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Resumo:
A partir do caso das Filipinas, pretendemos formular uma proposta metodológica que, 
com base na cartografia náutica ibérica executada entre 1522 e 1596, permita ampliar 
qualitativamente  o  nosso  conhecimento  sobre  as  experiências  de  articulação  com o 
espaço representado. Nesse sentido, propõe-se a realização do processo inverso ao da 
composição da imagem cartográfica, ou seja, a identificação e individualização dos seus 
elementos constitutivos – toponímia, legendas, linhas costeiras, iconografia – tendo em 
vista a sua organização operativa. O levantamento sistemático da toponímia permite a 
sua ordenação em listas particulares e tipológicas de topónimos, considerando ordens de 
conhecimento  como  o  idioma  da  toponomástica  ou  o  seu  contexto  de  recolha  ou 
nomeação. Na medida em que remetem para vias de incorporação de informação e para 
uma cronologia da mesma, estas listas podem facultar  elementos acerca das relações 
sociais em jogo no terreno, bem como âmbitos e níveis de contacto com o espaço de 
modo a fornecer quadros compreensão mais alargados acerca da natureza da presença 
ibérica em regiões onde o domínio do território não é um dado adquirido.
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Os processos de exploração marítima levados a cabo desde o século XV pelos 

reinos de Portugal e de Castela proporcionaram uma ampliação acelerada e contínua do 

conhecimento  geográfico  acerca  dos  litorais  do  planeta,  influindo  decisivamente  na 

percepção  e  configuração  do  Mundo  a  partir  da  Europa.  A  diacronia  dos  diversos 

trabalhos cartográficos que, na esteira das navegações portuguesas e castelhanas, foram 

produzidos um pouco por toda a Europa renascentista e barroca, mostram uma dinâmica 

de  acrescentamento  e  de  correcção  progressiva  dos  contornos  geográficos.  Em 

particular, a cartografia náutica ibérica, pensada a partir de uma lógica de continuidade 

e de optimização das explorações dos reinos peninsulares orientou-se, tendencialmente, 



para uma representação e configuração do espaço baseadas em critérios de utilidade e 

actualidade geográficas. 

O pragmatismo exigido a esta produção contribuiu para criar, na historiografia, 

uma percepção da carta náutica como um objecto que reflecte um aperfeiçoamento dos 

litorais  (Harley  e  Woodward,  1987:  3)  a  partir  da  qual  seria  possível  aferir  e 

complementar o avanço das explorações das Coroas ibéricas ou o seu domínio sobre o 

território.  Linhas  de  investigação  recentes  evidenciaram  a  função  social  do  objecto 

cartográfico a partir das relações entre produtor e destinatário e os níveis de significado 

e de discurso aí presentes. Menos ênfase tem sido colocada nas distintas experiências de 

interacção  com  o  espaço  geradoras  da  pluralidade  de  informação  ulteriormente 

plasmada e nivelada na carta náutica (Jacobs, 1992).

Enquanto suporte de incorporação de novidades geográficas obtidas por avanços 

continuados  das  navegações  e  da  ocupação  territorial  sobre  um espaço previamente 

desconhecido,  as  execuções  cartográficas  ibéricas  são  geradoras  de  composições 

informativas  com  valor  de  autoridade.  Porque  pretende  responder  a  necessidades 

logísticas de apreensão do espaço por parte dos reinos ibéricos, a produção cartográfica 

é  a materialização de um esforço de selecção e  de harmonização de uma variedade 

documental relativa a um dado campo de representação. Como tal, a cristalização da 

geografia na carta náutica (Jacobs, 1992) traduz a exclusão de projectos alternativos de 

informação  sobre  o  espaço  em  questão.  Neste  sentido,  a  cartografia  expressa  a 

capacidade  dos  reinos  ibéricos  de  intervirem  na  construção  e  composição  de  uma 

imagem do Mundo, pela afirmação de uma toponímia vinculativa de uma memória ou 

pertença às explorações de uma Coroa específica.

Mas, se o processo de nivelamento informativo que acompanha a composição 

cartográfica traduz um voluntarismo de base patente na possibilidade de determinar a 

identidade  do  campo  de  representação,  a  construção  do  espaço  não  implica, 

forçosamente, uma tal correspondência no terreno. Harley, no seu trabalho acerca da 

cartografia  de  composição  inglesa  relativa  à  América  setentrional,  identificou,  na 

diacronia das execuções, uma intenção de requalificação do espaço que acompanha e 

reenquadra a penetração no continente, afirmando a nova condição de pertença (Harley, 

2005). Dimensão de poder, «instrumento do poder político», como mencionou Harley, a 

execução cartográfica não materializa, contudo, inequivocamente, uma relação de poder 

entre a comunidade de utilizadores da carta náutica e a comunidade que se inscreve no 

espaço representado. Na Ásia, onde a presença portuguesa permaneceu circunscrita a 



alguns  enclaves  litorais  com expressões  reduzidas  de territorialidade,  a  inclusão das 

costas asiáticas nas execuções cartográficas não traduz uma experiência  de domínio. 

