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Artur Teodoro de Matos é uma figura de referência da historiografia
da Expansão Portuguesa, com obra vasta que abrange inúmeras áreas
desta especialidade, tanto de um ponto de vista geográfico como crono-
lógico ou temático. Por altura da sua aposentação, que felizmente não
significou afastamento nem interrupção do trabalho académico, enten-
demos que era o momento apropriado para prestar uma justa home-
nagem.

Passaram quatro anos desde que lançámos o convite aos colegas
para participar nesta homenagem; infelizmente, vicissitudes várias atra-
saram a edição, mas a razão e a actualidade deste testemunho não
perderam a sua oportunidade.

As duas instituições que editam este livro são as principais deve-
doras da dedicação de Artur Teodoro de Matos à causa pública.
Açoriano do nascimento e do coração, Teodoro de Matos foi o fundador
do curso de História na Universidade dos Açores. Transferiu-se depois
para a Universidade Nova de Lisboa onde criou o mestrado em História
dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, e mais tarde o Centro
de História de Além-Mar. Numa e noutra instituição Artur Teodoro de
Matos deixou a marca do seu empenho e do seu rigor, da qualidade do
seu trabalho científico e um rasto perene de admiração entre os homens

Nota de Abertura



e mulheres que ajudou a formar, através do seu saber, do seu exemplo de
trabalhador incansável e da sua conduta moral exemplar.

Os coordenadores deste volume pertencem a esse grupo privilegiado
de universitários que aprenderam com Artur Teodoro de Matos. Um e
outro sucedemos-lhe na chefia de instituições na Universidade dos
Açores e na Universidade Nova de Lisboa, onde continuamos a contar
repetidamente com a sua colaboração desinteressada e com a rara
humildade de quem aceita trabalhar sob a tutela de pessoas que esti-
veram anos a fio sob a sua autoridade institucional.

Por detrás de um ar circunspecto há muito que nos habituámos a
conhecer o Homem, frágil como todos nós, jovial e interessado pelos
que o rodeiam acompanhando as suas vidas familiares com um inte-
resse sincero.

Foi, pois, com grande gosto que preparámos este volume dedicado
ao Mestre que nos tem por colegas e amigos.

Lisboa e Ponta Delgada, 30 de Setembro de 2007.

AVELINO DE FREITAS DE MENESES

JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA



As alterações ocorridas na economia das ilhas de Cabo Verde ao longo
do século XVII são um dado historiográfico adquirido. As conclusões apre-
sentadas em grandes obras colectivas não deixam margens para dúvidas que,
a um período caracterizado por uma economia baseada fundamentalmente
no comércio externo entre a costa da Guiné e o arquipélago de Cabo Verde e
daqui para a Península Ibérica ou para as Índias de Castela, seguiu-se um
outro em que o esplendor dos negócios intercontinentais foi substituído por
um incremento e valorização relativa das fontes de receita internas, proce-
dentes fundamentalmente de produtos da terra 1.

É possível fazer uma avaliação quantitativa da realidade económica
vivida nas ilhas de Cabo Verde em meados do século XVII recorrendo a uma
«Certidão dos livros das entradas e saídas dos navios da Ilha de Santiago»,
feita por Manuel Henriques, escrivão do almoxarifado da cidade da Ribeira
Grande de Santiago de Cabo Verde 2. Resumidos em quadros apresentados
no final deste trabalho, os dados recolhidos nesta Certidão reportam-se ao
período compreendido entre 16 de Março de 1642 a 27 de Janeiro de 1646,
ou seja cerca de quatro anos, «que foi o tempo e ano em que a esta dita ilha

1 História Geral de Cabo Verde, vol. I, coord. Luís de Albuquerque e Maria Emília Madeira
Santos, Lisboa/Praia, Instituto de Investigação Científica Tropical/Direcção Geral do Património
Cultural de Cabo Verde, 1991, vol. II, coord. Maria Emília Madeira Santos, Lisboa/Praia, Insti-
tuto de Investigação Científica Tropical/Instituto Nacional de Cultura de Cabo Verde, 1995 e
vol. III, coord. Maria Emília Madeira Santos, Lisboa e Praia, Instituto de Investigação Científica
Tropical e Instituto Nacional de Investigação, Promoção e Património Culturais de Cabo Verde,
2002; Nova História da Expansão Portuguesa, dir. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, vol. III
(A Colonização Atlântica), coord. Artur Teodoro de Matos, Lisboa, Editorial Estampa, 2005,
tomo II, pp. 13-203.

2 AHU, Cabo Verde, Caixa 3, doc. 80.

Quanto vale um arquipélago?
Análise da tributação das ilhas de Cabo Verde

em meados do século XVII

MARIA MANUEL FERRAZ TORRÃO

Departamento de Ciências Humanas do Instituto de Investigação Científica Tropical

ANDRÉ TEIXEIRA
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veio por governador João Serrão da Cunha até que faleceu» 3. Os objectivos
da elaboração deste documento foram eminentemente políticos, um vez que
este foi produzido no âmbito da devassa ao mandato deste governador 4.
Pretendia-se saber as quantias exactas que deviam ser recebidas pela
Fazenda Real durante aquele período, a fim de averiguar eventuais desvios.
Sendo a ordem de execução dada por Manuel Pais de Aragão, então provedor
da Fazenda Real, ouvidor-geral e provedor dos Órfãos, Ausentes e Resíduos
de Cabo Verde, a iniciativa teve origem numa determinação régia, conforme
enunciava o escrivão 5. Na impossibilidade de tresladar todo o conteúdo dos
respectivos livros ou de os enviar para o Reino, as autoridades locais decidi-
ram produzir este documento, como forma de cumprir a ordem do monarca 6.
Trata-se, pois, de uma súmula de informações recolhidas em documentos
variados, os quais continham informações mais pormenorizadas e abar-
cavam períodos cronológicos mais extensos, mas dos quais actualmente se
desconhece o paradeiro.

Maria Manuel Ferraz Torrão e André Teixeira562

3 Ibidem, fl. 4.
4 João Serrão da Cunha foi nomeado governador de Cabo Verde em 1640, em atenção aos

serviços prestados no Estado da Índia, nomeadamente em Moçambique e em Ceilão, e talvez
também por ser credor da mãe de D. Filipe III, só tomando porém posse do cargo em Dezembro
de 1641. Foi acusado de vender escravos aos neerlandeses, que os transportavam para os seus
domínios em Pernambuco, evidenciando-se as suas disputas com o ouvidor Pedro do Canto
Pacheco, mas também com algumas figuras cimeiras da sociedade insular. Em Julho de 1644
foram ensaiadas duas nomeações para o substituir, já que deveria ser objecto de sindicância e
ser remetido preso a Lisboa, não aceitando o primeiro provido e não chegando a tomar posse o
segundo. Em Dezembro de 1646 foi nomeado o oficial que deveria averiguar o seu procedi-
mento, sobretudo referente ao comércio realizado com estrangeiros, mas quando este chegou a
Cabo Verde já Serrão da Cunha havia falecido, em 1645, antes de ser nomeado seu sucessor,
assumindo então o governo o bispo D. Frei Lourenço Garro (Christiano José de Senna Barcellos,
Subsídios para a história de Cabo Verde e Guiné, 2.ª edição, Praia, Instituto da Biblioteca
Nacional e do Livro, 2003, vol. I, parte I, cap. VII, p. 219; parte II, cap. I, pp. 226-230 e 233).

