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Resumo 

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 ideias 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 confeção 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 aspeto 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, aspetos 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 aspetos do cotidiano e da vida administrativa daquela capitania. 

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

 
 

* 

 

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. Estas se inseriam no quadro 

                                                 
** Parte das discussões apresentadas neste texto pode ser encontrada na tese de doutorado População no Império 
Português: Recenseamentos na África Oriental Portuguesa na segunda metade do século XVIII (WAGNER, 2009). 
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mais amplo da política lusa da época, fortemente marcada pela Ilustração1. Pautadas em preceitos 

mercantilistas, as relações entre o reino e as conquistas ultramarinas estavam assentadas em uma estrutura 

na qual os últimos eram os responsáveis pelo fornecimento de matérias-primas e mercadorias que poderiam 

ser desfrutadas pela metrópole ou reexportadas. De outra parte, esses territórios eram um mercado 

consumidor privilegiado de produtos manufaturados exportados pela metrópole, o que proporcionava, em 

certa medida, a sustentação de uma balança comercial favorável, além da almejada acumulação de metais 

preciosos originada das transações. As colônias ainda eram encaradas como importantes fontes de 

arrecadação de receitas fiscais. Para usufruir destes benefícios com máxima eficácia, entendia-se que era 

necessária a interferência do Estado português por meio de políticas monopolistas e fiscais rigorosas 

(CARDOSO, 2001: 67) Nessa conjuntura de um esperado desenvolvimento de condições materiais e 

econômicas do Império Português, crescia a idéia de que esse desenvolvimento dependia do 

aprofundamento dos conhecimentos a respeito da potencialidade de recursos existentes nos diferentes 

territórios. 

Nesse contexto, mais especificamente em 1796, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, na época secretário de 

estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, emitiu em 14 de setembro de 1796 um Aviso2 

para o governador de Moçambique e Rios de Sena, pelo qual solicitava “que haja nesta Secretaria de Estado 

melhor informação do Estado Físico e Político dos Domínios Ultramarinos”, para que “as providências 

necessárias a promover o bem dos seus vassalos fossem dadas com todo o conhecimento de causa”3. Cabia 

ao governador-geral reunir os dados solicitados e enviá-los em relações circunstanciadas ou em listas 

individuais para aquela Secretaria de Estado4. 

Os objetos tratados nesta ordem de 1796, e que foi expedida para a capitania de Moçambique e Rios de 

Sena, eram variados, abrangendo oito temas: 

1) a descrição geográfica e topográfica da região sob domínio português, “com individuação dos limites 

e confins com as outras capitanias vizinhas, assim como das estradas de comunicação atualmente 

estabelecidas para as outras colônias”; 

                                                 
1 Sobre a presença da Ilustração em Portugal, ver, entre outros: ARAÚJO, 2003. 
2 Os Avisos eram ordens enviadas em nome do soberano português, mas assinadas pelos secretários de Estado. 
MARTINHEIRA, 2000: p. 37. Por meio desse recurso, ficavam expressos os anseios reais referentes a assuntos 
específicos. 
3 ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Códice 1319, fl. 103. Carta do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
dos Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o governador-geral da capitania de Moçambique e Rios 
de Sena, sobre informações do estado físico e político dos domínios ultramarinos, de 14 de setembro de 1796. 
[Doravante, utilizaremos a sigla AHU para identificar o Arquivo Histórico Ultramarino]. 
4 É importante destacar que ordens de semelhante teor foram remetidas para outros domínios do Império Português, 
como Angola e capitania da Paraíba. 
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2) a população, ou seja, o “estado da sua povoação em brancos, negros e pardos em cada uma das 

terras, cidades ou lugares do mesmo governo, unindo-lhes a nota dos nascidos, mortos e casados”; 

3) a geração, importação e exportação de produtos da África Oriental Portuguesa, exigindo-se relações 

daqueles naturais da capitania, bem como dos que eram exportados (fosse para o reino ou para 

outros domínios ultramarinos), além de anotar os gêneros importados por Moçambique; 

4) o pagamento de tributos, “seja ao Soberano, seja para a Igreja, e culto público da mesma, seja para 

as despesas administrativas de cada lugar”; 

5) as despesas gerais da capitania com exército, marinha, administração da justiça e administração da 

fazenda; 

6) a defesa da capitania, com individuações sobre o estado da tropa regular e auxiliar, da qualidade e 

quantidade dos oficiais e soldados, do estado das fortificações e praças, além dos armamentos e 

munições; 

7) a emissão de renovações de cargos militares não ocupados; 

8) notas sobre o crescimento da economia da África Oriental Portuguesa, com observações sobre 

“novas culturas” que pudessem ser introduzidas, “sobre melhoramentos da Fazenda Real” e 

sugestões de como “dar ao comércio uma maior extensão”5. 

Alguns dados deveriam ser remetidos anualmente. Entre eles estavam as informações sobre a população, o 

envio de nomes para ocupar os cargos militares vagos e as observações sobre o crescimento econômico da 

capitania. A atenção dedicada às forças militares era considerada fundamental para o exercício da soberania 

lusa na região, na medida em que possibilitariam uma eficaz exploração das riquezas existentes e 

garantiriam a manutenção das práticas mercantis. A população, por sua vez, era um elemento chave para 

afiançar a própria segurança do território e promover o seu desenvolvimento. Portanto, os “habitantes”, ao 

mesmo tempo em que poderiam atuar na defesa da conquista, também estariam disponíveis para a 

                                                 
5 AHU, Códice 1319, fl. 103. Carta do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, para o governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, sobre informações do 
estado físico e político dos domínios ultramarinos, de 14 de setembro de 1796. Nesse contexto, dá-se a nomeação de 
Francisco José de Lacerda e Almeida para ocupar o cargo de governador dos Rios de Sena. Entre as inúmeras tarefas 
que ele deveria cumprir, estava uma expedição cujo objetivo era verificar a possibilidade de comunicação entre a África 
Oriental e a Ocidental. Do mesmo modo, além do conhecimento do território, era de interesse da Coroa que Lacerda e 
Almeida obtivesse mais informações para a redação de cartas geográficas da capitania; dados sobre a divisão dos 
governos dos Rios de Sena e de Moçambique; elementos que possibilitassem o restabelecimento da Fazenda Real; 
dados sobre o ouro e a formação de uma Companhia Portuguesa para o comércio da Ásia. Sobre as tarefas atribuídas a 
Francisco José de Lacerda e Almeida, ver: AHU, Moçambique, cx. 77, doc. 41. Carta do secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o príncipe regente D. João VI, de 
6 de março de 1797. 
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realização de atividades econômicas. Como podemos acompanhar até aqui, muito embora esse fosse o 

desejo de um governante, nem sempre esses anseios se efetivavam, dependendo de uma série de fatores 

que poderiam desencadear situações contrárias à tão esperada riqueza do Estado. 

De certa forma, D. Rodrigo de Sousa Coutinho deu continuidade ao processo de reestruturação 

administrativa principiado por Sebastião José de Carvalho e Melo. Foi alvo de atenção de Sousa Coutinho 

matérias concernentes ao gerenciamento dos territórios do Império Português, como a “organização 

funcional das capitanias, [...] o funcionamento da justiça e tribunais, da organização das atividades de culto 

religioso e de missionação, e ainda da reestruturação dos sistemas de defesa militar”, especialmente em 

relação à América Portuguesa (CARDOSO, 2001: 82)6. 

