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MAZAGANISTAS, DE HERÓICOS GUERREIROS EM MARROCOS A FORÇADOS 

AGRICULTORES NA AMAZÓNIA
1
 

 

Mazagão era, depois da entrega de Tânger à Inglaterra em 1662, a única praça 

portuguesa no Norte de África. Exactamente um século antes, resistira a um apertado cerco, 

sendo a sofrida, lendária e heróica vitória da sua guarnição celebrada, com alívio, pelo Papa e 

todo o Concílio de Trento, então reunido. Mas tão grande façanha não deve fazer esquecer os 

inúmeros combates travados com os mouros até ao abandono da fortificação, em 1769. 

 Em todos os relatos e registos desses frequentes acontecimentos, com algum exagero 

próprio da época, é sempre patente a enorme superioridade numérica dos adversários, a 

heroicidade dos actos praticados pelos nossos e, frequentemente, a grande quantidade de 

baixas causadas. Não pode haver qualquer dúvida que as sucessivas gerações de mazaganistas 

se dedicaram devotadamente à defesa da sua Praça, arriscando a vida tantas vezes que muitos, 

mais cedo ou mais tarde, eram mortos ou feridos em combate. Já se era militar aos 14 anos e 

ainda se morria lutando aos 70. 

Concentremo-nos, e apenas de forma muito resumida, no período final da vida da Praça, 

no consulado Pombalino. 

Portugal atravessava, nesse tempo, grandes dificuldades financeiras e económicas 

decorrentes, entre outras causas, do Terramoto, das despesas com a extinção dos jesuítas, da 

guerra de 1762 e suas projecções no Sul do Brasil e da redução das remessas do ouro 

americano. A Inglaterra, que nos arrastara para aquele conflito, negava-nos, depois, o seu 

apoio e, aos olhos de Pombal, parecia, até, preparar-se, tal como a França, para ocupar 

parcelas da América Portuguesa. 

Tudo isto se traduzia, para Mazagão, em deficiências no seu abastecimento e em atrasos 

no pagamento dos magros soldos, o que terá contribuído para as epidemias que a atingiram
2
. 

                                                 
1
 Dado o pouco tempo destinado à comunicação, remeteram-se para notas e apêndices alguns elementos 

complementares que se consideraram de utilidade para quem queira aprofundar o tema. Nas transcrições 

actualizou-se a ortografia e, em alguns casos, a pontuação. As abreviaturas referentes aos Arquivos constam da 

bibliografia.   
2
 Na sua correspondência, o penúltimo Governador da Praça, D. José Vasques Álvares da Cunha (1758-1764), 

fala de miséria, fome, epidemia, atraso nos diminutos soldos, falta de fardas, alimentos e cavalos. Tendo, servido 

na esquadra da Ordem de Malta, não admira que achasse a guarnição indisciplinada, mal instruída e sem ter 

quem a soubesse ensinar. Em 1762, em Portugal, não se pagavam os soldos aos fidalgos em campanha, havendo 

grande carência de dinheiro na praça de Lisboa. (VEIGA, 1982, 55-79). O último Governador, comia fiado e 

escreveu ao tio: (...) pode V.Exª estar certo que chegarei a termos de não conseguir um bocado de comer nesta 

terrra para me sustentar e a minha família, pois já devo de dez ou onze mil cruzados para cima (...) (carta de 17-

02-1768, A.H.U., Marrocos, cx. 402). 
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Em Marrocos, com a chegada ao trono, em 1757, do Imperador Sidi Mohamed ben 

Abdallah, terminaram as guerras civis o que permitiu a este esclarecido sultão abrir o País ao 

exterior e tirar partido do comércio que a Europa ali disputava. Considerou, depois, ter 

chegado o momento de acabar com a “pedra de escândalo” que constituía a manutenção dos 

portugueses em Mazagão. De um ensaio fracassado em 1763, levado a cabo por uma força de 

8000 mouros, concluiu que, só com artilharia e todos os meios e técnicas utilizados nas 

tomadas de praças, poderia conseguir render aquela desafiante fortificação. 

Há muito que o Papa não controlava a Cristandade e, assim, pacientemente, pôde o 

Imperador, na troca por trigo, conseguir no norte da Europa os materiais e os técnicos 

“renegados” que, juntamente com turcos, foram utilizados no ataque definitivo, em 1769.
3
 

Viviam os mazaganistas numa fortaleza já abaluartada mas ainda com muralhas muito 

altas e sem as obras de terra exteriores que fizeram a glória de Vauban. Fora construída entre 

1541 e 1547, em torno de um primeiro castelo de 1514, onde se localizava a célebre cisterna. 

Com forma quadrangular, era rodeada por um largo fosso aquático ou pelo próprio oceano, o 

que lhe dava a natureza de quase ilha. Encerrava um espaço pouco superior ao Terreiro do 

Paço onde viviam, em 1769, cerca de 2100 pessoas, pertencentes, na sua larga maioria, à 

guarnição e suas famílias. Uma porta com ponte levadiça dava acesso ao campo e outra 

permitia que, através de uma pequena calheta protegida, a praça tivesse acesso aos navios.
4
 

Fora dos muros, havia uma pequena área agricultada, rodeada de valos, tranqueiras e 

revelins que protegiam as culturas, serviam de obstáculo à cavalaria moura e de protecção à 

infantaria da Praça que ali recolhia a nossa cavalaria quando a força inimiga a isso obrigava. 

Os valos tinham, porém, o inconveniente de conferir protecção aos atacantes contra o tiro da 

nossa artilharia e, por isso, foram destruídos na altura do cerco. 

Podemos dizer que sobrevivia em Mazagão algo do espírito da cavalaria medieval, da 

cruzada, da honra, da coragem e do valor individual. Era preferível morrer combatendo que 

ficar cativo e facilmente se arriscava a vida para evitar que um companheiro morto fosse 

arrastado até Azamor e exibido como trofeu.  

Os cavalos eram também vitimados na luta e cavaleiro derrubado dificilmente se 

salvava, se não fosse socorrido pelos seus e retirado na garupa doutro cavalo. Chegava-se, em 

                                                 
3
 Ver em LOURIDO, 1978, 100-107, a referência à tentativa de 1763 e aos preparativos bélicos para o cerco de 

1769. Ver em AMARAL, 1989, 254-255, resumo da acção de 1763, feito a partir de um relato de Pedro da Silva 

Correia, publicado no referido ano em Lisboa. 
4
 Sobre a Praça ver AMARAL, 1989, 17-33 e FARINHA, 1970, incluindo este plantas e fotografias. SOUTO-

MAYOR, 1938, reproduz uma excelente planta executada pouco anos antes do abandono. 
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plena refrega, ao ponto de um cavaleiro apear para ceder a sua montada a outro que mais falta 

fazia ao combate. 

 Vivia a fortaleza sob a vigilância afastada de guardas mouras, de efectivo variável, que 

se iam revezando, por turnos de alguns dias. Aproveitavam todas as ocasiões para infligir 

baixas à guarnição, dificultar o seu reabastecimento, destruir as suas culturas e minar a sua 

capacidade de resistência. Em média, quatro vezes por ano, aproveitando pausas nos trabalhos 

agrícolas, juntavam grandes efectivos que levavam a cabo operações de maior envergadura.  

A artilharia da fortaleza conferia uma certa segurança a quem nela permanecia mas 

todas as saídas comportavam apreciável risco. Estas saídas eram indispensáveis para negar 

aos mouros a instalação na área considerada indispensável à vida da Praça e para exibir 

permanente disposição para o combate, nunca admitindo qualquer sentimento de medo ou de 

falta de liberdade de acção. Mas havia também razões de natureza prática como fossem o 

forrageamento do gado, a tomada de rebanhos do adversário, a apanha de peixe retido em 

covas na maré baixa , a frequente e indispensável recolha de lenha ou o corso marítimo.
5
 

A guarnição encontrava-se muito reduzida como se pode observar no seguinte quadro:           

ARMA EFECTIVO 

PREVISTO
6
 

EFECTIVO 

REGRESSADO
7
 

INFANTARIA 650 411 

CAVALARIA 252 141 

ARTILHARIA 47 29 

TOTAIS 949 581 

 

Além dos efectivos referidos, regressaram mais 5 elementos vindos do resgate e 50 

incapazes ou estropeados. A organização da força era muito influenciada pelo passado e pelo 

tipo de guerra ali utilizado. Tal facto reflectia-se, por exemplo, na designação das funções na 

Cavalaria. O comandante era o adaíl, seguindo-se-lhe o primeiro e segundo almocadém, o 

anadel , etc. 

Tirando uma ou outra acção de represália, a guerra decorria num terreno delimitado e 

conhecido pelos dois adversários como se se tratasse de um tabuleiro de xadrez onde as regras 

dificilmente podiam ser alteradas.
8
 

                                                 
5
 AMARAL, 1989, dedica a maior parte da obra à “Crónica dos acontecimentos militares”, correspondendo os 

do Período Pombalino, a pp. 241-259. Ver o mesmo período em CUNHA, 1864, 135-158. Incluem úteis 

referências às fontes consultadas. 
6
 Fontes manuscritas, B.N., LOUREIRO, 1776, v. I. 

7
 Fontes manuscritas, A.H.U., Códice 1784, que relaciona todas as pessoas regressadas, indicando, entre outros 

elementos, os postos dos militares. 
8
 Ver em AMARAL, 1989, 37-90, “Aspectos gerais da guerra de Mazagão”. 
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Da Torre de Rebate, os facheiros vigiavam as 5 léguas em redor e alertavam, com 

toques de sino ou disparos de peças, as forças que estivessem no exterior para a presença de 

mouros. À frente da Cavalaria saíam os atalaias, os mais expostos e vitimados dos 

combatentes, que abriam o campo e, examinados os locais propícios a emboscadas, iam 

ocupar 6 pontos elevados donde vigiavam a campanha e se comunicavam, por sinais, entre 

eles e com a Torre. Por vezes ficavam vigias, no exterior, durante a noite, ou eram utilizados 

os atalhadores do campo, bons conhecedores de todas as veredas que actuavam como  

pisteiros de combate ou guias. 

Era sempre dado combate a qualquer força moura, procurando-se tirar proveito da boa 

pontaria nas primeiras descargas que lançavam a desorientação no adversário e do valor 

individual no posterior uso da lança e da espada. Por seu turno, os mouros sempre em 

superioridade numérica, formavam em quarto crescente, procurando rodear a pequena hoste 

lusitana. A acção era seguida da fortaleza, sendo muitas vezes mandada sair parte da 

Infantaria para apoio da Cavalaria, conseguindo o fogo da primeira e a ousadia da segunda 

desequilibrar a luta a favor dos portugueses. Quando tal não era possível, retiravam 

combatendo duramente até que o inimigo se colocasse ao alcance da Artilharia da Praça, cujos 

fogos lhe quebrava os ímpetos e o forçava a retirar, geralmente com pesadas baixas que, ainda 

que em menor número, também os portugueses sofriam. Assim, por exemplo, três anos antes 

da evacuação da Praça, uma saída para recolha de folhas de palmeira para a cerimónia de 

Domingo de Ramos custou a vida a oito mazaganistas, incluindo dois capitães, e ferimentos 

em mais seis. Na Praça era elevado o número de viúvas e órfãos de militares caídos em 

combate. E não era raro ver um desses órfãos ocupar o lugar do pai, tombado na véspera. 

Por vezes, os mouros procuravam, astuciosamente, tirar proveito da já referida 

disponibilidade dos portugueses para dar combate. Mantinham o grosso das suas forças 

emboscado num dos locais propícios conhecidos por ciladas e expunham apenas uma 

pequena força que sob pressão dos mazaganistas ia retirando para local escolhido. Quando a 

vitória portuguesa se começava a desenhar surgia a verdadeira força moura que podia inverter 

a situação e procurar cortar a retirada para a fortaleza. Era então necessário abrir caminho, a 

todo o custo, a golpes de espada, lançadas e rasgos de bravura. 

Com tal actividade e a forma heróica como era levada a cabo não é de admirar que 

Mazagão fosse o local com maior densidade de pessoas com foro de cavaleiro fidalgo, mercê 

atribuída pelos serviços prestados. Vários anos depois de terem chegado ao Pará ainda ali 
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tinham o referido foro 142 cavaleiros com suas famílias e 110 viúvas e órfãos. Dos referidos 

cavaleiros, 27 eram também professos na disputada Ordem de Cristo.
9
 

Eram, assim, em traços largos, os mazaganistas, mais valentes que disciplinados e 

instruídos, por vezes imprudentes e capazes dos maiores excessos por questões de honra. 

Sirva de exemplo o lendário Mateus Valente do Couto, que a partir de 1725 se evidenciou em 

mais de 24 combates, foi três vezes ferido com gravidade que o levaram, por deixar de poder 

montar, a passar a comandar a Infantaria, como Sargento-mor, como ainda fez, já com 76  

anos, no último cerco. Pois em 1741, quando era o adaíl, esteve preso por se ter envolvido 

numa “bulha” com dois capitães de Infantaria. Outro notável adaíl foi Jorge Fróis de Brito que 

chegou a ser desterrado para Angola por ter morto um companheiro mas a quem, logo que 

regressado, foi novamente confiado o comando, tal era o seu valor. No início do cerco de 

1769, foi com a cavalaria destruir os valos e, concluída essa arrojada tarefa, lançou-se de 

forma temerária, contra as guardas avançadas marroquinas, numa acção a que o Governador 

dificilmente conseguiu pôr termo e o levou a conservar a porta fechada daí em diante. 

É forçoso fazer rodar rapidamente os acontecimentos. Em 1764, assumiu o Governo de 

Mazagão, Dinis Gregório de Melo e Castro Mendonça, sobrinho de Pombal e dos irmãos 

deste, Francisco Xavier Mendonça Furtado, Secretário de Estado da Marinha e dos Domínios 

Ultramarinos, e Paulo de Carvalho e Mendonça, Comissário Geral da Bula da Cruzada, 

responsável pelo abastecimento da Praça. Curiosamente, também o Pará era governado por 

um sobrinho dos ditos irmãos.
10

 O clã dos Carvalhos, cujos antepassados haviam governado a 

Praça, ia agora presidir ao drama dos Mazaganistas. 