Neste contexto, a selecção informativa integrada no mapa é, muito mais, o reflexo das 

relações preferenciais mantidas no terreno pelo conjunto dos súbditos ou associados aos 

promotores das explorações marítimas.

A  determinação  nominativa  a  que  se  assiste  na  composição  assume,  neste 

contexto, uma problematização que ultrapassa a intenção de domínio para que a carta, 

enquanto  instrumento  de  apropriação  do  espaço,  remete.  A  configuração  identitária 

obrada nas oficinas portuguesas de cartografia, bem como na Casa de la Contratación de 

Sevilha, consiste na validação de uma dada experiência de contacto com o espaço, cujo 

valor  qualitativo  para  a  prossecução  da  empresa  ultramarina  justifica  a  sua 

incorporação.  O  conjunto  dos  referentes  geográficos  transmitidos  pelas  espécies 

relativas às explorações ibéricas é, como tal, o produto de relações humanas de índole 

variada e complexa e, amiúde, difícil de reconstituir em cenários de permanência no 

terreno e em contextos alheios a dinâmicas de expedição oficial de descobrimento.

Na  Ásia,  onde  a  par  de  um  conjunto  de  movimentações  dirigidas  pelos 

representantes da Coroa de Portugal, se assiste a uma dispersão e a uma participação 

informais  de  portugueses  nas  redes  locais  de  comércio,  as  vias  de  acrescentamento 

geográfico  são  múltiplas  e  com  ecos  documentais  parcimoniosos  ou,  de  todo, 

inexistentes.  Cumulativamente,  e  ao  contrário  do  que  se  verifica  no  continente 

americano ou na África ocidental, os litorais asiáticos e do oriente africano gozam de 

um  dinamismo  mercantil  transoceânico  enraizado  que,  não  só  gerou  tradições 

cartográficas  próprias,  como a  participação  de  várias  etnias  nos  diferentes  circuitos 

comerciais deu origem a soluções próprias de percepção e de nomeação do território. A 

viabilidade da presença portuguesa, primeiro, e castelhana, depois, nos mares asiáticos 

obrigou a uma inscrição em redes de solidariedade mercantis disponíveis à colaboração 

com os recém-chegados. O contacto preferencial com mercadores siameses, chineses ou 

japoneses por oposição a árabes ou javaneses favorecerá, como tal, a assunção, de igual 

modo, preferencial, dos seus referentes geográficos ou de itinerários de navegação. A 

percepção do espaço nos seus elementos mais essenciais, como a própria denominação, 

permanecerá,  então,  condicionada  pela  especificidade  das  parcerias  asiáticas.  Neste 

contexto, a cartografia portuguesa do século XVI reflecte uma experiência multilateral 

de  inscrição  no  terreno,  produto  da  multiplicidade  de  opções  de  interacção 

proporcionadas pelas dinâmicas mercantis da Ásia das monções.



Contudo,  a  circunstância  de  a  diáspora  portuguesa  pelos  litorais  asiáticos  se 

processar,  amiúde,  em detrimento  dos  canais  oficiais  estabelecidos  pela  governação 

portuguesa do Estado da Índia, constitui um factor limitativo do conhecimento sobre as 

características particulares da sua presença em determinados espaços e períodos, mercê 

da inexistência de representantes oficiais da Coroa. Situadas à margem das rotas mais 

lucrativas  do  trato  das  especiarias  e  da  seda  e  porcelana  chinesas,  as  Filipinas 

constituem, tanto para a presença portuguesa como para a castelhana (por razão das suas 

limitações  logísticas),  um  arquipélago  de  contactos  pontuais  ou  geradores  de  uma 

escassa documentação,  muitas  vezes  concentrada  em anos  específicos,  como os  das 

expedições  de Fernão de Magalhães,  Ruy López de Villalobos ou Miguel López de 

Legazpi. Significativamente, os estudos mais recentes relativos aos contactos ibéricos 

com  o  arquipélago  anteriores  à  conquista  privilegiaram  fontes  de  sistematização 

documental  por  forma  a  obviar  a  escassez  dos  dados  disponíveis:  a  cronística  e  a 

cartografia.

