram Baçaim e, em simultâneo, 

investiram sobre os territórios de Damão e Goa, de forma a limitar a sua resposta e 

interajuda. A primeira tinha a pressão inimiga bem perto, depois de conquistados os 

territórios circundantes. A capital do Estado da Índia, por sua vez, estava reduzida ao 

controlo de apenas três fortes, Aguada, Reis Magos, Gaspar Dias, dado que os homens 

de Vyankatrao Ghorpade1189 haviam conquistado Mormugão, em Janeiro de 1739, 

cercado a fortaleza de Rachol e conquistado os territórios de Bardez e Salsete1190. Após 

a perda definitiva de todo o distrito de Baçaim e de grande parte do território de 

Damão, os portugueses naquela região apenas ficaram com o controlo sobre as praças 

de Diu, Damão e Chaul, esta última por poucos meses.  

No ataque a Baçaim as autoridades britânicas mantiveram, de novo, a sua política 

pragmática e oficialmente neutral. Por um lado, terão vendido provisões aos maratas, 

pretensamente de forma a manter um bom relacionamento com o seu (hipotético) 

futuro vizinho. Por outro lado, auxiliaram as forças portuguesas com munições, 

aprovisionamentos, trabalhadores especializados1191 e, contornando as directrizes de 

Londres, com dinheiro, atestando a importância de Baçaim na preservação da 

segurança de Bombaim1192. O auxílio britânico estendeu-se, de igual modo, após o 

acordo de rendição de 16 de Maio de 1739, que garantia a liberdade religiosa e a 

manutenção das terras aos habitantes locais. Apesar disso, muitos dos portugueses 

optaram por abandonar a jurisdição marata rumo a Bombaim, fazendo-o em 

                                                           
1188 L.F. ANTUNES, «Província…», cit., pp. 222-223; G.S. SARDESAI, New History of the Marathas, vol. II, 
Bombaim, Phoenix Publications, 1958, p. 158. 

1189 Casado com a irmã de Chimnaji Appa, responsável pelas forças maratas em Salsete. 

1190 Estes seriam somente devolvidos ao poder português após a cedência da praça de Chaul, em 1740. 

1191 BL,IOR/P/341/10,fls.80-85 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 20.02.1739); BL,IOR/P/341/10,fls. 
170-177 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 01.05.1739). 

1192 BL,IOR/P/341/10,fls. 150-154 «Conselho de Bombaim», Bombaim, 17.04.1739). 
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embarcações britânicas, juntamente com as forças portuguesas ali presentes1193. Após 

quatro meses na ilha britânica1194, onde subsistiram com o apoio do governo local, 

foram encaminhados para Chaul, de novo em navios da Companhia, tendo algumas 

famílias optado por permanecer em Bombaim1195. Estas iniciativas custaram ao erário 

britânico cerca de 60 mil rupias, adicionando novo foco de desentendimento, pois as 

autoridades de Goa recusaram o seu pagamento, culpabilizando a Companhia pela 

perda de Baçaim1196. 

Refira-se que a pressão e cerco marata continuaram após a tomada de Baçaim, 

nomeadamente sobre Goa, pressionando a intervenção do governador britânico, que 

informou o vice-rei das intenções maratas1197 e ofereceu-se para intermediar um 

entendimento. O acordo luso-marata seria, por fim, estabelecido a 18 de Setembro de 

17401198, consagrando definitivamente a perda portuguesa da Província do Norte, 

nomeadamente a ilha de Salsete, Baçaim e Chaul1199. O Estado da Índia logrou manter 

os territórios de Bardez e Salsete (limítrofes a Goa), recuperou o controlo do forte de 

S. Jerónimo e da pragana de Naer, em Damão, e restabeleceu as ligações comerciais 

entre a região dos Gates e Goa1200. Nas décadas vindouras, os portugueses do espaço 

indiano, apesar das directrizes de Lisboa para apenas se concentrarem na manutenção 

                                                           
1193 BL,IOR/P/341/10,fls.184-186 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 07.05.1739). 

1194 BL,IOR/P/341/10,fls.264-270 («Conselho de Bombaim», Bombaim, 06.07.1739); 
BL/IOR/P/341/10,fls. 151-161 («Carta dos directores da EIC para o governador e conselho de Bombaim», 
Londres, 03.02.1741). 

1195 W.S. DESAI, op. cit., p. 104; M.C. LEÃO, op. cit., pp. 140-141; E. CARREIRA, op. cit., pp. 74-75. 

1196 BL,IOR/E/3/108,fls.267-275v (Carta dos directores da EIC para o presidente e conselho de Bombaim, 
16 de Fevereiro de 1742); BL,IOR/E/3/108,fls.335v-342 («Carta dos directores da EIC para o governador 
e conselho de Bombaim», Londres, 05.03.1743). 

1197 ACE, V, doc.157, pp. 476.485 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 28.01.1739); ACE, V, doc. 
185, p. 575 («Proposta para o Conselho de Estado», Goa, 13.01.1740).  

1198 CTCP, VI, pp. 202-205 («Tratado com o Maratha. Capitulações remetidas de Punem por D. Francisco 
Baron Galenfels», Punem, 18.09.1740), 

1199 Tal como sucedera aquando da retirada portuguesa de Baçaim, alguns dos moradores de Chaul 
abandonaram aquela praça em embarcações britânicas. Cf. E. CARREIRA, op. cit., p. 75; L.F. ANTUNES, 
op. cit., p. 223. 

1200 E. CARREIRA, op. cit., p. 75. 
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das restantes possessões, encetaram algumas tentativas, sem efeito, de recuperação 

dos territórios conquistados, nomeadamente a nobreza de Goa1201.  

Com o ocupação marata dos territórios a norte de Bombaim, a estratégia 

britânica inicial passou por conservar uma boa correspondência e amizade com o novo 

vizinho1202 até que Bombaim possuísse as condições defensivas ideais e, só aí, 

empreender uma estratégia ofensiva. A força militar marata era, na época, superior à 

britânica e portanto, a prosperidade económica destes estava dependente da 

prorrogação da paz na região. Neste sentido, foram encetadas negociações bilaterais 

que culminaram no tratado anglo-marata de 1739, de cariz político e comercial, 

outorgando a paz e, sobretudo, o livre comércio nos territórios maratas1203. 

Militarmente, os britânicos recusaram o envio de material, receando o fortalecimento 

da posição marata, mantendo uma postura de estrita neutralidade perante as réplicas 

do conflito luso-marata1204.  

Décadas mais tarde, por volta de 1770, esta neutralidade seria abandonada, 

pois perante a crescente força militar britânica e os reforços defensivos empreendidos 

na ilha, a Companhia entendeu que a conjuntura seria favorável à conquista dos 

territórios a norte de Bombaim. Deste modo, as tentativas portuguesas de reconquista 

de Salsete e Baçaim acabariam por ter a oposição britânica1205, que nesta fase, 

                                                           
1201 Uma vez que uma parte substancial do seu património e economia fora perdida nas guerras de 
1737-1740. Cf. C. R. BOXER, O Império… p. 143. 

M.C. LEÃO, op. cit,, p. 147; P. S. PISSURLENCAR, «Tentativas para a Recuperação da Província do Norte», 
Boletim do Instituto Vasco da Gama, nº 43 (1940), p. 201. 

1202 W.S. DESAI, op. cit., pp. 114-115. 

1203 Ibidem, pp. 105-110.  

1204 BL,IOR/E/3/108,fls.151-161 («Carta dos directores da EIC para o governador e conselho de 
Bombaim», Londres, 03.02.1741); BL,IOR/E/3/108,fls.335v-342 («Carta dos directores da EIC para o 
governador e conselho de Bombaim», Londres, 05.03.1743). 

1205 Em finais de 1774, Robert Henshaw, que residia em Goa, comunicava para Londres que havia 
chegado à capital do Estado da Índia uma grande força militar e marítima com a intenção de 
reconquistar o território de Salsete e de Baçaim. Esta perspectiva era encarada com receio pelas 
autoridades britânicas que, por um lado, tinham claras intenções de ocupar aquele espaço e, por outro, 
temiam que nova vizinhança com os portugueses acarretasse os mesmos problemas comerciais, 
nomeadamente a imposição de taxas de navegação. Os membros da comissão eram, por isso, da 
opinião de que se devia evitar a todo o custo as intenções portuguesas e aproveitar as divisões internas 
maratas para intentar a ocupação do território a norte de Bombaim. Cf. J.CAMPBELL, op. cit., vol.1, pp. 
375-377; J.R.B. JEEJEEBHOY, Bribery and Corruption in Bombay, Bombay, J.R. B. Jeejeebhoy, 1952, p. 
129. 
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contrariamente à postura da década de 1730, não pretendia a soberania portuguesa 

nas terras vizinhas. Neste seguimento, em 1774, as forças britânicas avançaram sobre 

Taná, apoderando-se de outras praças importantes até ao final da década, como 

Versavá, Daravi, Caranjá e Baçaim, não obstante os protestos e oposição do vice-

rei1206. Baçaim regressaria à soberania marata em 1782, no quadro do acordo de paz 

que encerrou a 1ª guerra anglo-marata, contudo, o Tratado de Bombaim, de 1802, 

consagraria a posse definitiva dos britânicos sobre a totalidade do antigo distrito 

português. 

