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                                           PRIMEIRA PARTE   

     Aspectos  Jurisdicionais. A Capitania de Pernambuco   

Capítulo 1. A ordem jurídica e religiosa da colonização 

                       1.1. As Ordenações do reino 

                                              Ordenações Afonsinas 

As Ordenações Afonsinas constituem a síntese do trajecto que desde a fundação 

da nacionalidade, principalmente  a partir de D. Afonso III, no século XIII, se constituiu 

como afirmação de autonomia do sistema jurídico português. Observa Almeida Costa 

que as Ordenações ulteriores pouco mais fizeram do que, em momentos sucessivos, 

actualizar a colectânea afonsina
1
. 

Embora não apresente uma estrutura orgânica comparável à dos códigos 

modernos e se encontre longe de oferecer uma disciplina jurídica tendencialmente 

completa, trata – se de uma obra muito meritória quando vista na sua época, tendo 

antecedido as compilações semelhantes de outros países 
2
. 

Divididas em cinco livros, as Ordenações Afonsinas foram aprovadas no reinado 

de D. Afonso V em 1446 ou 1447 
3
 . 

 

                                          Ordenações Manuelinas 

 

No reinado de D. Manuel I, logo em 1505, pensou-se na reforma das Ordenações 

Afonsinas. Nesse ano, o Rei encarregou três destacados juristas da época, Rui Boto, que 

desempenhava as funções de chanceler - mor, o licenciado Rui da Grã e João Cotrim, 

corregedor dos feitos  cíveis da Corte, de procederem à actualização das Ordenações do 

Reino.  

Quanto às razões de D. Manuel I para encetar esta reforma legislativa, poderão 

aduzir-se as seguintes.  Era recente a introdução da imprensa, talvez a partir de 1487 se 

instalara em diversas vilas e cidades, como Faro, Chaves, Braga, Leiria, Lisboa e Porto 

e era conveniente o seu aproveitamento pela facilidade de difusão das obras impressas, 

                                                 
1
 Mário Júlio de Almeida Costa, História do Direito Português, 3.ª ed., Coimbra, Ed. Almedina, 2008, p. 

279. 
2
 Depois, surgiram colectâneas deste tipo em França (1454), Castela (1484), Alemanha (1518) ; cf. Mário 

Reis Marques, O Liberalismo e a Codificação do Direito Civil em Portugal. Subsídios para o Estudo da 

Implantação em Portugal do Direito Moderno, Coimbra, 1987, pág.48, apud Mário Júlio de Almeida 

Costa, op.cit., p. 279. 
3
 Era o tempo da menoridade do rei, governando, então, como regente, seu tio D. Pedro, duque de 

Coimbra. 
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parecendo ser de aproveitar o ensejo para um trabalho de revisão e actualização das 

Ordenações Afonsinas. 

Outro aspecto que não seria indiferente a D. Manuel – o rei Venturoso - que 

assistiu a pontos altos da gesta dos descobrimentos, seria o de ligar o seu nome a uma 

reforma legislativa de vulto. Para esta suposição contribui a importância que o Rei 

atribuía ao direito e à realização da justiça, de que é exemplo a vasta reforma dos forais 

elaborada no seu reinado. 

A iniciativa concretizou – se, mas discute – se a data em que a obra ficou 

completa. Na verdade, conhecem – se exemplares impressos do livro I e do livro II das 

Ordenações, respectivamente, de 1512 e 1513, mas apenas chegou até nós uma edição 

integral, com os cinco livros, feita em 1514 
4
.  

De qualquer modo, considerou – se o projecto legislativo insatisfatório e os 

trabalhos prosseguiram. Só em 1521, ano da morte do rei, se verificou a edição 

definitiva das Ordenações Manuelinas, mantendo a estrutura básica de cinco livros, 

integrados por títulos e parágrafos. 

Enquanto estiveram em vigor, as Ordenações Manuelinas foram objecto de 

várias edições. A primeira, acabada de imprimir a 11 de Março de 1521, saiu da 

tipografia de Jacob Cromberger 
5
 . 

            

               Colecção das Leis Extravagantes de Duarte Nunes de Leão 

 

 A dinâmica legislativa característica da época teve como efeito que, a breve 

prazo, as Ordenações Manuelinas se vissem complementadas por diversos diplomas 

avulsos. Havia, também, uma multiplicidade de interpretações vinculativas dos assentos 

da Casa da Suplicação e era necessário sistematizar os diplomas avulsos, convindo fazer 

uma colectânea dessa legislação avulsa.  

Coube ao Cardeal D. Henrique, regente na menoridade de D. Sebastião, a 

iniciativa de organizar um repositório do direito extravagante, ou seja, que vigorava 

fora das Ordenações Manuelinas. Para tal encarregou o licenciado Duarte Nunes de 

Leão, à data procurador da Casa da Suplicação.  

A colectânea compõe – se de seis partes, que disciplinam sucessivamente: os 

ofícios e os oficiais régios; as jurisdições e os privilégios; as causas; os delitos; a 

                                                 
4
 Mário Júlio de Almeida Costa, op.cit., p. 282. 

5
 Idem, Ibidem, p. 284. 
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fazenda real; matérias diversas. Cada uma das partes compreende vários títulos, cujos 

preceitos se designam leis. As leis mais extensas encontram – se subdivididas em 

parágrafos 
6
. 

A edição “princeps”, de 1569, constitui a única realizada durante a vigência da 

Colecção das Leis Extravagantes.  

 

                                        Ordenações Filipinas 

 

A Colecção das Leis Extravagantes como complemento das Ordenações Manuelinas 

figurava, então, como obra jurídica intercalar.  

A elaboração de novas Ordenações constituiu uma necessidade e uma conveniência 

para o rei Filipe I, em cujo reinado, aliás, se tomaram outras providências relevantes na 

esfera do direito. Foi o caso da substituição da Casa do Cível, que funcionava em 

Lisboa, pela Relação do Porto, a que o mesmo monarca concedeu regimento, e a entrada 

em vigor de uma lei de reformação da justiça. 

Além disso, esta oportunidade permitiria a Filipe I demonstrar pleno respeito pelas 

instituições portuguesas e empenho em actualizá-las dentro da tradição jurídica do País. 

Existem dúvidas sobre os juristas intervenientes, no entanto apontam – se, como 

certos, Jorge de Cabedo, Afonso Vaz Tenreiro e Duarte Nunes de Leão 
7
. 

As novas Ordenações, concluídas em 1595, foram aprovadas  por Lei de 5 de Junho 

desse mesmo ano, mas só no reinado de Filipe II, pela Lei de 11 de Janeiro de 1603, 

iniciaram a sua vigência.  

As Ordenações Filipinas continuam o sistema tradicional de cinco livros, 

subdivididos em títulos e parágrafos 
8
. O livro I ocupa-se dos regimentos dos diversos 

cargos públicos, tanto régios como municipais, inclusive as eleições dos oficiais das 

câmaras, compreendendo o governo, a justiça, a fazenda e o exército. Apresenta, 

portanto, um conteúdo jurídico-administrativo. 

                                                 
6
  Mário Júlio de Almeida Costa, op.cit., p. 287. 

7
 Nuno J. Espinosa Gomes da Silva, “Sobre os compiladores das Ordenaçõs Filipinas”, in  Boletim do 

Ministério da Justiça , nº 264, pp. 5 ss., apud Mário Júlio de Almeida Costa, História do Direito 

Português, 3.ª ed., Coimbra, Ed. Almedina, 2008, p. 289.  
8
 Os livros das Ordenações Filipinas compõem - se do seguinte número de títulos:  

liv. I – 100 títulos; liv. II- 63 títulos; liv. III – 98 títulos; liv. IV – 107 títulos; liv. V- 143 títulos.  Vejamos 

comparativamente com as anteriores Ordenações, Afonsina e Manuelina, respectivamente:  liv. I – 72, 78 

títulos; liv. II – 123, 50 títulos; liv. III – 128, 90 títulos; liv. IV- 112, 82 títulos; liv. V – 121, 113 títulos; 

cf. Mário Júlio de Almeida Costa, op.cit., p. 283, nota 3.  
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No livro II regulam-se privilégios e bens da Igreja, os direitos reais, isto é, os 

direitos do rei, e a sua cobrança, a jurisdição dos donatários e as prerrogativas da 

nobreza, o estatuto dos Judeus e dos Mouros. Neste livro consagram-se providências de 

natureza política ou constitucional. 

O livro III trata do processo civil, incluindo o executivo, e nele se regulam 

extensamente os recursos. Neste livro encontram-se algumas alusões ao processo 

criminal. 

O livro IV ocupa-se do direito civil substantivo, designadamente de temas de 

direito das obrigações, direito das coisas, direito da família e direito das sucessões, 

embora sem grande ordem sistemática. 

O livro V trata do direito e processo criminal
9
.  

Não se verificaram diferenças fundamentais no conteúdo dos vários livros, e tornou-

se evidente a pretensão de realizar uma pura revisão actualizadora das Ordenações 

Manuelinas.  

Ao lado de algumas modificações sistemáticas, Almeida Costa detecta outras de 

conteúdo, muito relevantes. Nota que é nas Ordenações Filipinas que, pela primeira vez, 

se inclui um conjunto de preceitos sobre o direito da nacionalidade. De acordo com as 

normas aí estabelecidas, os naturais do Reino não se determinam mediante a aplicação 

de um só dos critérios a que tradicionalmente se recorre – o princípio do sangue ( “ius 

sanguinis”) e o princípio do território (“ ius soli”) - , mas através da conjugação de 

ambos, porventura, com predomínio do segundo
10

. 

Sobreviveram as Ordenações Filipinas à Revolução de 1640. Nesse ano  D. João IV 

sancionou genericamente toda a legislação promulgada durante o governo castelhano. E, 

em Lei de 29 de Janeiro de 1643, procedeu à expressa confirmação e revalidação das 

Ordenações. Nesse mesmo diploma, o monarca manifestou o desígnio de determinar a 

sua reforma, como era vontade  das Cortes. O que, porém, não se concretizaria. 

A primeira edição saiu da oficina de Pedro Craesbeeck, em Lisboa, no referido ano 

de 1603, mas as Ordenações Filipinas tiveram múltiplas edições. O que não admira, 

                                                 
9
 Mário Júlio de Almeida Costa, op.cit., pp. 277-278.  

10
 Parece que estes dispositivos tiveram origem nas Ordenanzas Reales de Filipe II de Espanha ( liv. I, tít. 

3, lei 19 ); vide Rui Manuel Gens de Moura Ramos, “A evolução do direito da nacionalidade em Portugal 

(das Ordenações Filipinas à Lei nº 2098)”, in  Boletim da Faculdade de Direito, vol. LVIII, tomo II, pp. 

695 ss.. , apud Mário Júlio de Almeida Costa, op.cit., p. 290. 
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dada a longa vigência que conheceram em Portugal e no Brasil, respectivamente até 

1867 e 1916
11

. 

 

   1.2. As elites e a sua influência 

 

 Podemos definir “elite” como um pequeno grupo que, num conjunto social mais 

vasto,  é considerado superior pelas suas funções de mando, de direcção, de orientação 

ou de simples representação
 12

. As elites são, pelo menos, tão antigas como o começo da 

História ou da Civilização.  

 Diversos sociólogos como Max Weber e Vilfredo Pareto, e  filósofos da cultura 

como Wilhelm Dilthey e  Ortega y Gasset, têm analisado o problema sócio-cultural e 

histórico-cultural das elites considerando necessário apreciar o contexto social da sua 

inserção, tal como a história da sua formação e os factores da sua permanência, para se 

chegar a um critério de classificação. 

 Para o padre Manuel Antunes há que distinguir as elites de comando das de 

direcção e orientação, as elites espontâneas e as institucionalizadas, as abertas e as 

fechadas, as funcionais e as que são mera sobrevivência e, ainda, as auto-reguladas e as 

manipuladas por outras forças 
13

. 

 Em seguida, passando ao estudo das elites na época da formação de Portugal e 

da sua expansão ultramarina, ou seja, ainda na Idade Média e na Época Moderna, 

teremos necessariamente de estudar a nobreza e o clero. 

                                                         A  nobreza 

 Tratemos em primeiro lugar a “nobreza” que, na definição adoptada por Jorge 

Borges de Macedo, compreende «os núcleos responsáveis e dirigentes da sociedade» 
14

 .  

 Os primeiros nobiliários portugueses redigidos por meados ou fins do século 

XIV, fazem remontar a nobreza de Portugal a trinta linhagens de origem, coevas do 

                                                 
11

 Em Portugal as Ordenações Filipinas foram revogadas pelo Código Civil de 1 de Julho de 1867, 

enquanto no Brasil  o Código Civil foi publicado a 1 de Janeiro de 1916 ( Lei nº 3071), entrando em vigor 

no dia 1 de Janeiro de 1917; cf. Mário Júlio de Almeida Costa, op.cit., p. 289. 
12

 Elite: palavra francesa, que remonta ao século XIII,  adoptada em quase todas as línguas modernas do 

Ocidente; cf. Padre Manuel Antunes, “Elites” in  Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 7, Lisboa,       

  Ed. Verbo, 1968, col. 355. 
13

 Padre Manuel Antunes, “Elites” in  Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 7, Lisboa, Ed. 

Verbo, 1968, col. 356.  
14

 Jorge Borges de Macedo, “Nobreza na Época Moderna” in  Dicionário de História de Portugal,  dir. 

por Joel Serrão ,vol. III, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1971, p. 152.  
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século XI e do reinado de Afonso VI de Leão e Castela. Mas, em certos casos, as 

genealogias permitem subir ao século X. 

 Depois, por meados do século XIV, os nobiliários não registam mais que uma 

centena de estirpes. Cada qual englobava algumas famílias, mas o total não iria além de 

1000 famílias, umas 5000 pessoas
15

. 

 No reinado de D. João II foi fixado em 2000 o número ideal de vassalos (ou seja 

de nobres) obrigados a possuir cavalo e armas 
16

.  

 Nos séculos XI a XIV a nobreza superior era constituída pelos ricos-homens, 

que detinham os principais cargos governativos, administrativos e militares, e detinham  

as mais extensas e rendosas propriedades fundiárias ( ou outro tipo de benesses). 

Tinham direito ao título de dom, visto serem senhores de pendão e caldeira,  mantendo 

sob a sua chefia contingentes numerosos que alimentavam e protegiam, recebendo  

fidelidade (posteriormente, aliás, tanto dom como senhor se generalizaram à maioria 

dos nobres). 

 Com o século XV, a denominação perde relevância em favor de vassalos do rei 

que recebiam anualmente contias fixadas, desde o nascimento, num livro especial e que 

representavam a contrapartida do serviço militar com certo número de lanças. A contia 

podia ser paga em moeda ou convertida em rendas de qualquer tipo. O rico-homem ou o 

vassalo do rei podia não ser fidalgo , ou seja, não possuir ainda linhagem. Por isso se 

dizia que era possível ao rei fazer ricos-homens (por distinção de serviços prestados, por 

exemplo) mas não fidalgos.  

 Com o correr dos tempos, o surto comercial abriu a classe nobre à vilania 

burguesa, principalmente através da cavalaria e da elevação a vassalo, sempre que o rei 

o entendia.  

 Essa abertura, todavia, nunca parece ter sido grandemente significativa. Muito 

mais terá sido a transformação das fontes de rendimento da nobreza, que passaram a 

assentar já não exclusivamente sobre a terra mas também no pastoreio, no comércio 

(sobretudo externo) e na armação de navios. O facto é patente no século XV, quando 

tanto o rei e a família real, como a alta e a baixa nobreza, se dedicam à exploração 

africana e ultramarina e ao comércio europeu. Esta transformação vem de par com a 

                                                 
15

 A.H. de  Oliveira Marques, “Nobreza na Idade Média”  in Dicionário de História de Portugal, dir. por 

Joel Serrão, vol. III, …, 1971, p. 149.  
16

 Idem, Ibidem. . 
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crescente «urbanização» da aristocracia: grande número de nobres (sobretudo da 

nobreza superior) vêm estabelecer-se nas cidades e nelas edificar os seus palácios 
17

.  

 Por outro lado, no século XV estavam já equiparados a nobres, pelo menos para 

certos efeitos práticos, os doutores em Leis, Cânones ou Medicina e os vereadores das 

cidades 
18

. Segundo Borges de Macedo, a categoria de rico-homem tinha, então, 

praticamente deixado de existir, e parte das suas altas funções públicas passaram a ser 

exercidas por legistas.  

 Mas continuava nas mãos dos nobres a preponderância social e militar que 

assentava na riqueza territorial e na perícia técnica. A sua influência dependia do poder 

de mobilização da força militar e da opinião pública e, além disso, constituíam um 

alfobre de agentes do Poder para diversas urgências públicas, nomeadamente as 

diplomáticas e as políticas
19

.  