Aliás, em uma Instrução de Governo, remetida para Fernando José de Almeida Portugal, em 1800, quando de 

sua nomeação para o cargo de vice-rei do Estado do Brasil, pode-se notar que a ação governativa de D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho esteve fortemente marcada pelas preocupações de um eficiente gerenciamento 

dos recursos materiais e humanos. Assim, para que ocorresse um “bom governo do território brasileiro”, 

raciocínio que se estenderia para outros domínios do Império Português, era preciso cuidados especiais com 

1) a missionação e a propagação do Cristianismo [...]; 2) a imparcial administração da justiça e o escrupuloso 
cumprimento da lei, evitando os excessos e atropelos cometidos pelos próprios magistrados; 3) a defesa militar 
do território; 4) o equilíbrio financeiro garantido através de um controle rigoroso das despesas e receitas e de 
uma administração cuidadosa do sistema de crédito público; 5) a importância da obtenção e classificação de 
informação estatística relativa à população, produção, consumo, importações e exportações, sempre na 
perspectiva de uma melhoria da afetação produtiva dos recursos naturais e humanos disponíveis; 6) o cuidado 
na promoção das atividades econômicas mais adequadas ao território [...]7. 

 

O Aviso de 1796 veio consolidar uma prática de inventariação de dados a respeito dos territórios 

ultramarinos já existente no Império Português, o qual ganhou maior ênfase a partir de meados do século 

XVIII, com a adoção de princípios da Aritmética Política inglesa na administração portuguesa (SANTOS, 

2007). Com a renovação dos estudos universitários, especialmente na construção de um conhecimento 

assentado na história natural, verificou-se, ao lado da anterior valorização dos números, uma atenção para 

com as descrições de determinados territórios, abordando tanto  

as condições naturais – um solo, um clima, uma vegetação, um regime de águas – como as condições sociais – 
o número de homens, o seu ´temperamento`, as suas atividades, o seu comportamento e as suas tradições 
(REVEL, 1989: 126). 

 

                                                 
6 As idéias de D. Rodrigo de Sousa Coutinho a respeito das relações entre o reino e os domínios portugueses não foram 
estáticas durante sua vida pública. 
7 D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Ofícios e correspondência para os vice-reis e governadores das capitanias do Brasil 
(1796-1803). Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Vice-Reinado, caixa 744, pacote 1, de 8 de julho de 1800. Apud: 
CARDOSO, 2001: 89. 
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A PRODUÇÃO DOS DADOS 

O governador-geral de Moçambique Diogo de Sousa (o qual recebeu a ordem em 1796) não chegou a 

responder as solicitações vindas de Lisboa. Apenas na transição do governo de Francisco Guedes de Carvalho 

Meneses da Costa (1797-1801) para Isidro de Almeida Sousa e Sá (1801-1805) é que os primeiros dados 

respeitantes a essa ordem foram enviados para Portugal. Não houve uma remessa sistemática das 

informações. De modo aleatório, eram enviadas notícias sobre a população, o comércio e agricultura, sobre 

as fortalezas e os militares, sobre pagamentos de taxas para a Igreja etc. Enfim, eram produzidos e enviados 

os componentes de um grande quebra-cabeça que ficava sob a responsabilidade das autoridades 

metropolitanas montar. Na produção das peças desse puzzle, foi necessária a participação de diferentes 

agentes da Coroa responsáveis pela administração da África Oriental Portuguesa. 

Em janeiro de 1801, o governador dos Rios de Sena (capitania subordinada a Moçambique) reforçava junto 

ao comandante da vila de Quelimane, Félix Lamberto da Silva Bandeira, o pedido de informações referentes 

ao Aviso de 1796. Alegava que não podia executar a tarefa que lhe cabia se não tivesse “aquelas necessárias 

notícias e informações de cada uma das vilas” de sua jurisdição. Assim, enfatizava a importância de tal 

empreitada, recomendando: 

vossa mercê não poderá concluir esta diligência com aquela clareza necessária, e brevidade que me é 
recomendado sem concurso de outras pessoas, que pelos deveres dos seus empregos devem concorrer. Por isso 
o autorizo para que possa ordenar a qualquer delas, encarregando-lhes na parte que competir; e ainda ao 
mesmo Senado da Câmara, principalmente sobre o assunto relativo do segundo Artigo da mesma Cópia. 
Diligência esta, cuja execução, e acerto, farão acreditar o zelo com que vossa mercê se porta no serviço de Sua 
Majestade8. 

Noutra correspondência para Quelimane, o mesmo governador dos Rios de Sena convocava a participação 

dos eclesiásticos: 

ao Vigário Paroquial dessa Vila, em conseqüência ao quarto Artigo da Carta oficiosa, que Sua Majestade dirigiu 
a Sua Excelência pelo seu Secretário do Estado, e Conselho dos seus Negócios Ultramarinos, da data de 11 de 
março de 1797, [...] lhe deprecará vossa mercê uma Relação circunstanciada de tudo o que os Povos pagam 
nessa mesma Vila para a Igreja, e Custo Público da mesma, e me remeterá com a mais possível brevidade, por 
assim ser conveniente ao Real Serviço9. 

O frei dominicano Vicente de São José Banino e Silva, vigário da freguesia de Santiago Maior de Tete, 

também foi chamado para o trabalho de reunir informações respeitantes ao quarto objeto do Aviso de 1796, 

                                                 
8 AHU, Moçambique, cx. 87, doc. 14. Carta do governador dos Rios de Sena, Jerónimo Pereira, para o comandante da 
vila de Quelimane, Felix Lamberto da Silva Bandeira, de 15 de janeiro de 1801. Grifo nosso. 
9 AHU, Moçambique, cx. 87, doc. 58. Carta do governador dos Rios de Sena, Jerónimo Pereira, para o comandante da 
vila de Quelimane, Felix Lamberto da Silva Bandeira, de 29 de março de 1801. 



Página 6 de 20 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

o qual incidia sobre o pagamento de tributos à Igreja.10 Em maio de 1801, o frei remeteu para o governador 

dos Rios de Sena uma  

Relação circunstanciada do que paga o Povo desta mesma Igreja dela, do Culto Público da mesma, 

compreendendo igualmente as Terras que possui e suas rendas”11.  

Embora o frei tivesse executado a tarefa com bastante “brevidade”, conforme solicitado, a correspondência 

escrita por ele permite vislumbrar espaços de embates e tensões entre diferentes instâncias de poder: “com 

bastante gosto anuiria aos intentos de vossa senhoria se me fosse lícito, porém tenho dado um juramento 

com pena de suspensão para não dar conta à pessoa alguma dos bens, de que como Pároco estou entregue, 

senão ao Senhor Excelentíssimo Reverendo Prelado Diocesano, ou aos seus visitadores”12. 

Do mesmo modo, o governador das ilhas de Cabo Delgado (também subordinados ao governo geral de 

Moçambique), Constantino Antonio Álvares da Silva, foi inquirido a fornecer dados relativos aos oito objetos 

do Aviso de 179613. Embora a convocação tenha ocorrido em julho de 1798, apenas em novembro de 1801, 

o sucessor de Constantino Silva, Antonio da Silva Pinto, enviou as primeiras informações concernentes à 

localidade por ele administrada. Na ocasião, remeteu a “descrição das terras desta jurisdição pertencentes a 

Coroa e a relação dos habitantes”, apresentando detalhes da geografia das ilhas, das fortalezas, dos 

habitantes, do comércio e das produções extraídas das terras14. 