*** 

Podemos conferir que apesar do pragmatismo e gestão cautelosa das tensões, 

desempenhado ao longo das décadas de partilha de fronteiras, a confrontação militar 

entre portuguese e britânicos tornou-se inevitável. Outras situações e contextos, 

também delicados, como a posse da terra ou o exercício da religião, não motivaram 

semelhante conclusão. Tal não significava que a questão tributária fosse de maior 

importância, mas apenas que as disposições conjunturais assim o proporcionaram, 

como o facto de o objecto de disputa ser uma fronteira, cuja natural proximidade 

territorial era propícia à troca de salvas. Pode-se argumentar, também, a consolidação 

militar britânica, nomeadamente em Maim, que a predispunha para uma maior 

assertividade na defesa dos seus interesses, a que se adicionava, no caso português, a 

animosidade adjacente à expulsão dos párocos portugueses. Neste último caso refira-

se que as disputas e tensões tidas pelas estruturas políticas e religiosas não terão tido, 

todavia, um impacto na vivência religiosa local. O relato de Francisco Inocêncio de 

Sousa Coutinho, em 1779, é disso ilustrativo. O antigo governador de Angola 

sublinhava a coabitação social e religiosa entre «portugueses naturais da terra», 

britânicos e asiáticos no geral, descrevendo que em Bombaim 

têm os cristãos quatro igrejas e duas capelas, os ingleses uma, os gentios sete pagodes, 
os mouros cinco mesquitas, os parses duas casas de adoração. A cada uma das 

                                                           
1206 O vice-rei, D. Francisco Guilherme de Sousa, alegava que como as possessões da Província do Norte 
haviam pertencido à Coroa, era obrigação britânica auxiliar os portugueses na sua recuperação, de 
acordo com o tratado de 1661, e não adquiri-las para o seu domínio. Esta argumentação foi rejeitada 
pelo governador britânico, que afirmava a soberania britânica naquelas partes desde 1775, assim como 
sublinhava que o auxílio consagrado no acordo de 1661 dizia apenas respeito aos neerlandeses. Cf. M.C. 
LEÃO, op. cit.,p. 148. 



334 
 

sobreditas nações é livre o seguirem cada sua religião e os cristãos fazem 
frequentemente todas as funções com muito asseio, grandeza e devoção, e nas 
funções principais não deixam de assistir os ingleses e muita gente de diversas 
nações1207. 

 

Os conflitos militares no rio de Maim foram um breve parêntesis no conturbado 

e multi-facetado relacionamento anglo-português na região que, apesar de nunca ter 

ficado totalmente sanado, não voltaria a suceder. Os tiros de Maim ouviram-se em 

Londres e Lisboa, sem consequências de maior no relacionamento e aliança entre as 

duas coroas. Por outro lado, o entendimento e acordo não obstou que as dissensões 

perdurassem no tempo, esfumando-se apenas com o recuo territorial português.  

Noutra perspectiva, verificamos que o conflito entre mogores e maratas e a 

consequente pressão exercida sobre os interesses de portugueses e britânicos a partir 

da década de 1660, forçaram inevitavelmente a readaptação e a alteração do 

alinhamento político-diplomático arrogado por Goa e Bombaim. Este posicionamento 

traduziu-se na adopção de uma estratégia de neutralidade, mas também de 

colaboração conjuntural com um dos poderes indianos procurando, por um lado, 

retirar os benefícios defensivos que a guerra entre ambos assegurava e, por outro, 

assegurar potenciais proveitos comerciais. A emergência e crescente poder marata e a 

consequente alteração da balança de poderes no subcontinente indiano constituíram, 

desde cedo, uma ameaça às defesas portuguesas espalhadas pela costa ocidental 

indiana, em especial Goa e a Província do Norte. O reino hindu tornou-se rapidamente, 

a par dos árabes do reino de Omã, a maior ameaça à soberania portuguesa no Concão, 

cuja pressão atingiria o seu máximo ao longo da década de 1730, rompendo com 

longos anos de conflitualidade, amenizada, grosso modo, de forma diplomática.  

Esta oposição pressupôs, naturalmente, o envolvimento da EIC, cuja 

proximidade do palco de conflito a tornava um elemento interessado no seu desfecho. 

A Companhia britânica temia que as investidas das forças de Bagi Rao conduzissem a 

uma mudança política na ilha de Salsete, com potenciais perigos para Bombaim. Neste 

sentido, e perante as debilidades militares portuguesas e consequentes pedidos de 

                                                           
1207 A. AHMAD, op. cit., p.54. 
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ajuda do general do Norte e do vice-rei, Bombaim, seguindo as directrizes veiculadas 

por Londres1208 optou, grosso modo, pelo apoio privado, parcial e pragmático às 

defesas portuguesas. Na óptica britânica, a vizinhança marata encerrava um grande 

perigo defensivo a norte de Bombaim sendo, pois, preferível a manutenção da 

situação política, com a partilha de fronteiras com os portugueses, apesar das 

regulares dissensões comerciais e alfandegárias que isso significava. 

A vasta força humana marata limitou, todavia, a intervenção da Companhia, 

que não possuía capacidade e intenção de a antagonizar de forma aberta. Os 

sistemáticos pedidos de apoio português foram atendidos somente de forma limitada, 

esporádica e não oficial, em contextos em que o perigo sobre a fronteira de Bombaim 

era acompanhado pelo equilíbrio das forças em contenda. Este posicionamento 

perdurou até ao termo do conflito na cidade de Baçaim, onde a neutralidade oficial da 

Companhia era sobreposta pelo apoio privado tanto a maratas como aos portugueses, 

por distintas razões: se era do interesse britânico a limitação possível do poder marata 

na região, a sua quase certa vitória e conquista dos territórios fronteiriços a Bombaim 

impunham uma política de boa correspondência e relacionamento, apenas desfeita 

décadas mais tarde, quando o poderio bélico britânico na região potenciaria a 

substituição da direcção diplomática pela via militar. 

*** 

 Descrevemos e examinámos as grandes dinâmicas relacionais vivenciadas entre 

portugueses e britânicos, não apenas em Bombaim, como em outros espaços dos 

mares da Ásia. Parece-nos nesta fase importante projectar a matriz relacional que 

perscrutámos ao longo do nosso estudo e aplica-la em territórios que, apesar de um 

enquadramento necessariamente diferente, possuíam características conjunturais de 

alguma similaridade com Bombaim. Pretendemos com isso abrir o nosso objecto de 

estudo, parecendo-nos que as situações experimentadas em Cochim e Madrasta se 

enquadram neste propósito.  

                                                           
1208 BL,IOR/E/104,fl.356 («Carta dos directores da EIC para o governador e conselho de Bombaim», 
Londres, 27.02.1730); BL,IOR/P/341/7,pt.1,fls.65-67 (»Consulta do Conselho de Bombaim», Bombaim, 
30.05.1730). 
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Por intermédio da contraposição de interacções noutros espaços do 

subcontinente indiano, desejamos averiguar se os modelos de actuação do poder 

britânico e da comunidade portuguesa em Bombaim foram alvo de mimetismos 

noutras zonas, podendo constituir um padrão para outros casos similares no espaço 

asiático. Por outro lado, pretendemos discernir se o processo de introdução e 

aplicação do domínio britânico se assemelhou ao português e, deste modo, aferir quais 

as similaridades de implementação imperial entre portugueses e britânicos. Desta 

forma estipulamos as seguintes premissas na procura de outros casos de análise:  

situações onde o poder britânico tomou posse de territórios de soberania “europeia” e 

a respectiva reacção/acomodação dessa comunidade; conquista de espaços pelo 

poder britânico e a sua relação com as estruturas administrativas e a população 

residente. A primeira enquadra-se no caso de Cochim, onde procuramos estabelecer 

uma base comparativa com os modelos de actuação britânica e o seu relacionamento 

com os habitantes neerlandeses, pautado por fases de cooperação e momentos de 

oposição. A segunda remete-nos para o exemplo de Madrasta, onde a comunidade 

portuguesa estava integrada, cooperando com o poder local, não obstante alguns 

antagonismos de cariz religioso.  

Cochim, como é sabido, foi tomada pelos neerlandeses em 1663, que ali 

mudaram o paradigma até então adoptado pelo Estado da Índia. A praça passou a ser 

uma feitoria envolta num espaço fortificado sob a guarda de uma pequena guarnição, 

sendo que grande parte da antiga “cidade portuguesa” foi desmantelada e reduzida 

(tal como havia sucedido em Malaca, por exemplo), passando a ser denominada de 

“Forte Cochim” ou “Santa Cruz”1209. Em finais do século XVIII aquela possessão seria 

entregue, de forma temporária, aos britânicos, no contexto da invasão francesa à 

República Neerlandesa e a sua ameaça às possessões asiáticas, demonstrativo que os 

acontecimentos europeus e a rivalidade anglo-francesa tinham reflexos e eram 

definidores da realidade asiática. Deste modo, os governadores neerlandeses foram 

ordenados, em 1795, a entregar as suas infra-estruturas à East India Company, que 

assumia a posição da VOC na sua relação com o Raja de Cochim, com todos os 

                                                           
1209 Antony Mathias MUNDADAN, «Town of Cochin and the Portuguese», in Actas do II Seminário 
Internacional de História Indo-Portuguesa, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1985, p. 
253; A. GALLETTI, A.J. van der BURG e P. GROOT, op. cit., p. 16. 
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inerentes direitos e privilégios e, assim, estendia os seus interesses e influência 

político-comercial na região do Malabar, sobrepondo-se ao anterior domínio 

neerlandês. De acordo com o Tratado de Amiens de 1802, Cochim e todos os 

territórios ocupados pelos britânicos (com excepção do Ceilão) deveria ser devolvida, o 

que não veio a suceder, pelo reacender do conflito anglo-francês que, com o seu fim, 

efectivado no Tratado de Londres de 1814, consagrou a posse definitiva da EIC sobre 

Cochim e, dez anos depois, sobre os restantes espaços neerlandeses no subcontinente 

indiano1210. 

 Feito este preâmbulo, interessa-nos então perceber como se pautou o 

relacionamento do novo poder britânico com os neerlandeses que permaneceram na 

sua antiga possessão. Contrariamente ao que se passou em Bombaim, várias ligações 

matrimoniais estreitaram os laços sociais anglo-neerlandeses1211, sendo que muitos 

dos neerlandeses que optaram por permanecer em Cochim puderam manter as suas 

actividades comerciais privadas1212. Tal não significou, todavia, que não tenham 

existido dissensões entre as duas comunidades. A comunidade neerlandesa passou a 

ser progressivamente encarada como um entrave para a Companhia, cuja principal 

ambição incidia no incremento da sua posição comercial e política na região, em 

contraponto com o poder que os neerlandeses ali detinham. Para isso, e de modo a 

diminuir o peso da comunidade neerlandesa e, também, forçar a sua saída para 

Batávia ou Ceilão1213, determinaram uma série de medidas: a imposição de um 

juramento de fidelidade, tal como havia sido executado em Bombaim, em 1665; a 

demolição do forte, em 1804, pretendendo-se diminuir ao máximo as potencialidades 

daquele espaço para os seus rivais comerciais norte-europeus após a sua 

                                                           
1210 Anjana SINGH, op. cit., pp. 161-175 e 204-220. 

1211 Casamentos entre filhas de oficiais da VOC com topazes/mestiças locais e oficiais da EIC. 

1212 A. SINGH, op. cit., pp. 186-189. 

1213 Apesar disso, até inícios de 1808, menos de 40% dos neerlandeses concordaram em ir para Batávia, 
tendo os restantes permanecido em Cochin. CF. Ibidem, p. 208. 
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reentrega1214; e a limitação das movimentações de neerlandeses, a quem era apenas 

permitido deslocarem-se até certa parte do interior do território1215. 

