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Resumo 

O estudo que agora se apresenta tem como objectivo fundamental dar a con-
hecer aquela que foi a primeira e uma das poucas batalhas campais travadas 
pelos portugueses no Oriente, a batalha campal de Goa. Fundamental para o 
aprofundamento da presença portuguesa no Concão, envolveu as forças de Al-
buquerque e as tropas do Adil Khân de Bijapur que, entrincheiradas na fortale-
za de Benastarim, procuravam alastrar o seu domínio político-militar a toda a 
ilha de Goa e, assim, procederem à sua reconquista. Ao longo do trabalho en-
quadraremos o acontecimento no contexto da política expansionista desenvolvi-
da por Afonso de Albuquerque no Índico a partir de 1510 e procederemos ao 
estudo exaustivo dos preparativos da expedição militar, simultaneamente naval 
e terrestre, bem como às estratégias e tácticas de combate aí utilizadas por am-
bos os contendores. Salientaremos ainda o papel decisivo desempenhado pelas 
tropas de ordenanças ao longo de toda a campanha militar, que terminou com 
a derrota das forças muçulmanas na batalha campal ocorrida em princípios de 
novembro de 1512, a que se seguiu a rendição da fortaleza de Benastarim, asse-
diada pelos rios e por terra pelas forças portuguesas. 
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Abstract 

The main goal of this paper is to make known the first and one of the few pitched 
battles fought by the Portuguese in the East, the battle of Goa. A crucial battle to 
the extending of the Portuguese presence in the Concão, it involved the soldiers 
of Albuquerque and the troops of Adil Khân of Bijapur, who, entrenched in the 
fortress of Benastarim, wanted to spread their political-military dominion over 
the whole island of Goa and, thus endeavor to its reconquest. Throughout the 
paper we will frame the event in the context of the expansionist policy devel-
oped by Afonso de Albuquerque in the Indian Ocean from 1510 onwards and 
proceed to an exhaustive study of the preparations for the military expedition, 
both naval and terrestrial, as well as the strategies and tactics of combat used by 
both contenders. We will also emphasize the decisive role played by ordinance 
troops throughout the entire military campaign, which ended with the defeat of 
Muslim forces in the battle that took place in early November 1512 and which 
was followed by the surrender of the Benastarim fortress, besieged by Portu-
guese forces by land and water.
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Introdução

No estudo que agora apresentamos debruçar-nos-emos sobre aque-
la que foi a primeira batalha campal travada no Oriente pelas forças 
portuguesas, que teve lugar de finais de outubro a 15 de novembro de 
1512 na ilha de Goa e opôs as forças portuguesas às tropas de Yusuf 
Adil Shah (1450-1511), sultão de Bijapur (o Hidalcão das fontes portu-
guesas). O confronto enquadrou-se numa campanha militar mais vasta, 
que incluiu ainda o cerco naval da praça a partir do rio Zuari e, numa 
última fase, o assédio à fortaleza a partir de terra, que culminou com a 
rendição das forças cercadas.

Importa notar que esta batalha reúne um conjunto de especificida-
des que fizeram dela um acto singular de extraordinária importância. 
Em primeiro lugar, serviu para Afonso de Albuquerque (c.1461-1515) 
testar e afirmar a eficácia das suas tropas de ordenanças, recentemente 
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criadas no Oriente (1510) e que vinham sendo alvo da contestação da 
fidalguia e da soldadesca; por outro lado, do seu estudo ressalta não só 
a persistência de um conjunto de práticas e táticas de combate tipica-
mente medievais no teatro de operações, mas também a utilização de 
armamento pirobalístico e neurobalístico por ambos os contendores, 
prova clara da adaptação dos portugueses às diferentes realidades asiá-
ticas numa altura em que na Europa há muito se faziam sentir os efeitos 
da “revolução da pólvora”; por último, a vitória nessa operação militar 
permitiu às forças d’ O Terribil abrirem caminho para o cerco naval e 
terrestre que se seguiu à fortaleza de Benastarim, de que resultou a sua 
conquista. Esta marcou o fim do domínio muçulmano na ilha de Goa, 
com o consequente estabelecimento dos Portugueses naquela que Albu-
querque definiu como “uma das chaves da Índia”, dada a sua importân-
cia estratégica, económica e política em toda a região. 

Para a sua elaboração servir-nos-emos do enorme volume de infor-
mação publicado nas Cartas de Afonso de Albuquerque1 e de documen-
tação de arquivo que fomos recolhendo ao longo dos anos, que cruzare-
mos com os elementos veiculados pelas inúmeras crónicas que relatam 
o acontecimento2. Procurar-se-á, assim, em paralelo com a utilização e 
cruzamento de outras fontes documentais, realizar uma análise crítica 
das principais crónicas que selecionámos, o que nos permitirá ultrapas-
sar alguns dos problemas colocados por este tipo de fontes, que sabemos 
ideologicamente elaboradas com a finalidade de enaltecer a “gesta lusa” 
em terras asiáticas e a figura e de Afonso de Albuquerque, mas que são, 
ainda assim, de grande importância para o estudo da temática em ques-
tão, em especial ao nível da história material. 

Desse manancial informativo, ressaltam, pela sua importância, as 
cartas do governador para o monarca, onde relata circunstanciadamen-
te o decorrer da operação militar, e os inúmeros documentos de gestão 
emitidos antes e depois da batalha, que nos permitirão analisar com 

1 Cf. Cartas de Affonso de Albuquerque seguidas de Documentos que as elucidam, publ. 
por Raymundo António de Bulhão Pato, 7 vol.s, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 
1884-1885.

2 João de Barros, Da Ásia de ..., dos feitos, que os Portuguezes fizeram no descobrimento 
e conquista dos mares, e terras do Oriente, Décadas I a IV, Lisboa, Livraria Sam Carlos, 
1973; Fernão Lopes de Castanheda, História do Descobrimento e Conquista da Índia 
pelos Portugueses, 2 vol.s, Porto, Lello & Irmão Ed., 1979; Gaspar Correia, Lendas da 
Índia, 4 vol.s, Porto, Lello & Irmão, 1975; Damião de Góis, Crónica do Felicíssimo Rei D. 
Manuel, 4 vol.s, prefaciada por David Lopes, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1949-
1955.
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bastante rigor o período de apresto da armada e do seu exército, dan-
do a conhecer a composição da hoste portuguesa e dos seus parceiros 
asiáticos, do armamento utilizado, bem como as técnicas e táticas de 
combate que permitiram, numa primeira fase, derrotar a cavalaria de 
Bijapur e, num segundo momento, após a imposição do cerco, proceder 
à conquista da fortaleza de Benastarim.