A exposição feita por Antonio da Silva Pinto sobre Cabo Delgado era desanimadora. Das 32 ilhas, apenas 4 

delas tinham população. Em relação a Ibo, a imagem era de generalizada pobreza entre os habitantes, 

portugueses ou não. As causas que ele apontava para aquela situação eram o não envolvimento das pessoas 

em “algum comércio considerável” e a falta de “indústria para ele”. Entretanto, Silva Pinto ressaltava que 

esta condição poderia ser contornada caso fossem tomadas providências, argumentando que os africanos 

eram “habilidosos” e que aprendiam “qualquer oficio” só por meio da observação; assim, se “tivessem 

mestre que os aplicasse sairiam bons oficiais”. Em relação à agricultura, era enfatizado que “as terras 

produzem tudo quanto cultivarem”, porém os habitantes não se serviam corretamente deste benefício:  

                                                 
10 AHU, Moçambique, cx. 87, doc. 71. Carta do Frei Vicente de São José Banino e Silva para o governador dos Rios de 
Sena, Jerónimo Pereira, de 18 de abril de 1801. 
11 AHU, Moçambique, cx. 88, doc. 2. Carta do Frei Vicente de São José Banino e Silva para o governador dos Rios de 
Sena, Jerónimo Pereira, de 5 de maio de 1801. 
12 AHU, Moçambique, cx. 87, doc. 71. Carta do Frei Vicente de São José Banino e Silva para o governador dos Rios de 
Sena, Jerónimo Pereira, de 18 de abril de 1801. Não obstante essa ressalva, o religioso dominicano cumpriu a tarefa que 
lhe foi solicitada. 
13 AHU, Moçambique, cx. 81, doc. 53. Carta do governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, Francisco 
Guedes de Carvalho Meneses da Costa, para o governador das ilhas de Cabo Delgado, Constantino Antonio Álvares da 
Silva, de 7 de julho de 1798. 
14 AHU, Moçambique, cx. 90, doc. 49. Relação dos habitantes de Cabo Delgado. Descrição das terras de Cabo Delgado 
pertencentes à Coroa. Do comandante de Cabo Delgado, Antonio da Silva Pinto, para o governador-geral da capitania 
de Moçambique e Rios de Sena, Isidro de Almeida Sousa e Sá, de 25 de novembro de 1801. 
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“uma por serem preguiçosos, outra por não terem escravatura suficiente para aplicar a cultura”. Para alterar 

essa conjuntura, seria indispensável a existência de “sujeitos industriosos e cultivadores, que tenham posses 

suficientes para darem princípio a cultura”. Em relação aos habitantes da ilha de Ibo, informava que “as 

terras cada vez vão ficando desertas, por não haverem sujeitos para se estabelecerem, há muitas viúvas, e 

raparigas que se não casam por não haver homens”.  

No entanto, a queixa quanto à diminuta presença de homens para o estabelecimento de enlaces 

matrimoniais não significava uma falta geral de população masculina. A carência era em um segmento 

específico de habitantes: provavelmente de homens “brancos”. Embora os dados não estejam distribuídos 

entre homens e mulheres, além da ausência de informações sobre as faixas etárias, para o ano de 1801, foi 

anotada a existência de 727 indivíduos na ilha, distribuídos em 57 “brancos”, 280 “pardos”, 4 “mouros” e 

386 “pretos” (Idem). 

Em outra correspondência, igualmente remetida no mês de novembro de 1801, o governador das ilhas de 

Cabo Delgado informava sobre a situação militar de sua jurisdição. Mais do que ressaltar as dificuldades 

materiais, advertia para a pouca quantidade de homens para defender a grande extensão de terras, 

indicando que a tropa era composta de “nacionais do país, excetuando os oficiais e três soldados europeus, 

e estes mesmos são pouco resolutos”15. Em relação à condição militar, a situação de Cabo Delgado, no geral, 

não diferia de outras regiões da África Oriental Portuguesa. Em 1798, o feitor e comandante de Sena, 

Joaquim de Moraes Rego Lisboa, informava o governador-geral da capitania sobre o estado de ruína da 

fortaleza sob sua responsabilidade, advertindo sobre uma situação de “desmantelamento”, tanto da 

condição física da fortificação quanto da falta de competência dos oficiais para geri-la. Para solucionar parte 

dos problemas, requeria o envio de algum oficial capaz de “trazer em melhor disciplina” o grupo de 

soldados16. 

A defesa militar era um dos elementos fundamentais para o exercício da soberania portuguesa nos seus 

diferentes domínios. Nesse sentido, conhecer as fragilidades desse elemento permitiria à Coroa colocar em 

prática uma série de ações para saná-las, como, por exemplo, fornecer mais soldados para localidades 

carentes destes e fazer a remessa de armamentos. “Apetrechos de guerra” era o que pedia, com bastante 

ênfase, o governador-geral de Moçambique e Rios de Sena para o secretário de Estado dos Negócios da 

Marinha e dos Domínios Ultramarinos:  

                                                 
15 AHU, Moçambique, cx. 90, doc. 14. Carta do comandante de Cabo Delgado, Antonio da Silva Pinto, para o 
governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, Isidro de Almeida Sousa e Sá, de 5 de novembro de 
1801. 
16 AHU, Moçambique, cx. 80, doc. 92. Carta do comandante da vila de Sena, Joaquim de Moraes Rego Lisboa, para o 
governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, Francisco Guedes de Carvalho Meneses da Costa, de 29 
de março de 1798. 
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mil armas ofensivas de fogo, mil baionetas, mil patronas, mil boldries, mil guarda-fechos, duzentos terçados, 

tudo isto para o Regimento de Linha, e para o Regimento de Milícias17.  

Isidro de Almeida Sousa e Sá anexava ao seu pedido informações referentes ao sexto objeto do Aviso de 

1796, ou seja, fazia o envio do “Mapa do estado da Fortaleza [da Ilha de Moçambique]”, do “Mapa da 

Companhia de Artilharia”, do “Mapa da Companhia de Sipais”, do “Mapa da Fortaleza de Mossuril” e do 

“Mapa dos Oficiais de Patente das Ordenanças de Moçambique” (Idem).  Ao agregar dados sobre a situação 

das fortalezas e do efetivo militar, o governador talvez esperasse sensibilizar as autoridades metropolitanas 

para as necessidades daquele domínio. 

Como informamos, as providências demandadas pelo Aviso de 1796 só passaram a ser atendidas por volta 

de 1801. Naquele ano, o comandante da vila de Zumbo, José Pedro Diniz, enviou 5 relações para o 

governador dos Rios de Sena: a primeira delas apresentava os produtos vendidos para a ilha Moçambique e 

que eram, depois, encaminhados para Diu, Damão e Goa; a segunda e a última diziam respeito à defesa 

militar; a terceira e a quarta relações tratavam de questões concernentes à vida financeira da vila18. Além 

destas, também foi encaminhada uma “Relação da descrição dos limites da Vila do Zumbo”19, em atenção ao 

primeiro objeto do Aviso de 1796. 

