
我是中国人。在葡萄牙有很多中国人和澳门

人。他们喜欢说汉语，葡萄牙语。葡萄牙小中

国大。外婆如果进入我几个为[日三四岁吗妈妈

妈妈[我外婆如几个人配股扩规模为[国家为[为

日本个人口味[概括为]婆如果可谓]高、存款为

[任凭顾客购物我是中国人。在葡萄牙有很多中

国人和澳门人。他们喜欢说汉语，葡萄牙语。

葡萄牙小中国大。外婆如果进入我几个为[日三

四岁吗妈妈妈妈[我外婆如几个人配股扩规模为

[国家为[为日本个人口味[概括为]婆如果可谓]

高、存款为[任凭顾客购物我是中国人。在葡萄

牙有很多中国人和澳门人。他们喜欢说汉语，

葡萄牙语。葡萄牙小中国大。外婆如果进入我

几个为[日三四岁吗妈妈妈妈[我外婆如几个人配

股扩规模为[国家为[为日本个人口味[概括为]婆

如果可谓]高、存款为[任凭顾客购物我是中国

人。在葡萄牙有很多中国人和澳门人。他们喜

欢说汉语，葡萄牙语三里宽的诉讼；女尼斯；

放宽尼斯；冬季佛如果国家围绕国家我如果将

购物谔谔噢度量法律方法，来丰富法律方司去

 

 

 

A Origem de Macau 
 

Macau no centro das relações Luso‐
Chinesas 

 
20‐12‐2010 

 
Fátima Cristina das Neves Patrício – nº43293 UA            

Mestrado Estudos Chineses – Relações Luso‐Chinesas 
 

 

   



A Origem de Macau  2010 
 

Fátima Patrício – MEC UA 
 

 

 

Índice 

 

Introdução ....................................................................................................................... 1 

Perspectiva Histórica ...................................................................................................... 2 

Fixação dos Portugueses em Macau ............................................................................. 3 

Versões diferentes sobre a Origem de Macau ............................................................... 4 

Conclusão  ...................................................................................................................... 6 

Bibliografia ...................................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Origem de Macau  2010 
 

Fátima Patrício – MEC UA 
 

 

INTRODUÇÃO  

A apresentação de todos os factores que estão na origem da presença portuguesa em 
Macau é uma tarefa complexa e arriscada, não só pelo facto de se tratar de mais de 
quatro séculos de estadia portuguesa no território chinês onde os incidentes e intrigas 
fizeram parte dum contexto equilibrado mas frágil entre Portugal e a China, mas 
porque é escassa e por vezes contraditória toda a informação sobre os verdadeiros 
motivos da entrega de Macau aos portugueses. 

A muito pouco tempo começaram a surgir estudos, baseados em fontes históricas 
chinesas, que apresentaram diferentes versões da origem de Macau, no entanto, 
todas elas convergem num ponto comum: A China sempre exerceu com diplomacia a 
sua soberania em Macau, aceitando a presença dos Lusitanos no seu território com 
tolerância e sabedoria. 

 Como entender os motivos que levaram Portugal entregar Macau à China?  

 Porque devolver um território que nos tinha sido oferecido, segundo consta nos 

livros da nossa história, em meados do século XVI, como retribuição de 

serviços prestados na luta contra a pirataria?  

 Porque desfazermo-nos de um bem que nos foi doado e que se esteve sujeito 

às nossas influências durante mais de 400 anos? Para imitar os Britânicos em 

relação a Hong-Kong? Para agradar à China, potencial superpotência mundial? 

  Ou seria por uma outra razão mais profunda? 

  E o futuro de Macau depois da sua integração no gigante vermelho? Será 

agora o Território engolido pelo Dragão?  

 Conseguirá sobreviver intacto na sua unicidade tão especial? 