1. Enquadramento político-militar

Quando nos primeiros meses de 1511 Afonso de Albuquerque se reti-
rou de Goa com a sua armada rumo ao Estreito, embora tivesse definido 
já o plano de avançar para Malaca3, estava ciente da gigantesca tarefa 
cometida aos homens que deixava a defender a cidade e a ilha de Tiswa-
di (ilha de Goa ou de Tissuary). Embora tudo tivesse feito, após a sua 
conquista em 25 de novembro de 1510, no sentido de dotar a fortaleza 
e os “passos” da ilha com um sistema defensivo minimamente eficaz, 
temia a inevitável ofensiva militar do Adil Khân de Bijapur, razão por 
que ordenou ao capitão de Goa, Rodrigo Rebelo, a imediata construção 
de uma fortificação no passo de Benastarim, o que, por falta de meios ou 
de vontade política deste e dos seus pares, não foi feito. 

As forças muçulmanas, reforçadas por um grande contingente de 
turcos, ao invés de invadirem a ilha pelos passos localizados no canal 
de Cumbarjua, caracterizado pela sua pouca profundidade na estação 
seca e em que, por isso, se havia concentrado o maior número de sol-
dados portugueses, viriam a atravessar o Zuari com recurso a jangadas 
no troço de costa situada entre Goa-Velha e o passo de Agaçaim, aí se 
agrupando. Pulad Khân, após reunir cerca de 1.500 homens, lançou-
se então à conquista dos passos da ilha, em especial do de Benastarim, 
que foi abandonado pelos portugueses sem sequer ter sido destruída a 
artilharia de maior calibre que a defendia. Entrada a ilha, Pulad Khân 
estabeleceu-se em Benastarim, onde erigiu uma poderosa fortificação, 
de onde eram lançados ataques sucessivos sobre Goa4. Num desses rai-
des foram mortos vários fidalgos e o próprio capitão da praça, passando 
o seu sucessor, Diogo Mendes de Vasconcelos, a adotar uma estratégia 
meramente defensiva, com as suas forças concentradas dentro das mu-
ralhas da cidade. 

3 Sobre o assunto veja-se PELÚCIA, Afonso de Albuquerque, pp. 223 e seguintes. 
4 BARROS, Ásia, II, vi, 8
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Sem hipóteses de ser socorrida por Albuquerque, cuja armada rumara 
entretanto aos mares do sul para a conquista de Malaca, ou pelas fortale-
zas do Malabar que, dominadas por oficiais régios contrários à política de 
aprofundamento militar encetada pelo governador no Índico, temiam a 
emergência daquela como principal praça económica e política do Esta-
do5, a cidade encontrava-se à mercê das forças do Adil Khân. 

A situação manter-se-ia até ao regresso do governador a Cochim, 
ocorrida em fevereiro de 1512, depois de haver ocupado Malaca. Al-
buquerque, tomou então conhecimento da dificílima situação em que 
se encontravam os seus homens em Goa, mas não pode providenciar 
socorro imediato em virtude de os meios humanos e materiais de que 
dispunha serem agora ainda mais escassos em virtude de o estabeleci-
mento da fortaleza de Malaca haver obrigado à partição das suas forças. 
Manteve-se, por isso, no Malabar a reorganizar a sua armada, aguar-
dando pela chegada das naus do reino, na esperança de que nesse ano 
chegassem os efetivos humanos e navais de que necessitava para a rea-
lização com sucesso da empresa, efetivos esses que tão insistentemente 
vinha reclamando ao monarca.

2. Os preparativos da expedição 

Os meses que se seguiram ficaram marcados pelo ritmo frenético 
do trabalho dos oficiais régios na ribeira de Cochim, como o atestam os 
inúmeros documentos assinados pelo governador e que se encontram 
dispersos nas Cartas de Afonso de Albuquerque6. Ao longo desse perío-
do multiplicam-se as ordens de pagamento a uma multiplicidade de ar-
tesãos malabares e portugueses, desviados agora exclusivamente para 
a tarefa de reparação e construção da armada e do seu armamento, o 
que levou António Real, um dos principais oficiais de Cochim e acérrimo 
inimigo de Albuquerque, a afirmar que este os havia despejado de todas 
as coisas que tinham no castelo, “sem deixar gente, nem artilharia, nem 
um só batel, breu, nem carpinteiros, calafates, ferreiros, e todos outros 
oficiais e aparelhos”7. 

5 Sobre o assunto veja-se BOUCHON, Albuquerque, pp. 207 e seguintes; GUERREIRO e 
RODRIGUES, «O “grupo de Cochim” e a oposição a Afonso de Albuquerque».

6 Vejam-se sobretudo os documentos referentes ao período que medeia entre março a 
outubro de 1512, publicados nos volumes II e V da obra referida.

7 Cf. carta de António Real ao rei, de 15 de dezembro de 1512, in Cartas, vol. III, p. 341.
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Paralelamente foram enviados para o reino de Vijayanagar, Onor, 
Cananor e o porto de Batecale, entre outros, feitores com o objectivo de 
procederem à compra de mantimentos, de enxofre, salitre e carvão ve-
getal para o fabrico da pólvora8, e de pelouros de pedra, sendo provável 
que o envio de alguns desses homens a Vijayanagar tivesse como objec-
tivo procurar quem produzisse esses pelouros em grande quantidade e 
baixo preço. Certo é que poucos anos depois este era já o principal cen-
tro exportador de pelouros para as armadas e as fortalezas portuguesas 
do Malabar, dada a sua boa qualidade e o baixo custo quando compara-
dos com os que eram feitos nos reinos de Cochim e Cananor9. 

Em simultâneo com o apresto e a reparação dos navios, efetuados 
na ribeira de Cochim, e com os trabalhos desenvolvidos por condestá-
veis, bombardeiros e fundidores, para o eficaz aparelhamento da arti-
lharia10 e do armamento pirobalístico portátil (espingardas)11, que lhes 
valeriam, em conjunto com o seu extraordinário desempenho durante 
a campanha militar, largas recompensas mais tarde12, deparamos ainda 
com referências ao trabalho de seleiros, para conserto e manutenção 
de selas13, mas também de ferreiros, couraceiros e armeiros, respon-
sáveis pelo apresto de armamento defensivo (paveses para os navios 
e couraças para os homens) e ofensivo, com destaque neste caso para 

8 Veja-se o alvará do capitão de Cananor, Diogo Correia, para que o seu feitor comprasse 
todo o carvão que pudesse e o mandasse a Goa num zambuco, para além de “estréns 
de cairo e enxarcea” para as naus da armada. In ANTT, CC, II-34-20.