5 O licenciado Manuel Pais de Aragão foi nomeado nestes cargos em Dezembro de 1646,
tendo recebido meses antes a missão de devassar a conduta do falecido governador João Serrão
da Cunha, do seu antecessor ouvidor Pedro do Canto Pacheco e de Pedro Semedo Cardoso, estes
dois últimos em grave conflito com o bispo governador D. Frei Lourenço Garro. Em 1650, ante
o falecimento do governador Gonçalo de Gambôa Aiala, Pais de Aragão reclamou para si aquele
posto, no que foi contrariado pela Câmara da Ribeira Grande, que designou o rico proprietário
Semedo Cardoso, natural de Santiago. Este encarcerou-o pouco depois, acabando o monarca
por nomear em 1651 Gregório de Ribeiro Morais em seu lugar. Ainda assim, em Abril de 1652,
obteve a complacência do rei, que determinou não se procedesse contra ele, fosse libertado e
restituídos seus bens, não obstante a sindicância aos seus actos. Faleceu em 1666, sendo sepul-
tado na igreja de Mata Cães (Christiano José de Senna Barcellos, Subsídios…, vol. I, parte II,
cap. I, pp. 233 e 237-242).

6 Escrevia Manuel Henriques que «porquanto Sua Majestade que Deus guarde manda ao
dito Provedor de sua fazenda envie os livros que servirão dos ditos despachos do tempo que foi
governador o dito João Serrão da Cunha, e os ditos livros contem outros muitos despachos e não
há outros livros pera ficarem no cartório nem se podem tresladar em parte senão todos e são
muito grandes e tem servido em tombo de outros governadores e não são só do tempo do dito
governador João Serrão da Cunha mandou passar a dita certidão na forma em que está, pera a
remeter por vias a sua majestade».



Manuel Henriques, o escrivão da Certidão analisada, refere naturalmente
os provedores da Fazenda que haviam despachado aqueles registos, Jeró-
nimo de Sousa Santiago 7, Pedro do Canto Pacheco 8 e António de Barros 9,
bem como os almoxarifes sobre quem tinham sido carregadas as mencio-
nadas importâncias, Simão de Barros 10 e Bernardo Rodrigues Pereira 11.

Na elaboração da Certidão Manuel Henriques socorreu-se de sete livros,
que elucidam sobre todo o movimento tributário do arquipélago, os quais
podem enquadrar-se nas seguintes tipologias:

1. Registo dos impostos alfandegários pagos por embarcações em cir-
culação dentro do império português – Livro das entradas dos navios
que vem do Reino de Portugal e vão para o dito Reino de Portugal e
suas conquistas; (cf. Quadro 1)

2. Registo dos impostos alfandegários pagos por embarcações em
circulação fora do império português – Livro das entradas e saídas
dos navios que vêm de fora do Reino de Portugal; (cf. Quadro 2)

Quanto vale um arquipélago? 563

7 O licenciado e capitão Jerónimo de Sousa Santiago exercia o posto de ouvidor-geral de
Cabo Verde em 1640 (História Geral de Cabo Verde…, vol. II, p. 511).

8 O bacharel Pedro do Canto Pacheco foi nomeado ouvidor-geral de Cabo Verde em Maio
de 1642, verificando-se durante o seu mandato disputas com o governador João Serrão da
Cunha e com a Câmara da Ribeira Grande, que o acusaram de desvios na gestão da Fazenda
Real. O governador acabou por substitui-lo em 1644 por António de Barros, que o condenou a
multa e degredo para o Brasil, acabando a Coroa por ordenar o seu envio para Lisboa, a fim de
ser avaliada a sua conduta, tal como a do governador. Em Julho de 1645, porém, o monarca
ordenou que Canto Pacheco fosse libertado e recolocado no exercício do seu posto, no que foi
obedecido, mas novas disputas vieram a ocorrer, desta feita com o bispo D. Frei Lourenço
Garro, que sucedeu interinamente no governo do arquipélago a Serrão da Cunha, o qual encar-
cerou novamente. Nesta ocasião Lisboa optou por designar novo oficial para aquele cargo,
Manuel Pais de Aragão, com a incumbência de devassar os actos do seu antecessor e do falecido
governador (Christiano José de Senna Barcellos, Subsídios…, vol. I, parte II, cap. I, pp. 226-233).

9 O licenciado António de Barros, reinol nascido em 1608 que fora para Cabo Verde
em 1636, foi designado ouvidor-geral interino em Setembro de 1644, em substituição de Pedro
do Canto Pacheco, pelo governador João Serrão da Cunha, terminando funções em 1645,
quando aquele assumiu novamente o seu posto. Em 1648 pertencia ao elenco camarário da
Ribeira Grande, assumindo funções de capitão-mor da ilha em 1669 (Christiano José de Senna
Barcellos, Subsídios …, vol. I, parte II, cap. I, pp. 229-230; História Geral de Cabo Verde…, vol. III,
p. 279).

10 Simão de Barros era vizinho da cidade da Ribeira Grande, exercendo cargos na Câmara
da cidade da Ribeira Grande e capitaneando uma das companhias da guarnição da ilha (História
Geral de Cabo Verde…, vol. II, p. 519), desconhecendo-se o seu parentesco com António de
Barros atrás mencionado.

11 Bernardo Rodrigues Pereira foi encarregado em 1641, pelo então governador de Cabo
Verde Jerónimo Cavalcanti de Albuquerque, de seguir para Lisboa numa caravela, a fim de dar
a D. João IV a boa nova da sua aclamação em Santiago como rei de Portugal. Em recompensa
deste serviço, o monarca concedeu-lhe o ofício de tabelião de notas de Cabo Verde, vago
por morte de João Rodrigues da Costa (Christiano José de Senna Barcellos, Subsídios…, vol. I,
parte II, cap. I, pp. 225 e 228). Efectivamente, este serviu como tabelião do público e judicial da
Ribeira Grande entre 1641 e 1646, assumindo o posto de almoxarife desta cidade entre 1645 e
1646 (História Geral de Cabo Verde…, vol. II, p. 539).



3. Registo dos impostos alfandegários pagos por navios vindos da costa
da Guiné – Livro das entradas dos navios que vêm da Guiné e se despa-
cham na feitoria da Ribeira Grande; (cf. Quadro 3)

4. Registo do pagamento dos impostos sobre os bens produzidos na ilha
de Santiago – Livro donde se fazem as arrematações dos dízimos desta
dita ilha; (cf. Quadro 4)

5. Registo do pagamento dos impostos cobrados sobre os produtos
vindos das ilhas do Barlavento – Livros das entradas que dão os navios
das ilhas do Barlavento, dos quartos e dízimos das peles, chacinas,
carnes e couros. (cf. Quadro 5 e 6)

No primeiro caso tratavam-se, efectivamente, dos tributos alfandegários
cobrados sobre a entrada e saída (normalmente a dízima e redízima) de
produtos transportados em embarcações com origem e destino no Reino ou
em qualquer parte do império português. No segundo, de réditos arreca-
dados sobre navios que não tinham origem ou destino em terras portuguesas;
estes, para além de satisfazerem os direitos sobre a entrada e saída de
fazendas, pagavam suplementarmente os denominados direitos novos,
cobrados por não irem «às partes do Reino de Portugal». A terceira situação
abrangia a cobrança dos quartos e dízimas sobre as mercadorias resgatadas
nos Rios da Guiné pelas embarcações dos moradores de Cabo Verde que ali
se dirigiam; correspondia, afinal, à fonte de receita régia que sempre fora
dominante no arquipélago, baseada na actividade económica prioritária, o
comércio negreiro, e nos privilégios mercantis outorgados aos seus mora-
dores em 1466 12. A quarta fonte de receita derivava do pagamento da décima
parte sobre tudo o que fosse produzido na ilha de Santiago (os dízimos da
terra), imposição também antiga, consequência do incremento da explo-
ração agro-pecuária daquele espaço, cuja a arrecadação foi, na maior parte
dos casos, arrendada a privados, por opção estratégica da administração
régia. A derradeira fonte de receita enunciada correspondia aos quartos e
dízimos cobrados nas ilhas do Barlavento sobre a criação de gado, a activi-
dade económica que fora ali dominante desde o início do povoamento do
arquipélago; o valor do imposto variava consoante a ilha considerada, como
será referido adiante.