 Como refere Oliveira Marques, grandes ou pequenos nobres, com algumas 

variantes, não deviam prestações à coroa e estavam isentos da legislação civil, criminal 

e processual comum aos vilãos. Dispunham dos seus tribunais próprios, não podiam ser 

sujeitos a determinadas penas e o seu testemunho em juízo tinha maior valor que o dos 

vilãos. Como cavaleiros ou estagiando para o ser, sentiam-se revestidos do carácter 

sacramental da ordem (cavalaria) 
20

.  

 Outro atributo que permitia caracterizar a nobreza, sobretudo a partir do século 

XIII, era o apelido que distinguia o nobre do vilão, referenciado apenas pelo nome e 

pelo patronímico. Além destes, o nobre tinha direito a usar do distintivo, invariável 

dentro da sua linhagem, que lhe assinalava a honra mais importante ou a terra de origem 

dos seus avós. 

 Tenhamos agora em conta alguns aspectos económicos e sociais ocorridos a  

partir de meados do sec. XIII, quando a conclusão da Reconquista estancou a fonte 

habitual de enriquecimento da classe nobre, e o surto demográfico veio aumentar a 

média do número de filhos e ramificar as famílias, levando a frequentes partilhas de 

bens fundiários recebidos por herança.  

                                                 
17

 A.H. de  Oliveira Marques, “Nobreza na Idade Média”  in Dicionário de História de Portugal, vol. III, 

…, 1971, p. 151.  
18

 Idem, Ibidem, p. 151. 
19

 Jorge Borges de Macedo, “Nobreza na Época Moderna” in Dicionário de História de Portugal, vol. III 

…, 1971, p. 152. 
20

 A.H. de  Oliveira Marques, “Nobreza na Idade Média”  in Dicionário de História de Portugal, vol. III, 

…, 1971, p. 151.  
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 A situação decorrente da fragmentação das grandes fortunas  - de que se 

conheciam exemplos bastantes na transmissão dos padroados – e o desejo de manter 

uno, o património de base,  levaram ao aparecimento dos morgadios ou morgados, cujo 

primeiro exemplo português remonta a 1257, embora a prática se desenvolva sobretudo 

a partir do século XIV. Aliviando a situação dos filhos primogénitos, especialmente 

difícil com os sintomas de empobrecimento resultantes da crise, a criação dos 

morgadios fez todavia piorar a dos filhos segundos, que se viram empurrados para o 

Exército e para a aventura, para a Igreja e para o aburguesamento.  

 É verdade que a crise demográfica do século XIV contribuiu, paradoxalmente,  

para evitar o agravamento desta situação e, por outro lado, veio realçar os traços mais 

característicos desta classe com consciência de ser a defensora da sociedade .  

 Se a generalização da instituição vincular contribuiu para reforçar os princípios 

da primogenitura e da varonia, a verdade é que a forma regular de sucessão nos 

morgados consagrava o direito de representação (ou seja, dava preferência às netas 

filhas dos primogénitos do que aos tios secundogénitos), constituindo os morgados de 

masculinidade estrita uma excepção
21

. 

 Sabe-se que o Direito português (em especial as Ordenações Filipinas liv. 5, tit. 

92) consagrava, inequivocamente, o princípio de que a nobreza e a fidalguia se 

transmitiam tanto por via paterna como por via materna 
22

. 

  

             O Clero 

O Clero constituía um dos três «braços» com assento nas cortes, onde era 

representado pelos bispos, abades, priores e mestres das ordens militares
23

. Segundo o 

direito canónico, os clérigos só podiam ser julgados por juízes eclesiásticos, a quem 

pertenciam também as causas espirituais (heresias, magia, juramento falso, legados pios, 

causas matrimoniais).  

O rei D. Sancho I promete observar o privilégio canónico e D. Dinis não 

restringe o privilégio, mas limita-o aos casos previstos expressamente pelo direito 

canónico, e submete à justiça real os clérigos casados.  

                                                 
21

 Nuno Gonçalo Monteiro, “Casa e Linhagem: o vocabulário aristocrático em Portugal nos séculos XVII 

e XVIII”, Sep. Penélope  n.º 12, Lisboa, Edições Cosmos, 1993, p.45. 
22

 Idem, Ibidem, p. 44. 
23

 José Mattoso, “Clero” in  Dicionário de História de Portugal, dir. por Joel Serrão, vol. II, Porto. Liv. 

Figueirinhas, 1989, p. 77. 
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Eram numerosos os abusos e deles se queixavam frequentemente nas cortes os 

procuradores dos concelhos, sobretudo no século XV, tendo as Ordenações Afonsinas 

(III, 15) regulado a questão. No século XVI, as Ordenações Manuelinas (II, 1) 

determinam os casos em que se podem prender clérigos e as Filipinas (II, 9) instituem o 

foro misto.  

Quanto à prestação de serviço militar, embora as Partidas de Castela obrigassem 

os clérigos que possuíssem reguengos a servir na hoste real, D. Sancho I  acata o direito 

canónico, exigindo- lhes apenas que pegassem em armas quando os Mouros invadissem 

o País. Em 1477, nas  Cortes de Montemor, pretendeu o clero que os seus lavradores e 

caseiros fossem abrangidos pela mesma isenção, o que foi recusado.  

Durante as guerras da Restauração muitos membros do clero pegaram em armas, 

formando – se mesmo em Lisboa um terço eclesiástico. Observa José Mattoso que este 

privilégio foi um dos poucos que a legislação da época liberal deixou ao clero, até que 

foi suprimido em 1910. 

No que respeita às imposições fiscais, o direito canónico exigia para o clero a 

isenção de impostos, excepto quando o seu produto se destinasse ao serviço de Deus, 

precedendo acordo do próprio clero. Mas na prática, em Portugal, o clero pagava 

algumas contribuições, pelo menos até ao fim do século XII.  

Mesmo depois dessa época, embora os papas e concílios exigissem acordo 

prévio da Santa Sé para a imposição fiscal, os bispos portugueses aceitaram- na algumas 

vezes sem esse acordo. No entanto, os bens eclesiásticos estavam normalmente isentos, 

ao menos desde o princípio do século XIV, e por isso se proibia o clero de adquirir nos 

reguengos.  

Refere José Mattoso, também, um privilegio do Clero que era o de conceder 

asilo a alguém, culpado de algum crime, que se refugiasse numa igreja. Os concílios 

hispânicos dos séculos XI e XII reivindicavam-no, mas não o concediam ao ladrão 

público, traidor, excomungado. A própria legislação civil o acatava: primeiro os forais, 

depois diversas leis e cortes, em tempo de D. Dinis, D. João I e D. Duarte. Porém, 

surgiram frequentemente questões, porque o direito romano não coincidia, neste ponto, 

com o canónico. Vieram as Ordenações Afonsinas e depois as Manuelinas e Filipinas  

determinar  minuciosamente em que casos podia ser aplicado. Este direito foi abolido 

pelas Cortes de 1821 
24

. 

                                                 
24

 José Mattoso, “Clero” in  Dicionário de História de Portugal, …., vol. II,1989, p. 79. 
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  Para compensar os seus privilégios, o clero tinha a sua liberdade coarctada de 

diversos modos: as leis  contra as amortizações restringiam o seu poder de compra de 

bens imóveis, o direito de padroado permitia ao rei  praticar numerosas exacções nas 

igrejas e mosteiros e dispor dos seus rendimentos para recompensar validos, o 

beneplácito régio impedia o clero de executar livremente as determinações da Santa Sé; 

o Rei tinha também, nas dioceses ultramarinas (depois também na metrópole), o poder 

de apresentar os bispos para nomeação da Santa Sé.  

                  A reconversão das elites 

 No século XV, em plena dinastia de Avis, introduzem-se os títulos de duque 

(1415), marquês (1451), visconde (1476), barão (1475); ao mesmo tempo generaliza-se 

o título de conde. Mas o que tem sobretudo importância não é o desaparecimento de uns 

títulos e o aparecimento de outros, mas a profunda alteração que se nota nas funções 

exercidas pela nobreza, que deixa de se ocupar exclusivamente da guerra e da direcção 

do Estado, para se ocupar mais intensamente num amplo conjunto de actividades. 

Assim, à vida diplomática, militar e cortesã o vassalo acrescentava, no século XV, 

funções de colonização, tráfego e capitania naval.  

Além disso, existe, com incontestável significado social, o cavaleiro-mercador.  

Exemplo disso são os cavaleiros da Casa do Infante em exercício na costa de África, os 

donatários (capitães) que se ocuparam da colonização das ilhas da Madeira e dos 

Açores, os cavaleiros-nautas que realizaram o descobrimento da costa de África, assim 

como os empresários e sócios das viagens de iniciativa particular realizadas no tempo 

do Infante D. Henrique e depois.  

 A nova característica social desta nobreza revela-nos uma evolução em Portugal 

diversa da que se verificou em Itália: enquanto aqui é o burguês que se nobilita, em 

Portugal é o nobre que se ocupa de funções de tráfego e com elas aumenta a sua 

«honra»
25

. 

          Este senhorialismo tardio tornou-se a causa de sucessivas lutas, que vão desde 

Alfarrobeira até à morte do duque de Viseu e terminam pela subordinação desta última 

camada da classe nobre que recusava integrar-se na ordem do Estado absoluto. Assim se 

encaminha a sociedade para um conceito de nobreza subordinada ao Rei mas poderosa 

em relação às outras classes. 

                                                                                                                                               
 
25

 Jorge Borges de Macedo, “Nobreza na Época Moderna” in Dicionário de História de Portugal, …,vol. 

III,  …, 1971, p. 153. 
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 No mesmo sentido se verifica a evolução da Casa Real. O número de nobres 

com funções de corte e recebendo moradia aumentou bastante de D. Afonso V a D. João 

III, passando de 1092 para o número de 2493, apresentando, porém, uma diminuição no 

reinado de D. João II. No reinado de D. João III eram os seguintes 
26

:  

   Cavaleiros do Conselho     ………………….66 

                                   Cavaleiros fidalgos ………………...……..1282 

                                   Escudeiros fidalgos  …………………….    643  

                                   Moços fidalgos ………………………….…502 

  Neste crescimento da nobreza de corte verifica-se o aparecimento de novos 

órgãos ou a ampliação de outros. Em 1490 D. João II criou a Guarda Real, reorganizada 

no reinado seguinte.  

 D. Manuel I, por sua vez, regulamentou a nobreza de uma forma mais apertada, 

porquanto o «rei de armas», introduzido em Portugal por D. João I com o encargo de 

registar as famílias nobres, teve com D. Manuel encargos mais precisos e amplos, 

entregues a si e aos seus colaboradores. Assim adquiriu, a nobreza em geral e a de corte 

em especial, uma regulamentação institucional de que em grande parte carecia.  

 Salienta Borges de Macedo que as maiores responsabilidades do Estado faziam 

aumentar o número de membros da nobreza de corte que se desdobrava noutra 

categoria, a de «nobres-funcionários ultramarinos», colocados longe da corte e 

escolhidos para defenderem e representarem os interesses do Rei 
27

. 

 Nestas circunstâncias começa a aparecer no século XV um  novo tipo de 

nobreza, que toma grande amplitude no século XVI com a administração das terras 

descobertas e conquistadas no Índico e no Atlântico Sul. Esta nobreza de interesses 

ultramarinos com intervenção governativa directa gozava de grande autonomia e era um 

elemento essencial na organização do Estado. Eram: donatários, governadores, vice-

reis, capitães de fortaleza, etc.     

 Nuno Monteiro considera que nos séculos XVII e XVIII, particularmente depois 

da Restauração, se assiste a uma desvalorização da “linhagem” em favor da “casa”  

(especialmente se recebeu um título nobiliárquico), sem que alguma vez a noção de 

família (correspondente em princípio à varonia) desapareça completamente
28

. 

                                                 
26

 Jorge Borges de Macedo, “Nobreza na Época Moderna” in Dicionário de História de Portugal,…, vol. 

III,  …,1971, p. 153..  
27

 Idem, Ibidem, p. 154. 
28

 Nuno Gonçalo Monteiro, “Casa e Linhagem: o vocabulário aristocrático em Portugal nos séculos XVII 

e XVIII”, Sep. Penélope n.º 12, Lisboa, Edições Cosmos, 1993,  p. 45. 
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 A capacidade da monarquia para redefinir a hierarquia nobiliárquica acabou por 

triunfar plenamente, como o provam os indicadores disponíveis sobre as alianças 

matrimoniais: desde meados do sec. XVII que os sucessores dos Grandes iam procurar 

casamento com filhas de outros Grandes numa percentagem próxima de 80% 
29

. 

 Todavia, este crescente poder régio era compatível com a vitalidade e relativa 

autonomia dos corpos políticos locais, conforme observa o mesmo autor, citando 

António Hespanha 
30

 , na crítica que este fez à ideia de centralização precoce e da 

projecção retrospectiva da noção contemporânea de Estado e, a seguir, na referência a 

obras de Joaquim Romero de Magalhães quando este destaca a vitalidade e autonomia 

dos corpos políticos locais, associada directamente à sua natureza oligárquica 
31

. 

 Com efeito, a vitalidade que se foi reconhecendo aos poderes municipais no 

Antigo Regime não parecia dissociável do processo de formação, iniciado ainda na 

Idade Média, desses grupos «procedentes do estrato dos homens bons que comandam os 

concelhos […] vão ter o exclusivo da administração municipal» e vão formar aquilo a 

que se chama «gente nobre da governança da terra»
32

. 

 Esta categoria social que não se deve confundir com a antiga fidalguia, e fica  

configurada em meados do século XVII «quando a cristalização oligárquico-

aristocrática chega ao seu termo»
33

, prolonga-se por todo o período subsequente. 
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 Nuno Gonçalo Monteiro, “Casa e Linhagem: o vocabulário aristocrático em Portugal nos séculos XVII 

e XVIII”, Sep. Penélope n.º 12, Lisboa, Edições Cosmos, 1993, p. 50. 
30

 António Hespanha, As vésperas do Leviathan. Instituição e poder político –Portugal sec. XVII, 2 vols., 

Lisboa, 1986, apud  Nuno Gonçalo Monteiro,  “Elites locais e mobilidade social em Portugal nos finais 

do Antigo Regime”, Sep. revista  Análise Social, vol. XXXII (141), Lisboa, 1997 (2.º), p. 335. 
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  Joaquim Romero de Magalhães, O Algarve Económico 1600-1773, Lisboa, 1988; Maria Helena 

Coelho e J. Romero de Magalhães, O poder concelhio: das origens às Cortes Constituintes, Coimbra, 

1986; J. Romero de Magalhães, “As estruturas sociais de enquadramento da economia portuguesa de 

antigo regime: Os concelhos” in  Notas Económicas, n.º 4, 1994, apud Idem, Ibidem. 
32

 Joaquim Romero de Magalhães, “ A sociedade portuguesa, séculos XVI-XVIII” in  Reflexões sobre a 

História e Cultura Portuguesas, coord, por M. E. Ferreira, Lisboa, 1986, p. 151, apud Nuno Gonçalo 

Monteiro,  “Elites locais e mobilidade social em Portugal nos finais do Antigo Regime”, Sep. revista  

Análise Social, vol. XXXII (141), 1997 (2.º), p. 336. 
33

 Joaquim Romero de Magalhães, O Algarve Económico 1600-1773, Lisboa, 1988, p. 328, apud Idem, 

Ibidem. 
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              1.3. O regime das Donatarias  

                                  

 Parece haver consenso nos principais estudos sobre a Idade Média em Portugal, 

de que não prevaleceu o puro regime feudal, sendo considerado regime senhorial o que 

foi adoptado tanto no reino de Leão como no de Portugal, diferentemente de outros 

reinos da Europa. 

 Citando Alberto Sampaio, Américo Lacombe diz que a formação portuguesa, 

processou-se no sentido «exactamente o oposto do regime feudal»
34

. E isto porque a 

monarquia lusitana se foi organizando exactamente no momento em que o sentido da 

política europeia era o oposto daquele em que se criou o sistema feudal, que resultou do 

carácter essencialmente agrícola do Império Carolíngio
35

. 

 Por sua vez, Vasconcelos de Saldanha citando Paulo Merêa, observa as relações 

do Rei com os súbditos, a importância da cavalaria vilã, a supremacia do monarca em 

relação aos maiores privilegiados, o carácter amovível dos cargos públicos, como 

principais traços característicos «de uma fisionomia e uma essência que profundamente 

a diferenciam, independentemente das influências estranhas, que num ou noutro ponto 

se tenham produzido»
36

. 