9 Cf. carta de Lopo Vaz de Sampaio para o rei, 31 de dezembro de 1527, in IAN/TT, Gave-
tas, XX-7-29, publicado por MACEDO, Um caso de luta pelo poder e a sua interpretação 
n’Os Lusíadas, p. 176.

10 Cf. ordem de entrega de 5. 000 reais a Pero Martins por haver corregido “certas 
bombardas grossas e servir bem do seu ofício”, Goa, 12 de fevereiro de 1513, in Cartas, 
V, 431. Vejam-se ainda os vários alvarás emitidos determinando a entrega de pólvora e 
bombardas aos navios da armada, in Cartas, II, pp. 97 e 98.

11 Em 14 de outubro de 1512 um alvará de Jorge de Melo capitão de Cananor ordena ao 
almoxarife da fortaleza que entregasse a Rogell de Alvarez, condestável da fortaleza, 
um quintal de pólvora de espingarda para levar para Goa, para onde vai com o capi-
tão-mor. Cf. ANTT, Corpo Cronológico, II-34-189.

12 São inúmeras as ordens de pagamento emitidas a partir de novembro de 1512 aos 
bombardeiros e condestáveis pelo seu desempenho, tendo oito deles recebido 10 par-
daus, o dobro dos demais, em virtude de “terem ido por terra com a artilharia a Benas-
tarim”. Cf. Cartas, II, pp. 99 a 102.

13 Veja-se, por exemplo, o caso do “seleiro” Pero Dias que a 21 de dezembro de 1512, a 
quem eram dadas cotonias para bordões de selas e o algodão de que necessitasse para 
proceder à reforma das selas da cavalaria que aí ficou estacionada para defesa dos 
“passos” de Goa. In Cartas, V, p. 321.
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as bestas14, armas que terão um papel importante em toda a campanha 
militar que se seguiu. Aliás, importa referir, relativamente à utilização 
de armas neurobalísticas, que, durante o cerco que se seguiu à batalha 
campal os portugueses usaram um trabuco, o que comprova que tam-
bém no domínio da artilharia a convivência no teatro de operações en-
tre as peças neuro e pirobalísticas se manteve15. O uso de tecnologia de 
características nitidamente medievais16, bem como de táticas de assédio 
à fortaleza de Benastarim com recurso a escadas, mantas e castelos foi, 
também, uma constante durante a campanha militar17, pese embora no 
final tenha sido graças ao recurso a “bombardas grossas” que as mura-
lhas da fortaleza foram derrubadas, levando à rendição dos defensores.

Do ponto de vista do apresto da frota ressalta igualmente a preo-
cupação de Albuquerque não só com tudo o que dissesse respeito ao 
aparelhamento dos navios com velas, cordames, remos, couro, etc.18, 
mas também com o aprovisionamento de mantimentos, vitais para a 
expedição militar que se seguiria e que se previa poder vir a ser longa. 
Neste particular encontramos várias provisões passadas aos almoxari-
fes de Cochim e de Cananor para entregarem aos capitães dos navios 
fardos de arroz, sacas com biscoito, barris de água, peixe seco, “chode-
nas de manteiga”19, jagra20, cocos e orraca21 para alimentação das tri-
pulações e homens de armas que iam a bordo da armada22. Nos navios 

14 Em 29 de março de 1512 uma carta de Albuquerque ao feitor de Goa, Francisco Corvi-
nel, ordenava que se dessem 2 cruzados e um fardo de arroz aos besteiros e espingar-
deiros que se quisessem meter em ordenança sob os capitães que lhe fossem determi-
nados, o que comprova que o seu estatuto era similar. Cf. Cartas, V, p. 180

15 Cf. BARROS, Da Ásia. Década I, cap. v.
16 Sobre o assunto veja-se Pera Guerrejar, coordenado por BARROCA e MONTEIRO, pp. 37 

a 76 e 223 a 243. 
17 Gaspar Correia afirma que logo após a chegada a Goa o governador se apressou a man-

dar fazer escadas, mantas, bancos pinchados e vaivéns, demonstrando claramente que 
era seu objectivo tomar a fortaleza de Benastarim pelo método tradicional de escalada 
das muralhas. Cf. Lendas, II, p. 302.

18 Julgamos que o couro se destinaria a forrar o castelo que levavam para acederem às 
muralhas de Benastarim. Cf. alvará passado ao almoxarife dos mantimentos de Cana-
nor, de 12 de outubro de 1512, in Cartas, V, p. 229; Ibidem, V, p. 228.

19 Chodena - medida de capacidade para líquidos no Malabar, equivalente a seis canadas 
(cerca de 9 litros). Veja-se DALGADO, Glossário. Cf. mandados do governador a vários ofi-
ciais para fornecimento de vitualhas aos navios da armada, in Cartas, vol. II, pp. 95 a 98. 

20 Açúcar de palmeira.
21 Bebida asiática feita à base de aguardente de coco e vinho de palma. Cf. Dicionário on 

line de Português, https://www.dicio.com.br/orraca/
22 Veja-se, por exemplo, a provisão passada ao almoxarife de Cochim em 18 de setembro de 

1512, in Cartas, V, p. 501; idem ao de Cananor, de 13 de outubro de 1512, ibidem, p. 228.
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iam igualmente teadas23 e beirames24, que seriam utilizados mais tarde 
em Benastarim pelos cirurgiões e barbeiros para tratarem dos soldados 
feridos, sendo usados para garrotes e ligaduras, ao mesmo tempo que se 
serviam da clara de ovo para o tratamento das queimaduras ocorridas 
no decurso do assalto às muralhas25. Tratados junto do teatro de opera-
ções, os de maior gravidade eram depois transportados para a cidade, 
onde Albuquerque ordenou a criação de um hospital “grande e com o 
mais necessário”26.