 

 Todas estas questões levaram-me a investigar este tema. Assim nasceu a motivação 
para este estudo que analisa as relações luso-chinesas em torno da questão de 
Macau. 
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PERSPECTIVA HISTÓRICA  
 
O primeiro contacto entre Chineses e navegadores ocidentais dá-se com Portugueses 
que, por volta do ano de 1513, chegam às costas da China, com intenções de aí 
estabelecer relações mercantis formais e mesmo, de fundar feitorias semelhantes às 
espalhadas pelo Sueste asiático em territórios conquistados. No entanto, cedo se 
aperceberam da dimensão do seu adversário de respeito e fechado sobre si próprio. 
Os Ming, que reinam de 1368 a 1644, põem termo a um período de dominação 
mongol, a dinastia Yuan. Conquistadores temíveis ao início, os Mongóis aos poucos 
enfraquecem-se com "as delícias da paz e as alegrias do bem-estar" ( ZIERER, 1980) e 
dirigem a partir do início do século XIV governos débeis, improdutivos e incapazes de 
administrar tão vasto Império. 
 A fome, resultante de catástrofes naturais que assolam a China em 1354, e a 
publicação de decretos repressivos constituem a gota de água que derrama o domínio 
estrangeiro no Império do Meio, graças ao levantamento de um movimento camponês 
(movimento conhecido como a revolta dos "lenços vermelhos” proveniente do Sul, 
liderado pelo que vem a ser o primeiro monarca Ming (Hung-wu).  
O nacionalismo chinês, sobretudo desenvolvido por uma classe burguesa nascente, 
surge como reacção natural a cem anos de subjugação a bárbaros. Desconfiada em 
relação ao exterior que encara como inimigo, a dinastia Ming fecha progressiva e 
rapidamente todas as portas a contactos externos, acaba com as rotas comerciais e 
as viagens marítimas, apagando internamente todos os vestígios culturais e legais de 
estrangeirismos. Este isolamento, a aversão e o clima de suspeita sobre qualquer 
estrangeiro e a crença de que os costumes sinos são os mais humanos e correctos 
podem bem explicar a renitência imediata dos Ming a ligações com enviados 
Portugueses e a sua consequente deturpação de imagem. Enquanto ocidentais, o seu 
físico distingue-se claramente, sendo, por isso, considerados bizarros. "A altura do seu 
corpo pode chegar aos 2 metros. Têm nariz proeminente, tez clara, uma espécie de 
bico e olhos de gato. A barba é encaracolada e o cabelo arruivado. Todavia, muitos 
deles são calvos e rapam a barba." (FOK,1996) 

Por outro lado, o desconhecimento dos costumes, leis e ensinamentos confucionistas 
aumenta a desconfiança das autoridades centrais, cuja preocupação é de equilíbrio, 
estabilidade e harmonia. O comportamento menos próprio de alguns marinheiros e 
mercadores portugueses e a tentativa malograda, no início da década de 20, da 
delegação de Tomé Pires, que ia negociar com o Filho do Céu, contribuem para 
afastar qualquer hipótese de sucesso diplomático e para alimentar a lenda sobre o 
carácter demoníaco e canibalesco dos Portugueses. 
Os Portugueses desembarcam na China num período conturbado de declínio dos 
Ming, com intrigas palacianas e com a decadência da outrora poderosa e temida frota 
imperial. O início do século XVI marca os primeiros sinais de mudança política e 
comercial no Sueste asiático e na Ásia oriental. Por um lado, a perda de Malaca e a 
chegada dos Portugueses indicia a aproximação dos continentes e um assédio 
europeu naquela região em busca de riquezas.  
Deste modo, "a China assemelha-se a um velho leão cercado por uma matilha de 
hienas e chacais que aguarda atacá-la. Os seus dentes envelheceram, tornaram-se 
preguiçosos - mas ele é ainda um animal poderoso." (ZIERER, 1980)  
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FIXAÇÃO DOS PORTUGUESES EM MACAU 
 