 O mesmo autor, adiante considera que o regime senhorial consiste 

essencialmente «numa disseminação dos direitos próprios da soberania, numa 

fragmentação do conteúdo desta e sua distribuição por diversos indivíduos, em cujo 

património passam a fundir-se, misturando-se com os direitos de índole privada e 

ingressando com estes no comércio jurídico»
37

. 

 No regime senhorial há uma delegação de poderes normalmente inerentes ao 

Soberano, cujo detentor os exerce não como uma função, mas como um direito pessoal 

que pode ser hereditário, importando saber, contudo, o contexto histórico que 

directamente o justifica, nomeadamente o processo de formação e desenvolvimento da 

“imunidade”, inerente a um território isento ou alheado à jurisdição da Coroa por uma 

                                                 
34

 Alberto Sampaio, As vilas do Norte de Portugal, Porto, 1903, p. 144, apud Américo Jacobina Lacombe, 

“Capitanias hereditárias”, Sep. Revista Portuguesa de História, tomo XVI, Coimbra, 1978, p. 396. 
35

 Henri Pirenne, “Historie du Moyen Age” in Glotz (dir), Histoire General, VIII, Paris, 1941, p. 28, apud 

Idem, Ibidem, p. 397. 
36

 Paulo Merêa, “ Traços fundamentais do regime político”  in História de Portugal, dir. Damião Peres, 8  

vols., II,  Barcelos, Ed. Portucalense, 1929, pp. 469-470, apud António Vasconcelos de Saldanha, As 

Capitanias do Brasil. Antecedentes, desenvolvimento e extinção de um fenómeno do Atlântico, Lisboa, 

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001, p. 52. 
37

  Paulo Merêa, op.cit., p. 502, apud António Vasconcelos de Saldanha, op.cit., p. 52.  
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auto-limitação desta, que aí se vê substituída no exercício das faculdades que lhe são 

próprias por um senhor determinado. 

  Os primórdios deste regime, remontam a épocas anteriores à nacionalidade, e 

foi Sánchez Albornoz quem, porventura, melhor investigou a origem das “imunidades” 

peninsulares 
38

, situando-as nas Astúrias no século IX, ainda que as suponha já 

existentes no século anterior, no período inicial da Reconquista
39

.  

O referido autor, na observação de Vasconcelos de Saldanha, considera que a 

imunidade medieval acarretava ainda para a Coroa a vantagem de lhe libertar a 

incipiente máquina administrativa da tarefa pesada de administrar territórios instáveis e, 

por outro lado, tornara-se uma via de supressão dos intermediários colocados entre o 

Rei e o senhor da terra isenta, permitindo libertar os seus povoadores  de toda  a 

ingerência dos delegados régios através da proibição da sua entrada no domínio isento
40

. 

 Porém, ao crescimento dos senhorios posteriores ao século XII preside o 

crescente reforço do poder régio. Nesse contexto, Saldanha cita António  Hespanha ao 

reconhecer que «o progressivo conhecimento do direito romano e da legislação dos 

imperadores do Sacro-Império incluída no “Corpus iuris” medieval, modificou a 

política real em relação aos poderes dos senhores. Começa a ganhar corpo a ideia de que 

o Rei é o titular natural de certos poderes  (“regalia”, direitos reais)
41

 e que a sua 

detenção pelos senhores ou comunidades subordinadas só se explica em termos de uma 

concessão pelo Rei. Nesta conformidade, os reis, em Portugal a partir da primeira 

metade do século XIII realizam “inquirições” e “confirmações”, pelas quais obrigam a 

exibição e confirmação dos títulos dos direitos senhoriais 
42

. 

  Ao senhorio territorial acresce por via de doação régia, um senhorio jurisdicional 

43
, do qual faz parte o  exercício da justiça nos seus dois âmbitos, civil e criminal, com 

competências para a  nomeação de magistrados e oficiais, bem como a percepção dos 

rendimentos que lhe forem inerentes 
44

. 
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 Sobre o tratamento desta questão vide Alfonso Maria Guilarte, El Regímen Señorial en el siglo IX, 
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 Alfonso Maria Guilarte, op.cit., p. 4, apud Idem, Ibidem. 
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 Idem, Ibidem, pp. 4-5, apud Idem, Ibidem. 
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1982, p. 140, n.º 240, apud Idem, Ibidem. 
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   A tradição jurídica portuguesa manteria quase inalterável esse quadro legal em 

que se desenvolve o processo de criação de capitanias.   

 O sistema de administração em donatarias pareceu aconselhável em terras onde 

se procurava implantar uma civilização nova com elementos heterogéneos e por 

intermédio dos quais se tentava resolver os problemas económico-sociais com que o 

reino se deparava em determinada fase da sua História. Assim, o rei D. João III 

considerou conveniente introduzir no Brasil as capitanias-donatarias, concedendo aos 

donatários, que eram ao mesmo tempo capitães, a administração de um certo número de 

léguas de terra, com a respectiva jurisdição civil e criminal. 

Este sistema de administração do território aplicado no sec. XVI no Brasil e em 

Angola, tinha sido posto à prova, no século anterior, nas ilhas do Atlântico.   

 O primeiro donatário do arquipélago da Madeira e do grupo oriental e central 

dos Açores foi o Infante D. Henrique. A doação do arquipélago da Madeira é de 26 de 

Setembro de 1443, mas quanto às ilhas dos Açores não se conhece a data em que foram 

realizadas as doações, mas sabe-se que Gonçalo Velho fora investido em 1460 no cargo 

de primeiro capitão das ilhas de S. Maria e S. Miguel.  

           Com efeito, os donatários criaram nas ilhas os cargos de capitães, dividindo-as 

em capitanias e investindo estes de parte da sua jurisdição que, aliás, era ampla, 

abrangendo para além de jurisdição civil e crime (excepto sentença de morte e 

talhamento de membro), outros atributos de soberania como o direito de fundar 

povoações, nomear funcionários, cobrar impostos. 

 Doze foram as capitanias criadas no Brasil cujas fronteiras estabeleceram-se por 

linhas leste-oeste seguindo os paralelos geográficos, repartindo o território em faixas 

que penetravam no continente. As capitanias eram, pois, hereditárias, inalienáveis e 

indivisíveis, e o capitão obrigava-se a repartir as terras de sesmaria, «podendo os 

concessionários dividir as terras por outros colonos»
45

. As terras distribuídas eram de 

valor desigual e, se exceptuarmos as capitanias de Pernambuco, Ilhéus, Porto Seguro e 

S. Vicente, todas as outras falharam nos seus intentos, obrigando o governo central a 

intervir. 

 Em Angola, em Setembro de 1571, D. Sebastião fez doação a Paulo Dias de 

Novais de uma donataria, abrangendo a doação de «35 léguas de terra na costa do reino 
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de Angola», e impunha-lhe a obrigação de descobrir os rios e portos pela costa até ao 

cabo da Boa Esperança.  

  

                                  1.3.1.  As Capitanias como doações régias 

 

As motivações que levaram os soberanos à concessão de capitanias, como nota 

Vasconcelos de Saldanha, não se reportam a uma única causa específica, mas a um 

conjunto de causas articuladas e afins a três tipos de finalidades, que cita : «a 

recompensa do mérito próprio ou herdado do súbdito beneficiado, a prossecução de 

estratégias oficiais de ordem política e económica, e a satisfação de obrigações inerentes 

à defesa e progresso da Fé in partibus infidelliuum»
46

. 

           Cita, em seguida, o procurador da Coroa Tomé Pinheiro da Veiga, que não hesita 

em afirmar nas primeiras décadas do século XVII que «o fim principal a que são 

destinadas [as capitanias] é a povoação da costa e terra firme delas com a obrigação de 

levarem cada ano certos casais e moradores que as povoem e cultivem, e para isso se 

lhes concedem as terras com direitos e rendas e amplíssima jurisdição»
47

. 

           Constituídas as capitanias com base em doações de bens da Coroa, estas regiam-

se por princípios específicos consignados nas Ordenações que diferenciavam o seu 

regime, relativamente a doações de bens particulares que têm como características 

essenciais a transferência e a aquisição perfeitas do domínio.  

  Pascoal José de Melo Freire notava que a doação destes bens não se fazia por 

mera liberalidade, salientando que a sua natureza «é sempre remuneratória, e atende, 

para todo o sempre, aos bons serviços do Donatário e seus sucessores. Não sendo o Rei 

senhor mas administrador dos bens públicos[…]»
48

.  

           O mesmo autor, caracterizando esse tipo de doações, frisava que se não estão os 

bens públicos em seu domínio e propriedade, «estão certamente em seu império e 

administração; eis por que poderá dispor deles para o bem comum da nação, que resulta 

da justa e necessária distribuição dos prémios»
49

. 
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47

 BNP, Res., códice  7627, fl. 41, apud A. Vasconcelos de Saldanha, op.cit, p. 96. 
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 O dever régio de premiar tem uma genealogia antiga, a que Vasconcelos de 

Saldanha associa a concepção dualista em que a filosofia escolástica decompôs o 

conceito estrito de justiça, salientando a “justiça distributiva” em relação à que  

denominara de comutativa. Refere que, se esta tinha como enquadramento a relação de 

laços estabelecidos entre pessoas privadas, a primeira respeitava às relações do todo da 

comunidade com cada membro seu em particular, harmonizando encargos e prémios 

segundo a capacidade e mérito de cada um.  Também entre nós, Martim de Albuquerque 

notou que para os tratadistas antigos, «mais alta que a função de punir é a função de 

galardoar»
50

. 

 Disse também Pascoal de Melo que, a cada mercê deste tipo, haveria assim que 

corresponder um título concreto, porquanto «a jurisdição concedida aos donatários 

apenas recebe a interpretação literal, por isso não se deduz de argumentos e conjecturas, 

ainda que veementes»
51

. 

 Devemos, ainda, referir a aplicação da Lei Mental à sucessão das capitanias, 

dentro do princípio geral que aquela Lei impôs às sucessões dos bens da Coroa, 

vinculados ao primado da masculinidade e primogenitura na sucessão, por um lado, e da 

inalienabilidade por outro, revertendo à Coroa pelas faltas dos primeiros ou pelo 

desrespeito da segunda. Esta Lei, cujo início da sua aplicação é atribuído ao reinado de 

D. João I, foi publicada pelo sucessor, D. Duarte.  

 A sua observância foi geral, mas nem sempre era expressamente mencionada nas 

cláusulas de sucessão dos diplomas régios. Houve casos de expressa menção, como na  

doação das terras a descobrir por Gaspar Corte-Real, em que o Rei, em 1500, fez-lhe 

várias concessões «sem embargo da Lei Mental»
52

. Em toda a série de capitanias 

brasileiras, diz-nos Vasconcelos de Saldanha, parece  que só a administração filipina 

curou de mencionar sistematicamente a aplicação da Lei Mental, como na carta de 

confirmação das capitanias do Faial e do Pico a Jerónimo Dutra em 1582, em que o 

dispositivo sucessório se declara expressamente «conforme à Lei Mental»
53

. 

 Desta Lei, com efeito, decorriam princípios importantes como: 

- A doação de bens reais não aproveitava ao Donatário um verdadeiro domínio, 

pois aqueles jamais perdiam a sua natureza, impendendo sempre o direito de 
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52

 A. Vasconcelos de Saldanha, op.cit , p. 108. 
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reversão, com patentes inibições no tocante a matéria de alienação, penhora ou 

sucessão; 

- O Donatário não sucedia por mero direito de sangue, mas tão-somente por 

especial direito expresso em título de doação; 

- Qualquer doação de bens reais se entendia sempre feita por vida do Donatário, 

se o contrário não fosse estabelecido; 

- E, das doações chamadas de juro e herdade, se não podia inferir um direito 

perpétuo, pois que estavam sempre sujeitas à necessidade de confirmação
54

. 

 Acresce notar que ficando omissa nas Ordenações Afonsinas, a Lei Mental foi 

acolhida nas Manuelinas e, depois, nas Filipinas
55

. 

     Saldanha, cita mais uma vez Pascoal de Melo para notar, ainda, que a lei 

estabelecia a necessidade da confirmação das doações feitas segundo duas modalidades 

bem distintas: a confirmação «por sucessão», que obrigava o filho do Donatário ou 

qualquer seu sucessor nos bens da Coroa, e a confirmação chamada «de rei a rei», 

solicitada a todo o Rei vindo de suceder no reino. Para ambas se fixavam prazos certos 

de pedido, sem prejuízo para os chamados alvarás «de manter em posse» do 

Desembargo do Paço, tendentes a conceder ao donatário, por um ou dois anos, o uso da 

jurisdição de bens que já possuía ou, em caso de sucessão, prorrogar-lhes com justa 

causa o tempo prefixo para pedir a referida confirmação
56

. 

     No que respeita ao registo das cartas de doação das Capitanias, a sua primeira 

sede encontra-se nos livros da Chancelaria Real que se conservam no Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo. Lembra Vasconcelos de Saldanha que se encontravam também 

registados nos livros da Casa da Índia, que foram destruídos pelo incêndio subsequente 

ao terramoto de 1755.  Porém, restam treslados desses documentos 
57

.  

O mesmo autor nota que este tipo de cartas sofria um duplo processo de registo. 

Numa primeira fase de emissão, eram registados na própria Chancelaria régia e em 

livros de departamentos da administração central, e havia uma segunda fase de registo 
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que atendia aos interesses da administração local, ou seja a área administrativa onde se 

inseria a jurisdição senhorial.  

Saldanha refere que até há pouco tempo era conhecida uma única carta original 

de doação de capitania, a da capitania de Xingú. Sobre a razão desta escassez, aventa a 

hipótese de, revogada a doação, se proceder à destruição ou «rompimento» do seu 

símbolo mais patente como, de facto, o era a carta.  Aponta o caso ocorrido em 1549 

quando foi confirmada a capitania do Machico a D. Afonso de Portugal, que a houvera 

por mercê nupcial de sua mulher, D. Ana de Gusmão  (filha do comprador da mesma 

Capitania a António da Silveira, anterior Capitão) em que se adverte que a carta 

anteriormente passada ao vendedor «nesta vai trasladada, e se houver de romper ao 

assinar dela, se não rompeu por o dito António da Silveira dizer que a tinha na dita 

capitania de Machico e que mandara já por ela, e se obrigou de a dar e entregar tanto 

que lhe viesse para se haver de romper»
58

.                    

 Para além das cartas de doação, também os forais são documentos importantes 

para o nosso estudo. Como referiu Paulo  Merêa, «as cartas de doação e os forais das 

capitanias constituem, como é sabido, a principal fonte para o conhecimento do regime 

jurídico do Brasil no período anterior ao governo-geral […]. O foral supunha a 

existência prévia da carta de doação, à qual servia de complemento, constituindo os dois 

diplomas o estatuto fundamental da respectiva capitania»
59

. 

Também Simonsen foi sensível ao interesse próprio dos forais das Capitanias, 

aludindo aos Donatários a quem o Rei concedeu «vários de seus direitos políticos 

indispensáveis ao fornecimento da autoridade de quem lá correr tão graves riscos.  

Adverte-nos Vasconcelos de Saldanha que, quando aqui alude a forais, não se  

refere nem aos documentos que sob essa designação têm sido erroneamente 

apresentados como tal, nem às cartas constitutivas de municípios com que Herculano, 

menos exacto, fazia esgotar o conteúdo da figura. Na realidade, considera Saldanha que 

o conjunto único dos forais das primeiras capitanias brasileiras resulta de uma série de 

actos unilaterais do monarca destinados essencialmente a definir desse momento para o 

futuro as condições não apenas de assentamento, mas também de exploração dos 

recursos naturais de toda a Capitania, quer pela generalidade dos moradores quer por 

um, em particular, o próprio Capitão-Governador. 
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 Na opinião de Manuel Nunes Dias o sistema das Capitanias transformou então o 

Brasil numa imensa «colónia de proprietários»
60

, conquanto as atribuições soberanas 

continuassem a pertencer ao Rei.     

 

                     1.3.2. Os Capitães hereditários e os Capitães de nomeação Régia 

            Temos vindo a tratar de títulos honoríficos, próprios, específicos de um 

determinado grupo de donatários de bens da Coroa, mas num plano diverso haveremos 

de colocar aquele conjunto de cargos a que Eduardo Nunes chamou «capitanias-

governadorias de conquista e dominação»
61

, como o eram as das praças e fortalezas do 

Oriente, de Marrocos, das restantes costas africanas e do próprio Brasil, para não falar já 

de províncias ou reinos inteiros como o Algarve, Angola ou Cabo Verde. Essa 

importante distinção admite-a Pascoal José de Melo Freire nas suas Institutiones, 

aludindo aos «capitães perpétuos das Ilhas, que cumpre distinguir totalmente dos 

governadores temporários e oficiais militares»
62

.  