Ao longo desses meses de permanência no Malabar, onde ficou retido 
não só em virtude dos efeitos da monção, mas também, e sobretudo, por 
se encontrar a aguardar a chegada das naus do reino com os reforços em 
soldados e armamento que tão insistentemente vinha reclamando desde o 
início da sua governação, Albuquerque procedeu igualmente ao adestra-
mento técnico e físico das suas tropas. Através de alardos semanais, em 
que aqueles eram sujeitos a exercícios físicos e manobras de movimen-
tação organizada - sobretudo as companhias de ordenança que criara na 
Índia uns anos antes – bem como a provas de tiro à barreira27, procurou 
incutir nos seus homens mais disciplina e um maior espírito de corpo, vi-
sando também o seu aperfeiçoamento no manejamento das armas de mão 
(fossem elas armas brancas, de choque ou de haste), de arremesso (arcos e 
bestas) e das armas pirobalísticas. Temos notícia, a este propósito, que após 
a chegada das naus do reino foram feitos exercícios de evolução tática com 
os quadrados de piqueiros e espingardeiros das ordenanças, onde, como 
refere Gaspar Correia, foram integrados vários homens recém-chegados do 
Reino, que se aventuravam a atirar com as “novas espingardas do Levan-
te”, igualmente chegadas à Índia nas naus da Carreira28.

23 Panos de linho e algodão.
24 Pano fino de algodão fabricado na Índia. Cf. https://www.dicio.com.br/beirame/
25 Cf. carta de Manuel de Lacerda ao feitor e escrivães de Goa para que dessem ao bo-

ticário beirames, teadas e 100 ovos, os quais enviaria para Benastarim para serem 
ministrados pelos cirurgiões e barbeiros na cura dos feridos. Cf. Cartas, VII, p. 60. 

26 In AFONSO [BRÁS] DE ALBUQUERQUE, Comentários de Afonso d’Albuquerque, vol. I, p. 
263.

27 Ao longo do período e mesmo mais tarde surgem repetidamente ordens de pagamento 
a espingardeiros e besteiros por se haverem distinguido no exercício do tiro à barreira 
nas respetivas armas. Cf. Cartas, V, pp. 346 e 393. 

28 Cf. Lendas, II, p. 302. Albuquerque em carta ao rei congratula-se com a chegada do 
novo armamento e dos soldados porque “na India haveria antes da chegada desta 
armada 1 200 homens, deles em Malaca, deles em Goa e outras fortalezas, e entre eles 
não havia homens armados e a metade deles sem lanças”. Cf. carta de Albuquerque ao 
rei, de 18 de outubro de 1512, in Cartas, I, p. 91.
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Com a arribada ao Malabar das 13 naus da Carreira desse ano em agos-
to de 1512, a que se somavam mais três da esquadra do ano anterior que 
haviam invernado em Moçambique, Albuquerque passou a dispor de um 
efetivo naval significativo, para além de mais e eficiente armamento e um 
grande número de homens, cerca de 1.000, entre soldados e membros das 
tripulações29, o que lhe permitiu rumar a Goa em outubro de 1512 com 
uma armada composta por 20 velas. Feito o alardo, iam a bordo, entre 
portugueses e malabares, cerca de 2.500 homens, número significativa-
mente superior aos 1.680 com que conquistara Goa em 151030.

3. A campanha militar de Benastarim

3.1. O cerco naval

Refere Albuquerque, em carta ao rei, em que descreve detalhada-
mente toda a campanha militar, que, chegado à barra de Goa optou por 
não entrar pelo Mandovi, onde o esperava “um honrado recebimento”, 
antes se dirigiu ao passo de Benastarim pelo rio Zuari para lhes tomar o 
“passo”, cercando-os pelo rio “de tal maneira que nenhum deles tomasse 
a terra”31.

Numa primeira observação as forças portuguesas constataram a ne-
cessidade de desmantelar as duas estacadas montadas pelas forças do 
Adil Khân, uma na zona do Passo Seco e outra próxima de Goa Velha, em 
especial esta, por se tratar de uma estacada dupla com cerca de 90 me-
tros de extensão32. A ação da armada no Zuari estava dificultada ainda 
pelo facto de os muçulmanos haverem construído um baluarte em zona 
próxima de Goa Velha, onde se encontrava montado um basilisco que, 
pela sua grande potência, poderia causar graves danos aos navios. Para 
além disso, puderam igualmente constatar que Benastarim possuía mu-
ralhas bastante grossas entulhadas por dentro quase até às ameias, “com 

29 Gaspar Correia aponta 1.500, mas a este número haveria que subtrair as tripulações 
dos navios de carga, que não vinham destinados a permanecer na Índia, bem como o 
daqueles que após o desembarque em Cochim se metiam terra a dentro para evitar 
serem engajados na armada. Cf. Lendas, I, p. 292.

30 Albuquerque afirma ser este o número apurado então no arrolamento feito por Antó-
nio Fernandes, feitor da armada, em Angediva. Cf. carta do governador ao rei, 20 de 
agosto de 1512, in Cartas, I, p. 36.

31 Cf. carta do governador a D. Manuel, de Goa, em 23 de novembro de 1512. Cf. ANTT, CC, 
I-12-32, in Cartas, vol. I, p. 102. 

32 João de Barros afirma que teria a distância de cerca de um tiro de espingarda (aproxi-
madamente 90 metros). Cf. Ásia, II, vii, 4.
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excepção de um pedaço de muro ao longo do qual corria um esteiro da 
parte do passo seco”, onde aqueles haviam metido alguns barcos para 
a travessia para a terra firme 33. Quanto aos efectivos que defendiam a 
praça, agora sob o comando de Rassul Khân, os números variam muito 
entre os cronistas34, sendo que o próprio governador avança quantita-
tivos algo díspares em dois momentos diferentes, a saber, 6.000 peões 
e 300 cavaleiros, muitos deles turcos, para depois afirmar serem 8.000, 
provavelmente por haver contabilizado nesse número as mulheres e 
crianças que ali se encontravam35. Seriam, assim, cerca de 6.000 entre 
peões e cavaleiros.

Albuquerque, depois de se certificar que o passo tinha suficiente 
água para os seus navios lhe “abalroarem os seus baluartes [...] e lhe 
tolherem o seu socorro e mantimentos”, decidiu-se pelo cerco naval de 
Benastarim, mandando avançar seis navios da armada – S. Pedro, St.ª 
Maria da Ajuda, Ferros, Ajuda Pequena, Rosário e uma nau malabar. Te-
mendo o grande poder de fogo da fortaleza, que utilizava as peças de ar-
tilharia aí deixadas pelos portugueses durante a fuga, ordenou que dos 
navios fossem retirados todos os soldados, permanecendo a bordo ape-
nas a tripulação e os bombardeiros para o manuseamento da “artilharia 
grossa que avia na armada”36. Dessa forma não só se evitava um grande 
número de baixas durante os ataques, mas também se diminuía o peso 
dos navios, factor importante dada a pouca profundidade das águas.