“A vinda dos Portugueses ao Oriente foi uma enorme viragem sem precedentes ao 
longo de milhares de anos da História da China”(Guoping e Zhiliang). 
Desde a sua chegada à China, os Portugueses firmam, com algum sucesso, relações 
comerciais ao longo da costa marítima, sobretudo graças as transacções com o Japão,  
Com efeito, cedo se apercebem da impossibilidade de seguir naquele vasto território 
as actividades mercantis adoptadas noutras regiões asiáticas. No entanto, não 
satisfeitos com actividades ilícitas, feiras temporárias, estabelecimentos provisórios ao 
longo da costa, anseiam por uma melhor localização com fácil acesso marítimo e ao 
interior da China.  
Macau, antiga Hao-jing’ao, apresenta-se como a melhor solução, quer do ponto de 
vista chinês, quer português. Macau, situada na margem ocidental do rio das Pérolas, 
está exposta ao mar por três lados, sendo de fácil navegabilidade e a sua posição 
estratégica facilita a defesa e o combate aos piratas.  
Por um lado, próxima de Cantão, permite o acesso ao interior mas de forma mais 
controlada por parte dos chineses. Por outro lado, a força temida dos Lusitanos com 
as suas embarcações modernas, os seus canhões e o seu poderio militar é um bom 
escudo de defesa contra os ataques dos piratas. 
Para além da estratégica posição geográfica, outras razões podem tentar explicar o 
estabelecimento luso em Macau. Assim, a solidificação e a dimensão crescente do 
comércio conduzido por mercadores portugueses com a população do litoral e com os 
Japoneses não combina, com estabelecimentos precários e sazonais, o grande 
volume de negócios necessita de maior estabilidade e segurança. O dinamismo de 
Cantão e a perspectiva de grande rentabilidade atrai os mercadores lusos e é 
essencial para a economia e bem-estar local.  
Se as autoridades provinciais beneficiam directamente do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis com o exterior, o governo central retira daí proveitos significativos. 
Em primeiro lugar, parte das receitas recolhidas destina-se aos cofres imperiais, 
financiando a política económica, militar, administrativa e os gastos da Corte.  
Por outro lado, a presença dos Portugueses em Macau afugenta e diminui as 
hostilidades da pirataria, não só pela sua força, mas igualmente pela quebra das 
actividades ilícitas na zona.  
Por fim, o fascínio do Filho do Céu por preciosidades raras, como o âmbar cinzento e 
o incenso, trazidas pelos Portugueses que controlam as ilhas das Especiarias. As 
vantagens de um entreposto comercial estrangeiro em Macau são múltiplas. 
 
Macau não terá nascido de um acaso, como se julga. A autorização de entrada e a 
confirmação da presença portuguesa em Macau foram dadas com pleno 
conhecimento e estratégia da Corte de Pequim: “ O âmbar cinzento, a reactivação da 
economia nacional, a luta contra os invasores, rebeldes e piratas e a superioridade 
militar portuguesa terão sido factores que mais pesaram na decisão dos Ming de 
acomodar os Portugueses em Macau”. A mudança de estratégia e a passagem de 
uma política de “perseguição para afeição” foi a alternativa encontrada pelos Ming 
para lidar com os Portugueses. Assim, o que não se conseguiu com a guerra obteve-
se com a paz, (Guoping e Zhiliang).  
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VERSÕES DIVERGENTES SOBRE A ORIGEM DE MACAU 
 