A proposta metodológica que pretendemos levar a cabo tem por objecto de análise 

um conjunto de 38 espécies cartográficas executadas, na sua maioria, entre 1522 e 1596, 

nas oficinas portuguesas de cartografia ou na Casa de la Contratación de Sevilha. Os 

atlas,  planisférios,  cartas  náuticas  ou  debuxos  em questão  foram seleccionados  em 

função  da  sua  vinculação  mais  próxima  aos  organismos  oficiais  das  empresas  de 

exploração dos reinos ibéricos, bem como por integrarem, pelo menos, uma proposta de 

representação cartográfica do arquipélago que conhecemos como «Filipinas». Foram, 

como tal,  preteridos,  para efeitos de análise toponímica,  os exemplares oriundos das 

escolas cartográficas de Messina (cujas composições das Filipinas são inspiradas nas 

divulgações literárias impressas na Europa), mas optou-se por manter a cartografia de 

Diogo Homem e de Bartolomeu Velho,  cartógrafos  portugueses  exilados,  mas cujas 

execuções mantêm a sua filiação portuguesa. Do mesmo modo, incluiu-se a cartografia 

impressa holandesa modelada sobre os trabalhos do português Bartolomeu Lasso. As 

execuções cujas reproduções se revelaram insuficientes para assegurar uma leitura da 

sua toponímia não foram, por esse motivo, incluídas na lista de espécies consultadas.

A opção pelo  final  da centúria  pretende coincidir  com a vigência  dos  primeiros 

modelos a acusar o final do reconhecimento dos litorais do arquipélago, não obstante 

resultarem,  já,  da presença continuada  de castelhanos  nas ilhas e  da constituição  da 

governação das Filipinas.   



O objectivo deste estudo passa pela criação de quadros e tabelas de toponímia e de 

configurações geográficas que permitam a sua relacionação operativa em vista a um 

conhecimento mais consolidado das experiências de contacto com o espaço.

Porque,  justamente,  indiciam  uma  temporalidade,  estes  elementos  proporcionam 

dados  de  relevo  quando  considerados  à  luz  do  confronto  entre  momento  de 

concepção/obtenção de um topónimo e o momento da sua incorporação na carta náutica; 

quando  lidos  em função do  período  de  permanência  do  topónimo na  diacronia  das 

representações;  quando  entendidos  na  preferência  ou  selecção  dentro  de  um  grupo 

disponível  de topónimos;  ou quando compreendidos  nos  seus conteúdos simbólicos. 

Simultaneamente,  a  incapacidade  de  ordenação  da  toponomástica  em  listas  de 

afinidades não é menos significativa quanto a dinâmicas de interacção com o espaço 

que  escapam às  soluções  tradicionais  e  mais  imediatas  (a  documentação  escrita)  de 

aferição dessas mesmas dinâmicas. A ordenação cronológica da toponomástica em datas 

limites,  quer  a  partir  de  referências  documentais,  quer  a  partir  de outros  elementos 

patentes na carta náutica, sugere, como tal, lógicas de continuidade, de mutação ou de 

ruptura nas experiências de contacto com o espaço nem sempre perceptíveis a partir de 

fontes tradicionais. 

A evolução das configurações costeiras são, do mesmo modo, indicadoras de níveis 

de  relação  com  o  espaço,  quer  pela  actualização  de  sectores  litorais,  quer  pela 

manutenção de arcaísmos figurativos ou ainda pela eleição de modelos de configuração 

sobre outros. Estes elementos indiciam, não só a preferência por espaços geográficos no 

contexto das relações com os mesmos – o que remete para especificidades presenciais 

num  dado  território  –,  mas  também,  quando  vistos  em  diacronia,  prevalências  ou 

tendências nas tipologias do contacto.

A individuação  destes  elementos  por  separado,  primeiro,  e  logo em articulação, 

finalmente, proporcionará noções mais completas do projecto informativo subjacente à 

composição cartográfica e permitirá elucidar experiências, preferências e redes sociais 

em jogo no contexto complexo de presença ibérica num espaço novo com o qual se 

procura estabelecer relações de domínio e/ou de exclusão mútua.