De acordo com Castanheda os navios foram protegidos com “arrom-
badas de tabuado muito grosso e bolas de cairo e pipas fora das naus”, o 
que lhe conferia um aspecto monstruoso. Num deles, destinado a atacar 
mais de perto a fortaleza, foi içado “um batel toldado de toldo de couros 
crus” para defender a tripulação e os bombardeiros de serem atingidos 
com “os artifícios de fogo, sobretudo as panelas de pólvora, projetados 
do alto dos baluartes37. Para defesa das naus ordenou ainda que a nau 
malabar fosse colocada entre a fortaleza e os navios encarregues de pro-
ceder ao cerco, de modo a que esta lhes servisse de escudo. Foi ainda 

33 Ibidem, II, vii, 3.
34 Gaspar Correia avança uns inverosímeis 15.000 homens, enquanto Castanheda aponta 

6 000. Cf. Lendas, II, p. 309; História, III, xc.
35 Veja-se a carta atrás citada. In Cartas, I, pp. 106 e 107.
36 Tratava-se, alias, de uma táctica já utilizada em outros confrontos navais ocorridos 

no Índico, sobretudo quando defrontavam grandes esquadras indianas com muitos 
atiradores a bordo. Ibidem, I, p. 102.

37 Cf. História, III, xc.
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aparelhada “uma barca grande e lhe fiz uma muito grande arrombada 
e muito forte e pus nele um camelo de metal, tiro muito furioso, e meti 
nele seis homens e o condestável da nau Conceição”, que de noite foi co-
locada junto ao baluarte em que se encontrava a principal peça de fogo 
inimiga, que assim viria a ser quebrada e mortos os dois bombardeiros 
arrenegados, um galego e um castelhano38.

Ciente da necessidade de estancar o fluxo de socorro que da terra 
firme se fazia à fortaleza através do canal de Cumbarjua, ordenou a D. 
Garcia de Noronha que em Goa aparelhasse dois navios pequenos, sem 
quilha (próprios para navegar em águas pouco profundas), com “arrom-
badas muito fortes até ao meio dos mastros” e cobertos de tabuado por 
cima, sendo este “armado sobre antenas à maneira de cumieira de casa 
baixa”, para defesa dos homens39. O objectivo era fechar o cerco a Be-
nastarim através do referido canal que, ligando os rios Zuari e Mandovi, 
isolava a ilha de Goa da terra firme. Desses navios, no entanto, só pas-
sou o mais pequeno, a ele se juntando, como refere o governador, uma 
barca reforçada “com uma bombarda grossa montada”40. Destruída a 
estacada que se encontrava presa com âncoras, fechou-se o cerco naval 
a Benastarim41, que assim ficava impedida de receber qualquer tipo de 
socorro da terra firme.

Após oito dias de cerco, marcados por intensos duelos de artilharia, 
Albuquerque, porque entendesse estar seguro o cerco naval à fortale-
za, rumou a Goa com o grosso da esquadra, ali deixando Aires da Silva 
como capitão-mor da esquadra, com ordens expressas para só proceder 
ao desembarque em terra quando o governador assim o determinasse.

3.2. A batalha campal de Goa

Da narrativa de Albuquerque ressalta que a estratégia inicialmente 
por si gizada para a conquista de Benastarim não passava por qualquer 
batalha campal travada nos territórios de Goa. Pelo contrário, o seu ob-
jectivo era cercar a praça por terra e tomá-la, como ele próprio refere 

38 Cf. Cartas, I, p. 103.
39 Cf. Da Ásia, II, vii, 5.
40 Cf. Cartas, I, p. 103.
41 De acordo com uma ordem de pagamento emitida a 9 de fevereiro de 1513, a estacada 

foi “arrancada e tirada de mergulho” sob a direcção de Diogo da Veiga, entretanto no-
meado tanadar de Benastarim, tendo recebido 20 cruzados pelo trabalho. In Cartas, V, 
p. 408.



e-Stratégica, 4, 2020 • ISSN 2530-9951, pp. 179-200190

Vitor Luís Gaspar rodriGues

ao longo da missiva, pondo “as escadas ao muro e os entrarmos à escala 
vista, dando-lhe primeiro algum combate de artilharia”42. Comprova-o 
também o facto de antes de se ter instalado em Goa haver ordenado 
ao sobrinho D. Garcia de Noronha (1479-1540) que se fizessem “bancos 
pinchados”, mantas e escadas, em paralelo com o apresto de “artilharia 
grossa e miúda encarretada e outros carros com pedras e pólvora” para 
o cerco43.

O governador temia sofrer um grande número de baixas às mãos dos 
arqueiros turcos, dado que “os portugueses são homens armados e gente 
pesada para andar escaramuçando nos campos com os seus arqueiros, 
homens despejados e ligeiros, que se podiam afastar e achegar de nós 
quando lhes bem viesse, e que não eram gente que houvessem de vir rom-
per as nossas batalhas”44. Receava ainda a sua força de cavalaria e que os 
seus homens se “desmandassem”, como havia ocorrido, por exemplo, no 
desembarque anfíbio em Calecute (Kozhikode), em 1509, que ficou mar-
cado por um grande número de mortes de fidalgos e soldados. Pelo con-
trário, João Fidalgo e a generalidade dos fidalgos defendia um confronto 
tanto quanto possível decisivo, em que pudessem cobrir-se de honra e 
proveito. Embora não concordando com o combate, tal era o desejo da-
queles em se defrontarem em campo aberto com as forças muçulmanas, 
que Albuquerque acabou por ceder “forçado desses fidalgos e cavaleiros 
e ainda praguejando deles quase por força me fizeram sair”45.