Nas informações acerca da situação militar, o comandante acabou por estabelecer uma relação entre as 

práticas mercantis e a população: 

… para o aumento do comércio, e da mesma vila, necessita que venham muitos comerciantes, a[o] menos 40 

casais, alguns moradores beneméritos, e dos bons cidadãos.20  

Em Zumbo também estava instalada uma importante feira, o que sugere uma situação marcada por 

habitantes inconstantes. Porém, devido à prosperidade das atividades mercantis ali desenvolvidas, até 

meados do século XVIII, a feira atraiu um bom número de população, sobretudo de origem goesa. De acordo 

com Malyn Newitt, na primeira metade do século XVIII, Zumbo apresentava um número de habitantes 

proeminente, quando comparado com as cifras do início do século seguinte. Em 1734, por exemplo, foi 

registrada a presença de “262 cristãos” e, em 1749, ponto alto do crescimento populacional da localidade, 

                                                 
17 AHU, Moçambique, cx. 90, doc. 33. Carta do governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, Isidro de 
Almeida Sousa e Sá, para o secretário de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarino, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, de 8 de novembro de 1801. Em relação aos objetos solicitados pelo governador: “patronas” eram 
cartucheiras, “boldrié” era um cinto para espada, “guarda-fechos” consistiam em peças de couro que cobriam os fechos 
das espingardas e os “terçados” eram espadas curtas, curvas e largas. 
18 AHU, Moçambique, cx. 87, doc. 66. Carta do comandante de vila de Zumbo, José Pedro Diniz, para o governador dos 
Rios de Sena, Jerónimo Pereira, de 10 de abril de 1801. São contemplados o terceiro, quarto, quinto e sexto objetos do 
Aviso de 1796. 
19 AHU, Moçambique, cx. 87, doc. 87. Carta do comandante de vila de Zumbo, José Pedro Diniz, para o governador dos 
Rios de Sena, Jerónimo Pereira, de 30 de abril de 1801. 
20 AHU, Moçambique, cx. 87, doc. 66. Carta do comandante de vila de Zumbo, José Pedro Diniz, para o governador dos 
Rios de Sena, Jerónimo Pereira, de 10 de abril de 1801. 
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os cristãos chegavam a “478 indivíduos”, dos quais 80 deles eram europeus. Embora esses valores estejam 

envoltos em critérios particulares de recolha, o que se percebe é que, em finais do século XVIII e início do 

século XIX, o número de moradores diminuiu consideravelmente. Entre os fatores para essa mudança, pode-

se citar o declínio econômico iniciado em meados do setecentos, os freqüentes conflitos com chefaturas 

africanas e a ocorrência de grandes secas que desencadearam pilhagens e violências contra os comerciantes 

(NEWITT, 1997: 189-193). Em vista de tal processo, é relevante o fato de José Pedro Diniz sugerir ao 

governador dos Rios de Sena a ida de casais para a vila. Essa idéia sinalizaria o desejo de ter uma população 

fixa, que pudesse ser empregada em cargos administrativos, em atividades agrícolas e comerciais e na 

defesa do território e da soberania portuguesa no interior da África Oriental. 

Em 1801, Vicente Afonso Pereira, um membro da câmara de Zumbo, informou que viviam na vila apenas 

cinco habitantes “brancos”, quatro dos quais participavam da vida administrativa. Numa cifra que “passa de 

oitenta entre velhos e moços”, estavam o “povo miúdo, patrícios pardos cristãos e naturais da terra”. 

Também informava que os casados, suas famílias e escravos, viviam no interior da vila, num espaço onde 

realizavam a “agricultura de mantimentos” e se dedicavam às culturas do algodão e mandioca, as quais 

foram introduzidas por ordem do comandante. Além desses, “entre todos os povos e habitantes presentes e 

ausentes desta vila, tem o cômputo de 150 negros cativos entre velhos e moços; e as escravas o cômputo de 

300 cativas entre velhas, moças e pequenas”. Na vila também estava instalado um “destacamento de 30 

soldados muito úteis para a conservação da mesma e respeito dos seus habitantes”. Nesse mesmo 

documento, foram enfocados episódios ocorridos desde o início do século XVIII, com particular atenção 

sobre os conflitos com as chefaturas africanas, que desencadearam interferências na dinâmica política e 

econômica da administração portuguesa do lugar. Embora fosse sublinhada a ação positiva do capitão-mor 

no exercício das suas atividades, era assinalada a situação de ruína do território, “fazendo-se unicamente a 

dita vila decadente pela falta que ela experimenta de moradores, e não menos mercadores”21. 

AS DIFICULDADES ENFRENTADAS 

A correspondência destes diferentes representantes da presença da administração portuguesa na África 

Oriental, quando vista em conjunto, mostra uma disposição em, ao mesmo tempo, informar a Coroa sobre 

as dificuldades enfrentadas e oferecer dados sobre o que seria possível extrair daquele domínio quando bem 

explorado e povoado. Dentro dos limites do possível, o objetivo anunciado no Aviso de 1796 era atendido, 

ou seja, fazia-se a remessa de informações para  

                                                 
21 AHU, Moçambique, cx. 87, doc. 80. Carta da câmara de Zumbo, assinada por Vicente Afonso Pereira, para o 
comandante da vila de Zumbo, José Pedro Diniz, de 28 de abril de 1801. 
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“que haja nesta Secretaria de Estado melhor informação do Estado Físico e Político dos Domínios ultramarinos, 
e para que as providências necessárias a promover o bem dos seus vassalos sejam dadas com todo o 

conhecimento de causa”22. 

A empreitada de reunir informações, contudo, não era executada com a facilidade que se esperava. O grau 

de dificuldade variou de acordo com o objeto tratado. A dependência de outros funcionários para o 

agrupamento dos dados levou, muitas vezes, os governadores a ficarem submetidos ao arbítrio de seus 

subordinados, ocasionando situações de impasses. Quanto mais ramificações, maiores os embaraços. Por 

outro lado, como alerta Jacques Revel (1989: 122-123), a pesquisa de informações também era “suspeita aos 

olhos dos súditos”, sendo, freqüentemente, “objeto de recusa ou de táticas de evasão”. 

José Felipe de Carvalho, comandante da vila de Sena e encarregado de recolher informações desta 

localidade, comunicou ao seu superior que,  

desejando eu Senhor ser ativo e exato nas minhas obrigações me vejo nestes ofícios envergonhado, pela falta 

de meios para bem cumprir, e também pela grande demora que tem havido nas pessoas que incumbi23. 

 José Felipe de Carvalho havia pedido à câmara, ao coronel de milícias e ao cirurgião da vila para que estes 

lhes prestassem as informações necessárias para enviá-las ao superior. Todavia, não obteve a colaboração 

almejada. 

Ao mesmo tempo em que esperava que o governador dos Rios de Sena relevasse a “tardança” no 

cumprimento das ordens, o comandante da vila de Sena informou que não havia obtido as informações 

sobre o  

estado da sua povoação em brancos, negros e pardos” como havia sido exigido. Embora não explicite as razões 
pelas quais não conseguiu dar “satisfação total do que pede o mesmo secretário [D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho] (Idem) 

uma correspondência do dominicano Vicente de São José Banino e Silva, vigário da freguesia de Santiago 

Maior de Tete, pode auxiliar na tarefa de deslindar as dificuldades enfrentadas pela autoridade de Sena. 