Com uma forte dispersão e variedade étnica e política, o arquipélago que receberia o 

nome  de  «Filipinas»  situa-se  à  margem  dos  principais  eixos  de  navegação  entre  o 

universo mercantil da louça fina, sedas e armas da Ásia Oriental (China e Japão) e o das 

especiarias  do  Sueste  Asiático  (Samatra,  Banda,  Maluco).  Não  obstante,  a  sua 



articulação e participação nas redes mercantis destes espaços é a uma realidade atestada 

desde o século X para distintos entrepostos do arquipélago com dimensão de estratégia 

e de projecção políticas a uma escala regional. As Filipinas constituem, como tal, um 

aglomerado insular complexo e desigual no seu relacionamento intra- e extra-insular. 

Ocupados na exploração das principais rotas mercantis para Maluco e para a China, 

os  portugueses  reconheceram  nas  Filipinas  um  espaço  complementar  aos  seus 

investimentos mais significativos (Garcia,  2003; Lourenço,  2005;  De São Lázaro...), 

orientando,  portanto,  a  sua  interacção  com o  arquipélago  para  destinos  específicos, 

renunciando a uma exploração sistemática à guisa do que farão, nos anos de 1560, os 

expedicionários de Miguel López de Legazpi. 

Neste  contexto,  a  condução  de  um  levantamento  sistemático  e  ordenado  da 

toponímia, determinando o seu período de incorporação e de vigência, permitirá, não 

somente  uma  compreensão  mais  alargada  do  projecto  informativo  subjacente  à 

composição  cartográfica,  como,  especificamente,  dos  próprios  âmbitos  e  níveis  de 

contacto com o espaço. Neste sentido, procurámos agrupar a toponímia das Filipinas 

por complexos geográficos e pelo seu respectivo período de incorporação na cartografia 

luso-castelhana.

O dado que,  imediatamente,  se  destacada  é  a  esmagadora  maioria  da toponímia 

originária num contexto castelhano de recolha. 88 % dos topónimos registados entre 

1522 e 1596 procedem de documentação lavrada no decurso das diferentes expedições 

organizadas pela Coroa de Castela ou durante as primeiras décadas da governação das 

Filipinas.  Esta  disparidade  quantitativa  reforça  o  que  em  outro  estudo  havíamos 

considerado  acerca  da  vinculação  cartográfica  das  Filipinas  a  uma  memória  das 

expedições  castelhanas,  mesmo  nas  espécies  produzidas  por  autores  portugueses 

(Lourenço, De São Lázaro...). 

56%  da  toponímia  foi  recolhida  por  três  das  cinco  armadas  castelhanas  que 

cruzaram o Pacífico, enquanto que 14 % diz respeito ao período em que se encontra já 

instituída a governação das Filipinas. A este número junta-se 16 % de topónimos cuja 

relação na carta e cronologias de integração sugerem uma filiação castelhana, mas onde 

o trabalho de arquivo não pôde verificar o seu âmbito documental de origem. 

Procurámos organizar a toponímia por década de incorporação cartográfica e pela 

procedência  documental,  distribuindo-a  por  complexos  geográficos:  Mindanau, 

Visayas, Palawan e Lução. Em todos os casos predomina a toponímia decorrente das 

explorações  castelhanas.  As Visayas constituem, talvez,  o exemplo mais impactante. 



Dos 52 topónimos recenseados, apenas um tem origem em documentação portuguesa: 

trata-se das «Ilhas do Ouro», miragem da capitania de Ternate dos anos de 1530 que 

João da Canha Pinto, a mando de Tristão de Ataíde, procurou descobrir (Garcia, 2003: 

18-23); e do «Ciampagu», registado unicamente por Diogo Homem no seu Atlas de 

1558.  Cartógrafo  português  exilado,  Homem  terá  procurado  captar  o  imaginário 

europeu que, desde o seu descobrimento, olha para o arquipélago das Filipinas como 

uma encruzilhada interminável de ilhas, onde poderia constar o mítico Cipamgo.

As explorações  das  armadas  de  Fernão de Magalhães  (1521),  de Ruy López  de 

Villalobos (1543-1545) e de Miguel López de Legazpi  (1565 em diante)  constituem 

momentos de renovação toponímica e figurativa da cartografia luso-castelhana sobre as 

Filipinas, durante os quais se processa a substituição de elementos obsoletos por outros 

que, do ponto de vista português, gozam de maior pertinência e actualidade. Em outra 

ocasião, salientámos que essa reformulação se processa a nível toponímico e figurativo, 

abandonando-se,  inclusivamente,  debuxos  mais  pormenorizados  geograficamente 

(Lourenço,  De São Lázaro...).  De facto,  as expedições supra-citadas determinaram a 

estrutura toponímica de Mindanau, das Visayas, de Palawan e de Lução na maioria dos 

seus  topónimos,  criando  «memórias  de  itinerário»  que  representam  trajectos 

demarcados  no  tempo,  uma  experiência  sem  continuidade.  As  vicissitudes  das 

expedições  determinaram  que,  até  à  chegada  de  Legazpi,  as  movimentações  pelo 

arquipélago registassem poucas sobreposições enquanto ao reconhecimento dos litorais, 

o que gerou incrementos da toponímia e a descontinuidade de muita da anterior.