Importa notar, no entanto, que para a sua decisão contribuiu tam-
bém o facto de as forças muçulmanas haverem optado estrategicamente 
por se antecipar às portuguesas, saindo para o campo e pressionando 
militarmente a área envolvente de Goa, com o objectivo de impedir o 
cerco a Benastarim. Procuravam, assim, jogar o seu futuro através de 
uma batalha campal, crendo na superioridade das suas forças de cava-
laria, em que sobressaíam mais de uma centena de cavalos “acoberta-
dos”, nos já referidos arqueiros e na superioridade numérica das suas 
forças de infantaria. Dessa forma procuravam igualmente impedir que 
os portugueses pudessem servir-se em pleno do seu parque de artilha-
ria, reconhecidamente muito superior à muçulmana não só em qualida-
de, mas também em número de peças.

42 In Cartas, I, p. 108.
43 Ibidem, p. 105.
44 Ibidem, p. 109.
45 Ibidem, p. 109.
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Pressionado pelo avanço das forças de cavalaria e infantaria muçul-
manas O Terribil ordenou então que todos se pusessem em armas e, re-
picados os sinos, abandonou o perímetro amuralhado com toda a sua 
gente organizada em “três batalhas, afora a gente de cavalo, uma de or-
denança e outra de outra gente”46. Relativamente aos homens das com-
panhias de ordenança, importa notar que a sua formação incluía 300 pi-
ques, 50 besteiros e 50 espingardeiros que actuavam concertadamente e 
que seriam decisivos no decorrer da batalha.

O governador, apoiado nos conhecimentos militares de João Ma-
chado, que havia servido como capitão nos exércitos de Bijapur, por-
que temesse o facto, já atrás referido, de os seus soldados, “por serem 
homens armados e gente mais pesada”, poderem sentir algumas di-
ficuldades no combate com peões mais ligeiros, a que se somava o 
perigo decorrente da acção dos archeiros muçulmanos, ordenou que 
os homens das ordenanças fossem colocados na vanguarda da hoste 
para marcar o ritmo da progressão e evitar qualquer desmando das 
tropas, seguindo no meio dos três azes. À sua direita encontravam-se 
as forças capitaneadas por D. Garcia de Noronha e à sua esquerda 
as do capitão de Goa Manuel de Lacerda, colocadas um pouco mais 
atrás. Na retaguarda seguiam os homens capitaneados por Albuquer-
que. Às ordenanças foi dada ordem para avançarem de forma orga-
nizada sobre as forças inimigas, cabendo aos dois azes restantes en-
volverem pelos flancos as batalhas muçulmanas47. Neste particular, 
merece uma saliência especial o facto de os homens da ordenança 
haverem feito em pleno teatro de operações, como refere Gaspar Co-
rreia, “o caracol com muita ordem e pôs a gente em galé fechada com 
seus piques tendidos”, ao mesmo tempo que os besteiros e espingar-
deiros disparavam as suas armas48.

46 Ibidem, p. 109.
47 Seguimos de perto a descrição da batalha feita por Albuquerque ao rei D. Manuel. 

Ibidem, p. 110. 
48 Cf. Lendas, II, p. 304. 
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Mapa 1. Extracto do mapa de Jan Huÿgen van Linschoten com a localização 

provável do local da batalha campal49

49 «A Ilha e a cidade de Goa Metropolitana da Índia e Partes Orientais que esta en 15 
graus da Banda Noroeste, 1595», in Itinerário, Viagem ou navegação de Jan Huÿgen van 
Linschoten para as Indias Orientais, ou Portuguesas, gravura 6.
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Como afirmámos num trabalho anterior, “a firmeza desta força dis-
ciplinada, aliada à evolução do az de D. Garcia de Noronha e ao choque 
súbito da cavalaria portuguesa, acabou por provocar a retirada de uma 
parte significativa dos soldados inimigos em direcção à fortaleza de Be-
nastarim50. Disso se aproveitou Albuquerque que dividiu a sua batalha 
em duas, de forma a possibilitar que uma parte dos seus homens pudesse 
entrar na fortaleza em conjunto com os muçulmanos em retirada, “ou ao 
menos lhe poderíamos atalhar uma parte da sua gente para que se não re-
colhesse toda à fortaleza”, o que acabou por ser conseguido, com cerca de 
mil peões a apartarem-se do conjunto da sua batalha de forma desorga-
nizada. Por essa altura apenas a cavalaria portuguesa andava algo desor-
denada dando mostras de poder vir a desorganizar-se, o que, no entanto, 
não aconteceu, muito por força do avanço lento e cadenciado das tropas 
de ordenança que, mantendo a sua formação em galé, iam disparando 
surriadas de espingardaria (com especial destaque para as espingardas 
do Levante que recentemente haviam chegado) e de virotões das bestas, 
que foram empurrando as forças contrárias em direcção a Benastarim51.

Foto 1. Mapa do território actual de Goa com a localização da batalha campal de 

1512 e estruturas fortificadas existentes nesse período / desenho sobreposto a 

fotografia de satélite (Google Earth, 2018)

50 COSTA E RODRIGUES, Conquista de Goa, pp. 78 e 79.
51 Cf. Lendas, II, p. 304.
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Por essa altura os soldados muçulmanos que se haviam separado do 
corpo principal encetaram a fuga para o Passo de Gondalim (Passo Seco), 
com o objectivo de por aí passarem à terra firme, tendo muitos deles 
acabado por morrer afogados ou às mãos dos homens de Albuquerque.

Na frente do combate os muçulmanos, incapazes de suster o ímpeto 
atacante dos portugueses, em especial das tropas de ordenanças, foram 
recuando até próximo da fortaleza, onde os portugueses, por o lugar 
ser estreito, não puderam “ir em ordem e em batalhas apartadas como 
íamos, e essa gente de cavalo, capitães e cavaleiros, se soltaram a por 
as lanças nos muros de rijo e lhe fizeram perder os cavalos e cerrar a 
porta; e a gente dos mouros se viu tão apertada da nossa gente que não 
pode haver a fortaleza, e muitos deles alaram com toucas dentro, outros 
correram às ilhargas da sua fortaleza e entraram por outro cabo, outros 
atolados na vasa morreram”, tendo alguns conseguido fugir para terra 
firme a nado52. Da banda do rio Aires da Silva, julgando tratar-se do 
momento aprazado para saltar para terra, tentou desembarcar junto da 
muralha que entestava na água, mas a resistência que lhe foi movida 
pelos da fortaleza obrigou-o a refugiar-se no rio com bastantes homens 
queimados e feridos por setas e pedras.