Quando o frei em questão mandou os dados relativos à população de sua freguesia, informou apenas os 

números gerais dos batismos, casamentos e óbitos, declarando não ter achado nos assentos eclesiásticos 

“diferença alguma de cores por onde se possa vir no conhecimento de quantos eram brancos, de quantos 

pardos e de quantos pretos”, o que gerou dificuldades para “cumprir cabalmente” o que lhe fora 

determinado.24 Em outro ofício, tratando do mesmo assunto, alegou ter revisto todos os assentos e que era 

                                                 
22 AHU, Códice 1319, fl. 103. Carta do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, para o governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, sobre informações do 
estado físico e político dos domínios ultramarinos, de 14 de setembro de 1796. 
23 AHU, Moçambique, cx. 88, doc. 13. Carta do capitão-mor das ordenanças e comandante da vila de Sena, José Felipe 
de Carvalho, para o governador dos Rios de Sena, Jerónimo Pereira, de 2 de junho de 1801. 
24 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 36. Carta do Frei Vicente de São José Banino e Silva para o governador dos Rios de 
Sena, de 20 de janeiro de 1802. 
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possível conhecer apenas os números gerais da população, na medida em que “quanto às cores, raros são os 

assentos que dão menção”25. 

As dificuldades tomavam uma dimensão maior quando se tratava de obter dados das povoações que 

estavam nos prazos. Essas terras aforadas pela Coroa a particulares constituíram agrupamentos 

atravessados por distintas relações de poder e hierarquias, reunindo pessoas com diferentes estatutos 

jurídicos. Além disso, a distância em relação à sede de governo da capitania acabava conferindo um certo 

isolamento e, por conseguinte, uma relativa autonomia aos foreiros. 

Do mesmo modo, embora formalmente as populações dos prazos estivessem dentro do círculo da Igreja 

Católica, as ações desta instituição foram pouco expressivas naquelas terras. No século XVIII, os religiosos 

não se empenhavam tanto na tarefa de cristianização das povoações, e os senhores dos prazos mostravam-

se pouco abertos à presença dos missionários: para os foreiros, parece que não interessava a quebra de 

hierarquias que a ação da conversão poderia trazer. Nesse quadro, eram poucas as opções das autoridades 

locais em obter as informações sobre o número dos indivíduos residentes nos prazos em registros 

eclesiásticos. 

Diante dessa situação, para obter os dados das povoações distribuídas pelos prazos, os comandantes das 

vilas de Tete e de Sena expediram ofícios obrigando a “todos os foreiros assim das Terras e Prazos da Coroa 

como proprietários de outras particulares e fatiotas”, a fornecerem “uma relação circunstanciada do estado 

de suas terras e povoações, em brancos, negros e pardos existentes em cada uma delas, unindo-lhe a nota 

dos nascidos, mortos e casados”, num período de 15 dias26. Alguns foreiros atenderam parcialmente o que 

lhes foi solicitado, possibilitando à câmara da vila de Tete remeter um arrolamento das povoações das terras 

para o governador dos Rios de Sena. Apesar dos esforços dos oficiais da câmara, as informações eram 

incompletas, “não podendo haver a nota dos nascidos, mortos e casados das respectivas povoações porque 

os mesmos moradores não” as enviaram27. 

João Antonio de Albuquerque, administrador do prazo Gorongosa, para redigir a relação que lhe fora 

solicitada, convocou os  

                                                 
25 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 37. Carta do Frei Vicente de São José Banino e Silva para o governador dos Rios de 
Sena, de 21 de janeiro de 1802. 
26 AHU, Moçambique, cx. 87, doc. 46. Ofício do comandante da vila de Tete para os foreiros dos Prazos da Coroa, de 21 
de março de 1801; cx. 90, doc. 10. Ofício do comandante da vila de Sena para os foreiros dos Prazos da Coroa, de 4 de 
novembro de 1801. 
27 AHU, Moçambique, cx. 88, doc. 27. Relação circunstanciada do estado das povoações de brancos, pardos e negros de 
cada uma das Terras do distrito desta vila de Tete, de 18 de junho de 1801. 



Página 12 de 20 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

Mucazambos de toda esta Terra [...], para saber deles o estado das povoações que cada um tem nas suas 
respectivas Muzindas, visto terem conhecimento delas na ocasião em que as correm para a cobrança das 
pensões28.  

Embora fosse um procedimento freqüente na empreitada de arrecadação de tributos, a estratégia utilizada 

pelo administrador do prazo de recorrer aos “mucazambos” para conseguir as informações sobre a 

população que vivia em suas terras foi bastante perspicaz, na medida em que eram estes indivíduos que 

detinham mais proximidade e conhecimento sobre os habitantes dos prazos, e não o próprio foreiro. 

Em teoria, a manobra empreendida por João Antonio de Albuquerque proporcionaria êxito na realização da 

tarefa. Entretanto, isso não ocorreu na maioria dos casos. Diversos foreiros avisaram que os “mucazambos” 

encontraram obstáculos para recolherem as informações. Do prazo Inhacaranga, situado em Sena, chegou a 

notícia de que obter “a nota de nascidos, mortos e casados” era “dificultosa”, porque seus habitantes viviam 

“sem regras de polícia por onde se possa vir no conhecimento destas particularidades”29. É presumível que 

essa observação aludisse às distintas práticas culturais que cercavam africanos e europeus em determinados 

episódios da vida, como nascimento, casamento e morte. Em relato do último quartel do século XVIII, é 

possível vislumbrar que, embora o enlace entre africanos obedecesse a um ritual que se assemelhava à troca 

da noiva por um dote, o mesmo era visto como estranho aos costumes europeus. Conforme Carlos José dos 

Reis e Gama, governador de Sofala, o cerimonial de casamento entre os naturais daquela região ocorria do 

seguinte modo: 

o marido compra a mulher ao pai, ou parente em cuja casa está com fato, e vacas. Finalizado o ajuste, e 
recebido o dote, são convocados os parentes do pai, mãe, e noivo em presença dos quais o mesmo pai dizendo 
a todos, que aquele é o noivo que quer a sua filha, e o dote recebido faz entrega da filha ao noivo, ao depois 
bebem pombe, e comem alguma coisa segundo as suas posses30. 

As diferenças, enfim, não estavam nem na falta de “regras de polícia” nem no cerimonial em si, mas no 

sentido que o representante da Coroa lhes atribuía, especialmente porque desse ato não decorria nenhum 

tipo de assento. 

De um dos prazos localizados em Sena, foi informado que o número de africanos livres, particularmente 

“dos solteiros, mortos e nascidos”, não eram fornecidos porque não era costume “darem os cabeças de 

famílias conta disso”. Declarava-se ainda que as cifras dos casados eram baixas, “por ser habitada de gente 

                                                 
28 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 2. Carta de João Antonio de Albuquerque para o governador dos Rios de Sena, de 1 de 
janeiro de 1802. O Mucazambo era um cargo na hierarquia dos escravos, correspondendo ao principal chefe deles; era 
ele quem respondia perante o senhor por toda a administração do prazo. As Muzindas correspondiam a povoados, 
sendo construções fortificadas. Note-se que, eventualmente, o Mucazambo era responsável por uma Muzinda, na 
medida em que cada uma delas tinha seu chefe de povoação, o Mambo. Agradeço a Dra. Eugénia Rodrigues o 
esclarecimento desse vocabulário. 
29 AHU, Moçambique, cx. 90, doc. 13. Informações sobre o Prazo Inhacaranga, de 5 de novembro de 1801. 
30 “Resposta das questoens sobre os cafres”, 1966: 18. O pombe era uma bebida feita à base de milho. No relato em 
questão, também existem informações sobre cerimônias de nascimentos e enterros. 
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muito bravia, que não consente a contarem-se os casais”. A não indicação desses dados era estratégica para 

as populações que viviam nos prazos, e tal situação sinaliza a tentativa dos habitantes de burlar o 

pagamento das “pensões de costume”, as quais eram estipuladas de acordo com a “quantidade de palhotas 

[casas de palha] que via o capitão”31. 