 As pretensões e acções da EIC encontram o seu paralelo com o sucedido, um 

século antes, no território de Bombaim, pois tementes do poder político-económico da 

comunidade europeia do anterior poder procuraram, de forma progressiva, limitar e 

esvaziar os seus direitos e privilégios e consequente peso naquele espaço. Apesar disso 

e em consonância com o experimentado em Bombaim, a inexistência de estruturas 

administrativas britânicas impôs, num primeiro momento, o aproveitamento e 

cooperação com as matrizes neerlandesas ali plasmadas que, numa fase transitória, 

mantiveram o seu funcionamento normal. Este estágio durou cerca de três anos, altura 

em que quase todas as estruturas administrativas neerlandesas, com excepção do 

Conselho de Justiça e dos Órfãos, haviam cessado ou estavam sob o controlo 

britânico1216. Verificou-se, assim, um planeado esvaziamento da comunidade 

neerlandesa, das suas instituições e indivíduos, procurando-se, com sucesso, eliminar 

as sombras duradouras da presença neerlandesa em Cochim.  

Tal como nos restantes espaços da Ásia, em Cochim, a dependência dos 

conhecimentos e capacidades técnicas, comerciais e linguísticas (entre outras) das 

comunidades locais1217, pressupôs um relacionamento de cooperação com o poder 

britânico. Este traduziu-se, por exemplo, em alianças matrimoniais entre oficiais da EIC 

e filhas de conversos (e também de neerlandeses), um pouco na sequência do que se 

havia processado com os oficiais da VOC no período anterior1218. Noutra perspectiva, a 

                                                           
1214 Tal facto provocou natural oposição da comunidade neerlandesa, que além de terem perdido o 
estatuto de oficiais da VOC, perdiam ou viam ser danificadas as suas propriedades estantes no interior 
do forte. 

1215 A. SINGH, op. cit., pp. 178, 205-218 e 231. 

1216 Ibidem, pp. 176-182 e 205-211. 

1217 Os britânicos estimavam que existiam 12 mil portugueses ou cristãos malabares nas redondezas do 
forte de Cochin sob jurisdicção neerlandesa. De acordo com um relatório britânico, cerca de 3 mil 
topazes que viviam em torno de Cochin estariam sob o jugo britânico. Cf. Ibidem, p. 177. 

1218 O casamento entre elementos ligados à Companhia neerlandesa e mulheres portuguesas ou 
conversas locais não era um caso isolado, verificando-se, por exemplo, em Malaca, no mais de século e 
meio de poder neerlandês. Tal facto, não significou que não se procurasse, de igual modo, reduzir o seu 
peso social, nomeadamente o culto católico e o peso da língua portuguesa como língua franca, 
estratégia que encontrou fortes resistências na comunidade portuguesa, limitando o seu impacto. Cf. 
Bernard SANTA MARIA, My People. My Country. The story of the Malacca Portuguese community, 
Malacca, Malacca Portuguese Development Centre, 1982, pp. 67-81; CR. BOXER, The Dutch…, cit., p.251. 
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cooperação estendeu-se ao campo militar, com a integração de forças locais (e, de 

igual modo, alguns neerlandeses) na defesa do forte, sendo que alguns foram 

transportados para Bombaim. Como foi referido anteriormente, a população indígena, 

os mestiços e, numa primeira fase, a maioria dos neerlandeses, decidiram permanecer 

no território. Com família, terras e extensas redes comerciais, sociais e pessoais em 

Cochim, o seu enraizamento sócio-económico na região foi preponderante para ali se 

manterem1219. 

 Em Madrasta1220, local sob a administração britânica desde 1639, a presença 

portuguesa e a sua interacção/cooperação com as autoridades da EIC foi uma 

realidade constante deste os primeiros tempos, perdurando ao longo do século XVIII. 

Nesta cidade, a política de integração britânica foi executada através da organização 

do espaço urbanístico, mantendo e potenciando as divisões sócio-económicas (e 

também religiosas e étnicas), por intermédio da divisão da cidade em zonas exclusivas 

e destinadas a facções da sociedade, tal como passaria a existir em Bombaim e como 

era patente noutras cidades indianas sob domínio europeu. 

Tal como em Bombaim, em Madrasta as dinâmicas relacionais foram 

multifacetadas e dicotómicas, pois ao enraizamento da comunidade portuguesa e 

conversa, nomeadamente nas estruturas militares e nas redes de comércio locais e 

inter-regionais, opunham-se os antagonismos de cariz religioso e as estratégias de 

propagação da fé protestante. De facto, a pressão exercida pela expansão neerlandesa 

no Coromandel e no Ceilão (mas também a perda de Malaca e o encerramento do 

Japão aos comerciantes portugueses), aliada à política de atracção veiculada pela 

Companhia britânica (nomeadamente a garantia de culto religioso1221 e privilégios 

                                                           
1219 A. SINGH, op. cit., pp. 186-187. 

1220 Vejam-se os estudos de Jeremiah P. LOSTY, «British Settlements and Trading Centres», in Anna 
Jackson, Amin Jaffer (eds.), Encounters. The Meeting of Asia and Europe 1500-1800, Londres, V&A 
Publications, 2004, 143-152; M. Satish KUMAR, «Idioms, Symbolism and Divisions: Beyond the Black and 
White Towns in Madras, 1652-1850», in Saraswati Raju, M. Satish Kumar, Stuart Corbridge 
(eds.), Colonial and Post-Colonial Geographies of India, Nova Deli/Thousand Oaks/Londres, Sage 
Publications, 2006, pp. 21-48; M. DOSSAL, Imperial Designs and Indian Realities. The Planning of Bombay 
City, 1845-1875, Bombaim, Oxford University Press, 1991. 

1221 Perante a pressão dos moradores de São Tomé foi permitida, além da liberdade de culto religioso, a 
vinda e estabelecimento do padre capuchinho Ephraim, encarregue de professar a fé católica. Cf. Lotika 
VARADARAJAN, «San Thomé-Early European Activities and Aspirations», in Luis Albuquerque and Inacio 
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comerciais1222), originou o aumento progressivo do número de portugueses ali 

estabelecidos.  

São vários os testemunhos que atestam a comunhão entre os novos habitantes 

portugueses e o governo da EIC. Na primeira metade da década de 1670, o viajante 

francés, Abbé Carré, aconselhou um fidalgo português, D. Pedro de Castro, a 

estabelecer-se em Madras, dado que ali «many wel-born Portuguese (…) lived quietly 

as if they were not in India»1223. Uma década depois, em meados de 1680, o secretário 

de uma embaixada iraniana do Xá Sulaiman para a corte tailandesa do rei Narai, 

afirmava que o governador britânico «in general (…) has treated them well, being very 

satisfied with the ports prosperity. Day by day these Franks arrive from outlying 

districts, taking note of this governor’s leniency, and they are able to settle in quite 

easily»1224. A atracção de mercadores e de outros moradores não se cingiu aos 

portugueses mas, de igual modo, às várias comunidades asiáticas do Coromandel, 

beneficiando da turbulência política no norte da costa, com a presença mogor a 

destabilizar o comércio em Masulipatão1225. 

 Esta política permitiu um progressivo e crescente estabelecimento da 

comunidade mercantil portuguesa (portugueses, mestiços e judeus, muitos deles 

oriundos de fortes comunidades mercantis estabelecidas em São Tomé de Meliapor e 

Porto Novo)1226. A população portuguesa ali presente detinha, assim, um forte peso 

demográfico (e consequentemente comercial e social) em Madrasta, calculando-se 

                                                                                                                                                                          
Guerreiro, Actas de II Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, Lisboa, Instituto de 
Investigação Científica e Tropical, 1985, pp. 423-431. 

1222 Direitos equivalentes aos mercadores privados britânicos, pagando 4% de taxas alfandegárias sobre 
os bens transacionáveis. Cf. K. McPHERSON, art. cit., pp. 220-222. 

1223 C. FAWCETT (ed.), The Travels of Abbé Carré in India and the Near East, 1672-1674, vol. 1, Nova Deli, 
Asian Educational Service, 1990, p. 111. 

1224 M. RABI, op. cit, p. 36. 

1225 P.J. MARSHALL, «The English...», cit., p. 278. 

1226 Estimava-se, na década de 1650, que estavam estabelecidos 500 a 600 portugueses, número que 
terá aumentado exponencialmente nas décadas seguintes, dado que John Fryer calculava a presença de 
cerca de 3 mil, em 1673. Cf. H.D. LOVE Vestiges… vol. I, p. 303; A.C.G.S. CARNEIRO, História… vol. III, pp. 
7, 349-350, 462-463; J. FRYER, op. cit., vol. II, p. 107.  

Este número terá aumentado ainda mais nas décadas seguintes, em função da captura de São Tomé 
pela VOC, em 1675, razão pela qual se projectava a existência de 5 a 7 mil portugueses em finais da 
década de 1680. Cf. Yogesh SHARMA op. cit., p, 126. 
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que perfizessem cerca de metade do total de moradores, estando em grande maioria 

face aos habitantes e soldados britânicos, que se estimavam serem cerca de quatro 

centenas, no início do século XVIII1227. A importância destes na economia de Madrasta 

atestava-se pelas palavras do seu Conselho, em 1680, que salientava que «our greatest 

income arises from the customs upon (…) Portuguese commerce»1228. A 

preponderância dos portugueses, em grande parte devido ao seu elevado número, era 

reforçada, de igual modo, no uso da língua que, tal como em Bombaim e noutros 

espaços da Ásia, era um essencial veículo do diálogo comercial, administrativo e 

religioso.   