A cronologia da toponímia filipina por fases de representação cartográfica revela 

que  a  passagem da metade  do  século  – que  coincide  com o  final  da  expedição  de 

Villalobos – significou, para as regiões revisitadas, a descontinuidade de grande parte 

da  toponímia  utilizada  até  o  momento.  As Visayas  foram,  neste  particular,  as  mais 

afectadas:  das  duas  dezenas  de  topónimos  legados  pela  expedição  de  Magalhães 

permaneceram  apenas  os  de  Cebú,  Mactán  e  Maçagua  (actual  Limasawa),  ilhas 

absolutamente centrais na cadeia de eventos que conduziram à morte do português e que 

condicionaram  todo  o  desfecho  ulterior  da  viagem.  Este  fenómeno  assumiria  uma 

expressão  ainda  maior  após  a  década  de  1560,  quando  a  presença  continuada  dos 

castelhanos no arquipélago conduziu a uma ampliação sem precedentes da toponímia 

das  Filipinas  e  a  uma  renovação  gráfica  quase  total  das  suas  unidades  insulares 

(Lourenço, De São Lázaro...).



Contudo,  a  mera  continuidade  ou  actualização  toponímica  em  função  das 

viagens  de  exploração  constituem  indícios  redutores  das  possibilidades  de  leitura 

apresentados pela diacronia da cartografia náutica. O caso da ilha de Mindanau é, a este 

propósito, bastante expressivo. Uma parte significativa da toponímia recolhida durante a 

viagem  de  Magalhães  perdurará  até  o  final  do  século.  Em  14  topónimos,  metade 

sobreviveram às explorações de Magalhães ou vieram a ser retomados posteriormente. 

De maior relevância é o facto de muitos terem passado para a cartografia portuguesa 

com grafias distintas. Assim:

Toponímia em castelhano Toponímia em português
Butuan Betuão
Candigar Chamdigari
Canela Canela
Lendenao/Mendenao Mindanao/Maguindanao
Quipit Quipi
Colo Solor
Taguima Tagima

Tabela I – Correspondência da toponímia de Mindanau na cartografia luso-

castelhana

 A tabela em questão merece considerações adicionais. «Canela», topónimo que 

remete para o cultivo da apetecida especiaria na península de Zamboanga, será uma 

constante  exclusiva  da  cartografia  da  Casa de la  Contratación,  constando em cartas 

portuguesas somente após a uniformização dos modelos de representação das Filipinas 

durante a dinastia dos Habsburgo. 

A continuidade de «Quipit», entreposto referenciado pela sua produção aurífera 

durante a primeira viagem de exploração do arquipélago, apenas surge, nas décadas de 

1550  e  1560,  nas  execuções  de  Diogo  Homem,  que,  como  referimos  atrás,  não 

trabalhava  em Portugal  por se  encontrar  exilado.  De facto,  a cartografia  portuguesa 

regista, com segurança a partir de 1563, outro topónimo de referência para a península 

de  Zamboanga:  «Cabrita»  ou  «Quabrita».  Esta  designação  corresponde  à  forma 

castelhana  de  «Cavite»,  inscrita  por  Sancho  Gutiérrez  no  seu  planisfério  de  1551, 

primeiro exemplar cartográfico a incorporar os resultados da expedição de Villalobos. A 

primeira menção que nos foi possível registar sobre Cavite, povoação na extremidade 

austral da península de Zamboanga, pertence a Escalante Alvarado, que acompanhara 



Ruy López de Villalobos na sua viagem às «Islas del Poniente». Em 1548, na relação 

endereçada a Carlos V menciona que «Esta punta toman los portugueses cuando vienen 

de Malaca y ban a Maluco» (Varela, 1983: 140). A informação encontra paralelo na 

roteirística portuguesa deste período. O  Livro de Marinharia de Bernardo Fernandes 

(datado de c. 1548) inclui um roteiro de navegação com a descrição do melhor caminho 

de Malaca até Maluco pelo Bornéu. O texto prevê a passagem do navio entre «Tagima» 

(actual Basilan) e a «Ponta de Mindana» (península de Zamboanga) (Costa, 1940: 104), 

o que confirma, em meados do século (e secundando o relato de Escalante Alvarado), 

uma estabilização da navegação portuguesa nos litorais  meridionais de Mindanau. A 

incorporação  da  forma  «Cabrita»  na  cartografia  sugere,  neste  contexto,  uma  via 

autónoma de comunicação com o espaço que resultou na assunção de um vocábulo 

distinto do que viria a ser inscrito por Sancho Gutiérrez.