Como características próprias das capitanias ordinárias seriam desde logo mais 

do que suficientes, para as distinguir das capitanias honoríficas, a amovibilidade dos 

cargos, pagos e preenchidos,  segundo um critério de capacidade individual, no quadro 

vasto da administração militar do Reino e do Império, directamente dependentes  do 

Monarca
63

. Estes mesmos elementos de distinção os notou o jurista seiscentista Álvares 

Pegas escrevendo que «capitães de guerra que servem por tempo limitado, e servem e 

militam por soldo, não têm direito real por doação, nem jurisdição doada, mas 

ordinária»
64

. 

           Veremos a questão que surgiu entre a Coroa e os sucessores dos donatários de 

Pernambuco. Vasconcelos de Saldanha, da consulta que fez ao processo, verificou que 

entre os argumentos invocados pelo procurador da Coroa para fundamento do 
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incumprimento das cláusulas da doação por parte dos donatários «contar-se–ia a falta de 

residência pessoal na Capitania»
65

. 

 Álvares Pegas, que defendia a causa pelos autores - os Condes de Vimioso – 

procurou demonstrar a debilidade dos argumentos do magistrado régio, quer 

destrinçando as supracitadas características de amovibilidade, remuneração e 

periodicidade dos capitães régios, quer vincando outras, conducentes à demonstração da 

incompatibilidade da natureza dos donatários com a dos capitães ordinários.  

Na realidade, o que se passava, no exercício destes últimos cargos, era o «uso e 

prática geral em todas estas capitanias, desde o princípio até ao presente, que foi de não 

residirem os capitães»
66

.  O pleito arrastou-se até ao primeiro quartel do século XVIII , 

terminando com um acordo entre as partes 
67

.  

 No que respeita aos títulos de Capitão e de Governador, como se viu, não terão 

surgido com a criação das capitanias pioneiras da Madeira.  

 Nas três primeiras cartas constitutivas das capitanias madeirenses-Machico em 

1440, Porto Santo em 1446 e Funchal em 1450 – o Infante D. Henrique como Grande -

Donatário não alude a capitães ou capitanias, mas, laconicamente, diz «dou carrego»
68

. 

 Nos restantes anos do século XV vão-se fixando aqueles termos no formulário 

das cartas das ilhas da Madeira, Açores, Cabo Verde e S. Tomé, e parece que se vai 

atribuindo um intuito definido no emprego da palavra «Capitão». Nas ilhas, este termo, 

embora desligado de qualquer consonância militar, observa Vasconcelos de Saldanha, 

que parece andar associado ao poder e à função de dividir e distribuir a terra em 

sesmaria, à excepção das Flores, Corvo e S.to Antão, onde os seus Senhores gozavam 

de todos os privilégios de qualquer Capitão, excepto o de dar terras naqueles moldes. 

Talvez que por isso se lhes concedesse expressamente o chamarem-se Senhores das 

ilhas e não Capitães delas. 

 Mas, à entrada do século XVI, parece já estabilizado o título de “Capitão” e 

“Governador”. No ano de 1499, Gaspar Corte-Real, capitão da Terceira na parte de 
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Angra intitula-se «fidalgo da Casa d’El-Rei nosso Senhor e Capitão-Governador por seu 

especial mandado nas suas ilhas de S. Jorge e Terceira»
69

. 

 Nas capitanias de S. Miguel em 1500
70

, na do Funchal em 1505
71

, ou nas do 

Faial e do Pico em 1506
72

, o título usado agora invariavelmente é o de Capitão e 

Governador da Justiça em nome do Rei, em cujas mãos se recolherão directo domínio 

das Ilhas até então sujeitas aos Grandes-Donatários. 

 Esses títulos tendem a fixar-se, por um paralelo e peculiar  processo, à época da 

constituição das capitanias do Brasil, como se pode verificar quando o primeiro 

Donatário de Pernambuco, no treslado do chamado “foral de Olinda”( 1550), se intitula 

«Duarte Coelho, fidalgo da casa de El-Rei Nosso Senhor, Capitão-Governador desta 

terra da Nova Lusitânia por El-Rei Nosso Senhor»
73

. 

 Desse título de Capitão e Governador usou igualmente o seu descendente, Jorge 

de Albuquerque Coelho, como se vê em obras coevas que se lhe dedicam
74

, mas seu 

filho Duarte de Albuquerque Coelho, em 1654, intitula-se já «Senhor de Pernambuco e 

das Vilas de Olinda, S. Francisco, Madalena, Bom Sucesso, Vila Formosa e Igaraçu» 
75

. 

 Assim, com o correr dos tempos o velho título de Capitão e Governador parece 

ceder pontualmente o passo a fórmula de consonância reconhecidamente mais cortesã 

ou aristocrática. O mesmo se passou com o Marquês de Cascais, D. Álvaro Pires de 

Castro e Sousa, também no séc. XVII, ao intitular-se «Senhor e Governador das Ilhas de 

Itamaracá, S. Vicente e S. Paulo e terras de Santana»
76

. 

 D. António Caetano de Sousa, na sua conhecida obra genealógica, também se  

refere a Pedro Álvares Pereira, não como Capitão, mas como « Senhor da Serra Leoa, 

do Paul da Muja, das jugadas de Santarém, etc.»
77

.    
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                           1.4. O  Padroado Português  

 

            Era antiga a instituição do direito de Padroado considerado como o conjunto de   

privilégios com certos ónus que, por concessão da Igreja, competiam aos fundadores de 

uma igreja, capela ou benefício
78

. 

O conceito de Padroado, definidor da relação existente entre a Coroa e a Igreja,  

foi essencial para a legitimidade e desenvolvimento da expansão portuguesa no mundo.  

Nos começos da Dinastia de Avis, logo após a conquista de Ceuta, esta foi erigida em 

diocese pelo papa Martinho V por meio da bula Sane charissimus de 4 de Abril de 1418 

dirigida a toda a Cristandade, na qual recomendava auxílio ao rei de Portugal «nos seus 

esforços para debelar os sarracenos e outros infiéis inimigos do nome de  Cristo»
79

.  

D. João I obtém do mesmo papa outra concessão, a da nomeação do infante D. 

Henrique para o cargo de Administrador da Ordem Militar de Cristo o que foi 

concedido pela bula In Apostolice dignitatis specula de 25 de Maio de 1420 
80

 e, a  24 

de Novembro do mesmo ano, a bula Eximie devocionis affectus torna essa nomeação 

perpétua «se a Santa Sé não determinar o contrário»
81

.   

 Por sua vez, o papa Eugénio IV, em 1443, pela bula  Etsi suscepti de 9 de 

Janeiro de 1443, permitiu ao Infante D. Henrique bem como aos mestres seus 

sucessores, aceitar e adquirir bens móveis e imóveis para a Ordem de Cristo e ainda 

padroados de igrejas, nos termos e com os privilégios da de Casével; também possuir 

ilhas no mar oceano e adquirir outras por vias lícitas, embora ainda não povoadas, e 

confiar a espiritualidade, das que não tiverem bispo nem houver memória de o haverem 

tido, a quaisquer bispos escolhidos pelos mestres da Ordem; e, ainda, doou a esta, a 

igreja de Santa Maria de África em Ceuta, erecta em paróquia, e permitiu-lhe anexar as 
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vilas e lugares de Valdânger, Tetuão e Alcácer Ceguer quando subtraídos ao poder dos 

infiéis
82

.    

 Os anos cinquenta do século XV foram de grande preocupação em toda a 

Cristandade, porquanto os Turcos otomanos chefiados por Maomé II conseguiram em 

29 de Maio de 1453 tomar  Constantinopla,  capital do Império Bizantino. Por isso, o 

papa Nicolau V retomou no Outono daquele ano a cruzada iniciada pelo seu antecessor 

Eugénio IV que já se preocupava com o avanço otomano. 

Pela bula Romanus pontifex, com data de 8 de Janeiro de 1455, o papa Nicolau 

V concedeu vastos direitos e poderes ao rei de Portugal e ao infante D. Henrique. Não 

se conhece a súplica desta importante bula mas, segundo o costume da cúria pontifícia, 

ela acha-se sumariada no preâmbulo do diploma que, como observou o historiador 

Charles de Witte, resume toda a obra do Infante depois de 1419 
83

.  

A bula Romanus pontifex depois de  referir as navegações e descobrimentos dos 

portugueses, efectuados à custa de muitos sacrifícios, sofrimentos e despesas, sob a 

direcção do infante D. Henrique, em proveito da fé católica e da conversão de 

numerosos infiéis, concede ao rei D. Afonso V de Portugal, a seus sucessores e ao 

infante D. Henrique, os direitos de conquista, ocupação e apropriação de todas as terras, 

portos, ilhas e mares de África, já conquistados ou que de futuro viessem a conquistar, 

desde os cabos Bojador e Não até à Guiné inclusivamente, e ainda toda a costa 

meridional até ao extremo, e que possam ali impor leis, tributos e castigos, edificar 

mosteiros, igrejas e casas religiosas, cujos padroados lhes pertencerão; proíbe, por outra 

parte, a todos os cristãos a navegação, pesca e comércio nos referidos mares e terras 

sem prévia licença do rei de Portugal e do infante D. Henrique, a quem pagarão tributo, 

tudo sob pena de excomunhão
84

.  Considera Silva Rego que estes direitos podiam ainda 

considerar-se inseridos no conceito de cruzada e conquista cristã, mas já desponta o 

futuro conceito de Padroado para o ultramar
85

.  

O papa seguinte, Calisto III, devotou-se, energicamente, à cruzada contra o 

turco, porquanto, ainda antes do conclave em que foi eleito, apesar dos seus 77 anos de 

idade, fez um juramento a oferecer as suas forças e o próprio sangue, se necessário 

fosse, para recobrar Constantinopla. Pouco depois de coroado, pela bula Ad summi 
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pontificatus, de 15 de Maio de 1455, confirmou a cruzada lançada pelo antecessor e 

lançou-se afadigadamente na organização de uma armada internacional.  

O reino de Portugal, preocupado desde o início da sua história com a expulsão e 

redução do vizinho sarraceno, não seguiu, em séculos anteriores, os apelos pontifícios 

para a cruzada no Oriente, aduzindo servir igualmente a religião e a fé católicas no 

Ocidente no combate aos sarracenos 
86

. 

    Desta vez, em meados do século XV, o rei de Portugal não só aderiu à cruzada 

para o Oriente, como foi o único príncipe europeu que respondeu afirmativamente. De 

resto, Portugal dispunha então de uma poderosa esquadra e achava-se à margem das 

disputas e guerras que traziam dividida a Cristandade ocidental, tornando-se, portanto, a 

grande esperança dos pontífices romanos para a luta contra o turco. 

Como narra o cronista Rui de Pina, o rei D. Afonso V comprometera-se, ainda 

em vida da rainha sua esposa, portanto antes de 2 de Dezembro de 1455, a associar-se á 

empresa contra o turco com 12 000 homens, por um ano, à sua custa
87

. Mandou cunhar 

moeda de ouro, os cruzados, «com mais dois grãos de peso a fim de poderem circular 

por toda a parte»
88

. 

  Para a obtenção de recursos, o sumo pontífice outorgou ao rei D. Afonso V a 

dízima dos rendimentos de todos os benefícios eclesiásticos do país, nomeadamente das 

Ordens Militares e Religiosas, e mandou exortar a população em geral, por pregadores e 

confessores, a contribuir também pecuniariamente para a cruzada segundo as suas 

posses. E, por os ditos recursos serem insuficientes, ordenou o papa fossem 

aproveitados igualmente os rendimentos de benefícios eclesiásticos ilegalmente 

possuídos e recebidos, e ainda as receitas provenientes da concessão de determinadas 

graças, de anatas e de dispensas, inclusivamente do voto de peregrinação, revertendo 

para a cruzada as somas a despender nas peregrinações pelos dispensados; enfim, 

permitiu Calisto III que os próprios eclesiásticos interviessem pessoalmente na cruzada, 

de armas na mão
89

.  

  Ordenou, sob severas penas canónicas, o mesmo papa, embora naturalmente  a 

rogo do soberano português, que cada uma das Ordens Militares do país fundasse e 
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mantivesse em Ceuta convento à própria custa e que, anualmente e por turnos, enviasse 

para lá a terça parte de seus freires que, juntamente com os cavaleiros e os moradores da 

cidade, a defendessem dos atacantes.  

Renovou também o papa a D. Afonso V a permissão de comerciarem os 

portugueses com os mouros, excepto nas mercadorias tradicionalmente interditas pelos 

concílios e pelos romanos pontífices: ferro, madeiras, cordame, navios e armas
90

.  

       Pela bula Inter caetera, de 13 de Março de 1456, o mesmo Papa  confirma, a 

pedido de D. Afonso V e do infante D. Henrique, todas as prerrogativas anteriormente 

alcançadas, concedendo perpetuamente à Ordem de Cristo o poder, o domínio e 

jurisdição espirituais sobre as terras, portos, vilas, ilhas e lugares já adquiridos ou que 

viessem a sê-lo desde os cabos Bojador e Não por toda a  costa da Guiné e costa 

meridional até aos índios, pelo dito infante subtraídos aos sarracenos e conquistados 

para a religião cristã, sendo exercida aquela jurisdição pelo Vigário-geral da citada 

Ordem, como costumam exercê-la os Ordinários
91

. Assim sendo, veio o mesmo a 

intitular-se Vigário-geral de Tomar e de Santiago de Santarém, de Santa Maria de 

África em Ceuta, de Santa Maria da Misericórdia de Alcácer-Ceguer, das ilhas da 

Madeira e dos Açores e das partes da Guiné, desde o Cabo Não até os Índios
92

. 

   A Santa Sé entusiasmada com a empresa lusitana, constituíra-se paladino da 

iniciativa dos descobrimentos e conquistas, animando, protegendo e outorgando à 

Ordem de Cristo e à Coroa Portuguesa os direitos inerentes. 

 Entretanto, os Franciscanos tinham fundado em Ceuta um ermitério em 1415, o 

qual em 1420 o papa Martinho V erigiu em Convento e, depois, destacaram 

missionários para Tânger e Arzila. Também narra Frei Luís de Sousa que os 

dominicanos se estabeleceram em Ceuta mas não diz de ulteriores progressos. 

 Em 1468, por proposta de D. Afonso V,  foi criada a diocese de Tânger e 

provida em D. Fr. Nuno Álvares de Aguiar; passados três anos, por bula do papa Sisto 

IV, foram criadas dioceses em Arzila e Alcácer Ceguer. 

 Nas ilhas do Atlântico, a Ordem de S. Francisco também esteve presente nas 

primeiras décadas da colonização. Assim, na ilha da Madeira os frades menores fizeram 

o seu convento no Funchal em 1475, e nos Açores, os franciscanos fundaram convento 
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em Santa Maria por 1446 e transferiram-no para Angra pouco depois e, em 1481, já 

estabeleciam outro na vila da Praia.  

 Veio, então, o Papa Sisto IV, pela bula Aeterni regis clementia,  de 21 de Junho 

de 1481, dar importante contributo para a definição do conceito de Padroado  Português, 

com os seguintes atributos:  

- A navegação para os mares dos descobrimentos podia ser feito apenas pelos 

navios portugueses, para evitar que outrem levasse armas aos infiéis; 

- Os portugueses eram senhores desses mares e de todas as terras por descobrir e 

conquistar, assim como das já descobertas e conquistadas; 

- Concede o direito de os portugueses negociarem com os muçulmanos, mas não 

venderem armas; 

- Concede à coroa portuguesa o poder de levantar e fundar igrejas, mosteiros e 

outros lugares pios; o clero que servisse nessas igrejas teria poderes para administrar os 

sacramentos, podendo absolver os pecados, excepto os reservados à Santa Sé; 

- Concede a jurisdição e poder espiritual desde o cabo Bojador e Não, até às Índias, 

para sempre a Portugal
93

. 

  Entretanto, ia avançando pela costa africana, até para além do cabo Bojador, a 

descoberta portuguesa. E, assim, Frei Afonso Bolano, da Ordem de S. Francisco foi em 

1462 proposto à evangelização da Guiné por breve de Pio II. Por esta época alguns 

frades franciscanos tinham-se estabelecido em Farim, Geba, Liguinchor, enquanto 

outros, como Frei Rogério e Frei Jaime, trabalhavam nas ilhas de Cabo Verde
94

. 

 Na região do Congo em 1491 foi erigida a primeira igreja.  

 Há uma fase marcante, quando da chegada dos portugueses à Índia e ao Oriente 

ao longo do século XVI, o que leva ao aprofundamento do conceito de Padroado.  

Começa o conceito a valer por si e não por conquistas. Em 1514 quando da criação da 

Diocese do Funchal, esta vai abranger  todas as partes descobertas 
95

. 