Várias teses se desenham sobre a fixação dos Portugueses em Macau (REGO, 1946).  
Para além das razões prováveis acima apresentadas, outras explicações não são de 
menosprezar. Contudo, realce-se a obscuridade que envolve esta questão devido à 
escassa documentação coesa e a entendimentos contraditórios tanto no seio dos 
historiadores portugueses, como dos chineses. 
A versão tradicional e aceite prende-se com a doação do Território aos 
Portugueses, em 1557, como recompensa do auxílio prestado no combate aos 
piratas que assolavam a região, sendo concedida uma chapa de ouro pelo Imperador 
como prova do seu gesto. 
O padre Gabriel de Matos diz, na passagem abaixo transcrita, que o Imperador da 
China confirmou a doação de Macau feita pelos mandarins de Cantão, e o procurador 
da Cidade de Macau, Cristóvão Ferreira, numa representação que, em 1629, fez, em 
nome do Senado, ao rei Filipe III, afirmara que o porto e o sítio de Macau foram 
doados, por meio duma chapa, concedida pelo Imperador da China: 
«A Cidade de Macao q por outro nome se chama a Cidade do nome de Deos -- por 
seu Procurador Christouão fr.ª (ferreira), homem q na guerra seruio muytas uezes de 
Capitão principalmente no cerco q os Olandeses lhe puserão no anno de 22 em q 
forão desbaratados, E em tempo de paz seruio por vezes de vereador E Embaixador 
ao Emperador do Japão --representa a V. Mag.de como a ditta cidade por seus 
vizinhos auerem desbaratado ao Tiranno Chimcheo grande Pyratta da Costa do Reyno 
da China do anno de 1557 alcançou chapa daquelle grande Rey pera se lhe dar o 
porto E sitio de Macao em que oje viuem» 
 No entanto, A chapa nunca foi encontrada apesar dos esforços desenvolvidos nesse 
sentido, sobretudo durante o século XIX, num contexto de afirmação da soberania 
portuguesa no Território. Para António da Silva Rego, parece verosímil a sua 
existência pois, de outro modo, os Lusitanos seriam meros intrusos à semelhança dos 
piratas. 
Para os Chineses, pelo contrário, vinga a tese da ocupação do Território pelos 
Portugueses, aliás, aparentemente sustentada hoje pela República Popular da China, 
no preâmbulo da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, quando 
estipula que "Macau, que abrange a península de Macau e as ilhas da Taipa e de 
Coloane, tem sido parte do território da China desde os tempos mais remotos. A partir 
de meados do século XVI, foi gradualmente ocupado por Portugal." 
Bem documentado no livro «Apontamentos e notícias para a instrução, que se deve 
formar em Goa ao Bispo de Pekim, sobre os negócios relativos ao domínio de Macao», 
enviados pela Secretaria do Estado do Ultramar, quando governava Macau Bernardo 
Aleixo de Lemos Faria (1783-1788), repudiam, totalmente, a versão da doação, 
dizendo, no seu primeiro parágrafo: «O Dominio que a Coroa de Portugal tem sobre o 
importante Estabelecimento de Macáo, não lhe prove de alguma Graça, ou Cessão, 
que os Imperadores da China fizessem dele a esta Coroa; mas provem do Direito da 
Conquista, que as Armas Portuguezas fizeram daquela Colonia” 
Outros relatos apontam para razões diferentes. Por exemplo, sob pretexto da 
destruição de alguns navios, os Portugueses teriam obtido a autorização 
necessária para o desembarque em Macau, a fim de secarem as suas 
mercadorias, acabando por aí se fixarem, substituindo as tendas e abrigos 
temporários por casas.  
Outra hipótese plausível é a de suborno das autoridades locais, testemunhada no 
documento histórico Ao-men chih-lüeh: "em 1535 Huang Ch'ing aceitou o suborno dos 
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estrangeiros e pediu autorização ao superior para transferir o posto alfandegário de 
Lang-pai para Hao-ching. Nesta época todos os estrangeiros pagavam uma quantia 