Escapavam a estes registos os bens transportados pelos moradores de
Santiago para fora da ilha: «os mais despachos que há nos livros são das
entradas e saídas dos navios que vem pera esta ilha e dela vão pera as partes
e conquistas do Reino de Portugal de fazendas e escrauos que leuão e se
despachão na dita feitoria e não pagão, digo /não/ se pagão 13 direitos das
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12 Carta de privilégios concedida aos moradores da ilha de Santiago de Cabo Verde, a 12
de Junho de 1466 (publicada na História Geral de Cabo Verde - Corpo Documental, vol. I, coord.
Luís de Albuquerque e Maria Emília Madeira, Lisboa / Praia, Instituto de Investigação Cientí-
fica Tropical/Direcção Geral do Património Cultural de Cabo Verde, 1988, doc. 4, p. 19).

13 Correcção apenas para acrescentar o «se».



ditas fazendas e escrauos por priuilegio e foral da dita feitoria» 14. Na ver-
dade, a par do privilégio de participação exclusiva nos resgates na costa afri-
cana fronteira ao arquipélago, de 1466, os moradores de Santiago tinham
outra prerrogativa a nível comercial: a isenção do pagamento dos direitos
alfandegários de saída de todas as mercadorias, quer provenientes de suas
terras e colheitas, quer de tudo o que transaccionassem na ilha. Assim, dos
produtos vendidos ou enviados pelos moradores de Santiago para fora das
ilhas, a Fazenda Real não retirava quaisquer dividendos.

*
* *

Entrando ou saindo de Santiago, de e para Portugal ou para outras
partes do Império Português, vindos da costa da Guiné ou das ilhas de Barla-
vento, há registo de se terem despachado no porto da principal ilha do arqui-
pélago, durante estes quatro anos, 64 embarcações: 15 do circuito africano
Santiago – costa da Guiné – Santiago, 15 circulando entre os portos de
Portugal e/ou suas conquistas, um com destino a um porto fora do império
luso, provavelmente na América Espanhola, e 33 do circuito inter-insular
ilhas do Barlavento – Santiago.

A contabilização deste movimento mercantil do porto da Ribeira Grande
é, desde logo, um indício das alterações na economia do arquipélago. Veja-se,
por exemplo que, em quatro anos, apenas se registou o despacho de 15 navios
ligados ao comércio com a costa da Guiné. Ora, esta era sensivelmente a
média anual de navios vindos dos Rios de Guiné no início do século XVI,
momento de arranque do tráfico de escravos nesta região 15. Embora teorica-
mente seja necessário atender à dimensão dos navios utilizados (mas para
essas considerações não se conhecem quaisquer dados) pensa-se que esta
não terá variado muito, pelo que o movimento portuário relativo a este cir-
cuito comercial aponta para uma nítida recessão do comércio com a costa da
Guiné e consequente movimento de reexportação para fora do arquipélago.

Longe iam os tempos em que os navios de rotas intercontinentais aguar-
davam por escravos no porto da Ribeira Grande, sujeitando-se os comer-
ciantes aos preços que os moradores de Santiago lhes impunham. Relembre-se,
por exemplo, uma carta de Frei Gaspar da Silveira, escrita em 1549, que rela-
tava o seguinte: «ho estado desta terra é estar muito rica em grande maneira,
porque não vem navio de Guiné que velho e menino antes que saia já vem
com o preço feito; de vinte e oito mil ficam à feitura desta; estam aqui duas
naus antilhanas e os navios que esperam já lhe tem o preço feito a trinta mil
reaes todo o escravo» 16.
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14 AHU, Cabo Verde, Caixa 3, doc. 80, fl. 4v.
15 Vejam-se os quadros apresentados na História Geral de Cabo Verde…, vol. I, pp. 264-267.
16 IAN/TT, Corpo Cronológico, I-83-49, de 9 de Dezembro de 1549, publicada na Monu-

menta Missionária Africana, coligada e anotada por António Brásio, Lisboa, Agência Geral do
Ultramar, 1958, 2.ª série, vol. II, p. 408.



Efectivamente, em Cabo Verde apenas restava a memória de tempos em
que embarcações portuguesas e estrangeiras saíam às dezenas em direcção
aos portos americanos, permitindo a arrecadação de quantias significa-
tivas 17. Para estes anos de 1642-1646, há apenas a confirmação do despacho
de um único navio, o Santa Teresa, carregado com escravos para fora do
Reino e conquistas portuguesas 18.

Analisando a importância de cada uma das fontes de receita, no
conjunto dos tributos arrecadados pela Fazenda Real neste arquipélago
atlântico 19, durante os referidos quase quatro anos, deve destacar-se, em
primeiro lugar, que o comércio realizado na ilha de Santiago foi a actividade
que gerou maiores proventos (4.602.256 réis), representando pouco mais de
metade dos réditos. Estes provieram naqueles anos das três origens atrás
referidas: direitos de entrada e saída de 15 navios com origem e destino no
Reino ou em qualquer ponto das conquistas portuguesas, tributos pagos por
um navio saído para o estrangeiro e despacho de 15 navios vindos da Guiné.

Gráfico 1
Fontes de receita da Fazenda Real de Cabo Verde

(16/02/1642 a 27/01/1646)
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17 O comércio de escravos e sua respectiva quantificação pode ser consultado no livro de
Maria Manuel Ferraz Torrão, Tráfico de Escravos entre a costa da Guiné e a América Espanhola.
Articulação dos Impérios Ultramarinos Ibéricos num Espaço Atlântico (1466-1595), Lisboa,
Chaves Ferreira, no prelo.

18 Note-se que o navio Santa Teresa está primeiramente citado de forma incorrecta, como
pertencendo ao livro das entradas e saídas dos navios que vêm e vão para terras portuguesas,
quando na verdade se assinala a cobrança de direitos novos, por seguir para o estrangeiro, no
que deverá ser interpretado como erro do escrivão, ou na elaboração deste documento, ou no
livro original. Na segunda ocorrência o registo já está correctamente assinalado.

19 Sobre este tema veja-se o estudo de António Correia e Silva, «A Tributação nos Primór-
dios da História de Cabo Verde», in História Geral de Cabo Verde…, vol. I, pp. 347-369, além
do artigo de André Teixeira, «A tributação e as finanças», in Nova História da Expansão Portu-
guesa…, vol. III, tomo 2, pp. 155-172.



O igual número de ocorrências de navios circulando para a metrópole
ou para o Império e para a costa da Guiné, durante este período, não tem
porém qualquer equivalência se se considerar os respectivos rendimentos:
o trato nos Rios da Guiné gerava quase seis vezes mais receitas que o valor
de entradas e saídas de embarcações circulando entre diferentes partes do
império português, obtendo-se no primeiro caso 2.983.940 réis, ao passo que
no segundo apenas 547.202 réis. Assim, os resgates com os Rios da Guiné
consubstanciaram-se como a alínea mais rendosa para o arquipélago nestes
anos (33%), ao passo que as transacções em espaço português foram as
menos volumosas do conjunto (6%).

Já quanto ao valor arrecadado por via dos direitos alfandegários de
reexportação para fora do império português deve destacar-se que a passa-
gem pontual do mencionado navio Santa Teresa pelo arquipélago rendeu
1.084.725 réis. Este valor representou 12% do total dos réditos cabo-
verdianos naqueles quatro anos e mais de 1/3 do total do montante arreca-
dado na cobrança dos impostos dos despachos dos navios vindos da Guiné.
Ou seja, embora o número de navios fosse insignificante quando comparado
com o de outros tempos, este continuava a ser um trato assaz rendoso para
a Coroa. Se um só despacho tinha uma importância percentual tão relevante
em meados de seiscentos, calcule-se o valor que se arrecadaria de 10 ou 15
navios, como em outros tempos.