Seguiu-se então um momento marcado pela investida impetuosa so-
bre os muros por “cavaleiros e fidalgos e gente limpa” que, assim, procu-
ravam honra e glória através de feitos de armas significativos, todos eles 
tentando serem os primeiros a subir aos panos de muralha, o que alguns 
viriam a conseguir, embora com o custo da própria vida, uma vez que, 
não tendo com eles escadas, poucos foram os que o conseguiram. Como 
Albuquerque refere, por duas vezes tentou afastar os seus homens das 
muralhas, mas “não pude, porque os capitães que me a isso houveram 
de ajudar, esses eram os que trabalhavam por se botarem em cima do 
muro, aperfiando por o fazer, dando de pés uns aos outros, querendo 
trepar pelas lanças, desfazendo-lhes as ameias com as lanças”53. Porque 
“a gente baixa” se tivesse afastado, o ímpeto da ofensiva sobre o que 
restava das forças muçulmanas ficou, nessa fase final, entregue aos ho-
mens das ordenanças.

Segundo o relato do governador, o avolumar dos feridos em resulta-
do das inúmeras panelas de pólvora lançadas sobre as suas forças, e do 

52 In Cartas, I, pp. 110-111.
53 In Cartas, I, pp. 111-112. 
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uso de feixes de palha a arder, alcatrão, óleo e água a ferver, aliado ao 
facto de ter consciência que as suas forças não possuíam os meios ne-
cessários para tomar a fortaleza “à escala vista”, levaram-no a ordenar 
a retirada para um local seguro, onde não fossem alvo dos projécteis da 
artilharia e atiradores muçulmanos. Recolhidos os feridos e o armamen-
to abandonado durante a refrega, bem como os cavalos e o gado que aí 
se encontrava, recolheu a Goa com as suas forças para preparar o cerco 
final a Benastarim.

3.3. O cerco de Benastarim.

Durante dois dias assistiu-se então em Goa a uma enorme movimen-
tação dos oficiais da ribeira e dos armazéns no sentido de aprestarem a 
hoste com mantimentos e o material de guerra necessário para a opera-
ção de assédio que se adivinhava. Com papa-figos das naus, monetas e 
outras velas foram confeccionadas “muitas e boas tendas grandes” para 
o arraial e procedeu-se ao acondicionamento em carroças, puxadas por 
animais, das escadas, bancos pinchados, mantas, pipas vazias, alviões 
e enxadas, para além da artilharia (neuro e pirobalística) e de pipas de 
pólvora54, sendo que a guarda do transporte deste armamento foi in-
cumbida aos homens das ordenanças pelo governador.

Entrementes, a 11 de novembro de 1512, Albuquerque convocou o 
seu conselho de capitães, que decidiu optar pela estratégia de só avan-
çar para um assalto às muralhas depois de um poderoso ataque de ar-
tilharia, que seria efectuado em simultâneo a partir de terra e do rio. 
Procurava-se, assim, derrubar um troço de muro, por onde os sitiantes 
pudessem entrar com mais segurança, evitando-se o avolumar das bai-
xas que a simples escalada acarretaria55.

Assente o arraial português a uma distância significativa da fortale-
za, para evitar os efeitos destrutivos provocados pelas peças de maior 
calibre instaladas nas torres de Benastarim, aí aguardou pela chegada 
da carriagem, tendo, dois dias depois, organizado as suas tropas em ba-
talhas. Composto por 2.600 homens de armas portugueses, 400 solda-
dos de ordenanças e um número significativo, mas não especificado, de 

54 Cf. Cartas, I, pp. 113 e 114; e II, pp. 11 e 13.
55 Cf. acta do conselho de capitães ocorrido em Goa a 11 de novembro de 1512. In Cartas, 

I, p. 11.
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peões malabares e canarins56, o exército português avançou em direção 
à fortaleza que os recebeu a tiros de artilharia. Só então Albuquerque 
se decidiu a deslocar, durante a noite, as suas estâncias de artilharia 
para próximo das muralhas, tendo 400 peões canarins aberto os valos 
defensivos, após o que foram colocadas as peças de artilharia a cerca de 
30 passos umas das outras e devidamente protegidas por manteletes e 
pipas cheias de terra. O seu parque de artilharia era composto, em ter-
ra, por 43 peças, a saber: 20 berços; 16 cães; cinco camelos de ferro; um 
camelo e uma espera de metal, manuseadas por 37 bombardeiros e con-
destáveis57, número que somado à artilharia que se encontrava a bor-
do dos navios, cujo total não conhecemos, dá uma ideia do significativo 
poder de fogo que os portugueses aí detinham, que era muito superior 
ao das forças de Rassul Khân. Para além disso, os portugueses benefi-
ciavam ainda do facto de possuírem várias peças de bronze, que possi-
bilitavam um tiro com maior alcance, de que resultou numa primeira 
fase dos combates os navios portugueses, que estavam no rio, terem sido 
alvo de “fogo amigo”, situação que foi resolvida com recurso à sinalética 
feita a partir de bordo com bandeiras para orientar a altura do tiro dos 
bombardeiros do arraial58.

O capitão muçulmano ordenou então que os seus homens procedes-
sem a uma surtida militar nocturna sobre o parque de artilharia por-
tuguês com o intuito de procurar destruir ou, pelo menos, encravar as 
peças entulhando-lhes a alma, manobra bem conhecida dos portugue-
ses em Marrocos, e que aqui só não surtiu efeito em virtude da rápida 
acção das tropas de ordenanças que sustiveram o ataque até à chegada 
dos reforços enviados por Albuquerque. Este, temendo a repetição do 
acontecido, não só reforçou a vigia do arraial, como ordenou o aprofun-
damento da cava fronteira às peças59.

Com o decorrer dos combates, marcado pela acção dos besteiros e 
espingardeiros portugueses, e, sobretudo, pelos duelos de artilharia, em 
que os portugueses usaram também, como refere João de Barros, um tra-
buco que provocou grandes baixas entre os defensores, o governador, 
apercebendo-se da maior fragilidade de um lanço de muro mais próxi-

56 Sabemos ainda que essas tropas locais eram comandadas por Crisná e Ralú Branco. Cf. 
História, III, xcii.

57 Cf. carta de Albuquerque ao rei que temos vindo a seguir de perto. In Cartas, I, pp. 114.
58 Ibidem.
59 Cf. História, III, xcii.
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mo da água, ordenou que os seus homens aí concentrassem os seus tiros, 
tendo aquele começado a desmoronar. Em simultâneo, os portugueses 
aperceberam-se que os sitiados se encontravam deficitários de pólvora 
e de pelouros, não só porque a sua artilharia disparava cada vez mais 
espaçadamente, mas também porque atiravam agora pelouros de pedra 
branca, utilizados pelos portugueses, ao invés dos seus, que eram feitos 
de pedra negra, o que os deixava numa posição cada vez mais difícil60. 
Por outro lado, no interior da praça começava já a grassar a fome, uma 
vez que os portugueses haviam capturado na terra firme uma cáfila de 
400 animais carregados de arroz para o abastecimento dos sitiados.