«Cabrita» impôs-se, desse modo, a «Suban», a «canela» e a «Quipit», como o 

elemento com validade referencial para a península de Zamboanga. «Suban», que fora 

registado por Nuño García de Toreno em 1522 a partir, tanto quanto podemos ajuizar, 

de  «Subanin»,  mencionado  por  Pigafetta  como  um  dos  dois  «pueblos  reducidos» 

(Pigafetta,  2002:  121)  da  península  (sendo  o  segundo  «Canit»/«Cavite»/«Cabrita»), 

perdera, desde cedo, o seu protagonismo para o referente económico da «canela», cuja 

abundância fora também salientada pelo mesmo autor. «Suban»/«Subanin», designação 

confundida talvez por Pigafetta a partir da etnia dos Subanon, activa no sul da península 

de Zamboanga, teria, eventualmente, uma localização estratégica menos favorável que a 

povoação a que os portugueses viriam a chamar «Cabrita» e que serviria de escala na 

sua navegação rumo a Maluco.  Favorecendo uma derrota  que contornava Mindanau 

pelo  sul,  as  movimentações  portuguesas  na  região  prescindiram,  então,  de  avanços 

sistemáticos sobre as costas ocidentais  da península de Zamboanga em direcção aos 

mares interiores das Visayas. «Quipit» viria, assim, a perder a actualidade anterior e, 

tanto,  quanto  nos  foi  possível  asseverar,  apenas  Diogo  Homem,  trabalhando  com 

modelos progressivamente ultrapassados, manterá o topónimo.

O  caso  de  Cabrita/Cavite  ilustra,  com  propriedade,  a  relação  entre  solução 

denominativa  e  especificidade  de  articulação  ao  espaço.  A  variação  gráfica  da 

toponímia  indicia  uma  diversidade  informativa  que  pode  materializar  experiências 

alternativas de apreensão geográfica.  Os restantes exemplos relativos à toponímia de 

Mindanau  permitem,  neste  contexto,  delimitar,  dentro  de  uma  estrutura  toponímica 

predominantemente  marcada  pelo  «itinerário»  castelhano  de  navegação,  um  espaço 



próprio de intervenção portuguesa. «Solor» (Sulu) e «Chamdigari» (poderia ser Balut, 

ilha vizinha de Sarangani) situam-se ambas na derrota acima mencionada, vinda pelo 

Bornéu em direcção a Maluco, pelo que a frequência destes percursos terão, a partir de 

inícios dos anos de 1540 e finais de 1560, respectivamente, gerado entre os portugueses 

formas próprias de denominação que substituíram as suas correspondentes castelhanas. 

«Betuão»,  pelo  contrário,  sugere  uma  dinâmica  totalmente  distinta  da  que 

acabámos de descrever. A sua inscrição toponímica com esta grafia está atestada com 

segurança  para  1568,  embora  surja  também  em  dois  atlas  anónimos  datados  de 

aproximadamente  1560 e  1565.  Estudos  anteriores  demonstraram já  a  frequência  de 

portugueses  no Nordeste  de Mindanau nos  inícios  dos anos de 1540 (Garcia,  2003; 

Lourenço, De São Lázaro...) e, em concreto, em Butuán, entreposto comercial com uma 

tradição de contratação com a China,  o Champá e o Império de Srivijaya (Patanñe, 

1996). «Butuan»/«Betuão», topónimo que aparenta ser descontinuado1 já em vésperas 

da  partida  da  expedição  de  Jofre  de  Loaysa  (1525),  não  foi  retomado  durante  a 

renovação do modelo de representação das Filipinas nos anos de 1550. O autor anónimo 

da  obra  conhecida  como  Libro  segundo  que  trata  del  fundamiento  y  principio  del  

armada que llevo Ruy Lopez de Villalobos e García Escalante Alvarado (Varela, 1983: 

61, 133-134), apenas o mencionam de passagem, tendo a expedição permanecido, no 

restante, alheia a contactos directos com o entreposto. Esta circunstância terá justificado 

a  sua  ausência  na  cartografia  de  Lopo  e  Diogo  Homem,  tributárias  da  de  Sancho 

Gutiérrez. 

