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Five hundred years of friendly contact without engaging in armed 
conflict is rare indeed, and they honour the memories of the 
Portuguese and Vietnamese ancestors. 
In Suma Oriental, which was completed in 1515 with the aim of 
providing King Manuel I with information, Tomé Pires wrote also 
about some political and economic affairs in the territories of 
Champa and Cauchy (later on named Cochinchina). The natives 
of the territory never used the name Cochinchina to refer to the 
land where they lived. In the sixteenth and seventeenth centuries, 
they presented themselves at the Chinese court as the Dai-Viêt 
(Illustrious People).
Over the centuries, the vicissitudes of war changed the 
configuration of the political space: the land that the Portuguese 
called Cochinchina, since the 17th century, continued to be 
controlled by the Nguyên princes. Their domain extended from 
the central area to the north or to the south until the entire territory 
was unified in 1802, extending to the north as far as the Chinese 
border. At that time, Viêt Nam (People of the South) was chosen 
to name the people and the country. The French protectorate 
of Cochinchine coincided neither in space nor in time with the 
Cochinchina of the Portuguese. 
According to the chronicles, Fernão Peres de Andrade was the 
Portuguese who made the first approach to the native population 
when, in 1516 the monsoon forced his vessel to interrupt his 
voyage to China. Many other distinguished Portuguese, whose 
names appear in rutters of the sea and the nautical charts, sailed 
in this area. The rock that sank Mateus de Britto's vessel is still 
referred to by Britto bank. Duarte Coelho engraved an inscription 
on the rocks of the Cham Island and later on explored the mouth 
of the Red River. Fernão Mendes Pinto mentioned Cochinchina 
and Cham Island in several episodes of the Peregrinação and Luís 
Vaz de Camões almost lost several cantos of the Lusiadas in a 
shipwreck near the mouth of the Mekong River. 
In 1616, the Jesuit Francisco de Pina was sent to the Cochinchina 
Mission. He was the first Portuguese to speak the local language 
and he started the phonetic transcription of the Vietnamese 
language, following the written Portuguese matrix. This phonetic 
transcription was used in Jesuit Missions. Later on, this form 
of writing was improved by the Jesuit Gaspar do Amaral, who 
composed the first Vietnamese-Portuguese dictionary in 1634 
at the Trinh court (in nowadays Hanoi). The use of this system 
of phonetic writing would later be enforced by the French 
government during the colonial period. After the independence, 
phonetic writing began to be called quôc ngû. It proved to be more 
efficient in reducing illiteracy than the Chinese characters or the 
local ideographic writing known as nôm. 
Trade went on, taking place even during wartimes through the 
centuries, and several Portuguese words have enriched the 
Vietnamese language. Mutual respect and strategic alliances 
made Portugal and Vietnam, partners. Five hundred years later, 
this commemorative issue is preserving the memory of these 
encounters and the shared history. The distance between the two 
countries is once again being overcome. 
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Quinhentos anos de contactos amistosos entre dois povos, sem a mácula de 
nenhum conflito bélico, são acontecimento raro que muito honra a memória dos antepassados 
dos Portugueses e dos Vietnamitas. 
Tomé Pires na Suma Oriental, já concluída em 1515 com o propósito de informar o rei 
D. Manuel I, escreveu também algumas notas de interesse político e económico sobre os 
territórios do Champá e de Cauchy (depois designado por Cochinchina). Nunca os naturais 
da terra chamaram Cochinchina ao território onde viviam; apresentavam-se na corte chinesa, 
nos séculos XVI e XVII, como Dai-Viêt (Povo Ilustre).
As vicissitudes das guerras alteraram, ao longo dos séculos, a configuração do espaço político; 
a Cochinchina dos Portugueses, a partir do século XVII, continuou a ser a terra controlada 
pelos príncipes Nguyên (que ora estendiam o seu domínio mais a norte, ou mais a sul, a partir 
da zona centro) até à reunificação de todo o território em 1802 que teve como limite a norte 
a fronteira da China. Foi então que surgiu o nome de Viêt Nam (Povo do Sul) para designar o 
povo e o país. O Protetorado francês da Cochinchine não foi coincidente, nem no espaço, nem 
no tempo, com a Cochinchina dos Portugueses. 
Segundo consta nas crónicas, Fernão Peres de Andrade foi o português que, no século XVI, 
estabeleceu os primeiros contactos com populações autóctones da referida Cochinchina, 
obrigado pela monção a interromper uma viagem para a China e a fazer ali escala em 1516. 
Muitos outros portugueses ilustres por ali transitaram, cujos nomes constam de alguns roteiros 
e cartas de marear. Mateus de Britto ainda hoje é referido pela lajem que o fez naufragar. 
Duarte Coelho gravou uma inscrição nas rochas da ilha Cham e mais tarde terá explorado a 
enseada do Rio Vermelho. Fernão Mendes Pinto referiu a Cochinchina e a ilha Cham em vários 
episódios da Peregrinação e Luís Vaz de Camões ia perdendo cantos dos Lusíadas no naufrágio 
na foz do rio Mékong. 
Em 1616, o jesuíta Francisco de Pina foi enviado à Missão da Cochinchina. Foi o primeiro 
português a falar a língua local, tendo iniciado um processo de transcrição fonética do 
Vietnamita, dando assim origem a uma escrita de matriz portuguesa usada nas Missões dos 
Jesuítas. Essa escrita veio a ser aperfeiçoada pelo jesuíta Gaspar do Amaral que elaborou o 
primeiro dicionário de Vietnamita-Português em 1634, na corte dos Trinh (na atual Hanói). 
Viria o uso desse sistema de escrita fonética a ser imposto pelo governo francês no período 
colonial. Após a independência, esta escrita passou a ser chamada quôc ngû e continuou em 
uso, porque lhe foi encontrada a virtude primordial de permitir erradicar mais facilmente o 
analfabetismo, ao contrário do que sucedia no tempo do uso dos caracteres chineses e da escrita 
ideográfica da terra designada nôm. 
As trocas comerciais foram constantes, mesmo em períodos de guerra. E vários vocábulos 
portugueses enriqueceram a língua vietnamita. O respeito mútuo e as alianças estratégicas 
fizeram de Portugal um país amigo. Passados 500 anos, esta emissão comemorativa vem 
preservar a memória desses contactos e dessa história conjunta. A distância entre os dois países 
volta a ser vencida. 
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