Destaquem-se ainda outros elementos relativos ao comércio, presentes
nesta Certidão. Por um lado a variedade de nacionalidades de origem dos
navios que passaram por Cabo Verde, em trânsito entre diversos pontos do
espaço português: seis holandeses, cinco ingleses e um francês. Tratavam-se
de nações que, nestes primeiros anos da década de 1640, haviam já retomado
ligações regulares com Portugal, após a Restauração. É notória a ausência
de comerciantes castelhanos, resultante da guerra então travada entre os
reinos ibéricos, embora se saiba que esta foi precisamente uma das regiões
onde o comércio entre as duas nações ibéricas foi retomado mais rapida-
mente (a partir 1646) dada a complementaridade entre os dois impérios 20.

Por outro lado, convém mencionar os espaços do império português
referidos na Certidão: as ilhas dos Açores (Terceira) e da Madeira e o Brasil,
nomeadamente as capitanias de Pernambuco e Baía. Os dois trajectos suge-
ridos são o do simples comércio inter-insular e o da ligação entre os arquipé-
lagos norte-atlânticos e o Brasil, para além das rotas com destino na capital
do Reino. Tratavam-se, sem dúvida, dos principais portos e vias de circulação
nos espaços atlânticos controlados pelos portugueses, e que se encontravam
nesta fase, aliás, em expansão.
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20 Cf. Maria Manuel Ferraz Torrão, «Rotas comerciais, agentes económicos, meios de
pagamento», in História Geral de Cabo Verde…, vol. II, pp. 112 e segs. e também Maria Manuel
Ferraz Torrão, «O Comércio: do resgate no litoral africano ao comércio transatlântico», in Nova
História da Expansão Portuguesa…, vol. III, tomo 2, pp. 110-111.



Por fim, salientem-se as ligações com os Rios da Guiné, onde a única
praça referida é Cacheu. Embora não fosse o único porto comercial de
destino dos navios procedentes de Santiago, Cacheu era, sem dúvida, um
importante centro de negócios dos portugueses na Costa, o grande mercado
fornecedor de escravos, considerado, em 1643, numa Consulta do Conselho
da Fazenda, como «escala e feira de toda a Guiné» 21. Cacheu era, igual-
mente, nestes anos de meados do século XVII, o único porto da Guiné em
que havia uma presença portuguesa oficialmente estabelecida, e em que se
tentava avançar no sentido de se proceder finalmente à sua fortificação. Este
objectivo já se arrastava desde o final do século XVI, mas tornava-se cada
vez mais premente devido às constantes incursões dos castelhanos na região.
Se estes controlassem aquele porto mais facilmente acederiam aos mercados
de escravos, tão necessários para a exploração das suas terras e minas na
América Central, o que os levaria a prescindir dos portugueses enquanto seus
fornecedores de mão-de-obra.

Na rota Santiago – costa da Guiné registavam-se apenas navios portu-
gueses, dado que legalmente existia um monopólio sobre as ligações a esta
região, o qual já não era, no entanto, exclusivo dos moradores de Santiago.
Efectivamente, a 13 de Agosto de 1642 D. João IV franqueara o comércio dos
Rios da Guiné a todos os seus súbditos 22, permitindo-lhes o resgate com
todas as mercadorias, inclusive as defesas 23, concessão aliás similar às liber-
dades comerciais já outorgadas aos contratadores do trato de Cabo Verde 24.
Esta medida visava alargar o grupo de mercadores portugueses com acesso
aos negócios da Guiné, dotando-os de maior capacidade concorrencial para
competir com os estrangeiros. Liberalizando os mercados e mercadorias de
resgate nos Rios da Guiné, a Coroa Portuguesa tentava manter alguns dos
rendimentos do comércio guineense, mesmo que para isso tivesse de preju-
dicar os moradores de Santiago, antigos detentores exclusivos da partici-
pação nestes resgates.

Saliente-se que, nesta série de anos, muito embora se contabilizassem
15 despachos na feitoria da Ribeira Grande, na verdade estava-se em presença
no máximo de 10 embarcações, já que navios como o Nossa Senhora do
Rosário, o S. Nicolau ou o Nossa Senhora dos Remédios e o Santo António
terão realizado a viagem mais do que uma vez. Esta era, aliás, uma situação
comum a outras épocas e a outras rotas comerciais. Efectivamente, para os
anos de que se dispõe de fontes que permitem analisar sequencialmente o
movimento comercial do porto da Ribeira Grande, é possível encontrar confir-
mações deste procedimento. Vejam-se quer os despachos dos navios entrados
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21 AHU, Guiné, Caixa 1, doc. 28, de 20 de Novembro de 1643.
22 AHU, Guiné, Caixa 1, doc. 40 (anexo 1), 7 de Outubro de 1642.
23 AHU, Guiné, Caixa 1, doc. 40 (anexo 2), 11 de Outubro de 1644.
24 Cf. Maria Manuel Ferraz Torrão, «Rotas comerciais, agentes económicos, meios de

pagamento», in História Geral de Cabo Verde…, vol. II, pp. 112 e segs. além da obra citada Tráfico
de Escravos entre a costa da Guiné e a América Espanhola. Articulação dos Impérios Ultramarinos
Ibéricos num Espaço Atlântico (1466-1595).



no porto da Ribeira Grande vindos da Guiné nos anos de 1513-1516 25, quer
os registos dos navios que transportavam escravos desde Santiago até à
América Espanhola nos anos de 1541-1546 26. Em ambos os casos houve por
parte dos mercadores uma gestão dos meios envolvidos em cada negócio,
havendo navios claramente adstritos a certas rotas comerciais. No caso do
circuito africano, geograficamente circunscrito a uma rota curta e em que
apenas os moradores de Santiago podiam participar, o número de embarca-
ções utilizadas tinha e devia ser limitado, não se justificava a existência de
muitas embarcações para realizar um percurso restrito. No caso do circuito
com as Índias de Castela, tratava-se de uma rota mais longa mas controlada
por um grupo de mercadores que, por razões que se prenderam com a orga-
nização dos seus meios de transporte dos escravos e dos homens de con-
fiança que colocavam como mestres e pilotos dos seus navios, socorreram-se
também do recurso às mesmas embarcações com um carácter regular 27.

Para além da actividade comercial, a Certidão do escrivão Manuel Henri-
ques referia-se também aos dízimos colectados na ilha de Santiago, arreca-
dados através de contratos de arrendamento 28. É importante mencionar a
este propósito que o arrendamento de direitos régios no arquipélago de Cabo
Verde não foi um processo uniforme. Com efeito, logo em 1501, D. Manuel I
optou pelo recurso a esta forma de administração indirecta e a Coroa
manteve-a ao longo de todo o século XVI, não tendo tido dificuldades, senão
pontuais, em encontrar comerciantes portugueses interessados em assumir
tais funções. No entanto, os direitos arrendados nem sempre foram os
mesmos: num período inicial, entre 1501 e 1516, arremataram-se sempre em
períodos de duração trienal e em conjunto os tributos cobrados sobre as
armações vindas da costa da Guiné (quarto e vintena), os impostos alfande-
gários de Santiago e Fogo, os dízimos da terra destas duas ilhas, bem como
o quarto e dízimo da ilha de Maio; a partir de meados da década de 1530,
verificou-se um desdobramento dos direitos arrendados, autonomizando-se
os relativos ao trato da Guiné dos relativos aos dízimos da terra e passando
os primeiros a ter um período de vigência sexagenal. Esta situação espelhava
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25 Dados recolhidos no Livro da Receita da Renda das ilhas de Cabo Verde de 1513-1516
(HGCV-CD, vol. II, Lisboa, 1990). Vejam-se novamente os quadros apresentados na História
Geral de Cabo Verde…, vol. I, pp. 264-266, em que navios como o Santa Catarina, o Santa Maria
da Graça ou o Santiago, entre outros, repetiram o percurso Santiago – costa da Guiné – Santiago
várias vezes ao longo destes anos.