Os  elementos  que  acabámos  de  registar  parecem  sugerir  dois  momentos  de 

representação  do  arquipélago  entre  1554,  quando,  na  cartografia  portuguesa  se 

interrompe  uma  tendência  de  correcção  aos  modelos  herdados  das  execuções 

castelhanas  sobre  a  ilha  de  Mindanau  (Lourenço,  De  São  Lázaro...),  e  os  anos 

posteriores  a  1580,  quando se começará  a  incorporar,  em Portugal,  a  cartografia  da 

conquista castelhana das Filipinas. «Cabrita» (1563), «Chamdegari» (1568) e «Betuão» 

(c.  1560/1568)  substituem  referentes  toponímicos  anteriores  ou  preenchem  vazios 

geográficos em relação a execuções precedentes. Estas novidades são, ainda, coetâneas 

da reintrodução de «Maçagua» (c. 1560/1568) e do aparecimento de um novo topónimo, 

«Panaie» (c. 1560/1563), que a expedição de Villalobos registara, igualmente, de modo 

bastante fugaz, sob a forma «Panal» (Varela, 1983: 134). 

1 A cartografia de Diogo Ribeiro (1527-1530) não a integra. No entanto, as reproduções das espécies 
portuguesas relativas à década de 1540 e de 1550 que pudemos consultar não permitem asseverar com 
certeza a ausência do topónimo.



A  dimensão  destas  alterações  subtis  na  cartografia  não  é  evidente  e  a 

documentação  disponível  acerca  da  presença  portuguesa  nestes  espaços  é  escassa  e 

parcelar. Fernão Vaz Dourado e Lázaro Luís são dois cartógrafos com ligações directas 

à Ásia portuguesa.  É admissível que, a partir  de Goa, ambos tivessem facilidade de 

acesso a documentação ou a elementos com experiência de contacto com as ilhas. Nas 

vésperas da chegada de Miguel López de Legazpi, portugueses vinculados à capitania 

de  Ternate  haviam  orquestrado  uma  operação  de  rapina  nas  ilhas  de  Bohol  e  de 

Limasawa (Lourenço,  2005),  o  que significa  um avanço em relação  aos limites  das 

navegações portuguesas com o mesmo fito registada, para os anos de 1530, por José 

Manuel  Garcia  (Garcia,  2003).  «Panaie»,  actual  Panaon,  constitui  um  acidente 

geográfico incontornável para penetrar nos mares interiores das Visayas. «Betuão», por 

sua  parte,  representa  um  entreposto  com  uma  tradição  antiga  de  articulação 

internacional,  embora,  como sugere E.  P.  Patanñe,  já  no século XV tivesse perdido 

muito do seu protagonismo para Cebú (Patanñe, 1996: 142).  O  mesmo  autor 

sugere que os domínios de Butuán se poderiam estender até Surigao (Patanñe, 1996: 

107),  ponto  de  entrada  da  navegação  rumo  às  Visayas  ou  costas  setentrionais  de 

Mindanau.  Neste  contexto,  a  inclusão  de  «Betuão»  poderia  implicar,  não  só  a 

assistência  de  portugueses  no  entreposto  ou,  o  que  parece  ser  o  mais  provável,  o 

reconhecimento  da  povoação  com  influência  regional  nos  mares  limítrofes  de 

Limasawa.

Importa, ainda, considerar, a circunstância de os anos de 1560 serem dinâmicos 

no  que  respeita  à  cartografia  portuguesa  das  Filipinas.  Data  de  c.  1560/1563  a 

incorporação da narrativa de António Galvão sobre a viagem de Pêro Fidalgo ao longo 

das costas ocidentais  de Palawan e de Lução rumo à China (Sousa e Garcia,  2001; 