É nesta perspectiva que os párocos britânicos mobilizados para aquele espaço 

receberam instruções, em 1698, para aprenderem a língua portuguesa no espaço 

máximo de um ano e, também, o idioma local. Poucos anos antes já haviam sido 

remetidas ordens para se traduzirem para português as escrituras protestantes, de 

modo a que «the Gospel and the Protestant Religion may be made known to those 

poor and ignorant natives in their own language, to the honor of God, and the glory of 

our Church»1229. O intuito era claro: promover a doutrinação protestante das 

comunidades portuguesa e asiáticas  locais, à semelhança do verificado em 

Bombaim1230. 

As dinâmicas de colaboração anglo-portuguesas incidiram, essencialmente, em 

três domínios da vida de Madrasta: defesa e segurança do espaço; funções na 

estrutura administrativa; e elo de ligação comercial com os mercados locais e 

regionais, permitindo a introdução da Companhia britânica nos mercados de Bengala, 

Sudeste Asiático e Filipinas. A comunidade portuguesa foi, desta forma, fundamental, 

tal como em Bombaim, tanto na adaptação e transição das novas estruturas 

governativas como, também, no papel de elo de ligação entre britânicos e as 

                                                           
1227 A. HAMILTON, op. cit., vol. I, p. 237; S. MENTZ, «Cultural Interaction between the British Diaspora in 
Madras and the Host Community, 1650-1790», in Haneda Masashi (ed.), Asian Port Cities, 1600-1800. 
Local and Foreign Cultural Interactions, Singapura, Noss Press, 2009, p. 166.   

1228 George W. WINIUS, Marcus P.M. WINK, The Merchant-Warrior Pacified: the VOC (the Dutch East 
India Company) and its changing political economy in India, Deli, Oxford University Press, 1991, p. 58. 

1229 W. HEDGES, op. cit., p. ccclx. 

1230 Frank PENNY, The Church in Madras in the 17th and 18th centuries, Londres, Smith, Elder & Co., vol. I, 
1904, pp. 108 e 122-123. 
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comunidades asiáticas, com consequentes repercussões no desenvolvimento industrial 

e comercial daquele espaço.  

A utilização de portugueses nas estruturas administrativas de Madrasta foi, 

naturalmente, menos recorrente que em Bombaim, onde a presença governamental 

do Estado da Índia estava enraizada há mais de um século. Todavia, alguns  

portugueses serviram a Companhia, quer como enviados a cortes asiáticas1231, quer 

como oficiais de justiça no principal tribunal de Madrasta1232. A nível militar, a 

participação portuguesa abrangeu a guarnição do forte e a milícia da cidade. A 

primeira, à semelhança de Bombaim, integrava mestiços e topazes, em número 

oscilante de acordo com as necessidades defensivas da cidade. A segunda era 

composta por voluntários, arregimentados pelos denominados «portuguese 

auxiliaries», que em alturas de perigo chegavam a atingir mais de centena e meia1233.  

O apoio dos mercadores portugueses , como já referimos, foi essencial para a 

inserção britânica em novos mercados asiáticos. Aqueles adquiriam, em troca, 

benefícios comerciais em Madrasta e, assim, desenvolviam uma relação de mútuo 

interesse e interdependência, que constituiu a principal dinâmica relacional entre os 

dois grupos e que explica o sistemático crescimento da comunidade portuguesa 

naquele espaço. Os portugueses, tal como outros grupos de mercadores inseridos em 

redes de comércio locais e regionais, como os Arménios1234, foram um veículo fulcral 

                                                           
1231 Em Fevereiro em 1680, por exemplo, John Perera de Favia foi enviado a Burma e a Pegu para firmar 
um acordo de comércio com os reis locais. O seu envio era justificado por se achar que o referido 
português era «well experienced in those parts». Cf. Madras Presidency, Records of Fort St. George, 
Diary and Consultation Book 1681, Madras, Superintendent Government Press, 1916, p. 8. 

1232 P. STERN, op. cit., pp. 280-281. 

1233 Y. SHARMA, «Changing destinies…», cit., p.125. 

1234 A ligação da comunidade arménia com Madrasta inicia-se, de forma sustentada, a partir de finais da 
década de 1680, quando esta garantem os mesmos privilégios comerciais que os mercadores indo-
portugueses e britânicos. Doravante esta comunidade de mercadores passou a ser um importante 
parceiro comercial dos britânicos no acesso ao mercado de Manila, em particular no século XVIII, 
recorrendo aos mesmos artifícios utilizados com os portugueses para contornar as limitações de tráfico 
espanhol.  

Sobre a presença arménia nos mares da Ásia vejam-se os estudos de Sebouh D. ASLANIAN, From the 
Indian Ocean to the Mediterranean: The Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa, 
Berkeley, University of California Press, 2011; Bhaswati BHATTACHARYA, «Making Money at the Blessed 
Place of Manila: Armenians in the Madras-Manila Trade in the Eighteenth-Century», Journal of Global 
History, nº3 (2008), pp. 1-20; Sushil CHAUDHURY, Kéram KEVONIAN (dirs.), Les Arméniens dans le 
commerce asiatique au début de l'ère moderne, París, Editions MSH, 2008. 
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para o trato comercial britânico em locais como Macau e Manila mas, também, na 

participação da Companhia em novas rotas mercantis, como a do tráfico de diamantes, 

colaborando com grupos de cristãos-novos. Estes vinham desde o século XVI a assumir 

um papel proeminente no comércio mundial, sendo que no caso português, em 1600, 

detinham 70 a 90% do comércio privado da Carreira da Índia1235. A acção inquisitorial 

ao longo de Seiscentos afastaria, todavia, os cristãos-novos e judeus de Lisboa, 

provocando uma mudança no paradigma do comércio de diamantes. Este trato 

passaria a estar centrado em Amesterdão e Londres e, por conseguinte, em Madrasta 

que, durante o século XVIII, substituiria Goa como principal mercado na Ásia para 

aquele luxuoso bem, beneficiando da radicação de famílias judaicas (muitas delas 

portuguesas) e da sua ligação com o mercado de diamantes que florescia em 

Londres1236.  

O inter-relacionamento comercial entre mercadores britânicos e portugueses 

em Macau advinha, como já vimos, desde a Convenção de Goa, sendo que o eixo 

Madrasta-Macau foi particularmente profícuo entre 1680-1750 1237. Por sua vez, a 

introdução britânica no comércio de Manila1238 realizou-se por intermédio de 

comerciantes indo-portugueses estantes em Madrasta e São Tomé, que 

desempenharam o papel de mediadores entre os dois espaços e actuando como 

pilotos, intérpretes e donos de embarcações. Contornava-se, assim, o facto de aquele 

comércio lhes estar vedado e de somente ser permitido a comerciantes asiáticos. 

Neste sentido, entre 1674 e 1702, das 39 viagens efectuadas entre Madrasta e Manila, 

12 foram em embarcações portuguesas e 17 foram realizadas por pilotos, 

comandantes ou proprietários portugueses1239. 

O grande foco de dissensão entre portugueses e o poder britânico cingiu-se, 

particularmente, ás práticas religiosas, não tanto, como em Bombaim, com o intuito de 

                                                           
1235 J.C. BOYJIAN, op. cit., pp. 115-119. 

1236 K. McPHERSON, art. cit., p.224; G. YOGEV, op. cit., 50-56 e 69-70. 

1237 G.B. SOUZA, op. cit; R. PUGA, op. cit. 

1238 O objectivo da penetração comercial britânica em Manila prendia-se com a sua pretensão em 
aceder à prata mexicana e peruana e, com isto, “alimentar” a crescente ligação comercial com a China e 
adquirir produtos no subcontinente indiano. Cf. K. CHADHURI, The Trading World…, cit., p.180. 

1239 K. McPHERSON, art. cit., p.226; S. QUIASON, op. cit., pp-39-42. 
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diminuir a preponderância económico-social da comunidade mas, sobretudo, com a 

pretensão de dinamizar a fé protestante naquele espaço. Apesar de vários focos de 

oposição, perduram paralela e transversalmente, entendimentos de cariz religioso. De 

facto, Hamilton afirmava, em finais do século XVII que «the Black Town is inhabited by 

Gentows, Mahometans and Indian Christians, viz. Armenians and Portugueze, where 

there are temples and churches for each religion, everyone being tolerated1240». 

Permitia-se, assim, o culto religioso de vários credos como medida dinamizadora da 

economia daquele espaço. A isto adicionava-se o estabelecimento de frades 

capuchinhos, responsáveis pela pregação da fé católica e o consentimento de 

casamentos mistos, ou seja, entre oficiais da Companhia e portuguesas, castiças ou 

mestiças. A política de casamentos aceite pelo governo britânico residia, 

essencialmente, numa visão pragmática ante o reduzido número de mulheres 

britânicas e, também, o aumento demográfico da população protestante a partir dos 

descendentes daquelas uniões. Isto mesmo era veiculado pelo conselho de Madrasta, 

em 1680, que reportava que  

it is our interest to allow marriages with them [asiáticas locais], especially our men with 
their women, to prevent sin; and in regard there is not English women enough for the 
men, and the common soldiers cannot maintain English women and children with their 
pay as well as they can the women of the country, who are not so expensive and not 
less modest than our ordinary or common people are; and in the matter of marriages 
we have already gained by the many hopeful children brought up in the Protestant 
religion1241.  

 

Estas uniões matrimoniais acoplavam consigo, todavia, um foco de dissensão: a 

educação e o baptismo dos filhos. O governo da EIC opunha-se ao que se constatava 

ser a norma, ou seja, a educação católica desses filhos (pela maior influência materna 

na instrução dos seus descendentes), chegando a pagar-se para que a estes fosse 

ensinada a doutrina protestante1242. Noutro sentido, no último quartel do século XVII, 

a oposição à cada vez maior comunidade católica passou pelo afastamento dos padres 

portugueses (como mais tarde em Bombaim), em número considerado elevado e 

                                                           
1240 A. HAMILTON, op. cit., vol. I, p. 364. 

1241 Madras Presidency, Records of Fort St. George, Diary and Consultation Book 1680, Madras, 
Superintendent Government Press, 1916, p. 88. 

