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Resumo 

Data de cerca de 1567 a ideia de converter Nagasaki no porto de destino das naus de 

Macau. Quem a efectivou foi Ōmura Sumitada, um daimyō (grande senhor) japonês 

convertido ao Cristianismo. Controlando uma parte do sudoeste da ilha de Kyūshū, 

partiu dele a intenção de oferecer o porto de Nagasaki como centro para o comércio 

português e para a missão cristã, numa acção diplomática que visava a aproximação aos 

mercadores portugueses e aos missionários da Companhia de Jesus. 

A povoação de pescadores teve desde cedo algumas intervenções urbanísticas. O terreno 

foi nivelado e dividido em seis secções que vieram a corresponder a seis bairros, 

habitados na sua larga maioria por cristãos, muitos deles exilados, e vassalos do próprio 

daimyō. Nascia assim a cidade de Nagasaki.  

Em 1580 deu-se a cedência do governo do burgo à Companhia de Jesus, que o assegurou 

durante seis anos. Os Jesuítas passaram a administrar o porto e a cobrar a taxa de 

ancoragem da nau do trato, o que lhes permitia agirem activamente na transacção dos 

produtos “oficiais”, como sedas e prata. Durante este período assistiu-se a um 

desenvolvimento notável deste entreposto, tanto a nível populacional, como de infra-

estruturas, associadas sobretudo à actividade missionária e à defesa do porto. Nem o 

incêndio de 1584, que destruiu parte da cidade, conseguiu demover este ímpeto de 

crescimento que obrigou ao alargamento do seu perímetro. 

O enfoque deste seminário será a análise da evolução de Nagasaki desde os seus 

diferentes momentos fundadores, até 1634/36, altura em que um novo contexto político 

japonês levou à construção da ilha de Deshima, situada na ampla baía, o último reduto 

de uma presença europeia no Japão até à Restauração Meiji de 1868. 
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