O novo Governador logo se apercebeu das deficiências e faltas existentes na Praça e dos 

preparativos do Imperador para a atacar pelo que pediu repetidamente aos tios, por vias 

oficiais e particulares, os meios que considerava indispensáveis os quais, só parcialmente, 

foram sendo fornecidos.
11

 Em Lisboa, face às dificuldades mencionadas no início, preferia 

acreditar-se na eficácia de generosos presentes para o Imperador o qual, astuciosamente, 

iniciara correspondência com D. José, utilizando um cativo
12

 a quem, para isso, dera 

liberdade. E talvez não seja por acaso que, contrariamente ao habitual, não tenha havido 

                                                 
9
 Relação de 13-09-1779, anexa a Consulta do Conselho Ultramarino, de 19-09-1783 (A.H.U., B.-Pará, cx. 90, 

doc. 7346). 
10

 Francisco Xavier faleceu logo em 05-11-1769 e Paulo de Carvalho pouco depois, em17-01-1770. Sebastião 

José, Marquês de Pombal a partir de 16-10-1769, continuaria a apoiar o projecto de criação de Nova Mazagão. 

O sobrinho era Fernando da Costa de Ataíde Teive ( Sousa Coutinho ), governador do Pará de 1763 a 21-09-

1772. Seguiram-se-lhe João Pereira Caldas (21-11-1772 a 04-03-1780), José Nápoles Telo de Menezes (04-03-

1780 a 25-10-1783) e Martinho de Sousa e Albuquerque. 
11

 Ver Apêndice 1 – Situação da Praça de Mazagão em fins de 1768. 
12

 O mazaganista Manuel de Pontes. Foi portador de presentes e cartas para o Imperador em 1765 e 1768. 
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quaisquer operações de relevo nos anos de 1764, 1765 e 1767. Era conveniente deixar a presa 

a dormitar. 

Finalmente, a 24 de Dezembro de 1768, um formidável exército, com o próprio 

Imperador, acampou a uma légua da Praça
13

. Teria 75000 combatentes  a que se foram 

juntando 44000 sapadores para escavarem os aproches e fortificações, como referem os 

documentos portugueses, ou apenas 30000 homens, como comunicou o cônsul de Espanha? 

Tratava-se, sem dúvida, de uma força numerosa que incluía as melhores tropas de todo o 

Império e estava dotada de canhões e morteiros de grossos calibres, com munições capazes de 

provocar sérios danos à Praça e aos seus moradores. Também não faltavam técnicos à 

artilharia e engenheiros que eram decisivos na tomada das fortificações. Tinham, até, sido 

reunidos 500 camelos carregados de lenha para atulhar o fosso e facilitar o assalto. 

A 5 de Janeiro, o Exército aproximou-se da Praça e começou a abrir as trincheiras, 

implantar as baterias de artilharia e tomar todas as medidas então em uso nestas situações. 

Repare-se que, propositadamente, a operação teve lugar no Inverno, quando era difícil 

desembarcar reforços significativos. 

Providencialmente, surgiu um navio estrangeiro que o Governador logo fretou para 

enviar a mulher expor ao Rei a difícil situação e pedir reforços urgentes e adequados. Mas 

cometeu a imprudência de embarcar o resto da família e todos os “trastes” da sua casa, o que 

não podia deixar de abalar o seu prestígio num momento em que  era tão necessário. 

A 30 de Janeiro despejou a artilharia moura duzentas bombas sobre a Praça e continuou 

tal acção até 9 de Março, ao ritmo de 50 a 60 tiros diários, causando muitos estragos, algumas 

baixas e grande impaciência aos mazaganistas que preferiam morrer combatendo que acabar 

soterrados sob escombros. 

Entretanto, a 29 de Janeiro, chegou a Lisboa o pedido de socorro. Ora, era nos 

momentos de crise que Pombal se agigantava e demonstrava a sua capacidade de decisão e de 

execução. Foi, assim, que logo entre 1 e 3 de Fevereiro largaram de Lisboa 14 navios mas, em 

vez dos reforços esperados pelos sitiados, levavam, apenas, um tenente-coronel engenheiro, 

43 artilheiros, pólvora e alguns petrechos. 

As desenvolvidas instruções enviadas continham este fatídico parágrafo: 

S.M. (...) combinando a nenhuma utilidade que a este Reino se segue da 

conservação dessa Praça com as extraordinárias despesas a que se obrigaria a 

defesa dela com uma guerra na África, em tempo no qual as forças do mesmo 

                                                 
13

 Ver Apêndice 2 – O cerco de 1769 e a reacção de Lisboa. 
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Senhor se devem poupar com outros possíveis objectos de maior importância, 

resolveu que, salvando-se a Gente e a artilharia de bronze, nada se perdia em 

abandonar a mesma Praça aos mouros, como em diferentes Conselhos se tem muitas 

vezes votado nesta Corte
14

. 

Em carta para o Governador do Pará também se reconhecia que, dado o ódio existente, a 

Praça em nada podia contribuir para a propagação do Cristianismo, nem para o progresso do 

comércio, achando-se os miseráveis moradores condenados a uma perpétua penúria
15

. 

Surpreendidos com a decisão de abandono, agitaram-se os mazaganistas, sendo a muito 

custo chamados à razão pelos elementos mais sensatos. Para isso terá também contribuído a 

gravidade da situação que se vivia em vésperas da chegada dos navios, assim descrita num 

relato oral : 

 A defesa, porém, tinha chegado já à última desesperação. Nestes termos 

decidiram  unanimemente os sitiados dar primeiro cabo das mulheres e dos filhos de 

menor idade para não ser preza do vencedor; e depois resistir ao inimigo, 

combatendo até morrer
16

. 

Acordada a suspensão do bombardeamento a partir de 9 de Março, embarcaram os 

mazaganistas a 11, deixando para trás todos os seus pertences, os túmulos dos antepassados, 

as igrejas da fé porque se batiam, as marcas do sangue derramado e tudo o mais que 

compreendiam as suas vidas. Só as imagens e outros objectos de culto os acompanharam até 

Lisboa e, posteriormente, até ao Pará. 

Entre 21 e 24 de Março desembarcaram, frente aos Jerónimos, 2092 mazaganistas, 

incluindo 46 escravos. Ia começar o segundo acto do seu drama. Já debilitados pelas 

condições a que foram submetidos durante o cerco e o transporte, precariamente instalados e 

alimentados, mortificados pelo desgosto da inesperada situação em que se viam e angustiados 

pelo desconhecido que o futuro constituía, foram muitos os que encheram os hospitais e mais 

de trezentos os que, no espaço de seis meses, faleceram em Lisboa.
17

 

Para o Poeta tudo parecia fácil: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Mas naquela 

época, e de certo modo ainda hoje, tudo o que se projectava para a Amazónia era rodeado de 

tremendas dificuldades. Pombal havia sonhado povoar e integrar aquele mundo no domínio 

efectivo da Coroa. O seu irmão, Francisco Xavier Mendonça Furtado, comungou do sonho e, 

                                                 
14

 A.H.U., Códice 522, ofício de 31-01-1769, do Secretário de Estado para o Governador de Mazagão.  
15

 A.H.U., Códice 595, ofício de 26-03-1769, do Secretário de Estado para o Governador do Pará. 
16

 RECREIO, 1849, 39. 
17

 Ver Apêndice 3 – O transporte de Mazagão e a estadia em Lisboa 
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primeiro como Governador do Pará e, depois como Secretário de Estado, muito se esforçou 

para o concretizar.  

Ao pensar no destino a dar àqueles pobres vassalos de S.M., voltou a sonhar. Iriam 

estabelecer-se numa nova povoação na costa setentrional do Amazonas, para se darem as 

mãos com o Macapá e com a Vila Vistosa, em terra de pureza de ares, capaz de criações e de 

produzir frutos, para que os novos moradores vivessem com saúde, em abundância, para se 

subtraírem, para sempre, da miséria em que nasceram e se criaram
18

. 

Eis como uma dupla boa intenção empurrou os mazaganistas para o terceiro acto do seu 

drama. As dificuldades começaram ainda em Lisboa pois, prevendo-se a partida para a 

primeira quinzena de Abril, só em 15 de Setembro se veio a verificar
19

. Para Belém do Pará 

seguiram, então, cerca de 1642 pessoas, em 10 navios, e não 1022, em 3 navios, como desde 

1920 se vem repetindo a partir da publicação de uma relação muito incompleta. Cerca de 30 

pessoas que ficaram em Lisboa por motivos diversos acabaram por partir em Outubro de 

1771, podendo-se afirmar que, praticamente, todos os antigos moradores de Mazagão ainda 

vivos foram forçados a atravessar o Oceano. 

Em Lisboa foram parcialmente pagos das dívidas dos seus vencimentos até à retirada da 

Praça, sendo o restante pago no Pará, em duas prestações, em fazendas e escravos. Mas 

cessou o pagamento dos soldos, tenças, praças, moradias e alvarás, o que criou um grande 

sentimento de injustiça, tanto mais que os regressados de Tânger, um século antes, tinham 

sido indemnizados pela perda dos seus haveres, instalados no Algarve e mantido as suas 

mercês
20

.  

Francisco Xavier Mendonça Furtado, já muito doente, teve grande fadiga para, como 

escreveu ao sobrinho, Governador do Pará: os por em termos de passarem ao seu destino o 

que, com efeito, tenho conseguido à custa de indizível trabalho e iguais impertinências; as 

quais vós também tereis com a sua chegada a essa cidade. Admitia ser necessário pacificar 

alguns daqueles rústicos, absolutos e ignorantíssimos homens (...) e evitar que se 

precipitassem e fizessem alguma desordem
21

. Paralelamente, tomava medidas para que 

fossem bem tratados em Belém e pudessem iniciar a sua agricultura na nova povoação que 

recebeu o nome de Vila Nova Mazagão
22

. 

                                                 
18

 Ofício referido na nota 16. 
19

 Ver Apêndice 4 - O transporte de Lisboa para Belém do Pará 
20

 Ver Apêndice 8 - Soldos, tenças, praças, moradias e alvarás.  
21

 Carta particular de 13-09-1769, do Secretário de Estado para o sobrinho Governador do Pará (A.H.U., B.-P., 

doc. 5575). 
22

 Ver Apêndice 5 - De Belém para Vila Nova Mazagão. 
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Foram muitas as dificuldades a vencer localmente. Bastará referir, tendo em conta os 

meios existentes, a construção de cerca de quinhentas casas num meio pantanoso, sem 

recursos e situado a 15 dias de viagem de Belém. Por outro lado, os mazaganistas tiveram 

razões objectivas para não aderirem ao projecto como fossem a insalubridade do lugar, 

confirmada por epidemias que devastaram moradores e seus escravos e a sua manifesta 

impreparação para a agricultura, agravada pela reserva com que as pessoas de qualidade 

encaravam, na época, as actividades manuais. 

Apesar de tudo, já estavam em Nova Mazagão, em finais de 1778, 1370 moradores e 

400 escravos que praticavam uma agricultura, na maior parte dos casos, ainda muito 

incipiente, sendo significativo o número dos que viviam na miséria
23

. 

Mas foi a queda de Pombal que ditou a sorte do empreendimento. Encorajados pelas 

notícias de maior liberdade, multiplicaram-se os mazaganistas em requerimentos individuais e 

colectivos que, por todos os meios, procuraram fazer chegar à Rainha “Piedosa”, visando 

autorização para regressar ao Reino ou, no mínimo, ficar no Pará, em locais de sua escolha
24

. 

Recordavam os serviços prestados e recusavam o degredo a que tinham sido condenados sem 

que tivessem cometido qualquer crime. Para além da miséria, em especial das viúvas e dos 

órfãos, referiam a mágoa sentida, como neste exemplo: 

(...) é impossível que na aspereza daqueles matos possam subsistir uns 

vassalos de V.M. já tão arruinados (...) cada vez mais obrigados a oferecer-se ao 

rigoroso e indecente trabalho de um remo, de um machado, de uma foice e de uma 

enxada, aqueles braços que tão gloriosamente se empregaram na defensa da 

Augustíssima Coroa dos Régios Predecessores de V.M., trocando o louvável fim 

desta defensa, por um infrutífero, sem a produção do pão
25

 (...).  

Em 1783, o efeito devastador das epidemias foi decisivo para condoer a Rainha, 

levando-a a autorizar que os mazaganistas se pudessem fixar noutros locais do Pará onde 

foram, nas mais diversas actividades, dar grande e decisivo contributo ao povoamento e 

desenvolvimento de tão dilatada e difícil região
26

. Seria bom que os que sempre falam de 

                                                 
23

 Ver Apêndice 6 - A situação dos mazaganistas em finais de 1778. 
24

 Ver Apêndice 7 - A recusa do degredo. 
25

 Petição da Câmara de Nova Mazagão, de 18-03-1783 (A.H.U., B.-P., anexo ao doc. 7346). 
26

 Exemplo. Num censo de 1808 da Vila de Macapá, que também tinha mau clima, registaram-se vinte famílias 

oriundas de Mazagão, para além de militares solteiros que estariam aquartelados na Fortaleza do mesmo nome. 

Essas famílias incluíam um capitão, um tenente , dois alferes, um furriel, um cabo de esquadra e um anspeçada 

da tropa paga e dois capitães, um furriel e um cabo milicianos, o que indica certa capacidade de liderança. Nove 

famílias cultivavam algodão, milho, feijão, arroz e mandioca, para o que dispunham de escravos. Um dos 

capitães milicianos era Provedor da Fazenda Real, tinha um filho escrivão da mesma, três escravos lavradores e 

seis escravas fiadeiras. O outro era negociante, tinha seis escravos aplicados àquela sua actividade, oito escravas 

fiadeiras e um agregado branco, cabo da canoa do patrão. Um lavrador tinha dezoito escravos de lavoura, seis 
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riquezas extraídas do Brasil se lembrassem das grandes despesas a cargo da Coroa e de 

particulares, e dos excessivos sacrifícios, riscos e trabalhos dos portugueses para, juntamente 

com os escravos e os índios, lançarem as sólidas bases do País Irmão. É enquadrado em tão 

homérico esforço que, com uma violência que se reprova, aconteceu o episódio despótico que 

aqui se procurou resumir.  

