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A partir da segunda metade do Setecentos, a Coroa Portuguesa empreendeu uma série de ações no sentido 

de conhecer quantos eram os habitantes dos diversos domínios de seu império. À medida que o século XVIII 

se aproximava do fim, ampliavam-se as idéias de que o desenvolvimento do Estado também dependia da 

busca de dados a respeito das potencialidades dos recursos existentes em seus territórios. Em 1796, D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho, secretário de estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, 

emitiu uma ordem com a finalidade “de que haja nesta Secretaria de Estado melhor informação do Estado 

Físico e Político dos Domínios Ultramarinos”. A Coroa desejava obter uma série de dados para que “as 

providências necessárias a promover o bem dos seus vassalos fossem dadas com todo o conhecimento de 

causa”. Entre as informações requeridas, estavam aquelas a respeito da população, estado das tropas 

regular e auxiliar, a qualidade e a quantidade dos produtos de cada região, os itens que eram exportados, o 

que se pagava em tributos à Coroa e as despesas gerais feitas em cada território. Uma descrição geográfica e 

topográfica também deveria ser providenciada. Cabia ao governador de cada capitania reunir os dados e 

enviá-los em relações circunstanciadas ou em mapas individuais para aquela secretaria de estado. Em 

relação à capitania de Moçambique e Rios de Sena, somente a partir de 1801 é que foram encaminhadas as 

primeiras notícias sobre população, comércio e agricultura, fortalezas, corpos militares, pagamentos de 

taxas para a Igreja etc. Essas notícias quando vistas em conjunto, mostram uma disposição em informar a 

Coroa sobre as dificuldades enfrentadas na tentativa de atender à ordem de 1796. Até chegar à confecção 

de uma relação das povoações, por exemplo, foi preciso ultrapassar alguns obstáculos, embora muitos deles 

não tivessem sido de todo superados. Do mesmo modo, são revelados embates e tensões entre diversas 

instâncias de poder, na medida em que diferentes agentes da Coroa (civis, militares, religiosos) estavam 

envolvidos na coleta dos dados e na redação das informações. A análise das informações produzidas pelas 

autoridades coloniais indica que o aspecto humano perpassava todas as considerações contidas nos 

documentos enviados para Lisboa. A partir dos dados informados, a Coroa teria condições de saber quantos 

eram os moradores da África Oriental Portuguesa e suas atividades, ou ainda quantos negociantes e 

militares estavam instalados naquele domínio. De maneira explícita, estava colocada a relação entre 

população, economia e defesa militar. Afinal, era preciso ter homens para o desenvolvimento de atividades 

comerciais e agrícolas, para o pagamento de impostos e para garantir a conservação do território, aspectos 

constituintes de uma boa administração, segundo o entendimento de D. Rodrigo S. Coutinho. Assim, o 

estudo sobre as informações produzidas a partir da ordem encaminhada para Moçambique em 1796 

permite discutir a importância da população no interior da política portuguesa do final do século XVIII, bem 

como conhecer alguns aspectos do cotidiano e da vida administrativa daquela capitania. 

Palavras-chave: População, capitania de Moçambique e Rios de Sena, administração, Império Português. 

 

 

mailto:anapwagner@gmail.com