Assim, além de enfrentar inúmeras dificuldades para obterem as informações que lhes haviam sido 

solicitadas, também era preciso que as autoridades se preparassem para a resistência32 por parte dos 

africanos nas mais diferentes situações de embate. Na ponta extrema das circunstâncias de resistência dos 

africanos estava a “visão dos prazos em permanente insurreição”. Conforme Eugénia Rodrigues (2001: 295), 

alguns foreiros utilizavam a imagem de constantes revoltas dos habitantes para “deixar de pagar os foros 

devidos à administração portuguesa, estratégia comum em tempos e lugares diferentes”. Deste modo, 

observam-se ações, da parte dos foreiros e das populações que viviam nos prazos, com o objetivo de 

ludibriar as distintas autoridades. 

Com o propósito de evitar o pagamento de tributos, também era comum a prática da “migração para outro 

prazo ou para os chefados vizinhos”33. Essa estratégia de resistência interferia, igualmente, no levantamento 

de dados sobre o estado das povoações dos prazos. Foi o caso, por exemplo, do ocorrido com Joaquim de 

Moraes Rego Lisboa, procurador do prazo Sone, situado em Sena:  

“quanto à observação de nascidos, casados e mortos, a não posso saber porque não há meio de averiguá-la 

entre esta qualidade de colonos, [...] e que a cada ano mudam de uns para outros prazos”34.  

Circunstância semelhante experimentava o prazo Impiria, também localizado em Sena. Dona Illena Xavier 

Vas declarava que só lhe restava uma “povoação de pretos forros com 2 casais, tendo no outro tempo 4 

                                                 
31 AHU, Moçambique, cx. 90, doc. 42. Informações sobre os Prazos administrados por João Filipe de Carvalho, de 18 de 
novembro de 1801. Sobre a resistência africana em relação aos administradores dos prazos, ver: RODRIGUES, 2001: 
289-320. Os residentes nos prazos tinham obrigação de pagar um tributo anual, chamado de maprere ou missonco (ou 
ainda mussoco), que podia incluir “cereais, machiras [tecidos de algodão de produção local], marfim e ouro”. Também 
era usual a prestação de taxas sobre a caça de animais, além da ocorrência de multas em circunstâncias específicas, 
como “um surto de lepra ou o nascimento de crianças deformadas”. NEWITT, 1997: 216. 
32 Em maio de 1794, por exemplo, o governador-geral Diogo de Sousa instruiu seu subordinado nos Rios de Sena, João 
de Souza Brito, sobre “o modo de proceder” com os castigos dirigidos àqueles indivíduos que viviam nos prazos e se 
recusavam a pagar as pensões devidas. Num primeiro momento, era preciso estar “bem informado e persuadido” da 
necessidade da punição e, depois, envolver os vizinhos para que castigo aplicado servisse de exemplo para outros 
“colonos levantados” (população livre dos prazos, fosse africana ou não). AHU, Moçambique, cx. 67, doc. 56. Carta do 
governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, Diogo de Sousa, para o governador dos Rios de Sena, 
João de Souza Brito, de 22 de maio de 1794. 
33 Segundo Eugénia Rodrigues (2001: 295), “a revolta armada foi claramente menos freqüente e aparecia apenas em 
situação de desespero”. 
34 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 88. Informações sobre o Prazo Sone, dadas por Joaquim de Moraes Rego Lisboa, de 5 
de novembro de 1801. 
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povoações”. A explicação para a redução das “povoações” era porque seus habitantes “se mudaram para 

outras terras não tendo firmeza nas suas moradias”35. 

A inconstância na fixação dos africanos nos prazos também ocorreu a outros foreiros no distrito de Sena. 

João Caetano de Souza, responsável pelo prazo Mulambo, informou não ter “firmeza” dos números das 

povoações dos colonos “por que mudam para outras terras aonde eles quiserem”36. Dona Luiza Maria Xavier 

Vas, foreira do prazo Inhamaze, fez coro ao estado de migração constante dos colonos: os números 

apresentados por ela foram acompanhados pela expressão “mais ou menos”, como forma de mostrar que os 

habitantes do prazo estavam sempre se transferindo de uma terra para outra37. 

Embora diversos fatores motivassem o deslocamento dos africanos entre os diversos prazos, como 

conjunturas de fome suscitadas por grandes secas, boa parte dessas migrações ocorriam por se sentirem 

insatisfeitos com os foreiros. Segundo Eugénia Rodrigues, os descontentamentos podiam estar relacionados 

a contextos em que o responsável pelo prazo não prestava o devido amparo para as populações que o 

habitavam quando do ataque de vizinhos, ou em casos de excesso de violência, abusos nas cobranças de 

tributos, ou até em episódios de má administração da justiça38. Certamente, as constantes transferências 

dos africanos pelos prazos foi um dos obstáculos com que foreiros e agentes da Coroa depararam-se no 

momento de contabilizar homens e mulheres a eles ligados. 

Havia ainda as dificuldades de coletar dados sobre os cativos. João Filipe de Carvalho, capitão-mor das 

ordenanças e comandante da vila de Sena, alegava ser a cifra total dos escravos do prazo Zomba, terra por 

ele administrada, um número “incerto”, uma vez que era “gente que continuamente fogem uns e tornam 

outros”39. O que fica manifesto era a imprecisão das informações referentes ao universo da escravidão na 

África Oriental. As alterações, aumento ou diminuição das cifras, ocorriam em função de diversos fatores, 

como fugas, nascimentos e óbitos, tráfico para fora da África Oriental, aprisionamentos resultantes de 

conflitos, fome, secas, epidemias, ou a busca de proteção sob tutela de um senhor. 

As dificuldades de cumprimento dos termos do Aviso de 1796, particularmente no que se refere a 

contabilização do “estado da sua povoação” acenam para a fragilidade de se tomar os dados produzidos 

                                                 
35 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 88. Informações sobre o Prazo Impiria, dadas por Illena Xavier Vas, de 10 de janeiro 
de 1802. 
36 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 88. Informações sobre o Prazo Mulambo, dadas por João Caetano de Souza, de 10 de 
janeiro de 1802. 
37 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 88. Informações sobre o Prazo Inhamaze, dadas por Luiza Maria Xavier Vas, de 11 de 
janeiro de 1802. 
38 Para o estudo destes elementos ver: RODRIGUES, 2001: 289-320. Sobre abusos cometidos às populações dos prazos, 
ver também: AHU, Moçambique, cx. 67, doc. 106. Carta do governador dos Rios de Sena, João de Souza Brito, sobre 
queixas de usurpação da liberdade dos colonos, de 11 de julho de 1794. 
39 AHU, Moçambique, cx. 90, doc. 42. Informações sobre os Prazos administrados por João Filipe de Carvalho, de 18 de 
novembro de 1801. 
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como algo fiel à realidade. As situações que procuramos destacar em relação aos obstáculos enfrentados 

para a obtenção das informações solicitadas pelas autoridades portuguesas, além de possibilitarem a 

discussão do tema em si, apontam para a 

cadeia de poder e de redes de hierarquia que se estendiam desde o reino, dinamizando ainda mais a 
progressiva ampliação dos interesses metropolitanos, ao mesmo tempo em que estabelecia vínculos 
estratégicos com os vassalos no ultramar (GOUVÊA, 2001: 288).  