Quanto à apresentação de bispos, a Santa Sé levou bastante tempo a reconhecer 

tal pretensão, com respeito à metrópole. Foi Bento XIV ( 1740 – 1758) que,  em plena 

vigência do regalismo, a acabou por admitir. 
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A Santa Sé abrira, porém, uma excepção a favor da dinastia filipina. É que em 

Castela os seus monarcas gozavam já de tal privilégio desde longa data
96

. Por 

conseguinte, ocupando eles também o trono português  reconheceu-lhes o mesmo 

privilégio quanto ao novo reino. Isto não quer dizer que os monarcas portugueses não 

tivessem exercido influência na nomeação dos bispos pois, no que respeita ao Padroado 

Ultramarino Português, a Santa Sé aceitava a apresentação pelo rei de Portugal do nome 

do bispo para cada diocese.   

No ano de 1534 reorganizam-se as missões, passando o bispado do Funchal a 

arcebispado, criando-se a diocese de Angra nos Açores, a de Cabo Verde  e  a de 

S.Tomé. Neste mesmo ano é criada a Diocese de Goa 
97

, também com uma jurisdição 

enorme, desde o Cabo-da-Boa-Esperança até à China.  

        Em 1551 é nomeado Bispo do Brasil, D. Pedro Fernandes Sardinha, que 

chegou a Salvador da Bahia em Janeiro do ano seguinte. 

         Em 1553 o papa Júlio III vai integrar as Ordens na Coroa, passando o rei a ter 

a jurisdição permanente sobre todas as Ordens Militares em Portugal. Note-se que a 

Ordem de Cristo, no tempo de D. Manuel I já estava sob a sua tutela, pela circunstância 

de lhe ter sido dada a sua administração por D. João II quando ainda era duque de Beja.  

       Em 1557 as missões orientais constituem uma província eclesiástica, passando a 

diocese de Goa a arquidiocese e criam-se as dioceses de Cochim e Malaca que ficam 

sufragâneas daquela. Na segunda metade do século XVI há a noção de que o Extremo 

Oriente é um local com boas possibilidades de expansão do Cristianismo. 

    Em 1576, por bula de Gregório XIII, é criada a diocese de Macau a cujo cargo 

ficam a China e o Japão. Seguiu-se em 1588 a criação da diocese de Funai no Japão, 

ficando fora da dependência eclesiástica da de Macau.  

 Depois, em 1596, é criada a diocese do Congo em Angola e em 1675 a sede passa 

para Luanda. 
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      Em 1600, na criação da diocese de Cranganor, na Índia, o texto da bula enviada 

ao rei Filipe I diz textualmente «decretamos que o direito de padroado, que ao rei Filipe 

e aos seus sucessores compete por via da dotação da Igreja, só com o consentimento do 

mesmo Filipe ou de seu sucessor poderá ser derrogado»
98

. Os textos das bulas papais 

mantinham com o mesmo vigor os direitos do régio padroeiro.  

     No século XVII e seguintes, continua a criação de dioceses no âmbito do 

Padroado Português, a saber: Meliapor, na Índia (1606); Olinda, no Brasil (1676); Rio 

de Janeiro, Maranhão, no Brasil (1677); Nanquim, Pequim, na China(1690); Pará, no 

Brasil (1720); Mariana, no Brasil (1745); Goiás, no Brasil ( 1781); Cuiabá, no Brasil 

(1782); Damão, na Índia (1886); em 1781 cria-se a prelazia de Moçambique. 

A Santa Sé, desde longa data, procurava instituir um dicastério para tratar  das 

missões de evangelização, mas tal intento só viria a realizar, após o concílio de Trento,  

com a fundação da Propaganda Fide. Coube ao papa Gregório XV a concretização 

desse objectivo no ano de 1622, dotando o respectivo dicastério, em 22 de Junho, com a 

Constituição Inescrutabili.  

A gestão financeira é atendida na Constituição Romanum Decet que impõe a 

cada novo cardeal um imposto de 500 ducados. A questão do pessoal é abordada por 

decreto de 24 de Junho de 1623 ordenando aos gerais dos Institutos que apresentem as 

listas dos missionários a enviar. A formação de jovens começa a exercer-se com a 

fundação do Colégio da Propaganda por Urbano VII em 1 de Agosto de 1627 pela Bula 

Immortalis Dei filius 
99

. 

A intervenção directa surge com a nomeação de administradores apostólicos 

para o Japão (1637) e para o Idalcão (1638), e o processo institucionaliza-se a partir da 

nomeação dos primeiros vigários apostólicos do Oriente pelo papa Alexandre VII em 

1659 
100

. Com eles e com  a fundação do Seminário das Missões Estrangeiras de Paris 

em 1662-1663 inicia-se a colaboração da Propaganda Fide com a colonização francesa 

nas chamadas Índias Orientais.  

Em relação ao Padroado Ultramarino Português, nem sempre as relações foram 

as melhores, havendo conflitos de jurisdição, não no caso do Japão, onde os portugueses 

tinham sido expulsos, depois de numerosos casos de martírio. 
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As relações entre as duas instituições pioram no século XVIII, quando se 

agudiza, na China, a querela dos ritos, em que os sectores contrários ao Cristianismo e 

aos Jesuítas apercebem-se da cisão entre cristãos, e procuram o momento oportuno para 

a sua expulsão. Assim, a partir da quarta década, aumentam as perseguições e vários 

missionários são martirizados. 

Em 1773 a situação complica-se ainda mais para a Companhia de Jesus quando 

se publica a extinção da Ordem. Pouco demorou, para, no ano de 1784, a Ordem dos 

Lazaristas, com o apoio da Coroa francesa, vir a ocupar o lugar da anterior na 

missionação da China. 

No século XX foi erigida a Congregação Pro Ecclesia Orientali e codificadas as 

suas atribuições por Constituição nos anos de 1917-18. Depois, o papa Pio XI, em 24 de 

Abril de 1931, inaugurou em Roma o novo Colégio da Propaganda para alunos 

eclesiásticos dos diversos países
101

.  

                              Reflexão sobre o Padroado Português   

       No século XVI, as responsabilidades do Padroado impõem à Coroa, diversas 

obrigações e crescentes encargos financeiros para a conservação e construção de novas 

igrejas e mosteiros, bem como para a sua dotação e sustento dos religiosos e seculares. 

     Assim sendo, o Papado sentiu que tinha de aumentar os direitos da Coroa 

portuguesa, e  o rei D. João III, dada a extensão dos seus encargos, sente necessidade de 

fortalecer a influência da Igreja nos seus domínios. Neste contexto, o Rei manifesta-se 

favorável à vinda para Portugal de uma nova Ordem religiosa - a Companhia de Jesus - 

que apresenta uma nova concepção de missão e um novo dinamismo. Vai assim iniciar-

se a missionação moderna. 

Vejamos o que se passava na Índia antes da chegada dos Jesuítas. 

Havia alguns empreendimentos levados a cabo pelos mendicantes, apesar das 

dificuldades iniciais. Frei Pêro da Covilhã que era confessor de Vasco da Gama teria 

sido o primeiro a celebrar missa, mas foi martirizado em 1498. 

Dos franciscanos da armada de Pedro Álvares Cabral, que ficam no Brasil, alguns 

são mortos, mas outros fundam uma igreja. Frei Henrique Coimbra, superior dos 

franciscanos, viaja a Portugal e prepara novas missões para a Índia. 
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  Até 1542 havia missionários franciscanos auxiliados na sua missão por outros 

religiosos. Fundam, cerca de 1530,  um convento em Goa para 20 frades e em 1541 

fundam  seminários, um em Cananor e outro em Goa. 

  Entretanto, os dominicanos chegaram em 1503 na armada de Afonso de 

Albuquerque e em 1548 chegam outros doze chefiados por Frei Diogo Bermudes que  

fundam uma igreja, um convento e um curso de Teologia. Outras ordens se sucedem. 

  Em 1542 chega à Índia o Padre Francisco Xavier. Ele vem como delegado 

apostólico com altos poderes pontifícios para aplicar o seu novo conceito de 

missionação. Vai, também, à China e ao Japão. 

  A disposição e a atitude manifestadas por ele na acção missionária, foram muito 

importantes para a credibilidade da Igreja no Oriente, o que deu à Coroa mais 

legitimidade para  organizar a missionação e exercer o direito de Padroado.                                                                             

                  

 

                                     

 

                      Capítulo 2. A colonização do Nordeste do Brasil    

 

 

            2.1. O primeiro Donatário e os seus sucessores 

 

  Duarte Coelho 
102

, segundo Madureira, «era natural de Miragaia e se criou no 

Mosteiro de Vila Nova por ser ahi Prioresa hua tia sua e que era filho de Gonçalo 

Coelho capitam de navios na costa do Brasil e de Catarina Annes Duarte» 
103

. 

 Os nobiliários dizem que acompanhou o seu pai em viagens que ele fez, 

inclusivamente na viagem de 1503 ao Brasil. 

             Depois, durante duas décadas na Ásia, Duarte Coelho prestou bons serviços à 

Coroa, não apenas como militar mas também como diplomata; e, entre outras 

embaixadas de que foi encarregado, salienta-se a de Sião de cujo rei obteve a paz e um 

acordo de comércio com o rei de Portugal. 
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A carta de doação da Capitania, no Brasil, a Duarte Coelho, datada de 10 de 

Março de 1534, apresenta os seguintes termos definidores « […] de sessenta legoas de 

terra na dita Costa do Brazil, as quaes se comessarão no Rio de S. Francisco que he do 

Cabo de S. Agostinho para o Sul, e acabarão no rio que cerca em redondo toda a ilha de 

Itamaracá ao qual rio ora novamente ponho o nome rio de Santa Cruz» 
104

 .  

 Quando recebeu a doação da capitania «do Rio de Santa Cruz no Brazil» já era 

fidalgo como se pode verificar quando, em 1531, lhe fora dado o comando de uma 

armada enviada à costa de África. Ainda que se não conheça a carta de nomeação, 

segundo nos diz Pedro de Azevedo, conhece-se o alvará de 1 de Agosto, escrito nos 

seguintes termos: « Eu El Rei faço saber a vos meus contadores e almoxarifes e oficiaes 

das ilhas […] e portos honde for ter Duarte Coelho fidalgo de minha casa com a armada 

que hora envio aa Mina […]»
105

.  

 Duarte Coelho partiu para o Brasil com grande comitiva, levando consigo «sua 

molher D. Brites de Albuquerque e fez muitos gastos na armada que levou de parentes, 

criados e amigos para povoar a terra, como povoou e cultivou e teve muitas guerras com 

imigos e indios e franceses […]»
106

.  No número dos que o acompanharam e à esposa D. 

Brites de Albuquerque, contam-se Filipe Bandeira de Melo e o irmão Pedro Bandeira de 

Melo; António Bezerra Felpa de Barbuda, de Ponte de Lima, casado; até damas nobres 

solteiras como D. Isabel Fróis com recomendação da rainha a D. Brites 
107

.  

 Avultam entre os nobres que vieram, após a morte do primeiro donatário: D. 

Cristovam de Melo, sogro de Jerónimo de Albuquerque; D. Filipe de Moura, sobrinho 

pela mãe de D. Brites; João Paes Barreto, de Vianna, filho segundo do morgado da 

Bilheira que veio a conseguir grande fortuna. 

 Vemos que Duarte Coelho designou a sua capitania pelo nome significativo de 

«Nova Lusitânia», revelador do espírito do donatário que estaria a par das novas ideias 

que os humanistas manifestavam. 

De Olinda, Duarte Coelho correspondeu-se com o rei D. João III, tendo, Oliveira 

Lima, apresentado a transcrição de algumas cartas por consulta dos originais existentes 
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no Corpo Cronológico do Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
108

. Assim, na carta de 

27 de Abril de 1542 começa por referir uma que enviara no ano anterior dando conta da 

viagem e da chegada à sua capitania, informando que deu ordem para se fazerem alguns 

engenhos de açúcar para os quais trouxe contratados e diz que tem grande quantidade de 

canas plantadas pelo povo. 

Refere o aparecimento de naus francesas que foram afastadas. 

Alude aos seus grandes gastos e aos que ainda são necessários, dizendo que está 

endividado e que não vai poder continuar com tanta gente de soldo. Termina pedindo 

uma mercê que já três anos antes havia pedido, nos seguintes termos: «darme lycensa 

pera aver alguas pesas descravos pera o milhor servir e a dom Pero de Moura e a 

Manuell dalbuquerque que mande V. A. dar a provysam pero isto» 
109

. 

Noutra, com data de 20 de Dezembro de 1546  diz que apesar do muito trabalho 

e fadiga «esta Nova Lusytania» está bem principiada. Informa o Rei dos inconvenientes 

que há no modo como está a ser feita a exploração do pau brasil, pedindo que seja 

vedada a sua exploração por um prazo de dez a doze anos numa extensão de vinte 

léguas em redor das suas povoações.   

Queixa-se do procedimento de outros  a quem o rei fizera doações, dizendo que 

devem cumprir e fazer cumprir as cartas precatórias enviadas por outros capitães e 

governadores.  Por fim, fala dos degredados que o rei tem enviado para o Brasil, porque 

são grandes os inconvenientes e até «nos navios em que vem fazem mill malles»
110

.  

Em carta datada de 14 de Abril de 1549 vem dizer ao rei que, por cartas de 

amigos, soube que algumas pessoas se interessaram por povoar ou ajudar a povoar as 

capitanias perdidas para o que pedem ao Rei que lhes dê o pau brasil de toda a costa por 

um prazo de vinte anos. Queixa-se de tal pretensão que iria afectar a sua Nova Lusitânia 

depois de grandes trabalhos despesas e derramamento de sangue, que se encontra  

povoada, governada e com justiça administrada, e que assim se iria perder. E pede que 

no mesmo prazo lhe dê licença para em cada ano «mandar três mil quyntaes de brasyll 

às suas próprias custas fora de todos os dereitos pera ajuda dos sobreditos gastos» 
111

. 

Numa outra carta, com data de 24 de Novembro de 1550, Duarte Coelho, 

agradecendo a D. João III guardar-lhe as suas Doações, refere-se à alteração decidida 
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pelo soberano ao nomear um Governador geral para o Brasil no ano anterior, mas pede 

para não ser mal interpretado nas cartas que enviou então e espera que Tomé de Sousa 

não venha interferir na sua jurisdição.  

Faz grande elogio ao Rei como «magnânimo e vertuosissimo e justissimo Rey e 

Senhor»  protestando em tudo «cumprir as suas Reaes Ordens» .  

Falando da sua capitania, reconhece ser áspero no repreender mas moderado no 

castigar e confia em Deus que sempre o livrou de muitos perigos e o ajudou a dar 

sempre de si boa conta. Acerca dos receios que muitos colonos tiveram, afirma ter 

remediado a situação o melhor que pôde, tendo, para todos, feito autos e assentos acerca 

das suas liberdades e privilégios que tinham na condição de «mandar presentar a V.A. e 

requerer de sua justiça». 

Refere-se ainda ao provedor-mor António Cardoso e ao seu regimento que 

trouxe novidades nos assuntos de fazenda, e quanto ao labor na capitania diz que os 

cinco engenhos «estam de todo moentes e corentes e cada dya se fazem mais fortes as 

casas deles»
112

. 

Termina com um pedido ao Rei «que mande conpryr e guardar as llyberdades e 

prevyllejos conteudos em minhas doações e foral aos moradores e povoadores que eu 

tyver asentados por moradores e povoadores em o llyvro  da matricolla e tonbo que por 

ysso he feyto des o pryncipyo e com ysto deixe me fazer e vera ho proveyto que se dyso 

sege»
113

. 

Pereira da Costa apurou que Duarte Coelho fez duas viagens ao reino. Uma no 

princípio da década de quarenta e que, em fins de 1541, já estava de volta à sua 

capitania, onde maior impulso imprimiu então aos trabalhos e desenvolvimento da sua 

Nova Lusitânia
114

; outra em 1553 levando consigo os seus dois filhos, Duarte e Jorge de 

                                                 
112

 Verifica-se progresso na produção de açúcar na sua Capitania quando declina a produção na ilha da 
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Albuquerque, nascidos em Olinda, deixando o governo da capitania entregue a sua 

esposa Brites de Albuquerque
115

.  

Desta vez Duarte Coelho foi mal recebido pelo Rei, tendo-se, então, recolhido a 

casa, onde faleceu no ano seguinte. 

A Duarte Coelho sucedeu, como segundo donatário, o filho primogénito Duarte 

Coelho de Albuquerque que, com o seu irmão Jorge, fora educado na metrópole.  