1242 F. PENNY, The Church…, cit., pp. 26-33 e 72-73; D.F. NAVARRETE, The travels…, cit., pp. 106-107. 
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perigoso, pelo hipotético efeito subversivo que teriam junto da comunidade, sendo 

por isso substituídos pelos frades capuchinhos, como originalmente fora permitido1243. 

Os antagonismos religiosos foram, ao contrário de Bombaim, o principal foco 

de clivagem entre portugueses e britânicos, sendo que os momentos de cooperação 

militar, administrativa e, sobretudo comercial, enfatizaram uma dinâmica relacional de 

maior entendimento, em contraste com o que se experimentava na costa oposta. É 

também neste sentido que aponta o estudo de Sharma, ao identificar a comunidade 

portuguesa, maioritariamente composta por mestiços e conversos, como 

«dependable, non-controversial settlers, who had a sense of commitment and 

belonging to the town of Madras (…) [with] strong roots in local society without having 

any kind of ties with Goa»1244. Esta mesma integração e, inclusive, afastamento das 

suas raízes portuguesas, permitia e explicava, de certa forma, o menor choque com as 

autoridades britânicas, que os encarava como uma força económica importante e não 

tanto como um veículo de insubmissão político-social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1243 Y. SHARMA, «Changing Destinies…», cit., p.120. 

1244 Ibidem, pp. 120-121. 
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CONCLUSÃO 

A sistemática, dissemelhante e transversal interacção que portugueses e 

britânicos conservaram na região de Bombaim e, por conseguinte, nos territórios 

adjacentes, proporcionou que aquele fosse um espaço sugestivo para uma melhor 

percepção do relacionamento anglo-português na Ásia. Foi na antiga ilha do sudoeste 

da Província do Norte que as experiências transoceânicas portuguesas e britânicas 

passaram a conviver, ao longo de mais de sete décadas, numa vizinhança territorial 

forçada pelas vicissitudes políticas definidas por Lisboa e Londres. Esta proximidade 

possibilitou um diálogo permanente e diverso que, por motivos geográficos, 

conjunturais e da composição social do território, foi ímpar ao longo dos mares da 

Ásia. De facto, a este carácter de excepcionalidade contribuiu, de sobremaneira, o 

facto de no território controlado pelos britânicos, estar uma comunidade portuguesa 

bastante enraizada (casados, mestiços e conversos, na sua esmagadora maioria), a que 

se adicionava a transferência da soberania decorrente do tratado de aliança de 1661, 

com consequentes tensões e clivagens. Por outro lado foi, de igual modo, fundamental 

na singularidade de Bombaim, a proximidade geográfica das estruturas oficiais do 

Estado da Índia (como Baçaim e Goa), num claro contraste com o que sucedia noutros 

espaços, como Madrasta, por exemplo. Esta questão espacial acabaria por ser 

estruturante como uma das condicionantes diferenciadoras de Bombaim dos restantes 

espaços indianos, onde a maior autonomia das comunidades portuguesas 

potencializava uma maior interdependência e cooperação do que a verificada em 

Bombaim, mais propensa a tensões e antagonismos. Não obstante estas características 

de enquadramento, únicas e atípicas na Ásia, algumas das interacções projectadas ali 

acabaram por ser transversais ao longo do espaço ultramarino asiático (a nível oficial, 

mas também privado), sendo Bombaim como que um “caso modelo” do 

relacionamento ultramarino anglo-português. 

Constatámos que alguns arquétipos de actuacção e inserção no espaço pela 

East India Company, nomeadamente a sua interacção com as comunidades locais ali 

residentes e com as anteriores estruturas de poder, obedeceram a uma estratégia 

transversal ao longo do subcontinente indiano, com dinâmicas de cooperação e 
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antagonismo comuns. As experiências e práticas da novidade que foi a administração 

de um território (como em Madrasta) moldaram e foram, em parte, mimetizadas 

poucas décadas depois, em Bombaim. Falamos, por exemplo, na cooperação e auxílio 

da comunidade local como ponte da integração administrativa britânica; na estratégia 

de atracção de população asiática com base no input económico e comercial que esta 

oferecia; na duplicidade religiosa, de tolerância e incorporação em simultâneo com a 

propagação da fé protestante e, consequentemente, a tentativa de estancar a 

disseminação “herege”. Em Bombaim, um enquadramento político e jurisdicional mais 

alargado permitiu ir mais além na implementação de um poder e soberania britânicas, 

visível na edificação de um aparelho judicial, no crescimento de uma estrutura 

defensiva ou no ordenamento territorial. Um século depois, em Cochim, e já com uma 

presença territorial e administrativa considerável no espaço indiano, o 

estabelecimento do poder foi concretizado de forma mais célere.  

O usufruto, numa primeira fase, da estrutura prévia erguida pelo anterior poder 

europeu, e os seus agentes, foi um dos paradigmas estratégicos da East India 

Company. Perspectivava-se que esta seria a melhor forma de integração no espaço 

para, posterior e progressivamente, aquando da sua consumação, afastar e eliminar a 

influência daqueles intérpretes. Esta foi uma realidade experimentada em Cochim e, 

em parte em Bombaim, cujo governo manteve, ainda assim, uma cooperação 

administrativa sistemática com a população portuguesa (e asiática) local. Esta 

colaboração com a comunidade local, no caso de Bombaim como em Madrasta, 

estendeu-se às redes de comércio e de representação diplomática, aproveitando o 

conhecimento que os portugueses tinham das línguas franca e vernáculas e da cultura 

vigente, mas também da sua integração nos circuitos locais e regionais de mercancia e 

de poder. 

A política de assimilação com a comunidade local estendia-se, de igual modo, 

aos campos defensivo e económico do território: por um lado, com a inclusão de 

forças locais nas estruturas defensivas da cidade e da fortaleza, gerindo a escassez de 

recursos humanos britânicos e, também, o menor peso salarial que estas obrigavam; 

por outro lado, imprimindo medidas de atracção das populações adjacentes com vista 

a dinamizar a possessão britânica em termos económicos e mercantis, oferecendo em 
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troca privilégios comerciais e religiosos. Esta preponderância dos habitantes sobre o 

recente estabelecimento britânico exigia, todavia, uma política dicotómica em alguns 

momentos pois, se numa perspectiva, como vimos, era do interesse britânico 

aproveitar a influência sócio-económica de um vasto número de indivíduos, por outro 

lado, aquele mesmo poder, fruto do enraizamento e dos laços que mantinha na região,  

era encarado com bastante receio. Desta forma, nos territórios de Bombaim e Cochim, 

foram empreendidas medidas de oposição aos membros de maior influência da 

comunidade. Se na praça do Malabar, a estratégia focou-se no esvaziamento do poder 

e influência administrativa, após a primeira fase de transição de que já referimos, no 

território do Concão, as medidas centraram-se na diminuição do vasto poder fundiário 

que os principais senhores da terra (portugueses e jesuítas) detinham, que delimitava 

a sua influência política, económica e social. Esta estratégia imiscuiu-se na 

componente religiosa, ou seja, na influência e capacidade mobilizadora que os 

portugueses de maior poder (inclusive, naturalmente, os jesuítas), detinham junto das 

comunidades locais, obstruindo a propagação da fé protestante. 

Paradoxalmente, o proselitismo religioso protestante junto da população 

portuguesa e gentia suportava-se, num primeiro momento, no uso da língua 

portuguesa, o que conduziu à tradução da bíblia e de outros textos religiosos, assim 

como a instrução a párocos britânicos da língua de Camões, de modo a estarem aptos 

a ministrar a doutrina protestante nos territórios de Madrasta e de Bombaim. 

Igualmente no domínio da fé incluía-se a política de povoamento britânico, 

nomeadamente com a “exportação” de mulheres, com o intuito de se unirem aos 

soldados britânicos. Todavia, tornou-se inevitável e aceite oficialmente (com algumas 

preocupações e ressalvas) a mistura entre estes e as mulheres conversas, 

nomeadamente em Bombaim e Madrasta, evidenciando uma política religiosa que, tal 

como noutros âmbitos, era flexível e subordinada a interesses político-económicos 

que, sendo tolerante e integradora com os credos hindus e muçulmanos, era 

divergente com a fé católica. 

A cooperação administrativa e social foi, pois, transversal nas comunidades 

locais portuguesas que, de uma forma geral, após a ascensão de novos poderes 

europeus em territórios outrora sob a soberania portuguesa, colaboraram como 
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mercadores, intérpretes, soldados, diplomatas, marinheiros/capitães de embarcações, 

ou seja, como ligação entre o poder e o espaço. Tal facto revelava, não só a 

preponderância portuguesa em variados momentos daqueles territórios mas, também, 

o sucesso e a relevância da sua inserção e disseminação, possibilitando que a sua 

presença e influência, de uma forma ou de outra, perdurasse além da soberania 

territorial e do poder político. Este paradigma aplicava-se em variados espaços 

asiáticos e, em particular, no território da actual Bombaim, onde a marca portuguesa, 

pelo seu enraizamento social, institucional e religioso, resistiu até ao século XX1245. 

Para isso foi fundamental o papel desempenhado pela igreja, na manutenção e 

preservação da memória portuguesa, nomeadamente em termos de nomenclatura, 

encontrando-se inscrições portuguesas em igrejas, nomes de habitações e de alguns 

habitantes católicos. Esta comunidade, em 1925, contabilizava cerca de 40 mil almas, 

muitos deles oriundos de Goa, mantendo os usos culturais, de vestuário e de 

alimentação. A marca e a influência portuguesa estendia-se, de igual modo, à malha 

urbana, cuja matriz oriunda do tempo português foi mantida e continuada pelas 

comunidades católicas e governos britânicos1246. 

Não obstante todos estes pontes de contacto entre os espaços britânicos 

analisados, o território de Bombaim destacou-se pela sua singularidade. Não tanto nas 

estratégias de estabelecimento de poder e de integração com o espaço e a sociedade 

asiática que, grosso modo (e aqui colocamos em contraponto os casos de Bombaim e 

Madrasta), foram similares. A expecionalidade do caso de Bombaim revela-se na 

interacção (cooperativa e antagónica) sistemática, intercruzada e paralela mas, 

também, no envolvimento de outras estruturas de poder, locais ou europeias, nas 

questões dali derivadas. Estes vectores são potencializados por outras componentes 

singulares do território britânico, que são a forte comunidade portuguesa ali residente 

e a proximidade entre os espaços de poder português e britânico (a que podíamos 

                                                           
1245 Sobre o papel preponderante das estruturas locais indianas durante o domínio político britânico 
veja-se Christian A. BAYLY, «India society and the making of the British Empire», in Gordon Johnson, 
Christian Bayly, John F. Richards (eds.), The New Cambridge History of India, Cambridge, University 
Press, 1990. 

