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Fernão Mendes Pinto foi um português 

que, como milhares de outros 

compatriotas do século XVI, mercantil 

e imperialista, embarca para o Oriente 

a fim de obter fortuna.

Acontece que, vencedor e vencido de 

temerosas e inumeráveis aventuras, 

depois de ter percorrido distantes terras, 

conhecido outras culturas e outros 

povos, o andarilho das sete partidas 

regressa a Lisboa, a 22 de Setembro de 

1558. Quatro anos depois, foi viver para 

o concelho de Almada, onde constitui 

família, desempenha importantes 

cargos públicos e onde dá forma escrita 

à Peregrinação.

A Peregrinação, escrita na sua Quinta em 

Palença, Termo de Almada, foi publicada 

postumamente em 1614. 

Uma obra da época dos Descobrimentos 

onde o autor deixa exaradas as suas 

aventuras, desventuras, memórias, 

críticas, ficções...

Almada teve o privilégio de acolher 

Fernão Mendes Pinto, uma das figuras 

mais emblemáticas da cultura 

portuguesa, que marca a história e 

memória do concelho.
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Fernão Mendes Pinto nasceu em Montemor-o-Velho entre 1509 e 1514. Até aos dez ou doze anos de idade, passou a vida «na miséria e estreiteza da pobre casa de meu pai na 

Vila de Montemor-o-Velho...» 1 . 

Levado, depois, por um tio, para Lisboa e posto ao serviço «de uma senhora de geração assaz nobre...» 2 . 

A 11 de Março de 1537, FMP decide embarcar para a Índia, em busca de fortuna. Durante vinte e um anos, a sua vida foi uma longa peregrinação, por terras e mares do Oriente. 

O próprio FMP nos diz que foi: «treze vezes cativo e dezassete vendido, nas partes da Índia, Etiópia, Arábia Feliz, China, Tartária, Macassar, Sumatra e outras muitas 

províncias daquele oriental arquipélago dos confins da Ásia a que os escritores Chins, Siames, Gueos, Eléquios, nomeiam nas suas geografias por pestana do mundo» 3. 

FMP regressa a Portugal e desembarca em Lisboa a 22 de setembro de 1558. Permanece em Lisboa durante cerca de 4 anos na espectativa de receber alguma tença ou 

ofício pelos seus serviços prestados no Oriente em prol do reino, sem o conseguir decide retirar-se para Almada.

1  Fernão Mendes Pinto, Peregrinação, transcrição de Adolfo Casais Monteiro, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1983, p.14.
2 Ibid., p. 14.
3 Ibid., p. 13.

Biombos Namban 
–  Retratam a chegada das naus portuguesas ao porto 
de Nagasáqui e ilustram as relações entre Portugal e o 
Japão, séc. XVI e XVII, col. Museu de Arte Antiga.

Gravura de Lisboa, 
in Civitates orbis terrarum, Braun and Hogenberg, 1572.
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Fernão Mendes Pinto com o arcabuz que apresenta ao dáimio de Bungo,
in Flores, Alexandre M., Fernão Mendes Pinto – Subsídios para a sua 
bio-bibliografia, 1983.

Lisbona dal promontório 
– litografia representado Almada e Lisboa nos finais do séc. XVI – XVII, in Foral de Almada 1190, CMA.

Palença, pormenor da carta militar 
de José Maria das Neves Costa, 1816, col. Instituto Geográfico Português.

Fernão Mendes Pinto fixa residência em Almada por volta de 1563, onde constitui família e permanece até ao dia da sua morte em 1583.

A sua grande obra “Peregrinação” é redigida na sua quinta em Palença, lugar do Pragal, termo da vila de Almada entre os anos de 1569 e 1578.

Integrado na sociedade local, em 1572 e 1577, é eleito juiz em Almada e em 1573 e 1578 é eleito mamposteiro dos hospitais de S. Lázaro de Cacilhas e de Santa Maria de Almada, ambos dependentes da 

Misericórdia desta vila. FMP tinha a seu cargo arrecadar os foros devidos aos hospitais, pelo que auferia os estipêndios estabelecidos, bem como “as galinhas e os frangãos que se devem”. 