anual de 20.000 taéis de ouro. Deste modo, Huang Ch'ing foi o responsável pelo 
comércio estrangeiro em Macau. Em 1535, sob o pretexto de as suas embarcações 
terem naufragado, os estrangeiros pediram às autoridades para desembarcarem em 
Macau a fim de secarem as mercadorias encharcadas. A autorização foi-lhes 
concedida por Wang Po, que era na altura o hai-tao (vice - comissário da defesa 
marítima) (…) Wang foi, assim, o responsável pelo estabelecimento de uma colónia 
permanente em Macau"( Fok,1996). 
Uma outra tese defende a cessão por arrendamento do Território aos Portugueses, 
baseada no pagamento regular de um"foro do chão" (QUEIRÓ, 1976) desde 1573 até 
ao governo voluntarioso de Ferreira do Amaral, em meados do século XIX. Segundo 
Montalto de Jesus, baseado num documento jesuíta do século XVII, a prestação deste 
tributo anual ao Imperador tem origem num incidente caricato: "em 1572, ou por volta 
disso, quando os portugueses se dirigiam para uma feira, os mandarins, ataviados de 
vermelho, saíram de um portão para receber os direitos habitualmente trazidos, (…) 
intérprete, (...) em conversa com o hai-tao, informou que os portugueses também 
traziam os quinhentos táeis a pagar como renda da colónia. Como isto foi dito na 
presença de outros mandarins o hai-tao, vendo-se comprometido, respondeu 
apressadamente que o dinheiro devia ser enviado ao te-quei porque se destinava ao 
tesouro imperial. Desde então, foi pago e recebido como tal." (SANTOS e GOMES). 
A esta situação não é alheio o fenómeno de suborno praticado a nível local para 
facilitar o comércio com estrangeiros na região de Guangdong e a existência de um 
acordo “o Assentamento” celebrado, em 1554, entre o vice -comissário da defesa 
marítima Wang Po e o representante luso Leonel de Sousa, permitindo, deste modo, 
aos Portugueses negociarem em feiras dentro da cidade de Cantão.  
Uma "conjugação excepcional de circunstâncias geográficas, políticas, religiosas e 
sociais, tanto nossas como chinesas" (PEREIRA, 1995) põem termo a longos anos de 
tentativas falhadas de fixação de uma feitoria lusa na costa chinesa. A obscura 
povoação piscatória de Hao-jing’ao, tal como uma larva se transforma em borboleta. 
Do dia para a noite, a pequena comunidade evolui para uma cidade de grandes 
proporções e politicamente organizada, tendo o seu desenvolvimento repentino 
escapado nos primeiros anos tanto às autoridades sinas como portuguesas, com a 
conivência do poder local (FOK). O desabrochar de Macau deve-se essencialmente às 
actividades mercantis assentes no eixo fluvial Cantão/Macau e nos eixos marítimos 
Macau/Nagasaki, Macau/Manila e Macau/Insulíndia, com as rotas da prata, do ouro, 
das especiarias, das sedas... (BOXER, 1955). 
Enquanto única porta dos bárbaros para o enigmático Império Celeste, cedo se 
transforma o Território num pólo de atracção não apenas para Portugueses e 
Chineses, mas também para outros povos europeus e asiáticos, gerando verdadeiros 
sentimentos de cobiça. Nas palavras de Fernão Mendes Pinto, na sua famosa 
Peregrinação, "Os Mandarins de Cantão a requerimento dos mercadores da terra nos 
derão este porto de Macao (...) no qual sendo antes ilha deserta fizerão os nossos hua 
nobre povoação de casas de tres quatro mil cruzados, e com igreja matriz em que ha 
Vigayro e beneficiados, e tem capitão e ouvidor officiaes de justiça, e tão confiados e 
seguros estão nella com cuydarem que he nossa, como se ella estivera situada na 
mais segura parte de Portugal; mas quererá nosso Senhor pela sua infinita bondade e 
misericordia que esta sua segurança seja mais certa e de mais dura do que foy a de 
Liampo que foy de todo destruyda e posta por terra." 
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CONCLUSÃO 
 