Ambos vieram a participar na batalha de Alcácer Quibir, na qual faleceu Duarte de 

Albuquerque e ficou gravemente ferido Jorge de Albuquerque Coelho. Este ficou 

estropiado e feito refém em Fez. Resgatado, após a morte do  irmão, herdou a capitania 

de Pernambuco que procurou desenvolver e eram muito apreciados os seus talentos. 

Foi-lhe dedicado por Bento Teixeira o poema intitulado Prosopopéa e, a seu convite, os 

Franciscanos e Beneditinos fundaram os seus conventos em Olinda.  

           Braamcamp Freire refere-se ao 2.º donatário de Pernambuco, também como 

fidalgo da casa d’ El Rei que teve mercê de sucessão na capitania alguns anos após o 

falecimento do pai. Note-se que a carta de doação da Capitania ao 2.º Donatário, dada 

em 24 de Novembro de 1561,  já menciona a «capitania de parnambuqo» 
116

. 

 Como se disse, a seu irmão sucedeu como 3.º donatário, Jorge de Albuquerque 

Coelho que também era fidalgo da Casa Real, conforme consta na extensa carta de 

doação da capitania de Pernambuco datada de 5 de Maio de 1582 
117

.   

Jorge de Albuquerque Coelho casou duas vezes e teve descendência. Segundo 

diz Gonsalves de Mello, faleceu em Portugal entre 1600 a 1603
118

. É do seu tempo, um 

mapa, com a localização das capitanias do Brasil 
119

. ( Fig. 1) 

O seu primogénito, Duarte de Albuquerque Coelho, sucedeu-lhe como 4.º 

donatário, e Mathias de Albuquerque veio a distinguir-se como notável general.  

  O 4.º donatário, Duarte de Albuquerque Coelho, mais tarde, ao publicar as suas  

Memorias Diárias de la Guerra del Brasil, por discurso de nueve años, empeçando 
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desde el de MDCXXX, apresenta-se com o título de Marquês de Basto, Conde e Senhor 

de Pernambuco, e das seguintes vilas de Olinda, S. Francisco, Madalena, Bom Sucesso, 

Vila Formosa e  Iguaraçú; e ainda como Gentil-homem da Câmara de Sua Majestade 

Filipe IV e do seu Conselho de Estado. Esta obra foi publicada em Madrid no ano de 

1654 pelo impressor Diego Diaz de la Carrera. 

  

                             2.2. A criação da vila de Olinda. 

                                                                   

      No Foral dado à vila de Olinda pelo primeiro donatário Duarte Coelho
120

, consta 

que ele entrara pela barra de Itamaracá em 9 de Março de 1535, tomando posse da sua 

capitania 
121

.    

 Veio com uma “grossa” armada e, segundo a narrativa de Frei Vicente do 

Salvador, desembarcou no rio de Igaraçu, onde chamam os Marcos, porque «ali se 

demarcam as terras de sua capitania com as de Tamaracá e as mais que se deram a Pêro 

Lopes de Sousa, onde já estava uma feitoria de el-rei 
122

 e uma fortaleza de madeira que 

el-rei largou» 
123

. 

Deste local dos Marcos saiu navegando Duarte Coelho pelo rio Igaraçu acima, 

duas léguas, e saltaram em terra não sem grande oposição do gentio
124

. 

A resistência oferecida foi vencida a vinte e sete de Setembro, dia dos mártires 

Santos Cosme e Damião, tendo sido consagrada à sua memória aquele lugar, onde foi 

levantada uma igreja e dado princípio a uma povoação que depois passou a vila com os 

nomes dos santos mártires, e foi a primeira da capitania.  

                                                 
120

 Foral dado em Olinda a 12 de Março de 1537,  pelo donatário Duarte Coelho « a esta Vila e moradores 
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  A localidade, que recebeu o nome de Igaraçu, corruptela de “ygara- açu” (barco 

grande) termo originário dos índios, vem do facto de ser o porto, desde os primeiros 

anos da colónia, visitado por barcos que o atingiam com o concurso da maré
125

. 

Foi daquela antiga feitoria
126

, segundo Frei Vicente do Salvador, que o donatário 

deu ordem para que se fundasse a vila de Igaraçu, para a qual «mandou vir de Vianna 

seus  parentes, os quais vieram logo com suas mulheres e filhos, e começaram a lavrar a 

terra entre os mais moradores que já havia, plantando mantimentos e canas de açúcar, 

para o que começava já o capitão a fazer um engenho»
127

. 

A categoria de vila, porém, teve - a logo à fundação da povoação, conferida pelo 

donatário Duarte Coelho, em virtude da faculdade régia que a respeito gozava pelo 

artigo quarto da carta de doação da capitania de Pernambuco, impondo- lhe o nome de 

Santa Cruz, como se vê já da sua menção no foral da Vila de Olinda, outorgado pelo 

mesmo donatário em 1537, com a fixação dos limites de ambas as villas assim 

expressos: « E porque do Rio Doce para a banda do norte fica com o termo de Santa 

Cruz, outro tanto ao longo do mar, duzentas braças pela terra dentro de arvoredo para 

madeira e lenha do povo da vila de Santa Cruz, assim como atrás conteúdo é para a vila 

de Olinda». 

Essa denominação da vila, dada pelo donatário, vem naturalmente, da de Santa 

Cruz, que recebeu o rio Jussará, que separa o continente da ilha de Itamaracá, imposta 

por D. João III na carta de doação da capitania dada a Duarte Coelho. Mas predominava 

o nome vulgar de Igaraçú, originário dos índios e já corrente quase que 

contemporaneamente à sua fundação, porquanto em 1548 Hans Staden só trata da 

localidade com o nome de Garasú. Alguns autores, porém,  escreveram Igarassu.     

Essa vila foi a primeira residência de Duarte Coelho que, a seguir, encaminhou-

se para o sul, pelo litoral, até que descobriu as colinas de Marim com uma grande 
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povoação de índios e, apossando-se delas, fundou a vila de Olinda
128

, escolhendo-a para 

sede do governo da capitania
129

. O nome de Olinda teria sido posto pela exclamação 

geral ante a beleza e esplendor do panorama.  

Neste ano de 1535, Duarte Coelho ocupou a eminência compreendida hoje entre 

as igrejas da Misericórdia e a Catedral, segundo nos diz Pereira da Costa. Aí levantou as 

primeiras habitações, um forte regularmente construído, e uma capela dedicada a N.ª S.ª 

da Graça 
130

. 

Refere Simão de Vasconcelos que a fortificação constava de uma torre de pedra 

e cal que estava em ruínas no final  do século XVII; o seu abandono vinha de longe, 

porquanto as crónicas não o mencionam entre as fortificações que opuseram resistência 

à entrada dos holandeses em 1630
131

. 

Duarte Coelho lutou imenso para firmar não só a posse de Olinda
132

, como a de 

todo o território que compreendia o termo da sua doação, e teria mesmo sucumbido se 

não fosse um homem superior e não tivesse firmado uma aliança com os índios 

Tabajaras, que tinham à sua frente o valente Tabira 
133

, que tão bons serviços prestou à 

causa da civilização 
134

. 

Dois anos depois, já estava organizada a governança da capitania e em 12 de 

Março de 1537 firmava Duarte Coelho o foral da vila de Olinda dado «a esta vila de 

Olinda para seu serviço e todo o seu povo moradores e povoadores dela»
135

. 

O traslado do Foral transcrito por Pereira da Costa foi obtido de uma certidão 

passada pela Câmara de Olinda em 28 de Março de 1822 
136

. Eis algumas partes do 

documento:  
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«Duarte Coelho, Fidalgo da Casa de El- Rei Nosso Senhor, Capitão Governador destas 

terras da Nova Luzitânia por El – Rei Nosso Senhor […] 

Faço saber a quantos esta minha carta virem, que o ano de nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Cristo de 1550 anos, aos 17 dias do mês de março do dito ano, a requerimento dos 

Vereadores e Procurador do Conselho desta vila de Olinda, foi mandado tirar do livro 

do tombo e matrícula, carta de doação das coisas que êle dito senhor e governador tinha 

dado a esta Vila e moradores e povoadores dela, as quais foram dadas pelo dito senhor e 

governador na era de 1537, as quais coisas dadas são as seguintes: 

No ano de 1537 deu e doou o senhor governador a esta sua Vila de Olinda, para seu 

serviço e de todo o seu povo moradores e povoadores dela, as coisas seguintes: Os 

assentos deste monte de fraldas dele para casaria e vivendas dos ditos moradores e 

povoadores, as quais lhes dá livres de foros e isentas de todo o direito para sempre, e as 

Várzeas das Vacas e a de Beberibe e as que vão pelo caminho que vai para o Paço do 

governador, e isto para os que não têm onde pastem os seus gados, […] 

O Rocio que está defronte da Vila para o Sul até o ribeiro, e do ribeiro até à lombada do 

monte que jaz para os mangues do rio Beberibe onde se ora faz o Varadouro em que se 

corrigiu a Galeota […]  

E porque do Rio Doce para a banda do Norte fica com o termo de Santa Cruz, outro 

tanto ao longo do mar, duzentas braças pela terra dentro de arvoredo para madeira e 

lenha do povo da vila de Santa Cruz, e assim como atrás conteúdo é para a vila de 

Olinda. 

O monte de Nossa Senhora do Monte, águas vertentes para toda a parte, tudo será para o 

serviço da Vila e povo dela, tirando aquilo que se achar ser da casa de Nossa Senhora do 

Monte, que é de cem braças da casa ao redor de toda a parte; e assim o valinho que é da 

banda do Norte, rodeia o dito monte pelo pé até o caminho que vai da Vila para o Val de 

Fontes, para o Curral Velho das Vacas, que isto é da dita casa de Nossa Senhora do 

Monte
137

. […]  

Todas as fontes e ribeiras ao redor desta Vila, dois tiros de besta, são para o serviço da 

dita vila e povo dela; fa-la-a o povo alimpar e corrigir às suas custas. Todos os mangues 

ao redor desta vila que estão ao longo do rio Beberibe para baixo, e para cima até onde 

tiver terra de arvoredo, e os do Rio dos Cedros e Ilha do Porto dos Navios. Os 

Varadouros que estão dentro do Recife dos Navios e os que estiverem pelo rio arriba 
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dos Cedros e de Beberibe, e todo outro Varadouro que se achar ao redor da vila e 

terreno dela, será para serviço seu e do seu povo. 

Isto foi assim dado e assinado, e mandado a mim Escrivão que disto fizesse assento, e 

foi assinado pelo dito Governador a 12 de março do ano 1537»
138

. 

 Os Oficiais da Câmara de Olinda, passados treze anos, requereram um 

aditamento que foi feito pelo donatário nos seguintes termos:  

 «E assim hei por bem de lhe dar e confirmar para sempre. E assim mando que todo o 

povo se sirva e logre dos ditos matos, lenhas e madeiras para casas, tirando fazer roças 

que não farão, e assim árvores de palmo e meio de cesta, e  daí para riba não cortarão 

sem minha licença ou dos meus oficiais que por mim o cargo tiverem, porque as tais 

árvores são para as outras coisas de maior substância em especial, sob pena posta em 

meu regimento, e assim resguardarão tôdas as madeiras e matos que estão ao redor dos 

ribeiros e fontes. 

A qual carta foi tirada do livro e matrícula do livro de tombo das terras e causas dela, 

que o Governador mandou fazer quando chegou a esta terra na era de trinta e cinco,  a 9 

de março do dito ano, que tomou posse desta terra, capitania e governança delas, 

jurisdições, liberdades, privilégios e Alvarás de Sua Magestade, dos ditos privilégios e 

doações; Foral que o dito Senhor tem para si e para os seus herdeiros, moradores e 

povoadores delas conforme as ditas doações, Foral e Alvarás, a qual foi tirada a 

requerimento dos ditos Vereadores e por mandado do dito Senhor Governador aos 17 

dias do mês de  março do ano 1550. 

Gaspar de Barros a fêz dia, mês e ano acima escrito, na ausência de Bartolomeu Dias, 

Escrivão das datas e por mandado do dito Senhor Governador dia mês e ano atrás 

escrito de 1550, a qual é assinada pelo dito Senhor Governador e selada com o seu sêlo 

de suas armas.  Duarte Coelho 
139

 » 

  É deste ano de 1540, como consta de umas notas consignadas no livro do 

tombo da Câmara de Olinda escritas pelo chantre José de Jesus Menezes e publicadas 

em 1872 no periódico “A Santa Cruz”, que data a fundação da igreja matriz de S. 

Salvador de Olinda, em sua primitiva construção, e depois elevada ao predicamento de 

catedral com a criação do bispado em 1676. 

A fundação desse templo liga- se a uma lenda, narrada por frei Vicente Salvador, 

relativa à situação crítica vivida em Olinda com os seus habitantes sujeitos a apertado 
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cerco dos gentios. Descreve a intervenção de Vasco Fernandes de Lucena nestes termos: 

«[…] uma vez que o cerco era mais apertado e estavam os de dentro receosos deles 

entrarem, saiu ele só fora e lhes começou a pregar na sua língua brasílica que fossem 

amigos dos portugueses, como eles eram seus, e não dos franceses, que os enganavam e 

traziam ali para que fossem mortos. E logo fez uma risca no chão com um bordão que 

levava, dizendo-lhes que se avisassem que nenhum passasse daquela risca pera a 

fortaleza, porque todos os que passassem haviam de morrer. Ao que o gentio deu uma 

grande risada, fazendo zombaria disto, e sete ou oito indignados se foram a ele para o 

matarem, mas, em passando a risca, caíram todos mortos, o que visto pelos mais 

levantaram o cerco e se puseram em fugida. Não crera eu isto, posto que o vi escrito por 

pessoa que o afirmava, se não soubera que neste próprio lugar onde se fez a risca, 

defronte da torre, se edificou depois um sumptuoso templo do Salvador, que é matriz 

das mais igrejas de Olinda, onde se celebram os divinos ofícios com muita solenidade 

[…]»
140

.  

Vasco Fernandes de Lucena era um fidalgo que viera com o donatário Duarte 

Coelho em 1535 e trazia despacho de feitor e almoxarife da fazenda real da capitania de 

Duarte Coelho. Foi o primeiro alcaide – mor de Olinda e a ele se referiu o donatário de 

modo muito honroso numa  carta ao Rei. 

Entretanto, como escreve Fr. Vicente do Salvador, a Vasco Fernandes de Lucena 

se afeiçoara a filha de um principal dos índios e de quem tinha já filhos, e esse principal 

tinha honra em tê- lo por genro porque o consideravam grande feiticeiro. Ele era  muito 

versado na língua brasílica
141

. 

  No ano de 1540 já estava construída a igreja de Nossa Senhora da Luz bem 

como instituída a Santa Casa da Misericórdia de Olinda com a sua igreja e hospital. Não 

consta precisamente a data da instituição da Misericórdia de Olinda, mas, como 

assevera Pereira da Costa, foi a primeira que se erigiu no Brasil, e essa prioridade  prova 

com um documento inserto na pág. 17 do Livro do Tombo da freguesia de N.ª S.ª da 

Luz, escriturado desde 1755, pelo qual se evidencia que a Santa Casa da Misericórdia de 

Olinda já existia em 1540, muito antes da de Santos que geralmente é apontada como a 

primeira fundada no Brasil. Diz que se prova essa antiguidade por um auto de 

demarcação de terras que ficaram de Pedro Fernandes Vogado que as deixara ao 
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hospital da Misericórdia de Olinda, cujas terras então fizeram demarcar o provedor e 

mais irmãos da dita Misericórdia em 9 de Janeiro de 1540
142

.  

 

           2. 3. As Sesmarias          

          

 Não se conhecem casos de sesmarias
143

, em Portugal, anteriores ao século XIII. 

Daí por diante, e até fins do século XV, distribuíram-se geograficamente pelas Beiras, 

Estremadura, Alentejo e Algarve 
144

.  

 Adoptadas como medida de colonização interna, para promover o aumento da 

área agricultada, garantindo a fixação do povoador e o aproveitamento do solo, as 

sesmarias podiam revestir a forma plena de propriedade alodial, como também de 

enfiteuse, aforamento, etc. A obrigação do cultivo era a condição essencial da sesmaria,  

mas o prazo para o amanho efectivo nem sempre ficava indicado com precisão.  

 Na sequência da crise demográfica do século XIV foi, no reinado de D. 

Fernando, que se publicou a Lei das Sesmarias promulgada em Santarém a 28 de Maio 

de 1375 
145

. 

As sesmarias não tiveram a sua vigência apenas na Idade Média nem resultaram 

somente dos condicionalismos da Reconquista dos territórios da península Ibérica 

invadidos pelos Mouros. Na realidade, tanto nas ilhas do Atlântico como no Brasil, 

serviram de princípio norteador ao desbravamento do solo. 