FMP morre no dia 8 de Julho de 1583, poucos meses depois de obter, enfim, uma tença de dois moios de trigo concedida por Filipe I de Portugal a 15 de janeiro do mesmo ano.

De acordo com o relatado por Romeu Correia, FMP terá sido sepultado na Igreja de S. Tiago em Almada, na capela devotada a N. Sr.ª da Conceição, mas a falta de documentação que a/o confirme, cria 

alguma dúvida, pois a esposa foi sepultada no interior da Igreja de Nossa Senhora do Castelo, conforme assento de óbito depositado no Arquivo Distrital de Setúbal.

Fernão Mendes Pinto 
em Almada

 Almada até ao Porto Brandão 
– Manoel Nunes Henriques, séc. XX, Biblioteca e Arquivo do Ministério da Economia.

Tença de dois moios de trigo anuais, 
concedida a FMP por Filipe I a 15/01/1583, 
Arquivo Nacional Torre do Tombo, Chancelaria de D. Filipe I.

Eleição de Fernão Mendes Pinto para Mamposteiro 
de S. Lázaro em 1573, 
Arquivo Histórico da Santa Casa de Misericórdia de Almada, 
códice 11, fl. 23. 



Família

Fernão Mendes Pinto casa com 

Maria Correia de Brito, cerca de 

1565, do dito casamento terá pelo 

menos três filhas, Isabel, 

Madalena e Joana de Brito, e 

eventualmente um filho.

Em cima:

Fernão Mendes Pinto e a família, 
pormenor da pintura de Louro Artur 
na cúpula do edifício polivalente do Pragal.

Ao lado da esq. para a dta.:

Assentos de óbito das filhas de FMP, 
1643-45, Arquivo Distrital de Setúbal, 
Paróquia de Santa Maria do Castelo, 
Registos de óbito, 13/5667/3.

Assento de óbito de Maria Correia Brito, 
esposa de FMP, 1623, Arquivo Distrital de 
Setúbal, Paróquia de Santa Maria do 
Castelo, Registos de óbito, 13/5666/2.
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Fernão Mendes Pinto
(n. c.1509, Montemor-o-Velho 
 †  08.07.1583, Almada)
 Sepultado na Igreja  de S.Tiago

Maria Correia de Brito
(n. c.1540, Almada?  
–  † 01.02.1623, Almada)
 Sepultada na Igreja de Sta. Maria Castelo

c. 1565

Filho ? Madalena de Brito
 †  30.01.1644, Almada
 s.g. Sepultada na Igreja  de S. Paulo

Joana de Brito
 †  22.03.1645, Almada
Sepultada na Igreja  de S. Paulo

Isabel de Brito
 †  01.12.1643, Almada
Sepultada na Igreja de Sta. Maria Castelo
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 As primeiras edições

Alguns estudos sobre a vida e obra de Fernão Mendes Pinto

Fernão Mendes Pinto 
e a Peregrinação

1 – Frontispício da 1.ª edição da Peregrinação, 1614.

2 – Frontispício da edição em castelhano, 1620.

3 – Frontispício da edição neerlandesa, 1652.

4 – Frontispício da edição em inglês, 1653.

5 – Frontispício da edição em alemão, 1671.

6 – Frontispício da 2.ª edição da Peregrinação, 1678, edição existente no AHA.

7 – Capa da sátira literária publicada por Romeu Correia sobre FMP, 1983, 

edição municipal. 

8 – Capa de monografia sobre a vida e obra de FMP, 1983, edição municipal.  

9 – Capa de monografia sobre a Peregrinação, 1998, edição municipal. 

10 – Capa de monografia sobre a vida e obra de FMP, 2006, edição municipal.

11 – Capa do opúsculo sobre a vida de FMP em Almada, 2010, edição 

municipal para a comunidade educativa.

12 – Capa da banda desenha sobre a Peregrinação por José Ruy, 2015, edição 

apoiada pela Câmara Municipal de Almada.