Se, por um lado, a existência dessas hierarquias de poder garantiam a administração civil, militar e 

eclesiástica dos diferentes domínios, por outro,  

impediam o estabelecimento de uma regra uniforme de governo, ao mesmo tempo em que criavam limites ao 
poder da Coroa e dos seus delegados (HESPANHA, 2001: 172). 

 A dependência dos governadores gerais da África Oriental Portuguesa a instâncias de poder atribuídas a 

religiosos, foreiros, câmaras, governadores subordinados, entre outros, mostra que, assim como em outras 

partes do Império Português, o governo daquela capitania esteve marcado por uma rede hierárquica que 

imprimiu particularidades à sua dinâmica administrativa. 

UMA ADMINISTRAÇÃO COM “TODO CONHECIMENTO DE CAUSA” 

Em 1802, Francisco Guedes de Carvalho Meneses da Costa informou ao seu sucessor no governo geral da 

África Oriental Portuguesa, Isidro de Almeida Sousa e Sá, sobre a situação da capitania, enfocando assuntos 

relativos à administração, economia e religião, entre outros.40 Num extenso documento, o governador 

recém-chegado era comunicado sobre diversas questões, muitas das quais relativas aos oito objetos do 

Aviso de 1796: a importância de abertura de ruas e estradas, as quais serviriam “não só a comunicação dos 

lugares, fazendas dos moradores”, mas que também possibilitariam a circulação de mercadorias e a sua 

comercialização, além de facilitar a defesa dos territórios; rendimentos e despesas da Fazenda Real e da 

conjuntura econômica da capitania; o cultivo do café e a pesca da baleia; a tentativa de atravessar o 

território africano e fazer comunicáveis as costas oriental e ocidental41; e, sobre a melhoria da saúde da 

população que vivia na capitania de Moçambique e Rios de Sena42. 

No capítulo quatorze do documento escrito em 1802, o antigo governador fez uma junção de vários objetos 

do Aviso de 1796, particularmente aqueles que diziam respeito à relação entre população e economia. 

                                                 
40 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 20. Cópia do ofício que em 11 de janeiro de 1802 o governador e capitão general de 
Moçambique Francisco Guedes de Carvalho Meneses da Costa dirigiu ao seu sucessor Isidro de Almeida Sousa e Sá 
depois de lhe fazer entrega do governo, de 11 de janeiro de 1802. Embora o documento date de janeiro de 1802, Isidro 
de Almeida Sousa e Sá foi nomeado em 21 de julho de 1800 e iniciou seu governo em 10 de setembro de 1801. 
41 Sobre a empreitada de Francisco José de Lacerda e Almeida, na comunicação entre as duas costas da África, ver: 
ALMEIDA, 1944. 
42 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 20. Cópia do ofício que em 11 de janeiro de 1802 o governador e capitão general de 
Moçambique Francisco Guedes de Carvalho Meneses da Costa dirigiu ao seu sucessor Isidro de Almeida Sousa e Sá 
depois de lhe fazer entrega do governo, de 11 de janeiro de 1802. 
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Francisco Guedes de Carvalho Meneses da Costa declarava que o “estado físico e público do país se acha 

muito melhorado assim no que pode dizer respeito ao seu clima, com o aumento do seu comércio e 

agricultura, artes e população, nobres edifícios, ruas e estradas relativamente aos anos anteriores”. 

Contudo, advertia que, quanto às cifras dos “pardos e pretos destinados a Agricultura e Comércio” não 

poderia fornecer muitos dados. A justificativa não destoava em nada dos discursos proferidos por seus 

subordinados,  

porquanto depende esta clareza daquela notícia que deve ser exigida dos estabelecimentos de toda a 

Capitania, que é preciso seja dado pelos governadores dos estabelecimentos subalternos (Idem) 

O novo governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, Isidro de Almeida Sousa e Sá, também 

era textualmente apresentado ao Aviso de 1796 e, ao mesmo tempo, alertado para os problemas que 

enfrentaria para atender àquela vontade do soberano. Era, sobretudo, posto em contato com a dinâmica de 

obtenção das informações, especialmente da parte em que se  

dependia de pessoas de tais conhecimentos que por eles se fizessem dignos de darem cumprimento da 
indagação, e exposição dos diferentes e vastos objetos de que ele [o Aviso] se compõe. 

Como vimos, foi mobilizada uma complexa rede para a coleta dos dados: Francisco Guedes recorreu aos 

“estabelecimentos da sua dependência”, escrevendo “aos governadores deles para informarem do que dizia 

respeito aos seus territórios”, e estes, por sua vez, repassaram a ordem aos seus subordinados e delegaram 

poderes para que fosse cumprida, o mais breve possível, a solicitação vinda da Secretaria de Estado dos 

Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos43. 

No período em que ocorria a mudança de governo na capitania de Moçambique e Rios de Sena, nos últimos 

meses de 1801, estavam prontas algumas informações a respeito da vida econômica da África Oriental 

Portuguesa. Num conjunto de sete descrições, fazia-se a apresentação das despesas gerais da capitania, dos 

lucros obtidos, dos rendimentos e despesas da Fazenda Real, de um balanço geral da administração da Junta 

da Fazenda, de dados sobre o Real Hospital de Moçambique, de informações sobre a exportação do marfim 

e mais gêneros para a Índia e de uma relação dos “petrechos de guerra” existentes nos Reais Armazéns44. 

                                                 
43 Francisco Guedes de Carvalho Meneses da Costa ressaltava que parte da ineficiência na obtenção dos dados relativos 
ao Aviso de 1796 era atribuída à “demora de embarcações que indo só a alguns dos portos de ano em ano” prejudicava 
a comunicação e o trânsito de informações. Id. 
44 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 11. Mapa da importância da despesa geral da capitania de Moçambique de dez anos 
(1791 até o fim de 1800), de 22 de dezembro de 1801; Mapa das rendas reais da capitania de Moçambique dos últimos 
três anos desde 1798 até 1800, de 22 de dezembro de 1801; Rendimento e despesa da Fazenda Real de 2 anos 
principiado em 1799, em que foram aumentados os Direitos de Alfândega até o ano passado de 1800, de 22 de 
dezembro de 1801; Balanço geral do estado da Administração da Junta da Fazenda Real de Moçambique do tempo de 6 
meses, desde o primeiro da janeiro até fim de junho de 1801; Mapa anual do Real Hospital de Moçambique; Mapa do 
marfim e mais gêneros que se despacharam para a Índia nesta monção de agosto de 1802, e seu valor pelo preço da 
pauta desta Alfândega, de 12 de setembro de 1801; Relação dos petrechos de guerra e efeitos existentes nos Reais 
Armazéns à cargo do Almoxarife da Real Fazenda, sem data. 
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Essas informações atendiam aos terceiro, quarto, quinto e sexto objetos do Aviso de 1796. Apesar da 

demora, as autoridades metropolitanas teriam, enfim, melhores condições para avaliar a situação da 

capitania de Moçambique e tomar as providências necessárias45. 