 As doações de terras no Brasil foram iniciadas desde a estada de Martim Afonso 

de Sousa, em S. Vicente no ano de 1532, e foram previstas nas cartas de doação e forais 

dos donatários, bem como nos regimentos do governador-geral, provedor-mor e 

provedores da Fazenda. Eram feitas tendo como única obrigação o aproveitamento e o 

pagamento do dízimo à Ordem de Cristo 
146

. 

 Com o sistema donatarial, D. João III determina aos capitães-donatários que 

distribuam terras «de sesmaria» e, uma vez passada a carta de data, o colono entra 

imediatamente na posse e domínio da terra.  Por vezes, as cartas e os forais dados aos 
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donatários, não falam abertamente, em aproveitamento, contudo o pressupõem, sem 

sombra de dúvidas, pois aludem às normas das Ordenações, onde o assunto está 

regulado, cabendo lembrar que na introdução, o rei  aponta, como razão de sua política, 

o «muyto proveyto... de a dita terra se povoar e aproveitar» 
147

. 

Quando Tomé de Sousa foi nomeado governador-geral do Brasil, ordena – lhe o 

soberano, no regimento de 17 de Dezembro de 1548, que edifique «hua fortaleza e 

povoação grande e forte en hum lugar conveniente», assinalando – lhe, como «termo e 

limite , seis léguas para cada parte», outorgando – lhe faculdade de distribuir «as terras 

que esteverem demtro no dito termo», de acordo com o foral e as normas das 

Ordenações . Quanto às terras situadas além do referido termo, até o rio São Francisco 

deveria  o Governador examinar os pedidos e escrever  ao Monarca «pera vos eu niso 

mandar o que ouver por bem que façais». Costa Porto diz não conhecer nenhuma 

determinação régia a respeito da distribuição de tais terras, mas o certo é que os 

Governadores passaram a distribuí-las de sesmaria na forma do costume 
148

. 

Após a nomeação do Governador geral, Duarte Coelho reclamou, como vimos,  

junto do Rei na defesa de seus direitos, e D. João III ter – lhe – ia aceite as justas 

ponderações, pois na carta de 24 de Novembro  de 1550 o donatário alude a essa 

resposta régia»
149

.  E uma carta do Governador geral confirma esta situação, 

esclarecendo não ter ido a Pernambuco, por haver recebido ordens do Soberano para 

que o não fizesse. 

Assegurada a autonomia da “Nova Lusitânia”, o processo de distribuição de 

terras permaneceu inalterado, mantida a faculdade anteriormente outorgada 
150

.  

              Depois de 1549, com o Regimento dos Provedores, devia o morador, para 

adquirir o domínio, registar a data nos livros da Provedoria e, desta forma, a terra 

distribuída pela autoridade competente, aproveitada nos termos legais passava a 

constituir património do colono 
151

.   

O Regimento dos Provedores repete o preceito e aponta a sanção, ao ordenar 

tenham «sempre o cuidado de saber se as pessoas a que asy forão dadas as ditas 

sesmarias as aproveitarão e, achando que as não aproveitarão, o mandarão noteficar aos 

capitães pera elles as poderem dar a outras pessoas que as aproveitem, e os ditos 
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capitães serão obrigados de dar terras, pera nam estem por aproveitar»
152

. Por exemplo, 

a  Provisão de 27 de Outubro de 1571 ordenava a Cristóvão de Barros «considerasse 

devolutas e distribuísse as terras que dentro de um ano não fossem aproveitadas»
153

.   

No entanto, o problema do aproveitamento não foi olhado com tanto rigor nos 

primeiros tempos. Em primeiro lugar, o sesmerialismo brasileiro tinha como objetivo 

imediato menos o abastecimento da população do que o povoamento da colónia, que era 

questão fundamental nos primeiros tempos da colonização do Brasil.  

  Mas o sesmeiro
154

 não ignorava o risco de infringir os termos da data, quando 

motivos de força maior o impediam de satisfazer as exigências legais e, então,  

apressava-se em pedir prorrogação do prazo
155

.  

  Sobretudo no primeiro século, havendo terras em demasia as autoridades  

fechavam os olhos, e o sesmeiro, por vezes, passava anos e anos sem cuidar do solo, 

aguardando oportunidade, sem medo de comisso, que seria raro. Mas se surgisse alguma 

demanda e a sesmaria não estava aproveitada, era sesmaria cuja concessão caducava 

irremediavelmente, como se vê de alguns episódios conservados no Tombo do Mosteiro 

de São Bento de Olinda 
156

. 

            Em Pernambuco, Duarte Coelho instituíra um serviço de registo, de carácter 

meramente administrativo, para controle das distribuições, dentro do espírito de ordem, 

de disciplina, de método que o caracterizavam. Depois, entrou em vigor o Regimento 

dos Provedores, segundo o qual: «os ditos provedores cada hum em sua provedoria fará 

fazer um livro em que se registrarão tôdas  as cartas de sesmaria de terras e agoas que os 

capitães teverem atee ora e ao diante derem e as pessoas ... serão obrigadas a registar as 

cartas das dytas sesmarias do dia que lhe forem dadas e hum ano e não as registando no 

dito tempo as perderão»
157

.        

 Os reis continuavam a incentivar as dadas de sesmaria. É muito claro o alvará  

de 8 de Dezembro de 1590, onde se lê: « pela informação que tenho do grande benefício 

e muito proveito que se poderá conseguir a meus vassalos de se povoarem as terras do 

                                                 
152

 Costa Porto, op.cit.,p. 117. 
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Brasil, e querendo que os frutos e proveitos delas se lhe comuniquem, para que com 

mais facilidade as queiram povoar e viver nelas, para as lavrar e aproveitar, hei por bem 

(...) lhes sejam dadas terras de sesmarias, para nelas plantarem seus mantimentos e 

fazerem roças de canaviais para sua sustentação» 
158

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ao pedido da data, seguia – se normalmente o registo, não sendo raro, 

entretanto, procrastinar – se a própria legalização da sesmaria. Por vezes, o colono 

começava simplesmente ocupando a terra, ali realizava  melhoramentos, iniciava o 

aproveitamento, e somente depois tratava de enviar o pedido, processo, todavia, 

perigoso, porque se outro, mais esperto, ou por simples acaso, solicitasse a mesma área 

podiam surgir graves inconvenientes. No entanto, havendo pedidos simultâneos, o 

posseiro levava vantagem, principalmente depois da legislação de 1753, em que foi 

determinado que desse preferência «aos que tiverem roteado e cultivado os sítios», 

mesmo tratando-se de rendeiros, pelo princípio de que as sesmarias foram dadas para 

exploração e não para darem de renda.   

Em fins do século XVII, as datas de sesmaria passaram a carecer de confirmação 

régia. E, também, as terras de sesmaria, por carta régia de 20 de Janeiro de 1699 dirigida 

ao provedor da fazenda real de Pernambuco
159

, passaram a pagar um foro tendo em 

vista a sua qualidade e bondade. A medida não surgiu, entretanto, sem reacção dos 

juristas, na tradição da opulenta escola portuguesa de juristas, que firmavam a 

gratuidade das datas 
160

.         

            

                                              2.4. O início da Missionação 

                                

 A motivação religiosa esteve presente no pensamento dos monarcas e nas  

orientações com que influíram nos actos da expansão ultramarina portuguesa e também 

castelhana, como se depreende de diversos estudos, mesmo os de cunho 

acentuadamente económico ou jurídico, como os de Frédéric Mauro
161

 e de Ruy de 

Albuquerque
162

 . 
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 O cronista Gomes Eanes de Zurara, aludindo à descoberta e povoamento da 

Madeira, refere, para a expansão portuguesa, a inseparabilidade dos dois conceitos de 

«serviço de Deus» e de «bem comum», simbiose desejada da felicidade terrena 

acompanhada pela esperança da felicidade eterna, união que a própria teologia, 

conforme salienta Vasconcelos de Saldanha, vem promover e justificar como garante da 

harmonia que nas sociedades, no plano temporal e, em princípio, cabe ao Monarca, 

primeiro que todos, promover
163

. 

 Vejamos, em resumo, o inicio da missionação e a expansão da Igreja, 

especialmente em Pernambuco .   

 

                        2.4.1.  Ordem de S. Francisco 

 

A Ordem Franciscana teve a primazia no Brasil, pois um grupo de oito 

missionários vinha com Pedro Álvares Cabral em 1500 quando este, em viagem para a 

Índia, veio a descobrir (ou achar)
164

, no continente americano,  a terra que denominou 

de Santa Cruz.  

Como se sabe, Frei Henrique Soares, de Coimbra, foi o celebrante das duas  

missas que houve, na ocasião, nessa “quarta parte do mundo”. Acompanhavam-no : Frei 

Gaspar, Frei Francisco da Cruz, Frei Simão, de Guimarães, Frei Luís do Salvador, Frei 

Mafeo, Frei Pedro Neto, corista com ordens sacras, e o Irmão leigo Frei João de 

Vitória
165

.   

A primeira missa foi celebrada no Ilhéu da Coroa Vermelha, de Porto Seguro, a 

26 de Abril, num tosco altar;  e no 1º de Maio, sexta- feira, foi celebrada em terra do 

novo continente. Pedro Álvares Cabral e Frei Henrique ergueram uma cruz com as 
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armas de Portugal que em procissão 
166

 foi conduzida para um pequeno alto e aí 

chantada 
167

.   

Foram poucos os Franciscanos que nos primeiros tempos ficaram no Brasil 

exercendo acção evangelizadora junto aos colonos e índios, entre os quais alcançaram 

algum fruto. Logo no ano de 1505 dois deles foram trucidados num levante geral 

conforme nos dá notícia Frei Jaboatão 
168

, e um terceiro mártir às mãos dos Tamoios foi 

martirizado em 1532  na vila de S. Vicente 
169

. 

No que se refere a Pernambuco,  Frei Jaboatão 
170

 dá como presente em Olinda 

um religioso franciscano que teria vindo com o donatário Duarte Coelho em 1534 ou 

alguns anos depois. Afirma que ele teria construído uma capela de S. Roque, no sítio 

onde mais tarde se edificou o mosteiro de São Bento e quando, em 1551, os Jesuítas 

chegaram a Olinda, já não o encontraram.  

Sabe-se que em 1576, ou alguns anos antes, em Olinda, já havia Terceiras 

franciscanas que viviam em recolhimento (primeira Casa do Brasil de senhoras em 

comunidade religiosa), das quais fazia parte a Irmã Maria da Rosa que doou em 1585 

este recolhimento aos Franciscanos para primeiro convento
171

. 

Eram missionários avulsos os franciscanos que, nas primeiras décadas, vinham 

para o Brasil.  No entanto, na primeira tentativa de conquista da Paraíba, Frutuoso 

Barbosa trouxe, entre outros sacerdotes, alguns franciscanos
172

.  

No ano de 1585 a Ordem Franciscana estabeleceu-se definitivamente no Brasil 

173
.  A novel custódia teve confirmação pontifícia por bula de 27 de Novembro de 1586 

do papa Xisto V, também franciscano
174

. Assinale-se que a criação da Custódia do 

Brasil, da Ordem Franciscana, em Olinda, foi concedida devido aos inúmeros apelos 

dos moradores de Pernambuco e, também, ao apoio dado pelo seu donatário Jorge de 
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Albuquerque Coelho
175

. Pode também considerar-se um fruto da Reforma da Província 

de Santo António de Portugal aprovada pelo Breve pontifício Sacrae Religionis 

sinceritas de 8 de Agosto de 1568
176

.  

O custódio Frei Melchior de Santa Catarina chegou a Olinda em Abril de 1585 

sendo acompanhado por sete irmãos franciscanos, a saber: Frei Francisco de São 

Boaventura, Frei Francisco dos Santos, Frei Affonso de Santa Maria, Frei Manuel da 

Cruz, Frei António dos Martyres, Frei António da Ilha e Frei Francisco da Cruz.  

Estabelecida a Custódia e fundado o Convento de N.ª S.ª das Neves na vila de 

Olinda, nesse mesmo ano, os frades logo trataram de iniciar o apostolado que, 

primeiramente, foi voltado ao confessionário e às pregações. Depois, passaram a 

dedicar-se à catequese indígena e tiveram de enfrentar alguma resistência por parte dos 

colonos
177

. 

Diante do trabalho pacificador desempenhado pelos franciscanos em 

Pernambuco, outras Capitanias passaram a solicitar a criação de novos conventos. 

Assim, na Bahia, dois anos depois, foi fundado o Convento de S. Francisco. Em 

Pernambuco, na vila de Igaraçu no ano de 1588 fundou-se o de Santo António e, em 

1590, na Paraíba foi fundado o Convento de Santo António
178

. 

Quanto a esta última data existe divergência na historiografia paraibana, sendo 

apresentadas as datas de 1588 e 1589 como nos relatam Idelbrando Alves de Lima e 

Danielle de Lima 
179

.  

Entretanto, a acção missionária  dos Franciscanos foi-se desenvolvendo, sendo  

dezoito o número das missões que o primeiro custódio deixara ordenadas, 

especialmente nas capitanias de Pernambuco e Paraíba
180

. 

Na Paraíba registou-se discórdia entre as duas Ordens missionárias. Os padres da 

Companhia de Jesus tinham sido os pioneiros na catequese dos índios da Paraíba e 

sentiram-se ameaçados com a presença dos franciscanos nas aldeias dos nativos. O 

método de doutrinação dos franciscanos era considerado menos rígido e, por isso, foi 

apontado como a principal causa da rivalidade entre as duas ordens, pois,  muitos dos 
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catecúmenos que estiveram sob os cuidados dos jesuítas abandonaram-nos na busca 

daquela forma de catequese. 

Houve contendas entre as duas ordens, «causando embaraços no 

desenvolvimento da cristianização indígena e da própria colonização portuguesa na vila 

de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, gerando ainda escândalos entre os colonos 

residentes»
181

. 

O governador da Paraíba, Frutuoso Barbosa, a este respeito, resolveu escrever ao 

rei. A resposta de Filipe I, datada de 1593, veio no tempo do governador Feliciano 

Coelho de Carvalho, e foi favorável aos franciscanos, passando estes a terem à sua  

responsabilidade as aldeias da capitania.  

Contudo, não demoraram a aparecer os atritos com o governador. Este colocava-

se aparentemente em defesa da liberdade dos indígenas, contrapondo-se aos castigos 

que, severamente, eram aplicados pelos franciscanos. O desentendimento com o 

governador agravou-se até que este «mandou invadir a aldeia de Santo Agostinho, 

quebrar o tronco usado nos castigos e falou aos índios que eles não seriam obrigados a 

ser cristãos, tornando-se livres para fazerem o que bem quisessem»
182

. Após o que os 

franciscanos largaram as aldeias e recolheram ao convento. No entanto, apresentaram as 

sua reclamações ao Governador geral D. Francisco de Sousa, «que os readmitiu nas 

aldeias, ordenando que eles deveriam continuar exercendo o poder temporal sobre os 

indígenas»
183

. 

Nesta questão que se prolongava, pode admitir-se que o governador não se 

apresentava com total isenção na defesa da liberdade dos índios pois, segundo alguns  

autores, «o mesmo objectivava usar a mão-de-obra indígena sem a interferência dos 

franciscanos»
184

.  

Agravando-se o desentendimento com o governador Feliciano Coelho de 

Carvalho e havendo inúmeras reclamações por parte dos colonos, os franciscanos, em 

1619, resolveram abandonar as aldeias indígenas, encerrando o seu trabalho catequético 

na Paraíba que foi entregue aos representantes do clero secular.  
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Só em 1705 os franciscanos voltaram a aceitar trabalho de catequese, desta vez 

na missão dos Cariris, no sertão paraibano 
185

. 

 

                              2.4.2. Companhia de Jesus  

 

             Os jesuítas cedo marcaram a história dos Portugueses no Oriente, lembra Jaime 

Cortesão observando que também «no Brasil, aparecem-nos a todo o vulto, erguidos no 

primeiro plano, imprimindo direcção espiritual à colónia, animando as lutas contra o 

invasor e, temperando até onde lhes foi possível, os excessos e os desregramentos dos 

colonos» 
186

. 

 Vieram em 1549 quando seis jesuítas acompanharam o Governador geral Tomé 

de Sousa na sua viagem para o Brasil, entre os quais seguia o Padre Manuel da 

Nóbrega.  

 Servidos de uma fé e zelo notáveis, alguns dos quais formados nas melhores 

universidades, tornaram-se intermediários quase sempre respeitados, entre o colono e o 

indígena, servindo de escudo a uns e a outros nos casos frequentes de agressão mútua.  