Garcia,  2003).  Em anos próximos,  Bartolomeu Velho foi,  também,  o autor  da mais 

apurada representação de Palawan, com um debuxo e toponímia que não voltaria a ser 

retomado  por  qualquer  cartógrafo.  Quando,  em  1565,  Miguel  López  de  Legazpi 

conduziu a sua armada pelos litorais das Visayas, encontrou indícios de participação de 

portugueses no comércio interregional de distruição de mercadorias chinesas nas ilhas 

em associação  com mercadores  do  Bornéu  (Hidalgo  Nuchera,  1995:  172).  A  nova 

configuração de Palawan, vinculada a uma toponímia tão única como intrigante (as duas 

execuções  de  Bartolomeu  Velho inscreveram,  sobre  a  ilha,  «O Macasar»,  nome do 

futuro  sultanato  islâmico  do  Sul  do  Sulawesi)  poderá,  neste  contexto,  reflectir  a 

ampliação  dos  investimentos  mercantis  de  alguns  portugueses  sobre  mercados 



anteriormente  menos  valorizados  ou  mesmo  desprezados.  Tanto  mais  que  os 

«macaçares» representam, ao longo da primeira metade do século XVI, uma promessa 

de  riqueza  e  de  descobrimento  continuamente  adiada.  A  sua  associação  a  Palawan 

poderá,  eventualmente,  autorizar  um enquadramento  mercantil  à  ou  às  viagens  que 

resultaram no reconhecimento de todo o seu litoral.

De  rejeitar  deverá  ser  uma  proposta  que  enquadre  o  conjunto  destas 

recomposições  da imagem do arquipélago como uma resposta  à chegada da armada 

Miguel López de Legazpi. Como vimos, as alterações principiam quatro anos antes das 

primeiras  notícias  do regresso dos castelhanos  chegarem a Goa. Até à data,  a única 

referência expressa ao avanço do rival ibérico sobre as ilhas permanece o debuxo de 

uma bandeira de Castela sobre a unidade insular de «panaie», numa evidente confusão 

entre o ilhéu actual de Panaon e a ilha de Panay, para onde Legazpi fará deslocar o seu 

campo em 1569 (Lourenço, De São Lázaro...). 

A  organização  da  toponímia  em  quadros  de  procedência  e  de  incorporação 

cronológica  na  cartografia  revela  uma  vinculação  expressiva  dos  topónimos  aos 

diferentes  momentos  de  movimentações  castelhanas  pelo  arquipélago.  Ao  longo  do 

século XVI, a base do projecto informativo relativo às Filipinas é, sucessivamente, uma 

«memória  do  itinerário»  das  armadas  de  Fernão  de  Magalhães,  de  Ruy  López  de 

Villalobos e de Miguel López de Legazpi. Trata-se uma memória que não se cinge à 

súmula da toponímia, mas que é acompanhada, do mesmo modo, pela preferência por 

configurações procedentes dessas mesmas expedições. Na cartografia portuguesa, por 

exemplo, as explorações de Villalobos nas Filipinas ditaram o abandono de soluções 

figurativas mais detalhadas da ilha de Mindanau em detrimento da proposta debuxada 

por Sancho Gutiérrez.

Ainda que representando apenas 7% do total das procedências toponímicas, o 

conjunto com origem portuguesa é expressivo quanto à possibilidade informativa daí 

decorrente. A temporalidade adscrita à toponímia permitiu, a partir do seu levantamento 

sistemático, determinar variações subtis ao projecto informativo associado às Filipinas, 

sugerindo  vias,  contextos  e  lógicas  de  inserção  cartográfica  num  cenário 

predominantemente filiado em composições castelhanas.

Os  contactos  portugueses  com  as  Filipinas  teriam,  então,  privilegiado  três 

espaços fundamentais: os mares do sudoeste de Mindanau, motivado pela frequência do 



eixo de navegação entre Malaca e Maluco, o que terá resultado numa aproximação de 

escala ou resgate na povoação que Fernão Vaz Dourado registaria como «Cabrita»; o 

nordeste da mesma ilha, onde, apesar de indícios documentais acerca da prossecução de 

expedições de rapina se destaca um topónimo de referência como destino das redes de 

redistribuição de produtos chineses pelos mares interiores das Filipinas; finalmente, os 

litorais de Palawan, cuja dimensão de interacção é menos evidente devido ao carácter 

único da representação, mas onde se perspectiva a participação em mercados novos ou 

pouco explorados até então. 

A toponímia  de «itinerário»  criou,  para a  cartografia  quinhentista  relativa  às 

Filipinas,  uma  imagem  de  passagem,  trajectos  pontuais  e  cronologicamente 

enquadrados  pelo  tempo  das  expedições  ou  das  explorações  da  governação  das 

Filipinas. Inversamente, os casos acima apresentados fornecem leituras de permanência 

no terreno, indícios de experiências de articulação ao espaço que a documentação, por si 

só,  não  sugere  necessariamente.  A  abordagem  que  procurámos  desenvolver  aqui 

pretendeu constituir uma proposta de trabalho em cenários de complexidade relacional 

onde o produtor da espécie cartográfica não detém o domínio ou controlo do território.
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