1246 P.V. GOMES, «Bombay Portuguese…», cit., pp.572 e 600; W. ROSSA, «Portuguese land…», cit., p. 64; 
A. TEIXEIRA, op. cit., pp. 9-10; Elsie Wilhelmina BAPTISTA, The East Indians: catholic community of 
Bombay, Salsette and Bassein, Bombay, Bombay East Indian Association, 1967, p. 52. 
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adicionar um processo de cedência da ilha não totalmente finalizado para ambas as 

partes), o que instigava e favorecia a constante interacção atrás referida. A 

excepcionalidade do território de Bombaim assenta, assim, nas condições especificas 

que este proporcionou (comunidade portuguesa e geografia no mapa político indiano) 

ou que surgiram posteriormente (transferência de soberanias, ressonância nas cortes 

europeias). Várias tipologias de interacção ali observadas foram transversais ao 

relacionamento britânico com os novos espaços de sua soberania. As características 

atrás focadas possibilitaram, todavia, que aquelas interacções conhecessem ali uma 

ocorrência sistemática e contínua possibilitando, em consequência a eclosão de novas 

tipologia, como o conflito aberto, a dualidade diplomática com os poderes asiáticos ou 

a duplicidade relacional (cooperação e antagonismo simultâneo e paralelo sobre uma 

mesma questão). Tais características colocavam em maior evidência e clareza as 

grandes linhas de relacionamento anglo-português, como o eram a flexibilidade, o 

pragmatismo, a adaptabilidade e a duplicidade. 

Posto isto, podemos evidenciar a existência de várias pontes de contacto entre 

os modelos imperiais português e britânico, em particular no seu processo de 

integração no espaço e sociedade asiáticas. Em primeiro lugar, a cooperação e o 

entendimento com as comunidades locais, aproveitando o seu enraizamento e 

conhecimento do espaço, língua, costumes, cultura, redes de comércio e centros de 

poder, numa estratégia ditada pela necessidade advinda da insuficiência humana e 

económica, tanto da East India Company como do Estado da Índia. Esta colaboração 

estendia-se, de igual modo, às estruturas administrativas já implementadas, utilizadas 

num primeiro momento de transição governamental. Noutra perspectiva, salientamos 

a organização espacial geograficamente dispersa pelos mares asiáticos, em torno de 

uma vasta rede de feitorias e fortalezas (militarizando a sua acção), constituída por 

regimentos euro-asiáticos, sendo que esta miscigenação estendeu-se, também, do 

campo militar para a vida social, se bem que, no caso britânico, numa dimensão 

incomparavelmente inferior. Paralelo à dispersão geográfica enquadrava-se o papel 

desempenhado pelos mercadores privados britânicos, cuja rede comercial onde se 

moviam projectava a presença britânica para lá da soberania da EIC, um pouco à 

semelhança do designado “império sombra” português. 
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A militarização como forma de imposição do poder e incorporação no espaço, 

tal como em muitos estabelecimentos do Estado da Índia, acabou por ser inevitável e 

estruturante na acção da Companhia britânica, cujos desígnios desde o início se 

basearam na operacionalização de uma estratégia de soberania e territorialização, que 

se traduziu numa política de fortificações, na imposição de cartazes (mas também de 

monopólios sobre o trato de determinados produtos), no domínio territorial sobre 

alguns espaços no subcontinente indiano (e em Santa Helena), na implementação de 

comunidades britânicas, na jurisdição sobre os seus súbitos e na interacção político-

diplomática com os poderes locais e regionais. Neste último ponto, foi adoptada, 

grosso modo, uma política oficial neutral (extensível ao relacionamento com o Estado 

da Índia), de modo a salvaguardar os interesses comerciais da Companhia. Este era, de 

igual modo, uma estratégia seguida pelos portugueses o que não impedia, em ambos 

os casos, que paralelo aos imperativos oficiais se sobrepusessem apoios e alianças 

dissimuladas com os poderes asiáticos, jogando nas tensões do xadrez político indiano 

a sobrevivência das experiências ultramarinas portuguesa e britânica que, somente por 

uma vez, e em conjunto, interferiram formalmente nas questões locais.   

Por último, saliente-se as semelhanças no ordenamento urbano de algumas 

cidades, modelo projectado pelos portugueses e seguido pelos norte-europeus, com 

praças muralhadas com baluartes e (por vezes) fosso, com uma separação por zonas 

político-administrativa, comercial (existência de quarteirão «burguês», com  

mercadores na maioria cristãos e conversos) e religiosa (gentios residiam fora da 

muralha citadina). Constatamos, deste modo, que a experiência portuguesa, 

mimetizada pela East India Company, mas também pela VOC, serviu de aprendizagem 

e de modelo estrutural na implementação das companhias norte-europeias nos mares 

asiáticos.  

Nas primeiras três décadas do século XVII o Estado da Índia viu os seus rivais 

norte-europeus penetrarem e solidificarem a sua presença nos mares asiáticos a 

expensas do recuo português: os britânicos na região do Guzerate e no Golfo Pérsico e 

os neerlandeses na Insulíndia e na costa do Coromandel. Podemos afirmar que a 

ausência de um conflito anglo-espanhol na Europa, com excepção do período entre 

1625-30, terá condicionado a posição da EIC ao longo do primeiro quartel do século 
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XVII, diferenciando-a da agressividade aplicada pela VOC. A oposição britânica centrou-

se, principalmente, no noroeste da Índia, onde procurou implementar uma rede de 

feitorias à semelhança do modelo português.  

Apesar dos sucessos iniciais, recusou-se uma estratégica de corso sistemático 

(como no caso neerlandês) ou de ataques territoriais, o que não obstou que o 

antagonismo em Surate fosse amplificado para outras regiões do Índico ocidental, 

como os Golfo Pérsico e de Cambaia, Bengala, Moçambique, Malabar e Bombaim. A 

estratégia britânica não foi linear, hesitando «entre atitudes exclusivamente 

defensivas e iniciativas ofensivas»1247, como foi o caso de Ormuz, onde aceitaram 

auxiliar maritimamente as forças do Xá Abbas, decisão tomada a nível local e sem 

conhecimento na Europa, num contexto de forte pressão do império persa.  Todavia, 

as dificuldades britânicas acabaram por remeter a Companhia para uma posição 

tendencialmente defensiva, que conduziria à Convenção de Goa, de novo realizada 

localmente e à revelia das autoridades europeias1248.  

Constatamos, de igual modo, que as dinâmicas europeias, como o caso de 

Bombaim viria a reforçar, foram geridas no espaço asiático de um modo flexível e 

pragmático e, em muitas ocasiões, não correspondiam às conjunturas europeias, o que 

não implicava a existência de uma próxima comunicação entre Londres e as 

possessões asiáticas da EIC, sabendo ambos as conjunturas que moldavam a realidade 

político-diplomática do outro. A recorrente e constante intervenção dos diversos 

agentes europeus (directores da Companhia, embaixadores ingleses, portugueses, 

espanhóis e os próprios monarcas) era demonstrativo que, questões como a posse da 

terra ou a jurisdição fiscal e marítima, que foram os principais focos de divergência 

anglo-portuguesa, eram seguidas com particular atenção pela cortes europeias, pois 

encerravam em si sérias questões de soberania e implicavam possíveis dissensões 

fracturantes. O facto destas dissidências emergirem da esfera local para a europeia 

revelava que ambas as cortes estavam atentas (ou eram chamadas à atenção) do que 

se passava na Ásia e de que os privilégios e direitos em disputa eram pertinentes para 

as estratégias de ambos os poderes.  

                                                           
1247 A. MURTEIRA, «O Estado da Índia…», cit., p. 192. 

1248 A. Disney, op. cit., pp. 149-154. 
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A dissonância entre o palco europeu e asiático aplicava-se, assim, no 

relacionamento anglo-português, mas também na interacção anglo-neerlandesa. Por 

exemplo, a parcelar cooperação anglo-neerlandesa no decénio de 1620 ou os 

apresamentos britânicos a embarcações portuguesas nas primeiras duas décadas de 

Seiscentos, não correspondiam ao tom relacional que se vivia na Europa e, por isso, 

geraram pressões e tensões junto das cortes europeias. Do  mesmo modo, os acordos 

e alianças na Europa (como, também, a própria Convenção de Goa), não impediram a 

persistência de antagonismos e oposições, por vezes simultâneos com as dinâmicas 

cooperantes. Ilustrativo do que afirmamos foi a recusa portuguesa, após 1635, em 

permitir a penetração britânica no profícuo comércio de Macau e de Moçambique, 

demonstrativo de que a cooperação comercial do Estado da Índia com a EIC era 

selectiva, protegendo espaços (Macau, Moçambique) e produtos (canela), mas não 

impeditiva de procurar entendimentos comerciais específicos. É esta multiplicidade e 

adaptabilidade que marcou o relacionamento anglo-português ao longo da Ásia, sendo 

uma das mais interessantes características esta versatilidade em circunscrever 

geográfica e tematicamente as suas interacções, em particular os momentos de 

dissensão, não os deixando sobrepor-se a uma estratégia global e oficial de amizade.   