 Datam de 1561 os esforços para os aldeamentos, com a organização da primeira 

“Aldeia de S. Francisco”, com igreja construída pelo Padre Gonçalo de Oliveira.  Não 

se pôde então sustentar residência nela, por falta de missionários, e porque a obra da 

fundação do Colégio de Olinda
187

 absorvia as energias dos poucos Padres de 

Pernambuco.  

De todas as Aldeias do distrito de Pernambuco, fundadas ou administradas pelos 

Padres, desde o seu estabelecimento, a primeira cronologicamente foi a de S. Francisco, 

mas a primeira que teve residência estável foi a de “S. Miguel”. Em 1589, tinha 800 

almas, e era superior o Padre Francisco Pinto, futuro mártir de Ibiapaba, acompanhado 

por Gaspar Freire, estudante e língua 
188

. Em 1613, residia nela um Padre famoso nos 

anais da fundação do Rio de Janeiro, Gonçalo de Oliveira, superior do Irmão José de 
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Anchieta, dando-se a coincidência de ser agora, nesta aldeia, superior seu, um 

conterrâneo de Anchieta, o Padre Gaspar Freire, e com eles mais dois irmãos
189

.  

A residência dos Padres, tendo em conta as várias aldeias que então se 

organizavam em Pernambuco até à fronteira da Paraíba e no Rio Grande, facilmente se 

transferia de uma para outra, quando nisso houvesse utilidade ou para condescender 

com emulações indígenas que queriam ter um padre na sua aldeia. Por vezes ficava a ser 

“de visita” a uma aldeia, cuja “residência” deixava provisoriamente ficando encarregado 

dela algum Índio de mais piedade e confiança. 

Em 1589, havia uma na Paraíba, populosa; em 1601, outra no Rio Grande; em 

1605 e 1606, a “Aldeia Antónia”, de Índios Potiguares. Antónia, já cristã, era quem 

governava esta aldeia do Rio Grande. Ao mesmo tempo trabalhava-se com outro grupo 

de Potiguares, diferente deste do Rio Grande, e ainda com outro género de Tapuias não 

muito distinto dos Potiguares nos costumes, mas inteiramente diferentes na língua
190

. 

Em 1612 havia a “Aldeia do Camarão”, também no Rio Grande. A de 

“Tambuçurama”, também nomeada, era, indo de Pernambuco, «a 1.ª no distrito do Rio 

Grande». Em 1621 encontra-se ainda o nome indígena de “Itapicirica”, como aldeia da 

Companhia de Jesus. 

         Em 1621 o Catálogo dá esta indicação singular: “Aldeia de S. Miguel e 

Tabuçurama”. Singular, porque a aldeia de Tabuçurama era «primeira do distrito do Rio 

Grande», escreve o Padre Pero de Castilho, quando por ela passou em 1613 
191

.  Na 

aldeia de S. Miguel e Tabuçurama, naquele ano de 1621, residiam o Padre Diogo Calvo, 

Superior, o Padre João Baptista e os Irmãos estudantes Bernardo de Sequeira e 

Francisco Carneiro, que veio depois a ser Provincial, em tempo que pôde favorecer e 

recomendar o Padre Manuel de Morais, último superior da Aldeia de “S. Miguel de 

Muçuí”, pois o era ao dar-se a invasão holandesa. 

Tem, de certo, conexão com aquela mudança dos Padres de S. Miguel para 

Tabuçurama, a Ânua do Padre António Vieira de 1626. Tendo dito como os Índios da 

aldeia de Una pediam Padres da  Companhia, continua nos termos seguintes: 

«Não foram só estes, os que movidos da caridade dos Padres, e zelo de se aproveitarem 

deles, os pediram; também os da Aldeia de Nossa Senhora da Conceição, em 

Tabuçurama, tanto que souberam serem chegados alguns dos nossos, dos que a fúria 
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190

 ARSI, Annuae Litterae (1605-1606) de Fernão Cardim, Bras. 8, 62, apud Idem, Ibidem,  p. 334. 
191

 ARSI, Annuae Litterae Bras, 8, 181, apud Idem, Ibidem, p. 335. 



                  Parte I- Aspectos jurisdicionais . A capitania de Pernambuco  

 

83 

 

holandesa lançara da Baía, parecendo-lhes esta ocasião boa para alcançar o que tanto 

havia que desejavam, foram-se logo ao Colégio e, pedindo-os, lhos concederam com 

muita consolação sua. Porém, assim como facilmente os tiveram, assim facilmente os 

perderam, porque recuperada outra vez a cidade, se tornaram outra vez a sua estância. 

Foi tanto o sentimento que os Índios tiveram com a sua ausência, tantos os rogos com 

que os tornaram a pedir, que foi necessário, para sua consolação, condescender com 

eles, mudando os da “Aldeia de S. Miguel” para a de “Nossa Senhora de Mecugé”, ao 

menos por algum tempo 
192

.  

 Vieira narra a vinda de armada holandesa que chegara à Baía quando esta já 

estava novamente nas posse dos portugueses, em 1625, e dirigiram-se para norte 

chegando à Paraíba onde desembarcaram na Baía da Traição.   

Desembarcados que foram os Holandeses com os Índios amigos, formando 

esquadrão, marcharam com o desejo de tomar algum refresco de carnes, mas saiu-lhes 

muito ao contrário, porque, rebatidos «dos nossos», foram obrigados a recolher com 

perda de alguns dos seus. Tanto que disto teve notícia, veio o  Governador ao Colégio 

de Olinda pedir os índios e religiosos, para socorrer esta necessidade por terra, enquanto 

o Governador do Maranhão mandava reforços por mar. 

Continuando o seu relato, o Padre Serafim Leite diz que o Reitor logo ordenou a 

dois Padres (Manuel de Morais e Lopo do Couto), e um deles mais exercitado na língua, 

que partissem a toda a pressa em companhia dos Índios, «os quais se convidaram uns 

aos outros, para irem pelejar pela Fé Católica em companhia dos seus Padres e padecer 

os mesmos trabalhos que eles padecessem […]. Chegaram com quatrocentos frecheiros, 

mas nunca se ofereceu ocasião de provar as forças com os holandeses, porque daí a 

poucos dias levantaram ferro e deram à vela. 

Vieira  refere-se aqui, antecipadamente, a António Filipe Camarão. E bem podia 

ser que esta aldeia fosse “Meritibi”, onde o Padre Manuel de Morais encontrou Camarão 

numa das suas excursões missionárias pela Paraíba e pelo Rio Grande 
193

. Em 1629 era 

Superior na Aldeia de S. Miguel e, ao dar-se a invasão holandesa, acorreu com os seus 

Índios, entre os quais se encontrava o próprio Camarão.  

Foi também nos arredores de Muçuí, em Aratangi, que o mesmo Manuel de 

Morais se estabeleceu quando regressou da Holanda. Morais cita diferentes vezes, nos 
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seus depoimentos, a “Aldeia de S. Miguel de Moçuígue”, a «cinco léguas do 

embarcadouro»
194

. 

A aldeia de S. Miguel, por ser próxima do Arraial do Bom Jesus, teve grande 

importância durante os anos da defesa heróica do Arraial, e aí se reuniram muitos 

índios, «vindos do sertão do Ceará», em socorro dos «seus parentes». E nela instalaram 

os Padres um grande hospital de sangue para curar os feridos de guerra
195

. 

Quando se deu a retirada em 1635 
196

 citam-se as aldeias seguintes dos Jesuítas: 

Una, Pojuca, Escada, Muçuí, Carecé, Itapicirica, Tabuçurama. No ano seguinte fundam 

os Jesuítas a de “S. Miguel” em Piracinunga (fronteira de Alagoas), encerrando-se assim 

o primeiro grande ciclo dos Aldeamentos de Pernambuco.  

          O Padre Francisco Pinto no Rio Grande 

O Padre Francisco Pinto, principal agenciador das pazes, em carta de 17 de 

Janeiro de 1600, recapitula e completa as notícias. Achou que havia no distrito do Rio 

Grande, 150 aldeias, já desfalcadas de gente pela terrível epidemia da varíola. Ao serem  

chamados pelos padres, vieram ao Forte dos Reis Magos muitos principais.  

Os Potiguares afeiçoaram-se ao Padre Francisco Pinto e ele declarou-lhes que o 

«Rei dos brancos folgava de lhes dar a paz e não queria que os Portugueses os 

cativassem como dantes faziam e que o Governador também dera ordem ao Capitão 

que, querendo eles as pazes, lhas desse»
197

.  

Diz que convencidos os Índios de que os Padres não eram os que faziam guerra, 

antes buscavam o seu bem, folgavam muito de falar consigo e parece que quem não 

falava consigo não ia consolado; e diz mais: «assim me era necessário estar todo o dia 

tratando e falando, ora com um, ora com outros»
198

. 

A carta vai narrando os usos e costumes dos Potiguares. A seguir veio Francisco 

Pinto ao Colégio de Olinda descansar uns 10 ou 12 dias, e voltou para confirmar as 

pazes, e proceder à primeira instituição de Aldeias e erecção de cruzes nos seus 

terreiros. Depois de voltarem ao forte do Rio Grande, relata que «por assim o querer um 
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grande principal, que foi princípio das pazes, lhes fomos a pôr uma Cruz em um lugar 

onde ele queria ajuntar a sua gente, que estava espalhada por causa das guerras 

passadas. Com muito gosto nosso, alevantamos a Cruz, por ser a primeira que naquele 

sertão deste gentio se alevantava»
199

. 

O exemplo daquele principal estimulou os demais. Buscavam sítios apropriados 

e acomodados, para se fixarem aldeias, com água e terras aptas para lavouras e 

subsistências. 

Francisco Pinto levantou oito cruzes, em outros tantos lugares ao Sul do Forte. 

Com tão intenso trabalho, adoeceu. Recolheu-se ao Forte e ainda mal convalescente 

teve de dar satisfação aos desejos de outros principais, da banda do Norte; e assim 

levantou quatro cruzes. Indo de caminho, vieram outros principais pedir-lhe que fosse, 

dali a «9 ou 10 léguas», levantar-lhes cruz na sua terra. Diz que «esta foi a derradeira 

parte por onde alevantamos cruz daquela banda do Norte»
200

. 

No dia 8 de Agosto de 1603 concedeu Jerónimo de Albuquerque uma data de 

terras, aos Padres da Companhia, no «sítio demarcado da cidade»
201

 . E entre outras 

terras dos Jesuítas no Rio Grande, na Várzea do Ceará-Mirim e no Rio Jundiaí, havia, já 

em 1601, um tracto, «que começa do Esteiro Jaguaribe para o sudoeste até chegar a 

Aguape a que chamam Obure, cercada com o rio Petegi; poderá ser esta terra meia légua 

em quadra: é terra que a maré cobre. Tem muitas madeiras de mangues. É sítio para 

salinas»
202

. Estava lá o Superior que era o Padre Diogo Nunes, e o Padre Gaspar de 

Semperes, «prefeito das obras», sinal de que havia então outras construções, além da 

fortaleza dos Reis Magos que ele como arquitecto dirigira. 

 A primeira missão em regra, partida do Colégio de Olinda ao Rio Grande, foi 

em 1605 e por mar; no ano seguinte repetiu-se a missão, por terra, com os Padres Diogo 

Nunes e André de Soveral
203

 que foram recebidos com grande alegria, tanto pelos 

portugueses como pelos índios. Os primeiros, porque tiveram com quem se confessar, 

aconselhar e consolar, no seu desterro do Forte; os segundos, porque lhes deram a 

esperança da liberdade, a qual eles não queriam perder e se dispunham a levantar-se 

para a defender. Afirmou o Capitão do Forte dos Reis, que só com essa esperança os 

tinha detido, homens que aliás os haviam deixado penetrar no interior das terras; e agora 
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vendo os Padres, defensores da sua liberdade, havia a esperança de se situarem 

moradores nas suas fronteiras. 

Na vila ficaram os padres 4 dias, a pedido dos moradores, para administrar os 

sacramentos. Depois partiram para as aldeias. Chegaram a uma que era governada por 

uma Índia cristã, «que podia dar exemplo aos melhores governantes quer no respeito 

dos súbditos, como na paz da república». Chamava-se Antónia. Foi tal o seu prazer que 

ao saber da ida dos padres à sua aldeia, não consentiu fossem pelo carreiro tortuoso do 

costume, senão que mandou abrir um caminho em linha recta, à força de braços e de 

ferro, e veio recebê-los a «15.000» passos da aldeia, com os seus presentes. Antónia 

Potiguar, a índia «governadora» da aldeia, regulou nesta visita o seu estado 

matrimonial, com o homem que tinha escolhido, e com quem já vivia 
204

. Antónia 

Potiguar ficou famosa, e  sua Aldeia, a “Aldeia de Antónia”, perto da lagoa das 

Guaraíras, é uma das poucas referências topográficas, na fundação do Rio Grande. 

Outras missões se fizeram. Em 1611 saíram de Pernambuco os Padres Diogo 

Nunes e Gaspar de Semperes para o Rio Grande. Visitaram as Aldeias deste distrito, 

entre elas a do índio Camarão (na Ânua, em latim, lê-se Cammarus), já então 

benemérito da Companhia e da fé católica, sem ser ainda cristão. Acharam dois índios 

moribundos que os padres visitaram. O Camarão mandou erguer uma igreja, 

expressamente para nela se baptizarem aqueles moribundos, e foi o próprio Camarão 

quem mais trabalhou. Ele era o primeiro que de manhãzinha ia de casa em casa, 

chamando os índios para se reunirem e aprenderem. E se via algum atrasado, ele o 

levava à igreja. E, com a mulher e filhos, vinha assistir à catequese. Se achava algum 

doente tratava de fazer que se baptizasse, ou, se era baptizado, se confessasse antes de 

morrer. E enquanto os padres andavam por outras aldeias, era ele que fazia as vezes de 

pregador da doutrina, corrigindo os defeitos dos seus índios. Consistia nisto a sua 

reparação e dos seus para o próprio baptismo. Baptizados os dos outros lugares, 

voltaram os Padres à Aldeia do Camarão 
205

. 
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Chegou o dia destinado ao baptismo. À tarde houve danças em toda a aldeia e ao 

fechar-se a noite soltaram-se foguetes e bichinhas de rabear, que faziam levantar os 

olhos e os pés dos assistentes, soaram as trombetas de guerra e paz, e prolongou-se a 

festa e o rufar de tambores até noite alta. 

De manhã, que foi a Dominga da Sexagésima
206

, dirigiu-se o Camarão para a 

igreja com a mulher e os filhos e foram baptizados. A seguir, voltou a casa a vestir-se 

com elegância para a cerimónia do seu matrimónio. Logo voltou à Igreja acompanhado 

de «muitos Portugueses e Índios», alguns dos quais vieram de quarenta léguas, todos 

com os seus trajes de festa e não faltavam sedas. Iam como se fosse um exército, 

distribuídos em esquadrões, com bandeiras e tambores, danças e trombetas. No meio do 

cortejo, o noivo, e atrás a noiva, ambos bem vestidos e asseados. Ao entrar na igreja, 

recebidos com um Diálogo, ele, deixando as outras mulheres, casou-se com a eleita para 

sua esposa 
207

. 

Assim foi o casamento do Camarão, ou Potiguaçu Primeiro. O Camarão, herói 

de Pernambuco, ou Potiguaçu Segundo, é outro. Falando Simão de Vasconcelos dos 

Potiguares, numa série de nove principais, «que foram grande presídio
208

 nosso nas 

capitanias de Itamaracá, Paraíba e Rio Grande», inclui este Potiguaçu  Primeiro. E diz a 

seguir: «não falo aqui de outro Potiguaçu, maior que todos estes, assombro que foi de 

Holandeses em nossos tempos, nas guerras do Brasil, porque para suas façanhas em 

tomo inteiro era pouco volume». O cronista citado por Serafim Leite tem esta 

expressão: «E de todo o dito se tira claramente que não nascem os costumes avessos 

desta gente, do clima da terra, mas somente da corrupção da natureza, e falta de criação, 

em verdadeira fé, lei e polícia»
209

. 

O Potiguaçu Segundo ou D. António Filipe Camarão nasceu em 1601, como 

consta do Processo do padre Manuel de Morais. Teria 11 anos à data daquele baptismo 

solene: seria um dos filhos do Velho Camarão baptizados nesse dia? A questão tem 

feito correr muita tinta e uns dizem que sim, outros que não. Terá também alguma coisa 

a ver com Antónia Potiguaçu, aquela mulher principal do Rio Grande, cujo casamento 

se realizou em 1606? Ao debate sobre a naturalidade do herói faltava o elemento, 
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inteiramente desconhecido, que era a história e vida das Aldeias dos Jesuítas do ciclo 

pernambucano anterior à invasão holandesa. Para Serafim Leite, impõe-se a revisão do 

debate 
210

. 
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