 Nova Mazagão definhou e é hoje Mazagão Velho onde, nos festejos de Julho, 

continuam a acontecer as “cavalhadas” e representações das guerras entre mouros e cristãos, 

iniciadas em 1777 e nas quais, naturalmente, o atalaia continua sendo o primeiro a ser morto.  

A alguns quilómetros foi, muito mais tarde, edificada a cidade de Mazagão, sede do 

Município do mesmo nome. É a materialização da força da História! 

O tema deste Colóquio fala de laços e é com eles que vou concluir. 

Ainda em 1769, na decorrência do abandono de Mazagão, foi estabelecida uma trégua 

entre Portugal e Marrocos, que nos libertou do corso mouro e permitiu as negociações que 

conduziram ao Tratado Luso-Marroquino de 1774, prenúncio das excelentes relações que hoje 

mantemos com o nosso vizinho mais próximo, depois da Espanha.  Oxalá que assim fosse no 

resto do Mundo. 

 É forçoso, é urgente e é mesmo vital, conseguir que cristãos e muçulmanos vivam em 

paz, evitando  as novas e destruidoras “travessias do Estreito” e as novas e arrasadoras 

“Cruzadas” que ameaçam a Humanidade!  

 

APÊNDICES: 

1 - Situação da Praça de Mazagão em fins de 1768 

2 - O Cerco de 1769 e a reacção de Lisboa 

3 - O transporte de Mazagão e a estadia em Lisboa 

4 - O transporte de Lisboa para Belém do Pará 

5 - De Belém para Vila Nova Mazagão 

6 - Situação dos mazaganistas em finais de 1778 

7 - A recusa do degredo 

8 - Soldos, tenças, praças, moradias e alvarás 

                                                                                                                                                         
escravas fiadeiras e uma índia e um índio agregados. Uma solteira tinha uma irmã agregada, um escravo para a 

servir e quatro escravas fiadeiras. Um soldado pago e os filhos, com um agregado branco e um índio, eram 

sapateiros. Uma viúva era fiadeira, etc. (Fontes impressas, MARIN, 1995). 
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APÊNDICE 1 

SITUAÇÃO DA PRAÇA DE MAZAGÃO EM FINS DE 1768 

 
O Governador e Capitão-General, Dinis Gregório de Melo e Castro, sobrinho de Pombal, tomou posse do 

cargo no início de 1764. Além da falta de efectivos, do atraso dos soldos e das deficiências de abastecimentos de 

que se queixava o seu antecessor, conforme ficou dito no texto e na nota 2 desta comunicação, deparou-se com 

uma situação preocupante, em especial no que respeita à artilharia e outro armamento. Neste apêndice pretende-

se, através de um resumo da correspondência trocada entre o Governador e o tio, Secretário de Estado da 

Marinha e Domínios Ultramarinos, dar uma ideia da forma como o primeiro, convencido que ia ser atacado, foi 

apresentando as necessidades e das correspondentes reacções de Lisboa (A.H.U., Cód. 522 e Marrocos, cx 402). 

Carta do Governador de 26-04-1764. Só estavam montadas 14 peças mas a maioria só servia para vulto, 

não dando a conhecer aos inimigos a sua falta. Só duas eram boas e três sofríveis, sendo as restantes perigosas. 

Necessitava de lajes para as plataformas, pranchões do Brasil para carretas, cal, telhas e madeira. Era miserável o 

estado dos Armazéns dos provimentos de guerra e de boca. 

Idem de 12-01-1765. Faltavam os sinos para dar o alarme por terem ido a reparar. Só 9 peças estavam em 

uso embora com defeitos. Não retirava as avariadas para não dar ideia que estava desarmado. 

Idem, idem. Faltavam armas e terçados para a cavalaria. Constava que o Rei de Marrocos se achava 

contra nós. A Praça devia ter 77 peças de vários calibres. Tinha 36 das quais 27 incapazes. Precisava de 68. 

Tinha 2 morteiros e faltavam 2. Tinha 13 pedreiros. 

Carta familiar de 20-08-1765. Procurava reforçar o pedido de remessa de todos os materiais constantes de 

ofício não localizado, lembrando as precisões de uma Praça sitiada ou que esperava sítio. Pedia o envio do 

Regimento de Artilharia do Coronel Valleré. (...) tendo os petrechos que mando pedir e gente para comandar 

proporcionada ao recinto da Praça, me parece fiado na misericórdia Divina, saberei defender até o último 

ponto este Presídio e dar conta de mim como devo. Juntava memórias das notícias dadas por um capitão francês 

fugido para a Praça e pelo piloto de um iate que descreviam os preparativos do Rei de Marrocos para atacar 

Mazagão antes da Primavera. Enviava carta semelhante ao tio Conde de Oeiras, referindo que o ataque poderia 

ocorrer até meados de Novembro seguinte. 

Carta do Secretário de Estado, de 31-10-1765. (...) E ainda que há bastante probabilidade de que o 

mesmo Rei ( de Marrocos ) , depois que receber a carta e presente que leva o seu valido Manuel da Ponte, 

encarregado de um recado para o dito Rei, poderá com facilidade mudar de sistema ( no caso que o tenha 

havido ) para o sítio dessa Praça. Contudo S.M. manda as munições de guerra conteudas na relação inclusa 

(não localizada ); e, sucessivamente, irão indo as mais que o mesmo Senhor tem determinado (...). 

Idem, de 01-11-1765. Referia o envio da oferta ao Rei de Marrocos a entregar por Manuel da Ponte. 

Acompanhava a relação de artigos variados e as chaves das 22 caixas, baús e caixotes em que eram 

transportados. O Códice 522 do A.H.U. regista a carta de D. José para o Rei de Marrocos, de 31-10-1765, 

acusando a recepção da carta deste e correspondendo, e refere que a oferta incluía 2 casais de cães de fila.  

Idem, de 16-11-1765. Referia o envio, num navio dinamarquês, de artilharia e munições de guerra e mais 

géneros indicados em 2 relações não localizadas. 

Idem, de 27-03-1767. Pedia relação de estropiados como dos homens e mulheres que se conservavam na 

Praça, com indicação das idades, queixas, vencimentos e o que se lhe devia. 
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Nota. Este pedido parece indicar que já nesta data se estava a equacionar o abandono da Praça. 

Possivelmente, como foi referido mais tarde, estaria a pensar-se na negociação de um tratado com o Imperador 

que, em troca do abandono, desse a Portugal algumas vantagens. A relação só foi enviada em 02-08-1768. 

Idem, de 30-03-1767. (...) Determinou o mesmo Senhor ( S.M. ) se mandasse logo a curveta (...) a qual 

leva os mantimentos e pólvora (...). Com a dita curveta sai de guarda costa a Nau de Guerra Santo António e o 

seu comandante leva ordem não só de lhe dar combóio até ao porto desse Presídio mas também de procurar 

saber de V.S.ª  o estado em que se acha quanto à suspeita que tinha de poder ser atacado pelas tropas do Rei de 

Marrocos; e quando tenha necessidade de algum socorro, de dar a V.S.ª todo o que lhe pedir e couber na sua 

possibilidade, sem arriscar porém a dita Nau (...). Esta transportava 4 peças de calibre 24 e 12 de 18, todas de 

ferro, e 50 quintais de pólvora em 100 barris. Na curveta seguiam os reparos e as munições para as peças.  

Carta do Governador, de 15-01-1768. Comunicava várias notícias que indicavam que a Praça ia ser 

atacada e de forma especial as que se referiam ao transporte de artilharia moura para a Província da Duquela, o 

deslocamento de marinheiros de Salé para Azamor por saberem montar e manobrar a artilharia, a existência de 

um engenheiro que estava a ensinar os mouros a lançar bombas, apontar as peças e a cavar trincheiras, etc. (...) 

Assim não posso deixar de representar a V.Ex.ª o estado em que se acha este Presídio e enviar-lhe as mais 

certidões que remeto inclusas em as quais se vê todos os materiais e petrechos de guerra que se acham nestes 

Armazéns e tudo o mais que se necessita para poder resistir a qualquer invasão repentina, com que estes 

bárbaros pretendam atacar-me; pois bem sabe V.Ex.ª devem estar sempre as praças providas dos referidos 

géneros; principalmente sendo como esta sempre bloqueada e exposta a uma repentina invasão, e tão distante 

de ser socorrida ( como V.Ex.ª não ignora ). 

A irregularidade de toda esta fortificação, a falta de obras exteriores em que se faça deter os inimigos, 

antes de chegar ao corpo dela, a ruína das muralhas, o entulhado do fosso, que sendo aquático, se pode passar 

em partes a pé enxuto, ainda em ocasião de maré cheia e de águas vivas, sendo uma das principais defesas; as 

más plataformas dos baluartes, o descoberto destes, a pouca defesa das cortinas, dos flancos e das pontes; 

achar-se a artilharia a maior parte desmontada, por falta de reparos; e de tão má qualidade a de ferro, e como 

se vê do que sobre esta matéria dou a V.Ex.ª em cartas separadas, faz ser indispensável um prontíssimo 

remédio; e a mim a fazer esta representação só para satisfazer a que devo o lugar em que a grandeza de S.M. 

me pôs. (...). Referia ainda a falta de víveres, o estar a guarnição descalça e muita parte dela pouco menos que 

nua e com atrasos nos pagamentos. Reforçou os pedidos em carta particular. 

Idem, idem. Referia o rebentamento de duas peças de ferro. (...) a maior parte delas estão cheias de 

malhetes e brocas por dentro, mostrando outras falhas por fora que parecem passar também dentro, tudo 

defeitos que as incapacitam do continuado uso que aqui tem sempre a artilharia (...). Recebeu trigo mas não 

chegava e não havia mais em S. Miguel. A cavalhada poderia morrer. 

Carta do Secretário de Estado, de 09-02-1768. O rebentamento das peças seria devido a serem carregadas 

com demasiada pólvora. Eram remetidas 8 peças com as “balas” e 250 barris de pólvora numa Nau e outros 

géneros em 2 galeras. Seguiam também 4800$000 por conta dos soldos do Governador. Seriam dadas, em tempo 

oportuno, as mais providências apontadas.  

Carta do Governador, de 02-08-1768. Remetia relação dos estropiados e mais pessoas que se 

conservavam na Praça, pedida em 27-03-1767 e não localizada. 
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Carta do Secretário de Estado, de 08-11-1768. Proibia o Governador de sair da Praça com a ocasião de se 

divertir, expondo a sua Pessoa a algum acontecimento funesto de que se podem seguir consequências 

irremediáveis à segurança da mesma Praça (...). 

Idem, de 09-11-1768. Manuel de Pontes vai embarcado nesta Curveta, encarregado de um presente que 

S.M. remete ao Imperador de Marrocos: E é o mesmo Senhor servido que V.S.ª lhe mande dar todo o auxílio que 

por ele lhe for pedido a bem da dita condução; e que a dita Curveta fique no porto dessa Praça para qualquer 

aviso que dela seja preciso expedir-se (...).  

Nota. Terá a Curveta chegado a Mazagão e Manuel de Pontes seguido a entregar o presente? Se a Curveta 

tivesse ficado na Praça não seria necessário recorrer ao fretamento do navio estrangeiro para levar a Lisboa a 

notícia do cerco. 

Idem, de 09-11-1768. Ia uma Fragata a Mazagão e por ela se remeteria também o mais socorro que, de 

momento, se não podia transportar.  

Carta do Conde de Oeiras ( por ausência do irmão ), de15-11-1768. Carta de cobertura aos conhecimentos 

do que se remetia numa Curveta para suprir a falta do que se necessitava no Presídio, segurando que por uma 

galera a sair em breve partiria o que não cabia então. Seguia um saco de patacas para aplicar na compra de 

cavalos para remonta da cavalaria.  

Nota. Não foram localizadas as relações. A pouco mais de um mês da chegada do Imperador, ainda se 

julgava, em Lisboa, ser possível comprar cavalos aos mouros ladrões que ali os iam vender. 

Carta do Secretário de Estado, de 10-01-1769. Em consequência da carta que a V.S.ª dirigi pela Curveta 

do serviço dessa Praça ( que não obstante ter arribado como aqui se sabe ) já terá chegado a ela, vai esta 

Fragata a transportar as munições que constam das relações inclusas (...). Transportava 100 quintais de pólvora 

em 200 barris, 2 peças de 24 e 1 de 18, 2.200 “balas” de vários calibres de 4 a 36, 12 quintais de chumbo em 

pelouro para espingardas e 40.000 pederneiras para espingardas, clavinas e pistolas.  

Nota. Teriam estes artigos chegado a tempo? Parece que a Curveta e esta Fragata deveriam ter trazido a 

notícia a Lisboa da iminência do ataque mas não se localizou qualquer referência que o confirme. 

CONCLUSÃO. Ainda que tardiamente, houve um esforço da Coroa para suprir as faltas de artilharia e 

munições da Praça, não se sabendo se as últimas remessas chegaram ao seu destino. Ao mesmo tempo que se 

procedia ao reforço, equacionava-se o abandono contra a negociação de um tratado vantajoso com o Imperador a 

quem se enviavam presentes. 

 

APÊNDICE 2 

O CERCO DE 1769 E A REACÇÃO DE LISBOA 

 

Não foi localizado nenhum relatório oficial ou relato de testemunha presencial do Cerco. Conhece-se, 

contudo, a descrição constante da obra manuscrita do tenente-coronel Jacinto de Pina Loureiro, Nobiliário das 

Famílias de Mazagão, que é referido a 1776 e serve de base ao que posteriormente se escreveu sobre o assunto. 

Jacinto Loureiro distinguiu-se, como soldado, em numerosos combates nas imediações de Mazagão, pelo que 

conhecia bem a Praça e tinha familiares entre os mazaganistas de quem teria recolhido as informações que 

reduziu a escrito, em 26 páginas.  
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O Exército do Imperador utilizou no sítio as técnicas, a artilharia e outros meios adequados, intimou duas 

vezes o Governador a entregar a Praça que bombardeou durante 38 dias mas não chegou a abrir brecha nas 

muralhas ou a tentar o assalto. 