26 Dados recolhidos no Libro de Asientos de Licencias de Esclavos de 1541 a 1547 (Archivo
General de Indias, Contratacion, n.º 5760, fls. 1-368.

27 Veja-se o trabalho de Maria Manuel Ferraz Torrão, Formas de Participação dos Portu-
gueses no Comércio de Escravos com as índias de Castela: Abastecimento e Transporte, Lisboa,
Instituto de Investigação Científica Tropical, Série Separatas Verdes, 2002.

28 Sobre as origens e a extensão deste tipo de procedimento a outras áreas da actividade
económica cabo-verdiana veja-se Zelinda Cohen, «Subsídios para a História Geral de Cabo
Verde. Os contratos de arrendamento para a cobrança das rendas e direitos reais das ilhas de
Cabo Verde (1501-1560)», in Stvdia, Lisboa, n.º 53, 1994, pp. 317-364.



bem o interesse cada vez maior que o trato de Santiago tinha para certos
grupos de mercadores portugueses; arrendando estes direitos régios, torna-
vam-se participantes de pleno direito nos resgates com a Costa e arreca-
davam os lucros dos impostos que constituíam o maior sustentáculo desta
economia insular. Em meados do século XVII a situação era diametralmente
oposta: os tributos que ainda eram arrendados eram os dízimos da terra,
enquanto os do trato não se conhece arrendatário.

Durante os quatro anos em análise firmaram-se três destes contratos
para cobrança dos dízimos da terra: os dois primeiros anuais, referentes aos
anos de 1642 e 1643, o último trienal, abarcando os anos de 1644, 1645 e
1646. Nos dois primeiros o valor de arrematação foi de 340.000 réis por ano,
no terceiro a importância foi proporcionalmente menor, assegurando à
Fazenda Real apenas 320.000 réis anuais. A justificação mais plausível para
esta baixa é a de que a Coroa aceitou negociar um desconto ao derradeiro
rendeiro, dado que este se comprometia a manter o encargo por três anos.
Note-se, contudo, que aquando da elaboração desta Certidão, era salientado
pelo escrivão Manuel Henriques que o dinheiro deste último contrato, efec-
tuado com Manuel Ramos, não havia ainda sido recebido pelo almoxarife
Bernardo Rodrigues Pereira.

Estes valores auferidos pela Fazenda Real a partir dos bens produzidos
na principal ilha do arquipélago revelavam, afinal, o progresso da economia
agro-pecuária desencadeada a partir de 1472, quando os seus moradores
foram obrigados a resgatar na Guiné apenas com produtos da terra 29. Tal
disposição implicou um processo de ocupação e cultivo de terras em toda a
ilha de Santiago, pelo que, nos finais de quinhentos, uma contagem da popu-
lação insular revelava um número idêntico de habitantes vivendo na cidade
da Ribeira Grande e no interior da ilha, sendo certo que tal tendência de
ocupação da interlândia insular se acentuou nas décadas seguintes 30.

Ainda assim ressalve-se alguma rigidez desta fonte de receita, com uma
evolução absoluta mais lenta que os tributos cobrados sobre a actividade
comercial. Por exemplo, confrontando com os réditos auferidos na segunda
década de seiscentos 31, verificavam-se em meados de seiscentos valores rela-
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29 Carta régia de 08 de Fevereiro de 1472 (publicada na Monumenta Missionária Afri-
cana…, 2.ª série, vol. I, pp. 446-50 e na História Geral de Cabo Verde - Corpo Documental…, vol. I,
doc. 6, pp. 25-28).

30 André Teixeira, «A sociedade», in Nova História da Expansão Portuguesa…, vol. III,
tomo 2, pp. 175-78; António Correia e Silva, «A Sociedade Agrária. Gentes das Águas: Senhores,
Escravos e Forros», in História Geral de Cabo Verde…, vol. II, pp. 275-79.

31 Auto da devassa mandado fazer pelo governador Francisco Meneses de Sequeira e pelo
ouvidor-geral Manuel Rodrigues Pereira, sobre os actos do contratador João Soeiro, feito na ilha
de Santiago, a 28 de Julho de 1613 [cf. AHU, Cabo Verde, Caixa 1, doc. 29, publicado por António
Carreira, Documentos para a História das Ilhas de Cabo Verde e «Rios da Guiné» (Séculos XVII e
XVIII), Lisboa, edição do autor, 1983, pp. 58-59]. Veja-se o estudo deste autor «Tratos e Resgates
dos Portugueses nos Rios de Guiné e Ilhas de Cabo Verde nos começos do Século XVII»,
in Revista de História Económica e Social, n º 2, Lisboa, Sá da Costa Editora, Julho-Dez. 1978,
pp. 91-103.



tivamente similares aos de 1610, ano em que se verificou uma grande esteri-
lidade nas ilhas, sendo muito inferiores aos de 1609, ano considerado
normal. Já a comparação relativa do montante dos dízimos face ao conjunto
de impostos cobrados no arquipélago revelava um acréscimo assinalável,
pois se nos anos de 1609-1610 estes renderam apenas 9% do total, em 1642-
-1646 representaram 19%, em boa medida devido à quebra dos rendimentos
da actividade comercial.

Os dízimos do peixe, arrematados à parte provavelmente devido à sua
especificidade (dado que não se tratavam de dízimos da terra), foram
também objecto de contratos de arrendamento, sendo referidos apenas três
anuais, abarcando os anos de 1643 a 1645. Nos dois primeiros a Coroa
logrou receber 10.000 réis, mas no último conseguiu exigir mais do dobro
desta quantia ao rendeiro Luís Nobre de Brito, exactamente 23.000 réis. Esta
subida justifica-se provavelmente pela valia crescente deste tributo e da acti-
vidade económica que lhe estava associada, a pesca. No conjunto de todos
estes arrendamentos, que representavam afinal a actividade económica interna
da ilha de Santiago, obteve-se pois uma verba relativamente importante
durante estes quatro anos, 1.683.000 réis, 19% do total dos réditos auferidos.

Finalmente cumpre analisar a rubrica referente às ilhas do Barlavento,
ou seja, Maio, S. Nicolau, S. Vicente, Santo Antão e Boavista. Estas conhe-
ceram um povoamento mais tardio que Santiago e Fogo e adoptaram
sistemas administrativos e económicos diferentes daquelas duas ilhas. Arre-
dadas do que fora o principal atractivo à fixação populacional neste arqui-
pélago, o trato negreiro da Guiné, estas ilhas não conheciam na época uma
estrutura administrativa local, sendo detidas por donatários que nunca resi-
diam nas ilhas. Tendo como principais actividades económicas a pecuária
extensiva e a recolecção, estas ilhas foram escassamente ocupadas por
escravos pastores e caçadores ou mão-de-obra sazonal 32. Ainda assim, gera-
vam lucros com um significado relativo provenientes «dos direitos do quarto
e dízima que pagam as peles, chacinas, carnes e coiros». O escrivão da
Fazenda Real esclarecia que, dos bens aqui produzidos, pagava-se à Coroa
aquelas percentagens em géneros, os quais posteriormente «se vendem a
dinheiro de contado para a Fazenda Real» 33. O conjunto dos direitos arreca-
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32 Foi estudado por André Teixeira o caso A Ilha de São Nicolau de Cabo Verde nos séculos
XV a XVIII, Lisboa, CHAM, 2004, havendo importantes trabalhos de Artur Teodoro de Matos
sobre Santo Antão: «Santo Antão de Cabo Verde: Gente, Recursos e Organização do Poder nos
Séculos XVI e XVII. Elementos para o seu Estudo», in História das Ilhas Atlânticas (Arte,
Comércio, Demografia, Literatura), Actas do IV Congresso Internacional de História das Ilhas do
Atlântico, Madeira, Governo Regional da Madeira, 1997, vol. II, pp. 343-349; «Diversidade e
Complementaridade na Formação da Sociedade Colonial Caboverdiana. A Arqueologia da Socie-
dade de Santo Antão (1504-1732)», in Em Louvor da Linguagem – Homenagem a Maria Leonor
Carvalhão Buesco, Lisboa, Edições Colibri/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univ.
Nova de Lisboa, 2003, pp. 259-70.