Nesta linha ressalta outra perspectiva que nos parece relevante abordar 

(apesar de somente se aplicar nas primeiras quatro décadas do século XVII) que diz 

respeito à influência da monarquia espanhola na política e defesa da Ásia portuguesa 

que, por si só, não é um tema de resposta simples. De facto, alguma historiografia 

portuguesa tende a classificar a União Ibérica como um período de autonomia política 

na Ásia e de isolamento do apoio de Madrid, mais interessada nos seus territórios 

Atlânticos. Tal não terá sucedido, pelo menos de forma tão simples, não sendo os seus 

espaços imperiais fechados e isolados, mas coexistindo uma ampla interacção entre 

ambos. Podemos afirmar que Madrid, durante o primeiro quartel de Seiscentos, 

demonstrou um interesse particular no que se passava na Ásia portuguesa e nas 

ameaças que esta sofria, visível nas directrizes enviadas para o vice-rei português1249, 

                                                           
1249 Na acção realizada a partir de Madrid destacamos algumas recomendações defensivas dadas a Goa: 
o reforço da fortaleza de Gale, no Ceilão, por ser um local de passagem de embarcações europeias rumo 
a Malaca (AN/TT,DRILM,L25,fl.21,nº11, Lisboa, 21.03.1625); a fortificação de Bombaim de forma a evitar 
que os inimigos holandeses e ingleses se instalassem a Norte (AN/TT,DRILM,L30,fl.17,nº9, Madrid, 
3.03.1632); e a manutenção da oposição aos britânicos em virtude das negociações de paz anglo-
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nas movimentações dos diplomatas espanhóis em Londres1250 e, por fim, nas reacções 

posteriores à perda de Ormuz1251. As acções britânicas, tanto as corsárias como as da 

Companhia, provocaram naturais tensões nos centros decisórios europeus e no 

relacionamento anglo-espanhol. Contudo, não foram suficientes para gerarem uma 

ruptura, pois eram entendidas como questões secundárias no interesse geral do 

entendimento bilateral, sendo que o caso de Ormuz, por exemplo, coincidiu com as 

negociações para o Spanish Match. Esta perspectiva seria, também, aplicada nas 

variadas dissensões verificadas, na segunda metade do século XVII, em particular as de 

matriz territorial e alfandegária. 

A cooperação anglo-portuguesa nos mares da Ásia, a partir de 1635, foi 

desempenhada sob diversas formas (comercial, administrativa, militar) ao longo dos 

mares asiáticos incidindo, em particular, na organização de sistemas de defesa, 

oposição às movimentações neerlandesas e aproveitamento das oportunidades de 

mercancia. Em simultâneo, coexistiram diversas dinâmicas de oposição (religiosa, 

comercial, alfandegária e territorial), focalizadas sobretudo nas rivalidades comerciais 

e que derivaram em sistemáticas oposições marítimas e de navegação. Este desgaste 

exercido, não obstante a (quase) inexistência de choques oficiais, colocou em causa o 

relacionamento anglo-português, não na Europa, mas particularmente na Ásia.  

A EIC, composta nos seus centros decisórios pela elite político-financeira de 

Londres e, por isso, com uma tendencial proximidade cooperativa com a coroa, 

possuía um paradigma de actuação ambígeno, intercruzando as dinâmicas comerciais 

e políticas, numa estratégia multifacetada que se pode, em parte, comparar com as 

múltiplas dimensões imperiais do Estado da Índia (em virtude da sua heterogeneidade 

hierárquica e pluralismo jurídico-institucional), o que a dotava de uma flexibilidade e 

                                                                                                                                                                          
espanholas na Europa terem falhado em 1624 (AN/TT,DRILM,L23,fl.145,nº73, Barcelona, 31.03.1626). 
Mais tarde, em 1635, e ante as pretensões britânicas de estenderem o acordo de 1630 para a Ásia, o 
monarca recordava ao vice-rei que tanto aquele como o tratado de 1604 proibiam a presença britânica 
nos mares asiáticos (AN/TT,DRILM,L32,fl.172, Lisboa, 4.03.1635), sendo por isso que um ano antes havia 
dado instruções para o embaixador espanhol em Londres exigir a retirada de todos os súbditos ingleses 
da Ásia (AN/TT,DRILM,L31,fl.185-185,nº88, Lisboa, 15.03.1634). 

1250 Sobre este asunto veja-se Rui FERNANDÉZ, op. cit. 

1251 Veja-se Ibidem, pp. 345-347 e Graça Almeida BORGES, «Um estreito globalizado : a luta por Ormuz 
(1622) e a globalização das relações internacionais no período moderno», Anais de História de Além-
Mar, X (2009), pp. 309-359. 
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agilidade decisória, como se registou no período pós-cessão de Bombaim. De frisar que 

esta cedência, do ponto de vista português obedeceu, sobretudo, a uma perspectiva 

europeia (pelas necessidades de defesa no território continental e de legitimação da 

coroa), mas também, necessariamente asiática (pela salvaguarda do Estado da Índia, 

em fase de recuo e redefinição). Na óptica inglesa, aquela aquisição potenciava os seus 

desígnios de crescimento comercial no espaço asiático e, também por isso, espoletou 

uma forte resistência do vice-rei português, cujas preocupações defensivas e 

estratégicas marcaram as suas manobras e tentativas de condicionamento do futuro 

britânico em Bombaim, em concreto através do auto de entrega imposto, numa 

interpretação geo-estratégica que seria posteriormente seguida pela coroa 

portuguesa, procurando nas décadas vindouras a reaquisição daquele território. 

 Assumia-se, de forma oficiosa, o erro de julgamento sobre o potencial e 

importância de Bombaim, nunca passível de ser revertido ante o elevado valor exigido 

pela coroa britânica que, em simultâneo, aplicava no terreno fortes medidas de 

desenvolvimento. Estas incidiram na reestruturação do espaço, inquirindo sobre o 

domínio da terra (procurando apropriá-la ou colocá-la sob o seu jugo) e reorganizando 

a disposição citadina; nos melhoramentos defensivos e militares; e na aposta no 

crescimento estrutural e consequente controlo judicial e administrativo. Neste 

seguimento, procurou aplicar-se uma política que valorizasse a viabilidade económica 

do território, o que passou pela atracção de residentes asiáticos (a quem era oferecido 

benefícios comerciais e religiosos) e na mobilização de população britânica. 

Estas medidas de dinamização encontraram resistência junto de alguns 

sectores da população local, em particular os grandes proprietários, na sua maioria 

portugueses e jesuítas, cujos privilégios tinham raízes desde o século XVI na moldura 

fundiária híbrida criada na Província do Norte. Este grupo viu-se fortemente ameaçado 

pela nova governação britânica, com claros intentos de destruturar a elite 

terratenente e o seu grande poder económico, político, militar e, também, social. A 

este poder adicionava-se uma franca autonomia em relação a Goa, por razões de 

ordem geográfica, o que eram vastas razões para, aos olhos britânicos, serem 

encarados como focos de perigo para a sua soberania. Esta oposição não impedia, 

todavia, que fosse do interesse britânico a manutenção, grosso modo, da estrutura 



357 
 

fundiária existente, com outros agentes de menor poderio económico-social, sendo 

neste sentido que se enquadra e justifica a convenção de 1672. 

A elite que falamos, na altura da cessão do território, era composta 

essencialmente por três grandes foreiros laicos portugueses (Bernardino de Távora, D. 

Inês de Miranda e Francisco Murzello Coutinho), que acumulavam cerca de 1/3 da 

totalidade das receitas. Igual proporção detinham os jesuítas, cujo poder ia além do 

económico e do territorial sendo, também, cultural, social e administrativo, funções 

que desempenhava em substituição e representação do poder português. O restante 

1/3 era constituído, essencialmente, por dezenas de pequenos foreiros, na sua maioria 

castiços, mestiços ou conversos. O poder e a influência daqueles grandes proprietários 

não se cingia ao espaço ultramarino e, por isso, as oposições em Bombaim chegaram 

rapidamente ao ouvidos de Goa e das cortes europeias, cujas respostas e 

movimentações dos seus actores eram demonstrativos que os antagonismos nos 

mares asiáticos, eram seguidos de perto por Lisboa e Londres, em particular os que 

encerravam maiores implicações de soberania (como os territoriais e alfandegários). 

Apesar da postura régia assentar na defesa do que entendiam ser os seus direitos 

políticos, era transversal a preocupação da defesa da aliança anglo-portuguesa na 

Europa e do entendimento na Ásia e, por isso, veiculava-se uma política de cautela 

para não originar fracturas relacionais, facto que explica, no geral, a manutenção das 

tensões ao longo do tempo, em que nenhum dos focos de oposição ficou 

taxativamente resolvido. Estamos, assim, perante uma interacção intercruzada entre 

duas estruturas de poder, ou seja, o privado, conduzida pelos jesuítas e os foreiros, e o 

oficial, materializada nas acções dos centros de decisão local (Bombaim e Baçaim), 

regional (Goa e Surate) e central (Lisboa e Londres). 

Em modo de balanço geral, consideramos que o relacionamento bilateral anglo-

português ao longo do período de proximidade fronteiriça na costa ocidental indiana, 

tal como no restante palco asiático, foi caracterizado pela flexibilidade e volatilidade 

estratégica, consubstanciado em fases cooperantes e momentos antagónicos, 

paralelos e sobrepostos, mediante as idiossincrasias internas de cada poder e/ou as 

conjunturas exógenas das regiões adjacentes. Neste sentido, destacamos a 
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sobreposição de dinâmicas comerciais, mas também militares, com o apoio ou 

oposição, oficial ou encoberto, ao vizinho europeu.  

Esta dinâmica geral deve ser enquadrada no seu contexto singular no mapa 

asiático, pois Bombaim era quase um enclave no território da Província do Norte, além 

de que ali subsistia uma forte marca social, económica, religiosa e política portuguesa. 

Tais características possibilitaram um diálogo constante e sistemático entre 

portugueses e britânicos, potencializando momentos de maior tensão mas, também, 

impondo uma heterogeneidade decisória e conciliadora, eixos que conferem à 

cronologia e ao espaço uma grande riqueza analítica. 

Deste modo, os momentos fracturantes eram, por norma, delimitados ao 

espaço ou à situação em questão1252 e não se propagavam aos outros âmbitos de 

interação e, muito menos, ao seu relacionamento geral. A interação entre o Estado da 

Índia e Bombaim foi, assim, expressa por um pragmatismo ideológico, numa extensão 

da política externa assumida com os poderes locais do Decão e Concão indiano, como 

o Império Mogor e a confederação Marata. Estes vectores são, pois, caracterizadores 

tanto num plano de relacionamento directo – no quadro das questões territoriais, 

comerciais, alfandegárias, administrativas e militares, levantadas pela proximidade 

geográfica – como indirecto, no contexto da oposição mogor-marata que marcará 

grande parte da época em questão.  