Entretanto, em Lisboa, viveu-se o drama de decidir, rapidamente, o abandono de uma Praça que tinha 

custado tantos sacrifícios a sucessivas gerações. Deve ter-se sentido a necessidade de deixar documentados os 

passos seguidos. Poderá ser por isso que o Códice 522 do A.H.U. insere o Catálogo de todas as ordens que se 

expediram depois da notícia que participou Dinis Gregório de Melo e Castro, Governador e Capitão-General 

da Praça de Mazagão de se achar sitiado o mesmo Presídio pelas tropas do Imperador de Marrocos. 

O referido catálogo enumera as ordens dadas às várias entidades relativas aos militares e artigos a 

embarcar e as instruções enviadas ao Governador, ao comandante da expedição e ao tenente-coronel engenheiro. 

Indica ainda providências tomadas, em 8 de Março, relativas a dois navios da expedição que não chegaram a 

Mazagão, agravando as já difíceis condições de transporte dos seus moradores. 

Registam-se, depois, os Pontos a que se reduzem as cartas de Marrocos e suas respostas cujas cartas são 

as que se seguem. Trata-se da enumeração das cartas escritas em francês trocadas entre o secretário do 

Imperador, de nome Sumbel, e o Governador, entre 1 de Fevereiro e 10 de Março de 1769; de uma carta em que 

o Imperador, através de Sumbel, se queixa a D. José pelo facto da Praça ter ficado minada, provocando grandes 

baixas aos mouros; da resposta que lhe foi dada, juntamente com a visão portuguesa dada em Abrigé du siège et 

de l’abandon du Fort de Mazagan; da carta escrita por S.M.F. ao dito Imperador em resposta da que em 

arabigo escreveu ao mesmo Senhor; da carta que o sobredito Sumbel escreveu, em 2 de Abril, a Manuel de 

Pontes; da resposta que este lhe leva para mandar logo que chegar ao porto onde deve desembarcar; e das 

relações dos presentes que este leva para oferecer ao Imperador. As cartas referidas que antecederam o 

abandono estão resumidas no Códice de forma a demonstrar a má fé do Imperador. 

São longas as instruções pelo que só se transcrevem ou resumem alguns parágrafos que procuram dar 

uma ideia da frieza das decisões a que levava a falta de população do Reino e o pouco realismo de algumas. 

Carta do Secretário de Estado para o Governador, de 31-01-1769. (...) Esta decisiva resolução ( do 

abandono ) deve porém V.S.ª guardar para si no mais inviolável segredo, enquanto não tiver concluído com os 

mouros a capitulação, fazendo crer que a pronta expedição de navios que transportará esta carta vai com muita 

gente e munições de guerra socorrer a referida Praça. 

No entretanto, servindo-se V.S.ª da mesma ideia com que mandou juntamente transportar a sua família 

feminina para este Reino, e debaixo do mesmo pretexto, de que as mulheres embaraçam e de nada servem para 

a defesa, se devem embarcar logo com preferência as ditas mulheres, principiando pelas que são mais moças e 

crianças. 

No caso, em que os mouros não permitam a capitulação, se devem embarcar depois com preferência os 

homens mais moços e capazes de tomarem armas, figurando no entretanto nas muralhas os que forem inválidos, 

para depois se embarcarem no último lugar (...). 

Idem, de 01-02-1769. A carta instrutiva que tenho escrito a V.S.ª é toda estabelecida na suposição de que 

o sítio dessa Praça seja tão rigoroso e constante que V.S.ª veja que ela absolutamente não pode defender-se sem 

perigo das vidas e das liberdades dos seus habitantes, sendo tomada por assalto. Porque no caso em que se 

pudesse defender, seria mais útil cedê-la depois por um tratado do qual tiraríamos algumas vantagens para 

sossego da nossa navegação e para fazermos comércio em Marrocos (...). 
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Idem, familiar, de 31-01-1769. (...) No caso de não haver capitulação e ser necessário abandonar a 

Praça, me parece que havendo-se feito a evacuação e devendo vós e o resto da guarnição sair dela, estejam as 

coisas dispostas em forma que voem uma grande parte das muralhas, principalmente para a banda do mar, e a 

maior parte dos edifícios, para que os mouros não achem senão ruínas (...). 

Nota. Houve uma suspensão do tiro de artilharia mas não teria havido o que se possa considerar, 

formalmente, como uma capitulação porque o Imperador recusou fazer recuar a artilharia. O Governador, 

temendo o pior, não esgotou o prazo pedido para o embarque, fez rebentar parte das muralhas, provocando 

grandes baixas nos mouros que se precipitaram para o saque. 

Carta do Secretário de Estado para o Governador, de 01-02-1769. Esta e outras cartas colocam a hipótese 

de a Praça poder resistir o tempo suficiente para que 4 dos navios fossem bombardear Mogador e outros portos, 

como tinham feito os franceses, caso em que o Imperador não só levantaria o cerco para ir acudir aos locais 

ameaçados que estavam sem defesa, como pediria a paz a S.M. 

Nota. A guarnição, conhecida a decisão do abandono, não estaria em condições de garantir a resistência 

pelo tempo necessário e não seria a ameaça de 4 navios que forçaria o Imperador a levantar o cerco. 

Houve dificuldade em encontrar documentação que desse a visão marroquina dos acontecimentos. O 

Professor Ahmed Bouchared, que representou a Comissão Marroquina de História Militar no Colóquio, disse 

que, tendo Marrocos atravessado um período de declínio, tal facto se tinha reflectido também na produção 

historiográfica, sendo as fontes reduzidas e de pouca credibilidade. Acrescentou que as fontes portuguesas e 

doutros países europeus são indispensáveis para a elaboração da História do seu País. 

É neste contexto que adquire muito interesse o artigo de Ramon Laurido, La plaza portuguesa de 

Mazagan (Al-Yadida) y su reconquista en 1769, que utiliza a correspondência dos cônsules espanhóis e 

franceses. Esclarece como o Imperador se preparou para o cerco e confirma, no essencial, o que a documentação 

portuguesa refere sobre o mesmo. Transcreve a carta, de 8 de Março, do Governador para Samuel Sumbel, na 

qual se propunha ao Imperador uma capitulação honrosa , a suspensão das acções de dez a doze dias, a retirada 

das tropas para três mil passos da Praça e da artilharia para quinhentos passos das baterias, de acordo com o que 

se observava na Europa, a fim de permitir o embarque dos moradores. Sabe-se que o Imperador concordou 

excepto quanto ao recuo da artilharia. O artigo referido transcreve, ainda, a carta que Samuel Sumbel, por ordem 

do Imperador, dirigiu aos cônsules europeus, datada de Mazagão, no dia seguinte ao embarque. Naturalmente, é 

dada uma visão do cerco favorável ao Imperador e omitida a recusa de recuar a artilharia. Termina acusando o 

Governador de ter faltado à boa fé e à palavra que tinha dado por escrito, tendo feito explodir as muralhas que 

caíram sobre alguns mouros.  

O já mencionado Códice 522 do A.H.U. vai até 02-11-1771, referindo as diligências com vista à 

assinatura de um tratado de paz, navegação e comércio, assunto que é prosseguido no Códice 997 e caixa 426, do 

mesmo Arquivo e tratado em BRANDÃO, 1971. 
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APÊNDICE 3 

O TRANSPORTE DE MAZAGÃO E A ESTADIA EM LISBOA 

 

De Lisboa saíram três naus, quatro charruas e sete iates (CUNHA, 1864, 152). Na correspondência do 

Secretário de Estado há referências à Nau Nossa Senhora de Belém, às Fragatas Nossa Senhora da Guia e Nossa 

Senhora da Nazaré e aos Navios Nossa Senhora das Mercês e Santa Ana da Companhia Geral do Grão Pará e 

Maranhão. Sucedeu que o Navio Lamas voltou a Lisboa e o Iate Nossa Senhora do Bom Sucesso e Almas que foi 

na referida Esquadra, o qual depois de fazer boa conserva e introduzir nessa Praça os socorros que se 

determinaram, foi obrigado a se apartar das referidas Naus no dia 16 de Fevereiro p.p. por causa da grande 

travessia e total incapacidade do iate. Arribou a Portimão (carta de 8-03-1769). Fica-se assim a saber que os 

navios chegaram a Mazagão antes da data atrás referida e que em 11 de Março só estavam presentes 12 navios 

para o transporte, o que é confirmado por uma planta da Praça e arredores durante o embarque (Casa da Índia). O 

cônsul espanhol, ao referir que tinham sido enviados 13 navios, transmitia a notícia exacta relativa à chegada 

(LOURIDO, 1978, 111). 

O Códice 1784 do A.H.U. contem uma “Relação das famílias que vieram da Praça de Mazagão em 11 de 

Março de 1769”. A relação individualiza 2092 pessoas, sendo 1497 maiores de 11 anos e 595 com idades 

menores. Com excepção de 227 isoladas, repartiam-se por 426 famílias de constituição alargada a ascendentes,  

colaterais, criados e escravos. 

 Quer na ida para o Pará, quer na deslocação para Vila Nova Mazagão, continuou a utilizar-se a 

organização por famílias mas a sua composição foi sofrendo grandes e rápidas alterações devido, sobretudo, ao 

elevado número de mortes, aos casamentos, aos nascimentos e também ao facto de muitos isolados se agregarem 

a famílias. 

O total acima indicado incluía 581 militares, 50 incapazes, 5 resgatados, 62 viúvas identificadas como tal 

(mas deviam ser mais), 51 escravos, etc. 

Chegadas a Lisboa, logo por ordem se S.M. desembarcaram no porto de Belém, e foram conduzidas todas 

aquelas famílias e gente de guerra para os armazéns que ficam debaixo do dormitório dos frades de S. Jerónimo 

daquele lugar fronteiro ao Rio e algumas famílias mais distintas para as Mercearias e casas de parentes que ali 

tinham, sendo todos assistidos com ração de pão e conduto ao jantar e ceia por conta do mesmo Senhor (...). 

Devido às doenças e muitas mortes, passaram muitas famílias para o Palácio da Quinta Nova, ao Bom Sucesso ( 

LOUREIRO, 1776 ). As Mercearias eram albergarias dadas por mercê, destinadas, entre outros, aos que 

houvessem pelejado em África, honrando a Pátria (Grande Enciclopédia P. e B.). São identificadas como a da 

Rainha D. Catarina e a do Infante D. Luís (CUNHA, 1844, 156-157). Uma relação de mazaganistas indica, por 

abreviaturas, os seguintes locais onde estavam instalados antes do embarque: M. d. B. (Mercearia de Belém?), M. 

d. S.or Inf.e (Mercearia do Senhor Infante?),  Q.ta (Quinta), S. Jer.º (Jerónimos?), Q.ta q.el d. Cima (Quinta 

quartel de Cima?),  Tanr.ª (?), Arm.zem d. B. (Armazém de Belém?), Cerca dos Frades, etc. (A.H.U., B.-P., 

Relação anexa ao doc. 6720). 

Todos os vencimentos foram suspensos a partir da saída de Mazagão. Em 11 e 14 de Agosto, com a 

presença do Secretário de Estado, Francisco Xavier Mendonça Furtado, foi paga parcialmente a dívida dos 

soldos, tenças, moradias e alvarás , recebendo as famílias de acordo com o seguinte rateio: até duzentos mil réis, 

tudo; de  duzentos a quatrocentos mil réis, metade; de quatrocentos a um conto de réis, uma terça parte; e de 
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mais de um conto de réis, uma quarta parte (REIS, 1940, 2693).  Os recibos constam do Livro 4240 do A.H.T.C., 

onde se podem ver as assinaturas dos “cabeças” de família que sabiam escrever e doutros mazaganistas.  

 O Livro 4239 do A.H.T.C. regista a Soma total da dívida e o Pagamento feito na Corte. É importante 

referir que, ao contrário de uma relação publicada no Brasil (Revista do I.H.G.B., tomo 84, 1920 e RAMOS, 

1995) , ao detalhar cada família, inclui os membros que nada tinham a receber e individualiza os elementos não 

pertencentes às famílias. É sobretudo por este facto que o número de mazaganistas que realmente foi para o 

Brasil em 15 de Setembro (cerca de 1642)  é muito superior ao que tem sido indicado (1022). 

O Códice 1991 do A.H.U. é assinado pelo mesmo funcionário que assina o anterior mas não detalha a 

constituição das famílias, referindo apenas o respectivo “cabeça” e,  além da Soma total da dívida e do 

Pagamento na Corte, inclui o Pagamento no Pará. 

Os mazaganistas devem ter demonstrado a sua insatisfação e oferecido alguma resistência ao embarque 

para o Pará como se pode deduzir da correspondência do Secretário de Estado com o Governador do Pará. Para 

além das expressões referidas no texto da comunicação, refira-se que enquanto toda a Família Carvalho se 

encontrava em Oeiras para o casamento de uma filha do irmão Sebastião José, Francisco Xavier se deslocou para 

Lisboa para expedir estes navios com grande violência (A.H.U., Códice 595, carta de 13-08-1769). 

 

 

APÊNDICE 4 

O TRANSPORTE DE LISBOA PARA BELÉM DO PARÁ 

 

Em 1920, como já se referiu, publicou a prestigiada Revista do Instituto Histórico e Geográfico, sob o 

título O Estabelec-mento de Mazagão do Grão Pará, um documento existente no Arquivo Público do Pará que , 

segundo a introdução, da responsabilidade da Direcção, era uma relação completa das famílias que habitavam a 

praça de Mazagão na África e vieram fundar a vila de Nova Mazagão no Grão Pará.  

Como a referida relação era, de facto, muito incompleta, tem-se repetido que foram para o Pará 340 

famílias, totalizando 1.022 pessoas, transportadas em 3 navios. A relação voltou a ser publicada em 1995 nos 

Anais do Arquivo Público do Pará, incluindo alguns militares não pertencentes às famílias mas, de qualquer 

forma, ainda muito incompleta. Estes Anais publicaram, igualmente, relações das famílias transportadas mas, 

apenas, em 6 dos 10 navios utilizados para o efeito, e um conjunto de outras relações iguais às contidas no 

Códice 1991, do A.H.U. que, como se referiu no Apêndice 3, não detalham a constituição das famílias, não 

permitindo, por isso, concluir quantas pessoas seguiram para o Pará. 