33 AHU, Cabo Verde, Caixa 3, doc. 80, fl.



dados nas ilhas do Barlavento foi, assim, a segunda alínea mais rendosa do
arquipélago, com 2.694.893 réis, representando cerca de 30% do total dos
réditos, uma percentagem muito próxima da obtida pelos resgates na Guiné,
outrora a grande mais valia do arquipélago.

A informação constante da Certidão permite porém abordar mais alguns
aspectos relativos a este conjunto de ilhas. Em primeiro lugar, no que se
reporta aos bens daqui provenientes, pode dizer-se que a totalidade da receita
obtida provinha da actividade pecuária, nomeadamente dos seus derivados.
De facto, na óptica da Fazenda Real, a única valia destas ilhas era mesmo a
criação de gado, facto sintomaticamente notado por Manuel Henriques, que
as denomina «ilhas de gados». Décadas depois ainda se registavam queixas
de que apenas estes bens eram objecto de tributação, por falta de agentes
administrativos que controlassem a recolecção 34. Em todo o caso, conside-
rando os quatro anos, pode fazer-se alguma distinção neste âmbito, conforme
a ilha considerada: assim, se de Santo Antão apenas provinham peles e
couros, de S. Nicolau e S. Vicente vinham também chacinas, ou seja, carne
de cabra salgada para provisão. Já as ilhas de Maio e Boavista produziam
outros derivados, como o sebo, além da carne de vaca. Estes dados devem,
no entanto, ser considerados com algumas reservas, sendo excessiva a gene-
ralização dos casos constantes da Certidão a toda a realidade destas ilhas; por
exemplo, há notícia de que nesta época se produziam em Santo Antão toda
a gama de bens pecuários, além de algodão e vinho 35.

Da mesma forma, a simples frequência de navios originários destas
ilhas, presente nesta série, poderia significar uma tendência geral da época,

Gráfico 2
Origem das embarcações provenientes das ilhas do Barlavento
que pagaram tributos em Santiago (16/02/1642 a 27/01/1646)
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34 Pelo parecer do Conselho Ultramarino, de 20 de Julho de 1679, sabemos que o bispo de
Cabo Verde acusava os habitantes das ilhas de Maio, Boavista e S. Nicolau de fugirem ao paga-
mento dos direitos reais, satisfazendo apenas os dízimos dos gados e não «dos mais fruitos do
mar», como o âmbar, que abundantemente recolhiam (AHU, Cabo Verde, Caixa 6A, doc. 142).

35 Artur Teodoro de Matos, «Diversidade e Complementaridade na Formação da Socie-
dade Colonial Caboverdiana...», pp. 259-270.



coincidente com o seu estado de desenvolvimento económico e a proximi-
dade face à capital insular. Verifica-se que quanto maior era a distância rela-
tiva a Santiago, menor era a frequência de embarcações que realizavam o
trajecto. De Santo Antão apenas há referência a quatro navios, de S. Nicolau
e S. Vicente, pertencentes ao mesmo donatário, seis navios, da Boavista oito
e, finalmente, de Maio, quinze embarcações. É assim clara a supremacia
desta última, bem como a posição inferior das ilhas do Norte do arquipélago.

Esta tendência é reforçada se se considerar o volume de bens transpor-
tados nesses navios, convertidos imediatamente em dinheiro. Aqui as ilhas
de S. Nicolau e S. Vicente tinham uma contribuição praticamente residual
(82.912 réis), a de Santo Antão tinha uma posição igualmente periférica,
embora num volume claramente superior (376.930 réis), a de Maio represen-
tava mais de um quarto do valor total (731.952 réis) e a Boavista era a ilha
nitidamente mais rendosa, sendo responsável por mais de metade dos rendi-
mentos obtidos pela Coroa nas ilhas do Barlavento (1.503.099 réis).

Gráfico 3
Origem dos rendimentos provenientes das ilhas do Barlavento
que pagaram tributos em Santiago (16/02/1642 a 27/01/1646)

Estes dados, que permitem verificar à priori um claro predomínio
económico das ilhas mais próximas da capital insular, sobretudo da
Boavista, em relação às mais distantes ilhas do Norte, está certamente exage-
rada. De facto, o valor dos tributos cobrados pela Fazenda Real aos donatá-
rios destas ilhas não era o mesmo, variando consoante o estipulado nas
respectivas mercês: em S. Nicolau e S. Vicente o conde de Portalegre apenas
estava obrigado a satisfazer o dízimo, em Santo Antão o conde de Santa Cruz
pagava o quarto sobre os derivados do gado e o dízimo sobre a produção de
algodão; já aos donatários da Boavista e Maio eram cobrados simultanea-
mente quartos e dízimos 36.
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36 Veja-se António Correia e Silva, «A Tributação nos Primórdios da História de Cabo
Verde», in História Geral de Cabo Verde…, vol. I, pp. 353-358.



Procurou-se, pois, fazer o cálculo do total da produção pecuária
daquelas ilhas no período considerado, com base na percentagem de réditos
pagos por cada uma delas, 10% para S. Nicolau e S. Vicente, 25% para Santo
Antão e 32,8% para Boavista e Maio, tendo obtido as posições expressas no
gráfico 4. Estas, muito embora matizem a imagem atrás exposta, permitem
ainda assim confirmar as posições relativas enunciadas. A ilha da Boavista
era a que mais produzia no âmbito deste universo, gerando metade dos
rendimentos pecuários do conjunto, seguindo-se a ilha de Maio com quase
um quarto, quedando-se as ilhas do Norte do arquipélago com o restante
quarto dos bens produzidos, tendo Santo Antão uma posição superior a
S. Nicolau e S. Vicente.

Gráfico 4
Cálculo da produção pecuária de cada uma das ilhas do Barlavento

(16/02/1642 a 27/01/1646)

Apesar desta ressalva, conclui-se que as ilhas de Maio e Boavista tinham
então um desenvolvimento económico superior às demais, já que este era
quase exclusivamente determinado pelo maior ou menor número de cabeças
de gado criadas à solta e sujeitas a abates periódicos. A expansão do povoa-
mento nas ilhas do Norte, assente no desenvolvimento agrícola, terá aliás
arrancado nesta mesma época, não podendo sentir-se ainda os seus efeitos
nos dados recolhidos na Certidão em análise. Esse processo, possibilitado
pelas melhores condições naturais destas ilhas, permitiu a médio prazo que
Santo Antão e S. Nicolau ultrapassem do ponto de vista económico Maio e
Boavista, espaços mais planos, arenosos e secos.

*
* *

Os dados retirados da Certidão de Manuel Henriques, apesar da escassez
de fontes deste tipo para este período da história de Cabo Verde, podem ser
comparados com outro documento contemporâneo existente no Arquivo

Maria Manuel Ferraz Torrão e André Teixeira574



Histórico Ultramarino. Trata-se da verificação de contas feita a diversos
almoxarifes da Ribeira Grande, em meados do século XVII, abrangendo os
anos imediatamente subsequentes aos da Certidão aqui analisada e coinci-
dindo parcialmente com os dados desta, em parte do exercício dos primeiros
dois almoxarifes considerados, desconhecendo-se o período exacto de
permanência no cargo de António de Sousa 37.