 
A Origem de Macau é um tema complexo e arriscado que, sem dúvida, poderia ser 
desenvolvido mais exaustivamente, devido à existência de versões tão diferentes e 
contraditórias. No entanto, com base nas pesquisas apresentadas neste estudo, 
podemos arriscar algumas conclusões aceitáveis, se partirmos do princípio que todas 
estas versões são baseadas em fontes históricas verosímeis. 
 
Assim, tendo em conta alguns factos comuns relatados pelas diferentes versões, 
podemos concluir que o contexto histórico da China na Dinastia Ming e a chegada dos 
portugueses ao Oriente desencadearam grandes mudanças tanto na História da China 
como na do Mundo. 
 
A abertura do porto de Macau terá sido, de facto, um acontecimento que muito 
influenciou todo o processo da História da China Moderna. Uma questão de grande 
complexidade que teve a ver com o sistema tributário, com as necessidades Imperiais 
de âmbar cinzento, com a administração interna da China, a defesa fronteiriça, a luta 
contra a pirataria e com a introdução de novas tecnologias bélicas.  
 
QUAIS AS RAZÕES QUE ESTÃO NA ORIGEM DE MACAU? 
 

 Os portugueses estabeleceram-se em Macau por volta de 1557, para 
comerciar com os chineses, com o conhecimento e consentimento destes. 

 O “Assentamento” entre Leonel de Sousa e Wang Po foi fundamental e 
decisivo para a fixação dos Portugueses em Macau. 

 A vontade política aliada a uma mudança de estratégia levaram os Chineses 
da “perseguição à afeição”, ou seja, o que não se conseguiu com a Guerra, 
obteve-se com a Paz. 

 
A clarividência da China Ming (1268-1644), não tão fechada e isolacionista como se 
julga, conseguiu com a instalação dos portugueses em Macau: 
 

 Controlar a superioridade bélica destes (tanto nas embarcações como nas 
armas de fogo). 

 Proteger as suas fronteiras das ameaças da pirataria. 
 Contribuir para a poupança das despesas militares e para a defesa nacional.  
 Delinear uma estratégia que fez com que os portugueses passagem a prestar 

vassalagem política, deixando de ser uma ameaça para os governantes 
chineses. 

  
Macau moldou-se, ao longo de quatro séculos e meio, à situação de prisioneira entre 
dois Estados, sempre sob a ameaça das garras do gigante chinês. Este seu estatuto 
especial explica que Macau nunca tenha sido uma colónia portuguesa. A sua 
dependência da China e dos interesses desta caracterizam o seu percurso. 
 
Concordo com Luís Filipe Barreto quando afirma que "Macau é um laboratório 
histórico-cultural das relações internacionais. Uma cidade autónoma asiática de matriz 
portuguesa com uma condição única devido à sua temporalidade, à sua duplicidade de 
estatuto externo mas não colonial e ao seu regime de encontro e cruzamento de 
diferenças Ocidente – Oriente”. 
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HUANG, Qicheng - O Exercício da Soberania Aduaneira de Macau pelo Governo Chinês 
durante as Dinastias Ming e Cheng (in Administração nº 41, Vol XI, 1998-3º, Macau) 

JESUS, Montalto de - Historic Macao (Macau, 1926) 

MATTOSO, José (Direcção)- História de Portugal, Vol. III-IV-V-VI e VIII (Círculo de Leitores, 
1993) 

PING, JinGuo e Zhiliang Wu - Revisitar os primórdios de Macau: para uma nova abordagem da 
história Macau: (Instituto Português do Oriente: Fundação Oriente, 

REGO, António da Silva - A Presença de Portugal em Macau (Lisboa, Agência Geral das 
Colónias, 1946) 

SALDANHA, António Vasconcelos de - Estudos sobre as Relações Luso-Chinesas 
(Lisboa,I.S.C.S.P. e Instituto Cultural de Macau, 1996) 

TEIXEIRA, Pe. Manuel - Primórdios de Macau (Instituto Cultural de Macau, 1990) 

VALE, A. M. Martins do - Os portugueses em Macau: 1750-1800 : degredados, ignorantes e 
ambiciosos ou fiéis vassalos d'El-Rei? Macau ( Instituto Português do Oriente, 1997). 

ZIERER, Otto - A História da China (Lisboa, Círculo de Leitores, 1980) 

 
Investigação na internet: 
 
www.macau.gov.mo e links relacionados 
www.macau99.org.com 
www.foriente.pt/entrada.asp 
www.geocities.com/forum_macau/docs.htm 
www.terravista.pt/BaiaGatas/1367/historia.htlm 
 
Suporte jornalístico: 
Jornal Público 
Semanário Expresso 
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