Sentindo esta dificuldade, o Professor José Manuel Azevedo  Silva, partiu das 371 famílias indicadas no 

referido Códice e, atribuindo 5 pessoas a cada, média que se verificava à saída de Marrocos, concluiu terem 

embarcado 1855 pessoas (SILVA, 2001, 91). 

Deve-se alertar para o facto de todas estas relações reflectirem a situação apenas no momento em que 

eram elaboradas e segundo a finalidade de quem as elaborava (vencimentos, transporte, etc.). Assim, em 12-08-

1769, por altura do pagamento efectuado em Lisboa , o Secretário de Estado prevenia o Governador do Pará que, 

como não obstante a referida relação, poderão deixar de embarcar algumas famílias ou parte delas, por 

ocasião de moléstias ou quaisquer outros embaraços que possam sobrevir (A.H.U., Códice 595). Efectivamente, 
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as relações foram sendo corrigidas e, mesmo assim, à chegada  verificaram-se várias diferenças para além da 

falta de 23 pessoas falecidas durante a viagem (A.H.U., B.-P., cx. 65, doc. 5602 e 5605). 

Procurando dar um contributo para uma maior aproximação ao número de Mazaganistas que seguiram 

para o Pará, em 15-09-1769, e da sua distribuição pelos navios em que foram transportados, apresenta-se um 

quadro resumo de uma relação elaborada em 1778 (A.H.U., B.-P., cx. 82, anexa ao doc. 6720). A Companhia a 

que pertenciam 3 dos Navios era a Companhia Geral do Comércio do Grão Pará e Maranhão. O Navio S.ª Ana e 

São Joaquim transportava os poucos mazaganistas que iam servir como militares. Os outros elementos isolados 

iam, para efeitos de transporte, agregados a diversas famílias, nas quais são contados.  

 

NAVIOS PESSOAS FAMÍLIAS 

S.ª ANA E N.ª SENHORA DA GLÓRIA (DE S.M.) 288 66 

N.ª SENHORA DA CONCEIÇÃO ( DE S.M.) 202 46 

N.ª SENHORA DA PURIFICAÇÃO (DE S.M.) 133 31 

SÃO JOSÉ (DE S.M.) 205 46 

N.ª SENHORA DAS MERCÊS (DE S.M.) 107 23 

N.ª SENHORA DAS MERCÊS (DA COMPANHIA) 308 79 

N.ª SENHORA DO CABO (DA COMPANHIA) 105 30 

SÃO FRANCISCO XAVIER (DE S.M.)   31 11 

S.ª ANA E SÃO JOAQUIM (DE S.M.)     26   0 

SANTA ANA (DA COMPANHIA) 237 56 

TOTAIS    1.642 388 

 

 

APÊNDICE 5 

DE BELÉM PARA VILA NOVA MAZAGÃO 

 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado procurou, nas suas instruções ao sobrinho Governador do Pará e 

nas medidas que tomou em Lisboa, atenuar os efeitos da violenta decisão de enviar os mazaganistas para a 

Amazónia, fundar uma povoação em local difícil e sem recursos. Determinou  que fossem reunidos em Belém os 

mantimentos e os “cómodos” necessários, decorrendo a sua manutenção nessa cidade por conta da Fazenda 

Régia (A.H.U., Códice 595, ofício de 26-03-1769). Remeteu armas e ferramentas, dois cirurgiões, dois 

sangradores, médico, boticário, uma botica e mandou distribuir os gados, ferramentas e mais géneros à 

proporção do maior ou menor número de pessoas de cada família, regulando tudo de forma que ficassem 

satisfeitos. Em Vila Nova de Mazagão recebiam farinha ou equivalente durante um ano, uma casa, uma 

espingarda, um machado, uma enxó, uma serra, uma travadeira, um martelo, um facão, uma tesoura, uma 

enxada, uma lima, uma verruma e uma faca (A.H.U., Códice 1778). 

Conhecia por experiência própria a dificuldade do problema  e, por isso, apontava ao sobrinho como 

procedera na fundação de Macapá. Mandei algumas pessoas para aquele sítio, a fazer quartéis (...). E, 

constando-me da frouxidão com que se haviam, passei eu mesmo aquela parte a donde me conservei dois meses 

(...). Toda a dificuldade, que considero, é achar um homem caritativo e zeloso que se ponha à testa deste 
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estabelecimento (...) (A.H.U., Códice 595, carta familiar de 26-03-1769).  Em ofício de 12-09-1769 recomendou, 

para o efeito e no arranque, Manuel da Gama Lobo de Almada, em quem os mazaganistas tinham fé. Esteve 

degredado em Mazagão durante o cerco e demonstrou tal valor que foi promovido a sargento-mor e nomeado 

comandante do Forte de Macapá. A sua actuação posterior, como militar, explorador, negociador e governante, 

creditam-no como um dos maiores vultos da Amazónia, facto reconhecido pelo Exército Brasileiro ao atribuir à 

sua 1.ª Brigada de Infantaria de Selva a designação de Brigada Lobo D’Almada. 

O irmão de Pombal não deixaria de velar pela sua criação mas a morte colheu-o antes mesmo de os 

navios chegarem a Belém e o seu substituto, Martinho de Melo e Castro, não tinha a mesma ligação à Amazónia 

e não lhe faltaram outras preocupações como fossem, por exemplo, o conflito com os espanhóis no Sul do Brasil 

e a preparação e execução das demarcações  de limites em consequência do Tratado de Santo Ildefonso de 1777. 

Por outro lado, ainda que tido como um bom Secretário de Estado, não deve ter querido tomar posição num 

projecto caro a Pombal e que já encontrou em andamento, preferindo deixar que os Governadores fossem 

seguindo as orientações iniciais.  É o que parece depreender-se de uma carta de 1779, do Governador João 

Pereira Caldas na qual, referindo-se a uma proposta sua do início de 1773 para que os mazaganistas se pudessem 

estabelecer onde desejassem, dentro dos limites da Capitania, escreveu: nem se me respondeu. E o Governador 

seguinte, José de Nápoles Telo de Meneses, em 1782, alargando o âmbito das suas queixas, dirigiu-se à Rainha, 

pelo Conselho Ultramarino, procurando uma resolução relativa a Nova Mazagão, escrevendo: (...) pelo 

desengano, em que estou, de que havendo exposto a V.M., nos três anos, que tem decorrido do meu governo 

neste Estado, muitos, e muito diversos particulares, dignos da atenção e deliberação de V.M., por aquela mesma 

via (a Secretaria de Estado), nem uma só resposta, ao menos, até agora tenho recebido pela mesma, em algum 

deles; deixando-me este silêncio na maior incerteza do que devia obrar, com acerto (...)  (A.H.U., B.- P., cx. 82, 

doc. 6720 e cx. 90, anexo ao doc. 7346). 

Pode dizer-se que os três primeiros Governadores a quem coube criar e fazer viver Nova Mazagão se 

esforçaram para dar corpo às orientações de Mendonça Furtado. 

 Ataíde Teive recebeu, instalou em casas alugadas em Belém e alimentou os mazaganistas, mandou 

reconhecer o local para a povoação de acordo com a sugestão do tio e elaborar a sua planta, e deu início à 

construção das casas que foi mandando ocupar à medida  que, com grandes dificuldades, iam sendo terminadas. 

Pereira Caldas, também ele próximo de Mendonça Furtado, de quem fora ajudante de ordens na 

expedição das demarcações ao Rio Negro, procurou por todos os modos deslocar os mazaganistas para a nova 

povoação que visitou duas vezes, distribuiu-lhes escravos fiados e cedia-lhes alguns índios para as culturas. Em 

finais de 1772 estavam empregadas na obra da Vila 217 pessoas, incluindo um engenheiro militar. Preocupado 

com a grande despesa, fez alojar, a partir de 1775, duas famílias por casa, sempre que o considerou possível e até 

à conclusão doutras, e deixou de pagar alojamento e a alimentação aos que ainda se encontravam em Belém por 

aguardarem a decisão de requerimentos ou terem encontrado ocupação.  Apresentou a proposta já referida para 

dar liberdade de fixação na Capitania, sem mais ajuda da Coroa, mas não obteve resposta.  

Telo de Menezes tomou posse quando alguns  mazaganistas conseguiam da Rainha o deferimento de 

requerimentos para ficar em Belém ou ir a Portugal e a Câmara de Mazagão  representava o seu inconformismo 

com o degredo e as epidemias que vitimavam brancos e escravos. Procurou socorrer aqueles miseráveis e 

convencê-los que a Rainha não os podia deixar abandonar um empreendimento tão custoso,  aconselhando-os a 

solicitarem, de preferência, o pagamento das tenças vencidas o que ajudaria  a minorar a pobreza de muitos. 
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Tudo o que se acaba de expor se encontra largamente referido na documentação avulsa do A.H.U, B.-P.  

Procurando resumir, a partir dos documentos disponíveis,  o movimento de mazaganistas de Belém para 

Nova Mazagão, elaborou-se o seguinte quadro: 

 

ANO FAMÍ- 

LIAS 

MAZAGA- 

NISTAS 

ESCRA- 

VOS 

OBSERVAÇÕES 

1770    1     7 ? RAMOS,  1995, que não faz referência aos escravos. 

1771  99 357 ? Idem. Em 7 transportes. Nas famílias incluem-se os agregados. 

1772  14  46 ? Idem. Em transportes de 24-02 e 13-05. Pode ter havido mais. 

Totais 114 410 ? Referidos a 13-05-1772. Sem dados até 01-07-1773. 

1773  141 428 115 Situação em 01-07-1773.( A.H.U., B.-P., anexo ao doc. 6066). 

1773    35 227   65 Transportados no 2.º semestre de 1773. (Idem). 

1774 51 227  38 Transportados em 1774. (A.H.U., B.-P., anexo ao doc. 6195).  

1775 78 278  90 Transportados em 1775. (A.H.U., B.-P., anexo ao doc. 6291).   

1776 4   15 ? Transportados em 1776. (A.H.U., B.-P., anexo ao doc. 6392). 

1777 1     2 ? Transportadas em 1777. (A.H.U., B.-P., anexo ao doc. 6573). 

Totais 310 1177 308 Totais dos transportados constantes dos documentos indicados.  

 

Os documentos acima referidos indicam que, até final de 1777, foram transportados para Nova Mazagão 

1177 mazaganistas brancos (mesmo que já nascidos em Belém), distribuídos por 310 famílias com alguns 

agregados e ainda algumas pessoas avulsas. Seguiram também, pelo menos, 308 escravos sem, neste número, se 

destacarem os poucos que já vinham de Marrocos. Pereira Caldas, referindo-se ao resto das famílias que 

permaneciam em Belém, escreveu no último daqueles documentos (...) que por não fazerem despesa à Fazenda 

de S.M. não há inconveniente em se demorarem; maiormente não estando ainda completo o número das 

precisas habitações (...) 

Complementando os dados anteriores, pode acompanhar-se o crescimento de Nova Mazagão através de 

alguns dos censos elaborados no período que se conservam no A.H.U. e de que se apresenta um resumo no 

quadro seguinte. 

 

DATA AINDA EM BELÉM JÁ EM NOVA MAZAGÃO FONTE 

 Mazaga- 

nistas 

Escra- 

vos 

Fogos Mazaga- 

nistas 

Escra- 

vos 

Fogos  

01-07-1773 1107 218 ? 428 115 91 A.H.U, B.-P., doc. 6100. 

01-01-1774 900 176 ? 691 176 146 A.H.U, B.-P., doc. 6100. 

31-12-1775 265 78 79 1141 397 259 A.H.U, B.-P., doc. 6256. 

01-01-1777 233 75 58 1237 526 282 A.H.U, B.-P., doc. 6368. 

01-12-1778 415 188 159    A.H.U., Códice 1790. 

31-12-1778    1370 405 371 A.H.U., Códice 1257. 
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A documentação existente no A.H.U. fornece, igualmente, alguns elementos relativos à construção das 

casas. Assim, em 18-12-1772, estavam completas 56,  por acabar 36, por caiar e rebocar 25 e principiadas 17, 

num total de 117 (B.-P., anexo ao doc. 5933). Em 05-02-1779, estavam concluídas 265  das cerca de 500 

inicialmente previstas, sendo de admitir que poucas mais terão sido construídas (falta de meios, grande distância 

a que já ficavam as madeiras, epidemias e incerteza quanto ao futuro da Vila). A Igreja encontrava-se, na mesma 

data, próxima da conclusão (B.-P., doc. 6720). 

 

 

APÊNDICE 6 

SITUAÇÃO DOS MAZAGANISTAS EM FINAIS DE 1778 

 

EM 26-06-1778, o Secretário de Estado, Martinho de Melo e Castro, enviou  ao Governador do Pará, 

Pereira Caldas, um  ofício originado pelas queixas dos mazaganistas chegadas a Lisboa e no qual se ordenava  o 

fornecimento de uma série de elementos que permitissem retratar a situação concreta,  as potencialidades e as 

necessidades de cada família ( transcrito em REIS, 1940, 2707). Respondeu o Governador com extenso ofício de 

05-02-1779 no qual, entre muitos outros pontos, duvida que se chegue a ver o fruto do empreendimento, pois 

esta gente, ainda que viva e muito própria para o exercício das Armas, em que foi criada, o não é para a 

lavoura (...) nunca seria de esperar que, por si mesmas, se sujeitassem aos laboriosos e pesados serviços a que a 

lavoura neste País obriga, e se não pode, indisputavelmente, conseguir(...) sem se lhe facilitarem os meios dos 

precisos operários que, independentemente dos índios, devem ser os escravos (...). Considerava que para 

principiar uma lavoura eram necessários quatro escravos de machado e duas escravas capazes de trabalho 

(A.H.U., B.-P., doc. 6720). 

Com o ofício, enviou duas relações encadernadas que constituem, actualmente, os Códices 1257 e 1790 

do A.H.U., referindo-se o primeiro, de 31-12-1778, aos mazaganistas já instalados em Nova Mazagão e o 

segundo, de 01-12-1778, aos que ainda permaneciam em Belém.  