A disputa em torno da legitimidade da posse da terra marcou uma primeira 

fase de oposição, cujo choque incidia nas tentativas britânicas de gerar maiores 

receitas e de minimizar o poder dos grandes foreiros, pressupostos somente 

alcançáveis com uma política que antagonizasse os direitos e interesses dos grandes 

proprietários. Esta perspectiva económica encerrava consigo uma dimensão político-

religiosa, onde era notória uma oposição ao grande poder que os jesuítas detinham 

naquelas partes. Oposição, sublinhe-se, pelo domínio económico, social e militar que 

aqueles possuíam e, não tanto, por serem portadores de um credo diferente, num 

antagonismo focalizado na instituição e não na religião. De facto, não era uma política 

                                                           
1252 O que possibilitava, por exemplo, a aplicação de restrições ao abastecimento da ilha de Bombaim e, 
em paralelo, a fluída cooperação comercial noutras regiões indianas, numa dicotomia 
antagonismo/cooperação que se estendeu em vários outros domínios e regiões do sub-continente 
indiano. 
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de repressão católica junto da comunidade local (em contraste com a oposição ao 

catolicismo em Inglaterra), o que não invalidava a existência de alguns antagonismos: 

do ponto de vista português, incidindo na política de liberdade religiosa e na 

consequente proliferação das religiões pagãs e protestantes; na óptica britânica,  

contestando as práticas dos párocos (que baptizavam os filhos de oficiais britânicos e 

convertiam de forma forçada os órfãos gentios), a quem acusavam, de igual modo, de 

instigarem a insubordinação dos moradores. 

Em paralelo com as dissensões de foro territorial, sobrepuseram-se as disputas 

em torno dos direitos alfandegários, nomeadamente nos portos de Taná e Caranjá, 

cuja localização geo-estratégica os tornava fundamentais na ligação comercial com o 

Decão. Ambos os antagonismos ecoaram com maior ressonância nos corredores da 

Europa do que as demais dissensões que se sucediam naquele espaço que, por não 

terem implicações directas no posicionamento geo-estratégico português ou britânico, 

acabariam por ser minimizados nos corredores da diplomacia europeia. As cortes 

demonstraram que tinham um papel interventivo e deliberativo sobre os assuntos 

asiáticos, em concreto nas questões de navegação comercial, como o eram as taxas 

aplicadas em Taná e Caranjá.   

Na passagem de Seiscentos para o século XVIII, as disputas em volta dos 

direitos de exploração do mandovim de Maim reuniram as duas dimensões em disputa 

que marcaram os primeiros trinta anos de governo britânico: a posse da terra, ou seja, 

a legitimidade britânica sobre a região de Maim, que retomava o debate despoletado 

logo em 1665; e o direito fiscal sobre o porto e a sua área de jurisdição, que englobava 

consigo também o porto e mandovim de Bandorá. O desenvolvimento do conflito 

obedeceu à mesma lógica até aí adoptada, com a mobilização de embarcações,  

impondo bloqueios comerciais e/ou a cobrança de taxas, colocando a fronteira norte 

de Bombaim num clima de tensão constante que acabaria por eclodir em dois 

momentos, ímpares, de conflito aberto.  

Em contraste com a caracterização geral do relacionamento anglo-português 

em Bombaim, o antagonismo vigente em Maim (tal como as questões alfandegária nos 

portos da ilha de Salsete e as oposições fundiárias) demonstrou a existência de uma 

reduzida flexibilidade de entendimento e de adaptação, com um acirrar de posições 
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sobre o que se entendia serem questões de soberania consagradas nos acordos 

efectuados. Deste modo, as oposições tenderam a persistir até à saída portuguesa da 

Província do Norte, sendo que no caso de Maim, apesar de alguns momentos 

fracturantes (como nos conflitos militares de 1716 e 1721) o clima foi, por norma, 

recorrentemente tenso mas pacífico, significativo que aquela era uma questão 

importante e estratégica para ambos os poderes da região, mas que não se 

sobrepunha a um maior desígnio de entendimento geral. Contribuía, também, a 

diminuta capacidade e disponibilidade portuguesa e britânica para uma confrontação 

aberta, conjuntamente com a resistência aplicada pelos últimos que, assim, 

contornavam as limitações impostas pelos portugueses. Esta menor força militar 

britânica condicionou, de igual modo, o seu posicionamento no conflito luso-marata 

que, juntamente com o poderio bélico marata e o frágil posicionamento comercial 

britânico, pressionaram a East India Company a adoptar uma estratégia dupla, entre a 

neutralidade oficial e o apoio dissimulado e parcial, somente aplicado em situações de 

perigo territorial e equilíbrio militar. 

Ressalta, numa reflexão geral e englobante, três pontos que nos parecem ser 

integradores e estruturantes dos processos de interacção anglo-português no 

território britânico de Bombaim e nos espaços adjacentes controlados pelo Estado da 

Índia, verificáveis em algumas situações e a espaços, noutros locais como Madrasta, 

mas sem a profundidade relacional e a continuidade temporal. Por um lado, a sua 

multiplicidade, heterogeneidade e sobreposição de dinâmicas relacionais, circunscritas 

no espaço e que, por isso, revelavam uma abordagem e estratégia pragmática de 

ambos os poderes em análise. Por outro lado, que somente os antagonismos com 

repercussões de maior profundidade estratégica, como o controlo territorial e da 

navegação (e por isso os grandes foco de dissensão ao longo de oito décadas) tiveram 

ressonância diplomática nas cortes europeias, demonstrativo de uma hierarquização 

das oposições, que influía nos eixos comunicacionais Ásia-Europa e Londres-Lisboa. Por 

fim, as limitações britânicas, da coroa e da East India Company, em termos numéricos 

e, sobretudo, do conhecimento e enraizamento no espaço, o que os tornou 

dependentes dos portugueses que ali residiam, em maior número, cujo domínio das 
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redes sociais, culturais e económicas foi um ponto-chave para a perpetuação da 

presença e da marca portuguesa bem dentro do século XX. 
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MAPA I – A East India Company antes de 1757 

 

 

 

 

Fonte: Philip J. Stern, The Company-State: corporate sovereignty and the early modern 

foundations of the British Empire in India, Nova Iorque, Oxford University Press, 2011. 
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MAPA II – O Estado Português da Índia (1ª metade do século XVII) 

 

 

 

Fonte: Joel Serrão, A.H. de Oliveira Marques (dirs.), Nova História da Expansão Portuguesa, 

vol. V (O Império Oriental, 1660-1820), Maria de Jesus dos Mártires Lopes (coord.), tomo 1, 

Lisboa, Estampa, 2006. 
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MAPA III – A Província do Norte 

 

 

 

 

Fonte: Mário César Leão, A Província do Norte do Estado da Índia (1534-1729), Macau, 

Instituto Cultural de Macau, 1996. 
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MAPA IV – O Distrito de Baçaim da Província do Norte 

 

 

 

 

Fonte: André Teixeira, Baçaim e o seu território: política e economia (1536-1661), Dissertação 

de Doutoramento em História, Universidade Nova de Lisboa, 2010.  
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MAPA V – Bombaim, circa 1665 

 

 

 

 

 

 Fonte: André Teixeira, Baçaim e o seu território: política e economia (1536-1661), 

Dissertação de Doutoramento em História, Universidade Nova de Lisboa, 2010.  
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MAPA VI – Mapa de Bombaim do século XVII 

 

 

 

NOTA: Mapa de William Blathwayt, de cerca de 1678, possível cópia do original apresentado 

durantes as negociações de aliança e que se havia, ao que tudo indica, perdido. Terá sido 

encomendado com o intuito de por termo às disputas territoriais que se mantinham entre a 

Companhia e o Estado da Índia. 

Fonte: AA.VV., Bombay to Mumbai, changing perspectives, Pauline Rohatgi, Pheroza Godrej, 

Rahul Mehrotra (eds.), Mumbai, Marg Publications, 1997. 
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QUADRO I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

início governo fim governo início governo fim governo

Fevereiro 1665 Novembro 1666 Humphrey Cooke Setembro 1668 Janeiro 1669 John Goodier

Novembro 1666 Maio 1667 Sir  Gervase Lucas Janeiro 1669 Novembro 1669 Henry Young

Maio 1667 Setembro 1668 Henry Gary Novembro 1669 Fevereiro 1670 James Adams 

Setembro 1668 Julho 1669 Sir  George Oxinden Fevereiro 1670 Setembro 1670 Mathew Gray

Julho 1669 Junho 1677 Gerald Aungier Setembro 1670 Outubro 1672 Mr. Phillip Gyffard

Janeiro 1678 Outubro 1681 Thomas Rolt Outubro 1672 Agosto 1674 John Shaxton

Outubro 1681 Fevereiro 1690 Sir John Child * Julho 1675 Novembro 1676 Phillip Gyffard

Fevereiro 1690 Maio 1694 Bartholomew Harris Novembro 1676 Dezembro 1677 John Petit

Daniel Annesley Dezembro 1677 Outubro 1679 Henry Oxinden

Maio 1694 Novembro 1704 Sir John Gayer Outubro 1679 Outubro 1681 John Child

Novembro 1704 Setembro 1708 Sir  Nicholas Waite Dezembro 1681 Fevereiro 1682 Mansell Smith

Setembro 1708 Outubro 1715 William Aislabie Fevereiro 1682 Dezembro 1683 Charles Ward

Dezembro 1715 Janeiro 1722 Sir  Charles Boone Dezembro 1684 Dezembro 1686 Charles Zinzan **

Janeiro 1722 Janeiro 1729 William Phipps

Janeiro 1729 Setembro 1734 Robert Cowan

Setembro 1734 Abril 1739 John Horne

Abril 1739 Novembro 1742 Stephen Law

* Entre Dezembro de 1683- Novembro 1684, o governador foi Richard Keigwin, em virtude da rebelião efectuada

** Com a transferência da sede da Companhia para Bombaim e a consequente residência do governador naquele espaço, 

 o cargo de vice-governador passou a ser desempenhado pelo 2º membro do Conselho

Data Data

Governadores e vice-governadores de Bombaim, 1665-1742

Governador Vice-Governador

Maio 1694