Observe-se o quadro abaixo e respectivo gráfico com a distribuição
percentual das rubricas constantes dos livros de receita dos três almoxarifes:

Quadro A
Valores totais das fontes de receita registadas pelos almoxarifes
da Ribeira Grande patentes na respectiva verificação de contas

Gráfico 5
Fontes de receita da Fazenda Real de Cabo Verde (meados do século XVII)

PROVENIÊNCIA
ALMOXARIFE
BERNARDO
R. PEREIRA

ALMOXARIFE
SIMÃO

DE BARROS

ALMOXARIFE
ANTÓNIO
DE SOUSA

TOTAL

Dízima e redízima cobradas
sobre navios estrangeiros 

0.750.384 0.665.278 0.692.216 2.107.878

Quartos e dízimas cobradas
aos navios vindos da Guiné

4.330.555 2.633.292 1.629.578 8.593.425

Dízimos cobrados aos
rendeiros da ilha de Santiago

2.482.500 0.340.000 ? 2.822.500

Quartos e dízimos cobrados
sobre os produtos das ilhas

do Barlavento
3.117.497 0.822.355 461.101 4.400.953

Direitos cobrados sobre
cinco navios castelhanos

despachados para as Índias
— — 3.883.000 3.883.000
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37 Folhas das receitas e despesas que se carregaram aos almoxarifes de Sua Majestade nas
ilhas de Cabo Verde (AHU, Cabo Verde, Caixa 4, doc. 41).



A análise desta fonte permite verificar que a situação económica
expressa pelos dados registados na Certidão de Manuel Henriques, entre 1642
e 1646, manteve-se semelhante nos anos seguintes 38. Em primeiro lugar, os
resgates da Guiné continuaram a ser a alínea mais rendosa do arquipélago,
registando-se mesmo uma subida face ao período anterior, tendo em conta
tanto o valor total da série, como os parciais de cada um dos almoxarifes
considerados. A tributação sobre os bens produzidos nas ilhas do Barlavento
permaneceu igualmente como a segunda rubrica mais lucrativa, embora
aqui a tendência seja para uma pequena desvalorização, visível no período
do exercício dos dois últimos almoxarifes. Os dízimos sobre os bens produ-
zidos na ilha de Santiago mantiveram praticamente o mesmo valor relativo,
verificando-se apenas uma pequena descida, se considerada toda a série.
Esta deve-se ao facto de não haver registos referentes à arrecadação destes
tributos por parte do almoxarife António de Sousa. Já os direitos sobre os
navios em circulação dentro do império português registaram uma subida,
sobretudo durante a vigência no cargo dos dois últimos almoxarifes, quando
chegou a triplicar o seu peso relativo, ainda assim modesto no âmbito do
conjunto da tributação do arquipélago.

Finalmente, registe-se que os impostos cobrados sobre navios em
circulação fora dos domínios portugueses tiveram também um pequeno
aumento; contudo, como já se verificou na Certidão de Manuel Henriques,
tratava-se de um rendimento que, apesar de quantitativamente muito signi-
ficativo, resultava nesta época de circunstâncias excepcionais e claramente
pontuais. Se nos registos daquele escrivão apenas um navio permitira que
esta rubrica representasse 12% do total das receitas de Cabo Verde, nesta
série a passagem de cinco navios castelhanos para a América rendeu cerca
de 18% no seu conjunto. Durante o exercício do almoxarifado da Ribeira
Grande por António de Sousa, quando se verificou esta ocorrência, os
direitos relativos a esta rubrica representaram quase 60% do total. Uma
fonte de receita ocasional, mas que quando se verificava assegurava à
Fazenda Real um «encaixe» de muito relevante.

Analiticamente pode dizer-se que, nestes anos e em comparação com os
da Certidão de Manuel Henriques, os rendimentos procedentes dos resgates
com a Guiné e do comércio no âmbito do espaço português subiram, ao
passo que o rendimento relativo das ilhas do Barlavento se retraiu um pouco.
Note-se, porém, que o carácter pontual dos dados disponíveis não permite
traçar uma evolução verdadeiramente exaustiva da tributação no arquipé-
lago. Assim, conclui-se que as alterações não são muito relevantes, devendo
antes ser tomadas como variações normais numa série limitada, que não
mudam de facto a posição relativa de cada uma das fontes de receita no
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38 A única forma de comparar com o mínimo de fiabilidade o peso relativo das diversas
fontes de receita no arquipélago é retirar da contabilização os rendimentos obtidos pela tribu-
tação sobre navios estrangeiros circulando fora do império português, dado o seu carácter assaz
intermitente e rendoso.



arquipélago. O dado mais significativo poderá ser, aliás, o da episódica
passagem por Cabo Verde de navios castelhanos em direcção às Índias, afinal
o trajecto que durante um século assegurara a prosperidade económica e
financeira do arquipélago. Anos passados sobre a Restauração, este facto
representará uma ténue reanimação do tráfico de escravos nesta rota, fruto
da complementaridade entre os dois impérios ibéricos, momentaneamente
inimigos. O comércio negreiro entre Cabo Verde e a América espanhola teve
algum incremento nas décadas seguintes, embora nunca atingindo valores
minimamente comparáveis com os de outras épocas. Tanto mais que Cacheu
se foi substituindo progressivamente a Santiago, enquanto porto de
embarque de negros para terras americanas 39.

*
* *

De acordo com os dados quantitativos retirados da Certidão do escrivão
Manuel Henriques, em quatro anos de meados do século XVII os direitos
arrecadados na ilha de Santiago renderam cerca de 9.000.000 réis. Este
montante é confirmado por fontes coevas, nomeadamente uma petição dos
moradores de Santiago, de Setembro de 1644, em que apontavam o valor
anual de 2.000.000 réis como a quantia a que ascendiam as receitas das ilhas.
Ora, sendo as despesas com o pagamento das ordinárias de cerca de
6.443.700 réis 40, tal significava que o arquipélago não gerava sequer receitas
para se auto-financiar, faltando-lhe mais do dobro do valor dos seus rendi-
mentos para cobrir o mínimo necessário à sua gestão autónoma.

Não havia circulação monetária nem hipóteses de recursos a meca-
nismos financeiros anteriormente utilizados, como fora o caso das letras de
câmbio; daí que mesmo quando chegavam a Santiago navios carregados de
mercadoria vindas de Lisboa, estas não se conseguiam vender, pois não havia
forma de as comprar. Como referia o governador Jerónimo Cavalcanti
«porque nesta terra não há dinheiro e pêra se venderem 100 mil réis de
fazendas das que vêm se passam muitos dias» 41. Os ordenados estavam anos
por pagar, chegando o bispo de Cabo Verde a afirmar que para se sustentar
tivera de comer milho zaburro, mantimento que fora sempre considerado
como alimento dos negros e crioulos e não dos europeus 42.
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39 Maria Manuel Ferraz Torrão, «O Comércio: do resgate no litoral africano ao comércio
transatlântico», in Nova História da Expansão Portuguesa…, vol. III, tomo 2, pp. 108-13; «Rotas
comerciais, agentes económicos, meios de pagamento», in História Geral de Cabo Verde…, vol. II,
pp. 114-123.

40 AHU, Cabo Verde, Caixa 3, doc. 34, de 17 de Setembro de 1644.
41 AHU, Cabo Verde, Caixa 3, doc. 1, de 9 de Janeiro de 1641.
42 AHU, Cabo Verde, Caixa 3, doc. 33, de 20 de Julho de 1644. Veja-se sobre este assunto

Maria Manuel Torrão, Dietas Alimentares. Transferências e Adaptações nas ilhas de Cabo Verde
(1460-1540), Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1995.