Não cabe neste trabalho a análise dos referidos Códices que contêm elementos do maior interesse, entre 

outras áreas, para a História  e a Genealogia da Amazónia. Deles aqui apenas se extraiem algumas notas como 

complemento do que se vem expondo. 

Os quantitativos  de mazaganistas existentes em Dezembro de 1778 em Nova Mazagão  (1370) e em 

Belém (415), indicados nos referidos Códices e mencionados no apêndice anterior, devem ser tomados como 

valores aproximados. Efectivamente, muitos contados em Nova Mazagão tinham regressado a Belém e um ou 

outro até ao Reino, 47 serviam como militares em Macapá e alguns já se tinham dispersado. Pelo que respeita 

aos que estariam em Belém é de referir que 33 se tinham estabelecido ao longo da estrada de Belém a Ourem, 32 

eram  militares dos quais 19 em Macapá, e outros se tinham dispersado por conta própria ou nomeados pelo 

Governador, que neles teve os quadros de que precisava, para directores de vilas e lugares. 

Muitas das famílias que ainda estavam em Belém tinham um  dos seus membros casados na cidade, ali 

tinham encontrado emprego e até as mulheres conseguiam costurar para fora. Outras sobreviviam com grandes 

dificuldades à custa do que lhes ganhava algum escravo ou apenas de esmolas. Quase todos estavam endividados 

devido à compra de escravos que em muitos casos tinham morrido ou até fugido. Bem na senda da colonização 

portuguesa já havia em Belém um mazaganista casado com uma índia, outro com uma mulata escrava e Quitéria, 
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que tinha sido escrava em Marrocos, era então preta forra, vivia de negociar em coisas de comer, passava muito 

bem e tinha uma escrava. 

Em Nova Mazagão vivia-se sobretudo da agricultura que na maioria dos casos era ainda de fracos 

resultados, sendo complementada com o trabalho das mulheres que fiavam e teciam o algodão produzido. Havia, 

porém muitos casos de verdadeira miséria, sobretudo numerosos casais de velhos, viúvas e os que não se 

adaptavam ou eram indolentes. Também ali ainda se deviam os escravos que em muitos casos já tinham falecido. 

Nos oito anos que mediaram entre a chegada ao Pará e a elaboração dos Códices muitas alterações se 

verificaram nas famílias resultantes de casamentos, falecimentos, nascimentos e desmembramentos. Bastará 

recordar que terão saído de Lisboa cerca de 388 famílias com 1642 pessoas e em 1778 haveria 530 famílias com 

1785 pessoas (excluindo neste caso os escravos, na sua esmagadora maioria adquiridos no Pará). 

 

 

APÊNDICE 7 

A RECUSA DO DEGREDO 

 

De acordo com Renata Malcher Araújo, era tal a resistência dos mazaganistas ao projecto a que foram 

destinados  que, mesmo que se lhe tivessem resolvido os problemas que alegavam, em especial o da miséria, não 

desistiriam de voltar a Portugal e abandonar a selva. Nas reclamações pesariam, sobretudo, as razões de ordem 

ideológica pois, considerando-se guerreiros, sentiam a transferência para o Pará como um degredo desmerecido 

(ARAÚJO, 1998, 284-285). 

Ofendia-os, de facto, a injustiça e ingratidão da Coroa quanto aos seus actos e de seus antepassados em 

África e recusavam um destino forçado a que, morto Pombal, sempre se referiam como degredo. Mas, se tal não 

bastasse, havia razões concretas de sobejo tais como a má escolha do local, a dificuldade de iniciar uma lavoura, 

a falta de aptidão e de vontade de muitos para tal actividade, a falta de capital para adquirir escravos, a muita 

idade de uns e a pouca de outros, etc. A tudo isto juntaram-se as epidemias que, vitimando colonos e escravos, 

forneceram os argumentos decisivos para a vaga de inconformismo a que uma Rainha sensível não poderia ficar 

indiferente. 

Cedo começaram os requerimentos individuais de elementos de maior qualidade quer para voltar a 

Portugal, quer para não seguir de Belém para Nova Mazagão, quer ainda para que lhe continuassem a ser pagos 

os soldos. 

Assim, em 11-11-1773, Francisco de Azevedo Coutinho Teles de Lourenço, cavaleiro fidalgo e professo 

na Ordem de Cristo, escrevia: 

(...) Fora Alcaide-Mor como seu 16.º Avô e todos os seguintes (...) mas vindo eu para este Estado 

com a qualidade de povoador, sem soldo nem emprego de que possa subsistir, me vejo na consternação 

de perecer com a minha família, pois não tenho escravos que na cultura me estabeleçam a sustentação, 

nem eu (...) o uso o conhecimento mais que o das Armas que exercitei desde o exercício de soldado 

infante até capitão de infantaria em que servi por mais de 13 anos. E só neste Ministério posso prestar 

ao Real Serviço e nele ganhar o honrado pão que necessita a pobreza e desamparo dos meus filhos, se 

S.M. for servido mandar por V.Ex.ª que nesta cidade (Belém) exercite o meu posto de capitão com os 

soldos que lhe compete para poder subsistir no mesmo Real Serviço, ou permitir-me a licença de 
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chegar ao Reino a tratar de alguma cobrança que me facilite o estabelecimento  porque, sem meio 

algum, é impossível que possa ser útil a esta Colónia, não o podendo ser às vidas de que conta a minha 

família (A.H.U., B.-P., doc. 6069). 

Em 01-12-1778, estava em Lisboa com um filho com licença do Governador para ir às Caldas (A.H.U., 

Códice 1790, p. 12). Em 18-10-1781 foi comunicada licença para a mulher e filhos se recolherem ao Reino. 

Em 24-12-1774, Inácio Freire da Fonseca , também ele capitão de infantaria em Mazagão, cavaleiro 

fidalgo e professo na Ordem de Cristo, requereu para continuar em Belém, sem despesa para a Fazenda Real, por 

ter ali um filho cadete do Regimento, ter 36 anos de serviço e estar debilitado pelos achaques e pelos anos 

(A.H.U., B.-P., doc. 6171) . Em 01-12-1778, continuava em Belém, possuía 22 escravos, tendo-lhe morrido 

anteriormente 9, de todos devendo quantia avultada e estabelecera uma fábrica de madeiras. Tinha licença da 

Rainha para ficar estabelecido em Belém e também para passar à cidade de Lisboa (A.H.U., Códice 1790). A 

autorização para continuar em Belém foi comunicada em 25-06-1777. Em 20-12-1782 foi comunicada a licença 

para ir ao Reino com um filho, o que parece indicar que ainda continuava naquela cidade (A.H.U., Códice 596). 

Com a subida ao Trono de D. Maria foram muitos os que acharam chegado o momento de requerer a 

saída de Nova Mazagão para Belém, a continuação nesta cidade ou a ida para o Reino e a Rainha, dando 

satisfação a alguns, incentivou outros a apresentarem idênticos pedidos. 

Mas devem ter sido os requerimentos da Câmara de Vila Nova Mazagão e todas as pressões que esta 

diligenciava em Lisboa que deram à Coroa uma ideia do descontentamento e da difícil situação que se vivia na 

referida povoação. 

Não se conseguiu localizar o primeiro dos referidos requerimentos que poderá ter sido englobado nas 

queixas que levaram a Rainha a ordenar um verdadeiro inquérito à situação, comunicado em 26-06-1778 e já 

mencionado no Apêndice 6. Cerca de Julho de 1778 foi enviado um extenso requerimento que começava assim: 

Sobem segunda vez à presença do Alto Trono de V.M., a Corporação da Câmara, Nobreza, e parte do mais 

Povo infeliz da extinta Praça de Mazagão, existente no Pará, a duplicar os seus clamores (...). A palavra infeliz, 

é repetida sete vezes, geralmente associada ao dito povo. 

Depois de ligeira alusão aos serviços prestados, ao sangue derramado, à perda de tudo o que possuíam e 

de quase quinhentas pessoas falecidas em Lisboa, referiam que se lhes preparou no desterro novos meios de 

padecerem. Divulgou-se serem destinados ao estabelecimento do Pará e sentiram logo repugnância ao 

transporte para um clima tão distante, já porque reconheciam não ser esta a recompensa merecida por seus 

serviços que vinha de padecer (...) e já talvez prevendo a sua última e fatal ruína que experimenta. Proibidos de 

entrar no Paço para expor as suas razões, foram violentamente transportados ao Pará, onde estavam na miséria, 

sem meios de subsistência, com deficiente alimentação de que resultavam enfermidades, num terreno inútil para 

a produção, sem operários para as lavouras e até privados dos filhos levados para a tropa paga, causando grande 

desamparo sobretudo às viúvas. Antevendo que se dissesse terem escravos, referiram que 71 eram de menor 

idade que só serviam para aumentar a pobreza no dispêndio do diário sustento, apenas 74 tinham sido cedidos 

pela Companhia, ainda estavam em dívida e sem possibilidades de serem pagos por quem já tinha perdido 

muitos e 257 tinham sido adquiridos com os vencimentos que se lhe deviam de Mazagão que também serviram 

de pagamento em outros géneros de fazenda que violentamente lhe foram dados, em que a dita Companhia 

desfrutou o costumado avanço e avultado interesse. Refira-se que das instruções de Francisco Xavier Mendonça 

Furtado, relativas ao que se lhes devia do resto dos seus vencimentos, constava que os pagamentos deveriam ser 
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feitos em escravos e fazendas e a contento dos mesmos credores (...) de sorte que convertam o que lhes for 

entregue em utilidade própria e do Estado, e não em usarem os vícios de que muitos dos moradores se achavam 

infestados (há referências, noutros textos, a alcoolismo e jogo) . Conservando-se, contudo, em segredo esta 

económica providência para evitar queixas e indecências do comum (A.H.U., Códice 337, carta de 12-08-1769). 

Queixavam-se, sobretudo, da grande prisão da liberdade, causa de muitas mortes, porque padecendo 

muitos de obstrução, em resultado de fazerem a cultura a pés molhados (do arroz), era preciso uma viagem de 

quinze dias para se irem tratar, mas quando a licença chegava, ao fim de meses, estavam mortos ou já sem 

remédio. 

E depois de ilustrarem a miséria daquele infeliz povo, suplicavam que o novo Governador ou algum dos 

ministros existentes no Pará procedesse a um geral exame e que por esse meio confirmasse as representações 

feitas neste e noutro requerimento em que se pedia um novo estabelecimento por ser infrutífero o terreno deste. 

Acompanhavam o requerimento vários atestados (A.H.U., B.-P., doc. 6639). 

Em 05-02-1779, conforme se referiu no Apêndice 6, enviou o Governador Pereira Caldas ao Secretário de 

Estado exaustiva informação sobre a situação de cada família de mazaganistas existentes no Pará e as medidas 

que poderiam ser tomadas. 

Como em muitos outros casos, não se dispõe de todos os documentos referentes ao assunto e os 

disponíveis não explicam tudo o que, efectivamente, se passou. Convém, por isso, recordar alguns elementos que 

podem contribuir para uma melhor compreensão da forma como se chegou às decisões que foram tomadas. 

Primeiro, dois dados de âmbito geral. Assim, convém ter presente que a necessidade de licença régia para 

regressar ou viajar do Brasil ao Reino era uma medida de aplicação generalizada e não exclusiva dos 

mazaganistas e que o correio entre os dois lados do Atlântico levava cerca de dois meses, estando dependente da 

partida das frotas, salvo em casos de reconhecida urgência. 

Depois, é de referir que, quando se aproximava a substituição de um Governador e havia um problema a 

resolver, esperava-se pelo parecer do novo Governador para se tomar a decisão. Ora, em Julho de 1778, já tinha 

sido nomeado um novo Governador que, acabando por ser desviado para Minas Gerais, só foi substituído, em 

10-06-1779, por José de Nápoles Teles de Menezes, o qual só tomou posse em 04-03-1780. Este facto deverá ter 

contribuído para o atraso das decisões. 

Finalmente, poderá ser útil recordar o papel do Conselho Ultramarino, o qual foi reduzido com a criação 

da Secretaria de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos e, mais ainda, por Pombal que parece ter trocado 

maiores vencimentos dos seus membros, em especial do Presidente, por um certo distanciamento da 

administração corrente, centrada no referido Secretário que chegava proibir os governadores de apresentarem 

assuntos por aquele Tribunal. Mas continuava a ser utilizado por particulares e pelas Câmaras para apresentarem 

os seus requerimentos à autoridade régia. Depois de instruídos, eram elaborados pareceres, apresentados a 

despacho como Consultas do Conselho Ultramarino. Não admira, por isso, que ao Conselho tenha também 

recorrido a Câmara de Nova Mazagão como forma de se fazer ouvir pela Rainha. Porém, este órgão, apesar de 

presidido pelo Conde da Cunha, que tinha sido, tal como seu irmão, Governador de Mazagão, ainda que dando 

razão aos mazaganistas, actuou de forma tão lenta que o seu parecer, como veremos, acabou por perder 

oportunidade. 

Regressemos à narrativa dos documentos sob forma muito resumida e, consequentemente, empobrecedora 

dos respectivos conteúdos. 
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Não recebendo resposta às anteriores representações, recorreu a Câmara, em princípios de 1779, à via do 

Conselho Ultramarino para chegar à Soberana. Pedia que fosse um Ministro verificar as suas queixas e, achando-

se não serem verdadeiras, oferecia-se aquele povo a todo o castigo que tal culpa merecesse. Juntava atestados 

sobre a má qualidade das casas já em ruína, a pobreza, a deficiente alimentação e uma relação de moradores a 

quem tinham morrido 177 escravos.  

Dando-se vista ao Procurador, mostrou este conhecer bem o problema, revelando-se um frontal defensor 

dos mazaganistas. Considerava que a escolha pelos executores de local com mau clima transformou em 

horroroso degredo a pia ideia de D. José de lhes dar terras para viverem em abundância, sendo possessões 

próprias de que tirassem o necessário. Propunha que se deixassem na liberdade de se estabelecerem onde 

quisessem, não os obrigando a receber um benefício que recusavam, nem os violentando e privando daquela 

liberdade que tinham todos os vassalos e de que só os privava algum delito que eles não tinham cometido. Caso 

se pretendesse guardar a memória da Praça e manter aquelas famílias unidas se escolhesse um local favorável a 

gosto e com aprovação daquele povo. A súplica deveria ser presente à Rainha de imediato, sem necessidade de 

mais informação. 