O capitão muçulmano Rassul Khân, vendo-se sem mantimentos, pól-
vora e pelouros, e na iminência de a muralha da praça ruir a qualquer 
momento, procurou evitar o massacre que se adivinhava e encetou nego-
ciações com Albuquerque. À rendição se opunham muitos dos capitães, 
fidalgos e homens de armas portugueses, que assim viam escapar-se-lhes 
não só um rico saque, mas também uma excelente oportunidade para 
acrescentarem a sua folha de serviços com actos valorosos. Ao governa-
dor, no entanto, interessava-lhe sobretudo fechar rapidamente este capí-
tulo para finalmente poder avançar para o Estreito, como lhe ordenara o 
monarca. Podendo fazê-lo através de um acordo imediato que salvaguar-
dava a integridade física dos seus homens, lhe entregava toda a artilharia 
e os cavalos existente na fortaleza, e que o deixava senhor de toda a ilha, 
aceitou a capitulação deixando-os abandonar em segurança a fortaleza. 
Ainda assim, não abriu mão de uma última exigência, a entrega de todos 
os “arrenegados” que tantas baixas haviam provocado entre os seus. Ha-
via que dar uma lição para o futuro a todos aqueles que tivessem a velei-
dade de se bandearem para os muçulmanos renegando a sua fé, razão 
por que, não os podendo matar, uma vez que a isso se obrigara no acordo 
estabelecido com Russal Khân, foram supliciados publicamente, sendo-
-lhes tirados o nariz, as orelhas e os dedos das mãos.

Após a conquista da praça Albuquerque ordenou a destruição de 
alguns dos seus muros, tendo sido reduzida consideravelmente a área 
anteriormente ocupada e construída uma forte torre de menagem de 
dois sobrados “e o de cima terrado, com uma varanda da banda da terra 
firme, de onde atiravam peças grossas”, a que deu o nome de fortaleza 

60 Cf. Da Ásia, II, v.
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de S. Pedro61. Fechava-se assim um ciclo com a conquista em definiti-
vo da ilha de Goa, considerada por Albuquerque uma e a principal das 
“chaves da Índia”62.

Conclusão

A conquista de Benastarim, terminada em meados de novembro de 
1512 com a rendição das forças de Rassul Khân, estendeu-se por um pe-
ríodo não superior a três semanas, iniciado com a chegada da armada à 
ilha de Goa em finais de Outubro. Tratou-se de uma campanha militar 
com várias operações: um primeiro cerco naval, finalizado com o cerco 
da praça por terra, e aquela que foi a primeira batalha campal travada 
pelos portugueses no Oriente.

Dessa campanha ressalta a utilização pelos portugueses de um con-
junto de técnicas e tácticas de combate marcadamente medievais, per-
feitamente adaptadas à tecnologia e aos sistemas defensivos dos reinos 
costeiros que defrontaram tanto na costa do Malabar como no Concão, o 
que explica não só o emprego de sistemas defensivos tradicionalmente 
usados no Oriente (caso dos grandes fardos de algodão suspensos das 
amuradas dos navios, para evitar o efeito destrutivo da artilharia), mas 
também a persistente utilização de armamento neurobalístico, tanto ao 
nível das armas pessoais (bestas e arcos, sobretudo) como da artilharia 
(trabuco).

Sobressai igualmente o carácter metódico de toda a acção militar, que 
acabou por envolver grande parte dos efectivos portugueses na Índia e 
em que as fortalezas do Malabar acabaram por ter um papel decisivo na 
organização de toda a expedição. Estas contribuíram não só em termos 
logísticos para o apresto das naus, mas também para o arregimentar de 
um vasto conjunto de tropas locais, sobretudo de Cochim, que, a exem-
plo do que já antes havia sucedido, foram fundamentais para o bom 
desempenho das armas portuguesas no Oriente. Repetia-se aqui o que 
sucedera nas duas primeiras conquistas de Goa e em Malaca, onde a sua 
presença supriu a tradicional escassez de soldados portugueses e lhes 
transmitiu um conjunto de saberes sobre a guerra aí praticada.

Do exposto se percebe também que ao longo de toda a campanha 
Albuquerque sempre se manifestou a favor de uma operação de cer-

61 Cf. Lendas, II, p. 314.
62 Sobre o assunto veja-se o trabalho de SANTOS, «Goa é a chave de toda a Índia».
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co, mostrando-se contrário a dar batalha em campo aberto às forças de 
Bijapur, não só por temer a maior mobilidade da cavalaria e dos ar-
cheiros muçulmanos, muitos deles turcos com experiência militar, mas 
também por recear eventuais desmandos da fidalguia e da soldadesca. 
O exemplo recente de Calecute (Kozhikode) estava ainda muito vivo na 
sua memória, razão por que, em nosso entender, só o facto de ter consi-
go um corpo significativo de tropas de ordenanças bem treinadas e su-
bordinadas a capitães da sua confiança, permitiu que tivesse cedido aos 
pedidos dos capitães e fidalgos para afrontar, num primeiro momento, 
os muçulmanos numa batalha campal. 

Por último, Benastarim foi igualmente o campo experimental de que 
se serviu Albuquerque para aferir e mostrar aos fidalgos o desempenho 
dessas companhias, tendo-se estas destacado quer no momento da bata-
lha campal, desbaratando as batalhas inimigas, quer durante o cerco, ao 
impedirem que a artilharia portuguesa tivesse sido tomada ou danifica-
da pelos muçulmanos, o que representaria o arrastar da contenda por 
um período muito mais vasto. Sendo a criação dessas companhias uma 
aposta pessoal do governador com o objectivo de reduzir o poder da 
fidalguia no Oriente e inverter a lógica de mando tradicional decorren-
te da prevalência da hoste no seio da organização militar portuguesa, 
também esse desiderato foi cumprido, passando a deter um papel de 
destaque entre as forças comandadas pel’ O Terribil. 
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