Não obstante Isidro de Almeida Sousa e Sá ter enviado para o reino, em 1802, um extenso e detalhado 

relatório, tratando do “sistema político” da capitania46, foi o governador dos Rios de Sena quem conseguiu 

reunir um maior número de informações sobre a população do território por ele administrado. Naquele 

mesmo ano, Jerônimo Pereira prestou contas à Coroa sobre os párocos das igrejas, listou os nomes dos 

moradores e os empregos destes nas vilas do distrito de que estava encarregado, assim como informou os 

nomes dos negociantes que atuavam nas vilas e feiras, forneceu dados sobre as tropas que guarneciam as 

vilas e presídios, informou sobre o pagamento de foros e dízimos dos possuidores de terras, além de 

apresentar o esperado “Mapa circunstanciado do estado das povoações dos brancos, pardos e negros”47. 

Sua ação foi acompanhada pelos párocos das freguesias de Tete e Sena, que também redigiram relações 

contendo informações sobre os batismos, casamentos e óbitos ocorridos naquelas localidades48. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esses documentos tomados em conjunto permitem observar que, não obstante as dificuldades, houve uma 

evidente tentativa de atender ao Aviso de 1796. Até chegar à confecção de um “mapa circunstanciado do 

estado das povoações” foi preciso ultrapassar alguns obstáculos, embora muitos deles não tivessem sido de 

todo superados. O uso de expedientes, como a distribuição da ordem por agentes subordinados e foreiros 

                                                 
45 D. Rodrigo de Sousa Coutinho ocupou o cargo de secretario de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios 
Ultramarinos de 1796 a 1801. A partir de 6 de janeiro desse ano, o responsável por aquela secretaria passou a ser o 
Visconde de Anadia. 
46 AHU, Moçambique, cx. 93, doc. 94. Relatório do governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, Isidro 
de Almeida Sousa e Sá, para o secretário de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarino, Visconde de 
Anadia, de 25 de julho de 1802. 
47 AHU, Moçambique, cx. 95, doc. 51. Relação circunstanciada dos Párocos que ocupam as igrejas das freguesias e 
capital das vilas do distrito do governo destes Rios de Sena, de 4 de março de 1802; Relação circunstanciada dos 
moradores de cada uma das vilas e os empregos que nelas ocupam do distrito do governo destes Rios de Sena, de 4 de 
março de 1802; Relação circunstanciada dos negociantes, que comerciam em cada uma das vilas e feiras do distrito do 
governo dos Rios de Sena, de 4 de março de 1802; Mapa geral dos feitos honoríficos, milícias, ordenanças, e empregos 
das fazendas da política e civis do distrito do governo dos Rios de Sena, de 4 de março de 1802; Mapa geral das tropas 
que guarnecem as vilas e presídios do distrito do governo dos Rios de Sena, de 4 de março de 1802, Mapa geral das 
tropas que guarnecem as vilas do distrito dos Rios de Sena, de 4 de março de 1802; Mapa circunstanciado do estado 
das povoações dos brancos, pardos e negros colonos existentes nas terras da jurisdição de cada uma das vilas do distrito 
do governo dos Rios de Sena, de 4 de março de 1802; Mapa circunstanciado das únicas Rendas Reais da arrecadação 
anual de foros e dízimos, que pagam os possuidores dos Prazos da Real Coroa, Fisco Real e Terras Fatiotas nas três 
feitorias das vilas do distrito do governo de Rios de Sena; Mapa geral dos párocos que ocupam as igrejas das vilas do 
distrito do governo destes Rios de Sena, sem data. 
48 AHU, Moçambique, cx. 92, doc. 37. Relação dos batismos, casamentos e óbitos que tem havido nesta paroquial igreja 
de São Tiago Maior de Tete, de 20 de janeiro de 1802; cx. 92, doc. 45. Relação circunstanciada de nascimentos, 
casamentos e falecimentos havidos nesta Freguesia de Santa Catarina, matriz da vila de Sena, de 5 de fevereiro de 
1802. 
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dos prazos da Coroa, tornou viável a execução de parte do que foi solicitado. Parte, porque um conjunto de 

adversidades fez com que a tarefa de recolher as informações fosse, em muitos casos, inviabilizada. Entre 

estas situações, destacam-se a mobilidade de moradia dos africanos que viviam nos prazos, a resistência 

deles em fornecer o número de pessoas que habitavam as povoações, a ausência de anotação das cores nos 

assentos eclesiásticos e o fato da maior parte da população viver fora das normas estabelecidas pela Igreja 

Católica, com práticas culturais distintas. 

As relações produzidas pelas autoridades coloniais também revelam que o aspecto humano perpassava 

todas as considerações contidas nesses documentos, a partir dos quais, a Coroa teria condições de saber 

quem eram os párocos que atuavam naquele domínio, os moradores e as atividades que desenvolviam, ou 

ainda quantos negociantes e militares estavam instalados na capitania. 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, nos moldes dos princípios 

vigentes do século XVIII. 

Tão logo os agentes da Coroa tivessem posse das “relações circunstanciadas” ou “mapas individuados” 

poderiam agir no sentido de assegurarem “o bem dos seus vassalos”49. Em 1803, o príncipe regente enviou 

uma consulta ao Conselho Ultramarino, observando que as “incertezas e flutuações” que ocorriam no 

provimento dos postos militares na capitania de Moçambique e Rios de Sena e “das que lhe são 

subordinada” pediam providências urgentes. Contudo, “por falta de especiais verídicas informações sobre os 

princípios de que depende a acertada decisão deste negócio”, D. João ordenava que fossem produzidas 

novas informações sobre aquela capitania50. 

Se, por um lado, as considerações do príncipe D. João apontam para o não atendimento do Aviso de 1796, 

ou de parte dele, pois as informações de que reclamava a falta deveriam ter sido levantadas e enviadas para 

a corte pelos governadores de Moçambique, por outro, reafirma a importância desse tipo de informação 

para a tomada de decisões. Certamente, esse cuidado, ou procedimento, de os governantes se informarem 

sobre os assuntos por intermédio de consultas formuladas aos Conselhos que, por sua vez, ouviam outras 

autoridades, não é característico apenas do período em questão. O que chama a atenção, todavia, é o 

próprio Aviso, na medida em que ele, de certo modo, antecipa a produção de informações requeridas pelas 

consultas. 

                                                 
49 AHU, Códice 1319, fl. 103. Carta do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, para o governador-geral da capitania de Moçambique e Rios de Sena, sobre informações do 
estado físico e político dos domínios ultramarinos, de 14 de setembro de 1796. 
50 AHU, Moçambique, cx. 100, doc. 31.Carta do príncipe regente D. João para o governador-geral da capitania de 
Moçambique e Rios de Sena, de 20 de junho de 1803. 
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Assim, o Aviso de 1796 remetido para a capitania de Moçambique e Rios de Sena pode ser visto como um 

esforço da administração portuguesa para a produção de conhecimentos sobre os seus domínios. Neste 

aspecto, são exemplares as diversas memórias produzidas por agentes da Coroa e “naturalistas” que tinham 

por objetivo informar sobre aspectos econômicos, sociais e culturais dos diferentes domínios ultramarinos 

portugueses51. Se o que estava em jogo era o eficiente governo dos seus territórios, nada melhor que “as 

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

causa”. Nesse sentido, as informações sobre povoações de “brancos, pardos e negros em cada uma das 

terras, cidades ou lugares”52 da África Oriental Portuguesa (e dos outros tantos domínios do Império) 

constituíam-se nos elementos da vital conexão entre população e economia, na medida em que se afirmava: 

“os homens são os que constituem essencialmente o Estado político; e neles consiste a sua principal 

riqueza” (Economia Política feita em 1795 por M. J. R. 1992: 36). 
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