Não entendeu assim o Conselho e, por provisão de 24-11-1779, foi ordenado ao Governador que 

informasse com o seu parecer declarando a forma como se fizeram aqueles estabelecimentos, e se neles havia 

águas e ares tão péssimos como os suplicantes alegavam e, ainda, se o terreno e suas vizinhanças era abundante 

ou estéril. 

Não se encontrou explicação para o facto de o Governador só ter respondido ao Conselho depois de 

passados quase dois anos e deste último se ter esquecido de insistir. É certo que com José Nápoles Teles de 

Menezes viajaram os engenheiros militares e os matemáticos destinados às demarcações de limites com Espanha 

decorrentes do Tratado de Santo Ildefonso, exigindo um grande esforço de organização da expedição respectiva 

e a hipoteca dos reduzidos meios da Capitania, factos que, agravados pelos problemas resultantes da extinção da 

Companhia, poderiam ter absorvido a sua atenção. Mas foi respondendo a idênticas questões colocadas pela via 

do Secretário de Estado. 

Não se conformavam os mazaganistas com tais delongas pelo que, em 01-09-1780, a Câmara enviou ao 

Governador um ofício com cópia de uma representação e súplica destinada aos pés do Real Trono de Sua 

Majestade relativos à sua situação que não foram localizados. Na resposta de 03-11-1780, o Governador, 

considerando que a Rainha não poderia mandar recolhê-los ao Reino, informou que não ia dar seguimento ao 

requerimento e aconselhava-os a solicitarem, de preferência, as suas tenças vencidas, acrescentando: porém V. 

Mercês poderão obrar o que melhor lhe parecer na causa própria (A.H.U., B.-P., anexo ao doc. 7346). 

Deverá a Câmara ter procurado outra via pois, em 19-11-1781, o Secretário de Estado remetia ao 

Governador uma sua representação, também não localizada, para informação e parecer (A.H.U., Códice 596). 

Respondeu o Governador, em 15-11-1781, remetendo cópia do ofício que dirigira à Câmara, acima referido, e de  

outro da mesma data dirigido ao Comandante  Militar da Vila em que punha em relevo medidas de apoio aos 

mazaganistas que tinha tomado e lamentava que nem todos seguissem o exemplo dos que se dedicaram com 

êxito à agricultura.  Terminava fazendo referência ao ofício de 05-02-1779 do seu antecessor e das duas relações 

que o acompanhavam com todos os nomes e particularidades relativas às Famílias de Mazagão, com um detalhe 

muito circunstanciado que continham o que ele poderia repetir (A.H.U., B.-P., anexo ao doc. 7346). 
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Continuando sem resposta, a Câmara deve ter insistido. É o que parece depreender-se do ofício do 

Secretário de Estado, de 06-12-1781, antes portanto de receber o do Governador anteriormente referido. 

Martinho de Melo e Castro parecia, finalmente, dar-se conta do problema, culpando os Governadores por não 

terem dado informação circunstanciada o que , pelo menos em relação a João Pereira Caldas, não parece 

justificado. Remetia uma petição da referida Câmara, dizendo concluir-se dela e doutras anteriores que, depois 

de tantas despesas feitas pela Coroa, pretendiam os mazaganistas abandonar a Vila e antes viver dispersos, 

prófugos e mendicantes (...) sem terem modo algum de ganhar a vida, do que conservarem-se unidos e em 

sociedade naquele estabelecimento(...).Chamava a atenção para o gravíssimo inconveniente  que resultaria para 

o Estado do Pará  se os ditos povoadores conseguissem o seu fim, tudo por falta de se não terem remetido 

daquela Capitania as circunstanciadas e individuais notícias do estado em que se achavam os referidos 

povoadores, da sua natural situação e possibilidades, e dos meios e modos com que se podiam fazer úteis a si e 

ao Estado. Terminava transmitindo as ordens régias para que, com urgência, informasse e desse parecer que 

pudesse dar o verdadeiro valor às representações e cuidar das providências para que os mesmos povoadores 

promovessem a sua subsistência (A.H.U., Códice 596). 

Respondeu o Governador em 13-05-1782. Referiu a resposta que dera em 15-11-1781, mencionou o 

atraso do pagamento das tenças, indicou alguns exageros das queixas e afirmou: 

À vista de todas estas razões porque se justifica assim a estranha e incompetente pretensão dos 

suplicantes,  em geral; como as verdadeiras e urgentes necessidades de alguns, no seu particular: não 

me parecendo que deva ou possa ser atendido da maior clemência de S.M. o requerimento e pretensão 

de abandonar inteiramente aquela Vila: acho não menos que será um acto da sua mais brilhante 

virtude o facultar a estes miseráveis alguns meios proporcionados de uma decente subsistência, ou 

segundo as informações e propostas ao dito respeito já feitas (...) (A.H.U., B.-P., doc. 7205). 

Quando o ofício chegou a Lisboa já tinha sido nomeado o novo Governador, Martinho de Sousa e 

Albuquerque, que só viria a tomar posse em 21-10-1783, podendo ter tal facto contribuído para mais um 

adiamento das soluções. Entretanto, a situação em Nova Mazagão agravara-se devido a uma epidemia, por vezes 

referida como uma espécie de peste mas a que o Governador José de Nápoles Telo de Menezes se referiu, em 

ofício de 30-12-1782,  como sendo porfiadas  sezões que havia três anos grassavam na referida e noutras vilas. O 

problema piorara no inverno, não havendo já na Capitania quina para o combater, o que levou os mazaganistas a 

requererem ao Governador a sua recolha a Belém durante dois anos para se recuperarem e esperar que o tempo 

dissipasse a infecção que julgavam haver no ar ou que pelo menos lhe representava a ideia da sua aflição e o 

horror do mesmo contágio. 

Achou o Governador não poder tomar decisão de tanta importância que acarretaria a total extinção da 

Vila e, tendo já remetido remédios, um cirurgião e alguns mantimentos, convocou uma reunião dos notáveis 

pedindo o seu parecer. Todos concordaram que, face à sua  pobreza, se fornecessem àquela Vila, à custa da 

Fazenda Régia, alimentos adequados e uma botica,  não parecendo a algum que a evacuação e extinção de uma 

Vila, que tanto dispêndio tinha custado à Fazenda Real competisse a outra pessoa mais que a S.M. 

privativamente (...) . Os efeitos mais funestos ali verificados talvez se devessem à maior necessidade  e 

indigência dos seus moradores que aproveitavam a conjuntura para representar à comiseração de S.M. a quem o 

Governador também pedia ordens e providências (A.H.U., B.-P., doc. 7278). 
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Pela sua importância, valerá a pena transcrever o ofício datado de 29-07-1783, de Martinho Melo e 

Castro,  já dirigido ao novo Governador, que só embarcaria um mês depois, e que , finalmente, iria dar alguma 

satisfação aos pedidos dos mazaganistas.  

À Real Presença de S.M. têm chegado várias representações da Câmara da Vila de Mazagão e 

infinitos requerimentos de pessoas particulares e famílias estabelecidas na mesma Vila, representando 

as moléstias que ali se experimentam,  e pedindo licença para se mudarem para a Cidade do Pará ou 

para outras terras dessa Capitania. Ultimamente se recebeu, nesta Secretaria de Estado, um ofício do 

predecessor de V.S.ª, com data de 18 de Março do presente ano, em que dá conta de padecerem aqueles 

moradores, há três anos, moléstias contínuas graves e de repetirem as suas instâncias para que se lhes 

permita saírem daquele sítio que julgam empestado. (Não se encontrou este ofício mas o seu conteúdo 

parece corresponder ao de 30-12-1782. Com a data de 18-03-1783 existe anexo ao doc. 7346 uma nova 

representação da Câmara pedindo um estabelecimento no Reino do Algarve, cuja tramitação se 

desconhece). 

As grandes despesas que a Fazenda Real tem feito com as famílias que foram povoar aquela Vila, 

assim no seu transporte como nos avanços que se lhes  fizeram, têm embaraçado até agora a resolução 

de abandonar aquele Estabelecimento, na esperança que, com o tempo, se vencessem as dificuldades 

que aqueles moradores experimentavam. Vendo-se, porém, ao presente que, no estado de consternação 

e pobreza  em que eles continuam, de nenhuma utilidade podem ser, nem a si, nem ao Estado, e sendo 

muito natural que o seu número se ache consideravelmente diminuído, assim pelo efeito das doenças, 

como pelas muitas licenças que se têm concedido a diferentes famílias para se retirarem, parece que 

não haverá grande inconveniente em se permitir aos referidos habitantes de Mazagão o poderem 

transportar-se para essa cidade ou para outras terras desse Estado, onde melhor lhes convier. E nesta 

inteligência deixa S.M. ao discernimento de V.S.ª o obrar a este respeito como lhe parecer mais 

acertado; tendo, porém, sempre consideração de que achando-se aquela Vila estabelecida, e a margem 

do Amazonas tão destituída de habitantes como se acha por aquele lado, seria muito conveniente que 

ali se conservassem algumas famílias e que se não desamparasse de todo um estabelecimento de que 

não deixa de ser útil a sua conservação quando esta se possa conseguir sem os inconvenientes acima 

indicados (A.H.U., Códice 596). 

Deixámos o Conselho Ultramarino à espera da resposta do Governador à provisão régia de 24-11-1779, a 

qual  só teve lugar em 16-09-1782 e repetiu, no essencial, a que já tinha sido enviada ao Secretário de Estado em 

13-05-1782 e se acha resumida acima. 

Voltou o Provedor da Fazenda a defender os mazaganistas, insurgindo-se contra o Governador por se 

opor com argumentos políticos e nada dizer sobre a qualidade do clima e sobre a das águas, como lhe tinha sido 

ordenado. Mas o Conselho continuava vagaroso e o tempo foi passando até ser recebido novo ofício do 

Governador, datado de 30-12-82, no qual se queixava de não ter recebido uma só resposta do Secretário de 

Estado e enviava cópia do ofício, da mesma data, dirigido ao referido Secretário no  qual expunha o problema 

das sezões e o pedido dos mazaganistas para passarem dois anos em Belém até que passasse a infecção existente 

nos ares. 
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Pela terceira vez foi ouvido o Procurador da Fazenda que propôs que deixassem àqueles pobres 

mazaganistas escolher o sítio que tivessem por mais próprio, sendo certo que em tudo seriam úteis ao Estado. 

Finalmente, a 19-09-1783, foi o texto da consulta concluído da seguinte forma: 

Ao Conselho parece o mesmo que ao Procurador da Fazenda e que o resto destes beneméritos e 

miseráveis vassalos se fazem muito dignos da Real Piedade de V.M.; e que esta se deve especializar 

àqueles que são naturais de Mazagão e que, pela distinção e serviço das suas pessoas, se fazem mais 

atendíveis, e põem na Real Presença de V.M. a relação que apresentou o Conde da Cunha, Presidente, 

dos que têm foro e são professos na Ordem de Cristo e naturais de Mazagão, e outra dos que estavam 

ao tempo da evacuação e tinham ido de diversas partes deste Reino para aquela Praça, e a estes 

entende o Conselho que só se lhe devem fazer as vantagens de povoarem, dando-se-lhe sempre a 

escolha do sítio, sem de nenhuma forma serem constrangidos, nem uns, nem outros, visto não terem 

cometido crime que os obrigue a sujeição involuntária, e se lembra que as mercês de que se fazem 

merecedores os beneméritos e distintos, os não propõem o Conselho, por não lhe ser constante  as com 

que foram atendidos os suplicantes quando se mandaram para o Pará; que podiam ser a intrancia (sic) 

nos ofícios públicos  e nos postos pagos a que estivessem a caber; ou dar-lhe, a cada um daqueles que 

os precisassem, dez escravos; e que, por tempo de dez anos, não fossem obrigados a pagamento algum; 

e que na repartição das terras sejam em tudo com preferência; e como todas estas mercês são 

pendentes da Graça imediata de V.M., que talvez os tenha providenciado na primeira ordem com que 

foram para aquele Governo, não pode o Conselho, sem aquela noção, dar parecer nesta matéria. 

Parecem evidentes as dificuldades do Conselho para se pronunciar sobre um assunto que não 

acompanhara e para actuar em tempo útil. Assim, é duvidoso que a consulta tenha chegado a ter despacho pois a 

Rainha já tinha tomado decisões sobre o assunto, comunicadas pelo ofício de Martinho de Melo e Castro, de 29-

07-1783, transcrito acima e de que existe uma cópia junta à referida consulta (A.H.U., B.-P., doc. 7346). 

A saída dos moradores  de Nova Mazagão para outros destinos dentro da Capitania ficava assim ao 

critério do Governador e só no Arquivo Público do Pará poderá ser documentada. 

A Lisboa continuaram a chegar requerimentos para retirada para o Reino como se infere dos seguintes 

ofícios de 04-07-1785 e 05-10-1788, do Secretário de Estado para o Governador: 

A S.M. têm sido presentes infinitos requerimentos dos povoadores que à custa da Sua Real 

Fazenda se transportaram para essa Capitania pertencentes à extinta Praça de Mazagão, resultando 

destas licenças o virem mendigar a este Reino, ficando inúteis todas as providências dadas a este 

respeito (...), e: 

S.M. manda remeter a V.S.ª a petição inclusa de Francisco de Pinho Castilho e as certidões dela 

juntas e sendo presente à mesma Senhora que a maior parte dos moradores da nova Vila de Mazagão 

pedem licenças continuadas para se ausentarem dela, de sorte que em breve tempo ficará inteiramente 

despovoada: ordena a Rainha Nossa Senhora que V.S.ª informe se são certas as epidemias que se 

afirma haver na mesma Vila (...) (A.H.U., Códice 596). 

Não foi localizada a resposta a este último ofício mas, ainda em 26-02-1789, escrevia o referido 

Governador: A Vila de Mazagão, Ex.º Senhor, e ainda a de Macapá e Vila Vistosa, consideradas a respeito de 

outras povoações deste Estado, são horríveis para os seus habitantes por causa das moléstias que padecem. 
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(Arquivo Público do Pará, Códice 700, transcrito em Arthur Cezar Ferreira Reis, Limites e demarcações na 

América Brasileira, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, tomo I, 1947). 

Em 1793, vinte e três anos depois da chegada ao Pará, ainda os antigos moradores da Praça de Mazagão, 

invocando os seus serviços, dirigiram uma petição à Rainha pedindo que os libertasse da aflição e miséria em 

que viviam na nova Vila de Mazagão. Seguindo uma estratégia concertada, cada um de três desses moradores, 

em cartas com mais de quarenta assinaturas, dirigiu-se a uma personalidade influente (ao Conde da Cunha, 

antigo Governador, a quem se solicitava que entregasse a petição pessoalmente à Rainha, ao Duque de Lafões e 

ao Marquês de Tancos) pedindo a sua intervenção junto da Rainha ou do Príncipe Regente para que lhes fosse 

autorizado o seu regresso ao Reino e o estabelecimento no Algarve, tal como sucedera com os moradores de 

Tânger (VEIGA, 1982, 89). 

Apesar da decadência, sobretudo no Século XIX, Nova Mazagão continuou a ter a sua Câmara até 1833. 

Aspectos interessantes da sua existência, em especial da sua actividade municipal, podem ser consultados em 

MUNIZ, 1916.  

 

 

APÊNDICE 8 

SOLDOS, TENÇAS, PRAÇAS, MORADIAS E ALVARÁS 

 

Havendo uma data fixada para apresentação deste trabalho, não chegou o tempo disponível nem a ciência 

do autor para levar  a investigação acerca dos vencimentos dos mazaganistas a um nível satisfatório. Trata-se de 

matéria complexa, abrangendo um grande número de pessoas, dispersa por vários tipos de documentos 

abrangendo um longo período, repartidos por vários arquivos e com grandes falhas na sequência. Pareceu, 

contudo, que os elementos recolhidos poderiam ser úteis a quem queira aprofundar o assunto e, nesse sentido, 

aqui se deixa o seu registo. 

Já se indicou que a Coroa pagou, em Lisboa, aos mazaganistas, parte da dívida relativa aos seus 

vencimentos existente na data da evacuação da Praça, sendo o restante pago no Pará, por duas vezes, em 

escravos e fazendas. Foram localizados registos do total da dívida a cada mazaganista, da parte paga em Lisboa  

e da parte paga no Brasil, com indicação dos tipos de retribuições  a que diziam respeito, mas em caso de 

acumulação, o que era frequente, sem a discriminação pelos referidos tipos. De uma forma simplificada e sem 

grande rigor, eram os seguintes: Soldo, o vencimento normal dos militares; Tença, pensão com que se 

remuneravam serviços; Praça, para uma grande variedade de situações tais como viúvas, órfãos, filhos 

numerosos, etc.; Moradia, retribuição aos que tinham foro de cavaleiro fidalgo, incluindo familiares; Alvará 

(poucos casos) e Ordenado (dois casos). 

Interessava, sobretudo, saber se os mazaganistas voltaram a receber as remunerações suspensas no 

momento da evacuação, em especial as que se destinavam a compensar serviços.  

Vejamos o que, sobre o assunto,  escreveu um seu descendente. 

  Foi o capitão António Dinis do Couto que requereu, em nome dos mazaganistas transferidos ao 

Pará, que houvesse de usar com eles de clemência, ou mandando-os transportar para a Corte, ou 

fazendo-lhes boas as tenças, moradias e praças que venciam no almoxarifado de Mazagão. 
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Ocasionou esta súplica o alvará de 25 de Agosto de 1770 que foi depois confirmado pela Rainha 

D. Maria I, em resolução tomada pelo Conselho da Fazenda, em 7 de Julho de 1778, sendo ordenado 

que se praticasse com os moradores de Mazagão que assistiram e saíram da dita praça, tudo aquilo 

que se obraria se eles ainda lá habitassem (Cunha, 1864, 157-158, com base em RECREIO, 1849). 

O alvará de D. José, também transcrito pelo mesmo autor, estabelecia que se lavrasse uma Folha das 

Tenças, com o título de Gente de Mazagão, que compreendesse todas as pessoas que com legítimo título 

percebessem Tenças e Praças por Alvará, o que deveriam provar. E entre outros detalhes estabelecia: 

Por que nas sobreditas Tenças se acham interessadas muitas pessoas que passaram a servir-Me 

ou a estabelecer-se no Estado do Grão-Pará, donde pela distância não podem comodamente mandar 

os seus requerimentos a esta Corte, nem terão nela quem lhes trate deles; e é muito conforme à 

Minha Paternal Piedade que não fiquem de pior condição aqueles vassalos: Hei por bem, que possam 

enviar-Me os ditos requerimentos e papéis a eles pertencentes por via dos Governadores (...) para 

deferir a todos como for justo e os casos pedirem (Cunha, 1864, 170-173). 

Parecia que este alvará e ainda mais a resolução de D. Maria, ordenando que se praticasse tudo aquilo que 

se obraria se eles ainda estivessem em Mazagão, iria minorar a pobreza de muitos, especialmente se, como 

sucedeu com a Gente de Tânger, lhes fossem conservados os Soldos, Moradias e Tenças. 

Porém, ainda em 03-11-1780, como já ficou referido, escreveu o Governador José de Nápoles Telo de 

Meneses à Câmara de Nova Mazagão: 

(...) Achando, assim, muito mais conveniente às suas actuais circunstâncias, que V. Mercês, em 

lugar de pretender o seu regresso, suplicassem e fizessem aplicar pelas diligências daqueles 

procuradores, a pronta expedição das suas Tenças vencidas que, já ao tempo da minha partida da 

Corte, em que esperei conduzi-las, segundo me foi insinuado, deixei correntes e assinadas algumas 

Folhas até o ano de 1775 (A.H.U., B.-P., anexo ao doc. 7346). 

O mesmo Governador, em 23-05-1782, como também já foi referido, escrevia ao Secretário de Estado 

que o motivo principal da indigência dos mazaganistas era a grande demora do pagamento das suas Tenças, 

com que, ao menos, poderiam ir-se alimentando e acudindo à maior precisão. 

Convém aqui referir o Regimento da Praça de Mazagam, de 1692, de que existem, na Colecção 

Pombalina da Secção de Reservados da Biblioteca Nacional, um exemplar impresso e uma cópia manuscrita, na 

qual um funcionário anotou ter-se servido muito dela para elaborar as Folhas da Gente de Mazagão. Este facto e 

as numerosas referências que lhe fez o Conselho da Fazenda nas suas Consultas posteriores a 1769 indicam que 

o Regimento estava em vigor na data da evacuação da Praça, ainda que alterado em alguns pontos por 

disposições dispersas. 

 O Regimento referia a forma de pagamento das tenças e moradias e fixava, entre muitos outros 

elementos, os soldos, as comedias ( comedorias, mantimento necessário à sustentação, a que correspondiam 

muitas das Praças ) e as condições que limitavam os pedidos de remuneração de serviços. As comedias eram 

pensões em dinheiro e trigo destinadas às viúvas, aos órfãos e às mulheres e filhos dos cativos. As comedias 

terminavam para as viúvas quando voltassem a casar, para os filhos quando assentassem praça e para as filhas 

quando casassem. Recorde-se que na Praça não havia forma de sobreviver sem alguma forma de pagamento pela 

Fazenda Real e era indispensável que as famílias tivessem filhos. 
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 Só podiam pedir a remuneração dos seus serviços os cavaleiros que tivessem servido cinco anos com 

cavalo e armas próprios e os oficiais de infantaria de patente de alferes ou superior. Os filhos ( e não as viúvas 

que recebiam praça ) de qualquer militar que tivesse morrido em combate ou no cativeiro deviam pedir, de 

imediato, a remuneração dos serviços dos pais. O pedido de remuneração podia ser repetido para os serviços de 

novos períodos de, pelo menos, cinco anos e escusado será dizer que era sempre necessário demonstrar o valor e 

risco desses serviços. 

Procurava-se com tal sistema e com diferença nos soldos que os mazaganistas começassem como 

soldados de infantaria e aspirassem a ser cavaleiros, mais sujeitos a riscos mas também com a possibilidade de 

poderem ambicionar, por exemplo, o foro de cavaleiro fidalgo e correspondente moradia, o hábito da Ordem de 

Cristo e respectiva tença ou apenas uma tença. Algumas destas mercês abrangiam a família e outras podiam ser 

renunciadas a favor de outras pessoas. 

Depois deste apontamento já se compreende porque chegados a Lisboa  muitos mazaganistas fizeram 

requerimentos pedindo a remuneração dos seus serviços e muitos pediram dispensa da falta de algum tempo para 

concluir os cinco anos acima indicados em virtude da evacuação. Todos tiveram que aguardar despacho de D. 

Maria ou do Príncipe D. João, sobretudo a partir de 1782 e até, pelo menos, 1802 (A.N.T.T., Conselho da 

Fazenda, Livro 298). 

Depois de todos estes elementos informativos impunha-se responder à pergunta inicial de saber se os 

mazaganistas chegaram a receber remunerações suspensas com a evacuação da Praça e quais. 

Comecemos pelos soldos.  Com base no já mencionado despacho da Rainha, de  7 de Julho de 1778, 

foram surgindo requerimentos solicitando o pagamento dos soldos que se venciam na Praça mas não entendia o 

Conselho da Fazenda que a régia resolução os abrangesse como a seguir se exemplifica. 

O Conselho entende, e tem sempre entendido, que a resolução de V.M. de 7 de Julho de 1778 

que manda praticar, com os moradores de Mazagão que assistiram nesta Praça e dela saíram quando 

da evacuação, o mesmo que se observaria se nela ainda habitassem, só compreende os objectos 

contemplados na Consulta a que V.M. foi servida deferir com a mesma resolução; e sendo eles 

unicamente as moradias, tenças e outras ordinárias de igual qualidade e de muito diferente natureza 

dos soldos militares que só se vencem ordinariamente enquanto se serve, tem julgado que a respeito 

destes não pode ter lugar a disposição da dita Consulta (...). Procurando obter orientação para futuro 

terminava: E sendo a inteligência que se deve dar àquelas Soberanas Resoluções diferente da que fica 

ponderada, espera o Conselho que V.M. seja servida declarar-lha para proceder com o acerto que 

deseja. A resolução respectiva, de 23 de Fevereiro de 1783, limitou-se a Como parece. ( A.N.T.T., 

Conselho da Fazenda, Livro 320, folhas 18-19 verso ). 

Efectivamente a resolução da Rainha tinha recaído sobre uma longa Consulta de 4 de Junho de 1778 

relativa às Folhas de 1771 a 1775 que tinham muitos erros e levantavam muitas dúvidas sobre o que se deveria 

continuar a pagar, causando grandes atrasos e chegando a pôr-se a hipótese de voltar a exigir a comprovação dos 

direitos de cada um. Na Consulta eram analisados ao pormenor todos os vencimentos mas nada era referido 

quanto aos soldos que só se venciam enquanto se servia. (A.N.T.T., Livro 317, folhas 22 verso-30). 

Em conformidade, os soldos não foram pagos, abrindo-se contudo excepções, por graça, a favor de 

alguns elementos incapacitados e com serviços excepcionais, mas pagos apenas a partir da data do despacho. 

Houve ainda alguns que foram reformados e outros que passaram a vencer como praça estropeada, situação que 
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o Regimento contemplava.  Em conclusão pode afirmar-se que, na generalidade, os soldos não voltaram a ser 

pagos. 

Pelo que respeita às tenças e moradias era elaborada a Folha da Gente de Mazagão correspondente a cada 

ano e geralmente paga com algum atraso. Começavam com uma abertura do tipo da que se segue: 

Eu a Rainha faço saber a Vós Tesoureiro Geral das Tenças que eu mandei fazer a folha do ano 

de mil setecentos e noventa e sete dos Tencionários do Almoxarifado da extinta Praça de Mazagão,(...), 

com o título da Gente de Mazagão por serem tenças concedidas, em atenção a serviços efectivos na 

retirada da Praça, (...) em observância do Alvará de vinte e cinco de Agosto de mil setecentos e setenta, 

incluindo-se também o dinheiro das moradias de seus Foros (...), pela maneira seguinte. (A.H.M., 

Códice 3335).  

 Neste exemplo seguem-se 2.080 adições (uma pessoa podia ter mais que uma)  indicando-se para cada 

titular a filiação, a data e a Igreja em que foi baptizado, a antiguidade, a quantia a receber e, para alguns, a 

indicação que se referia à moradia. Em alguns casos acrescentava-se Que lhe não pagareis sem mostrar existir 

no Estado do Pará ou ficasse com licença Minha. 

 No A.N.T.T. localizaram-se igualmente as Folhas de 1796, de 1799 e de 1802, além de vários outros 

elementos relativos ao assunto incluídos, entre outros, nos livros indicados nas fontes. Num apontamento no 

Livro 336 o funcionário que elaborava as folhas refere-se à expedição das de 1790 a 1796 e da de 1799. Além de 

elaboradas  e assinadas pela Rainha ou pelo Príncipe com atraso, ficavam a aguardar que o Presidente do Erário 

Régio, possivelmente quando havia disponibilidade, lançasse o despacho Cumpra-se. De notar que todas as 

tenças tinham baixa prioridade na ordem dos pagamentos do Erário e dentre elas eram feitas pela respectiva 

antiguidade.  

De cada folha eram extraídas as adições para um livro onde os tencionários, e mais frequentemente os 

seus procuradores, assinavam terem recebido as respectivas remunerações. Destes apenas se localizou um no 

qual havia muitas adições por receber talvez porque as pessoas já tivessem morrido ou, estando vivas, tivessem 

dificuldade em designar um procurador para receber pequenas quantias.  

Poderá, assim, concluir-se que as tenças e moradias acabaram por ser pagas, aos próprios ou a 

procuradores, ainda que com significativos atrasos.  
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