Mesmo considerando que se estava numa conjuntura particularmente
adversa, o período imediatamente pós Restauração, o certo é que este arqui-
pélago era então um espaço economicamente marginal no âmbito do
império ultramarino português, constituindo para a Coroa portuguesa um
peso financeiro e uma fonte de constantes preocupações. Perdera-se todo o
carácter de atractividade comercial de que as ilhas de Cabo Verde tinham
gozado no passado. Cumpre, porém, não esquecer o momento evolutivo
distinto visível no interior do arquipélago. Constata-se uma valorização rela-
tiva que as ilhas do Barlavento e os seus produtos começavam a ganhar, bem
como os bens produzidos na ilha de Santiago, reflectindo claramente uma
alteração significativa do peso relativo das fontes de receita das ilhas. Por um
lado, era o comércio dos produtos derivados do gado que tendiam a animar
um circuito rentável, por outro, eram as próprias ilhas pioneiras no povoa-
mento que tendiam para a auto-suficiência, sendo que em todas elas se refor-
çava a função de abastecimento às armadas que sulcavam o oceano. Estas
valias eram, no entanto, claramente insuficientes para fazer face aos gastos
internos do arquipélago.

De facto, nestes anos posteriores à Restauração, quando em Lisboa se
procurava avaliar o dispositivo defensivo e a valia económica de cada uma
das parcelas do império português, reservava-se para Cabo Verde a singela
mas enfática nota de que o arquipélago era uma «escala importantíssima de
todas as navegações» 43. Com efeito, pouco mais se poderia dizer de uma ilha
cujos direitos anuais rendiam só cerca de 2.250.000 réis, quando, ao longo da
segunda metade do século XVI e início do XVII, os contratos de arrenda-
mento dos direitos régios haviam sido arrematados por valores que osci-
lavam entre os 16 e 18 contos de réis 44. Cerca de um século antes, a sua ilha
principal fora referida do seguinte modo: «Pouco se alembra V.A. desta Ylha
de Samtiaguo, mereçemdolhe lembrarse della, porque tirando a cidade de
Lixboa, nem duas çydades do Reyno remdem tamto como ella» 45.

Reduzir Cabo Verde à sua importância de escala de navegação era
pouco, mas esclarecedor quanto ao que a Coroa entendia ser então a impor-
tância deste arquipélago. Este tinha perdido a sua grande mais valia e fonte
de subsistência, sofrendo por estes anos grande estagnação económica. A valo-
rização das fontes de receita internas estava então apenas a esboçar-se, tendo
ainda que se aguardar pela primeira metade de setecentos para que novo
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43 Consulta do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, feita em Lisboa, a 13 de Março de
1656 (British Library, Additional Manuscripts, n.º 20.844, fls. 110-132v).

44 Houve um contrato de arrendamento a Jacome Fixer (1601-1607) que atingiu os 27
contos de réis, mas que nunca chegou a seu termo, tendo sido removido por incumprimento no
pagamento por parte do contratador. Tal facto deveu-se eventualmente ao alto preço por que
este contrato fora indevidamente arrematado. Veja-se Maria Manuel Ferraz Torrão, «Rotas
comerciais, agentes económicos, meios de pagamento», in História Geral de Cabo Verde…, vol. II,
pp. 26-31; André Teixeira, «A tributação e as finanças», in Nova História da Expansão Portu-
guesa…, vol. III, tomo 2, pp. 159-163.

45 IAN/TT, Corpo CronológicoMonumenta Missionária Africana…



rendimento viesse dar liquidez às finanças cabo-verdianas, a urzela, embora
nunca se retomando o esplendor do primeiro século de colonização. A função
escala de circulação atlântica também nunca se perdeu, mercê da localização
geográfica privilegiada destas ilhas, factor que veio aliás a ser determinante
no século XIX para o desenvolvimento da ilha de São Vicente e do seu porto
do Mindelo ou já no século XX da ilha do Sal e do seu aeroporto. Assim, a
Coroa, muito embora tendo de arcar com as suas despesas – ou pelo menos
de ouvir os protestos dos moradores do arquipélago – nunca ponderou aban-
donar estas ilhas, mesmo numa conjuntura difícil. Se em meados de seis-
centos o arquipélago não tinha grande valia por si próprio, nem sequer como
plataforma para o incremento comercial, era ainda assim uma peça relevante
na estratégia de um império cada vez mais voltado para o Atlântico.
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Quadro 1

LIVRO DAS ENTRADAS DOS NAVIOS QUE VÊM DO REINO DE PORTUGAL
E VÃO PARA O REINO DE PORTUGAL E SUAS CONQUISTAS

FÓLIO
ORIGEM

DO NAVIO
DESTINO
DO NAVIO

NOME DO NAVIO
NACIONALIDADE

NOME
DO MESTRE

DIREITOS
COBRADOS

QUANTIA
COBRADA

177v-180v Lisboa
São João
Francês

Jacques
Buojuim

saída 241.628

195v-196v Madeira Velteiro
João

Domingues
entrada 17.290

198-199 Velteiro
João

Domingues
saída 22.681

205v Madeira Boaventura João Betim entrada 83.480

220-222 Madeira Boaventura João Betim saída 21.771

208 Holandês
Pedro

Jacques
entrada
e saída

17.150

212-213 Holandês Brusante
entrada
e saída

19.330

213-213v Inglês
João Vai

de Ló
entrada
e saída

1.120

215 Holandês
Luzimas
Fabião

entrada
e saída

4.308

215v-216 Inglês
Guilherme

Trim
entrada
e saída

9.528

219v Holandês Jacob Prensa 12.184

223-224v
Isabel Maria

Inglês
Thomas
Mildim

entrada
e saída

28.710

231 Terceira Baía
Os Três Reis Magos

Estrangeiro
António Luís,

o Moço
entrada
e saída

21.740

500.920

1 Holandês
entrada
e saída

14.676

2-2v Holandês Pedro Jacob
entrada
e saída

13.410

17v-18 Inglês João Jarvel
entrada
e saída

12.400

18-18v Inglês
entrada
e saída

5.796

46.282

TOTAL 547.202
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Quadro 2

LIVRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS NAVIOS
QUE VÊM DE FORA DO REINO DE PORTUGAL

Quadro 3

LIVRO DAS ENTRADAS DOS NAVIOS QUE VÊM DA GUINÉ
E SE DESPACHAM NA FEITORIA DA RIBEIRA GRANDE

FÓLIO
ORIGEM

DO NAVIO
DESTINO
DO NAVIO

NOME DO NAVIO
NACIONALIDADE

NOME
DO MESTRE

DIREITOS
COBRADOS

QUANTIA
COBRADA

151-153 Pernambuco
Santa Teresa
Estrangeiro

João Baptista
de Azevedo

entrada
das fazendas

66.288

183-185 Pernambuco
Não ia a
Portugal

Santa Teresa
Estrangeiro

João Baptista
de Azevedo

saída
dos negros

274.725

Pernambuco
Não ia a
Portugal

Santa Teresa
Estrangeiro

João Baptista
de Azevedo

direitos
novos

740.000

TOTAL 1.081.013
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FÓLIO NOME DO NAVIO NOME DO MESTRE
QUANTIA
COBRADA

69-72v S. Nicolau Diogo Luís, vizinho do Faial 198.074

73-74v Nossa Senhora da Assunção Estêvão Dinis, vizinho de Peniche 435.989

75-79 Nossa Senhora do Rosário Pedro Gonçalves Sousa 258.446

79v-83 Nossa Senhora do Rosário Pedro Rodrigues 259.175

83v-86v Caravela Nossa Senhora do Rosário Tomé Pires 150.071

86v-89v Caravela Nossa Senhora da Assunção João de Lugo 222.226

90-94 Nossa Senhora do Rosário André da Costa Cordovil 258.735

94v Fragata Santiago António Pires 6.325

95-100 Nossa Senhora do Rosário André da Costa Cordovil 250.892

100-105v Nossa Senhora de Nazaré Manuel Fernandes Velho 250.397

105v-108
Nossa Senhora dos Remédios

e Santo António
Nicolau Fernandes 112.557

108v-111
Nossa Senhora dos Remédios

e S. Francisco
Paulo Fernandes 185.354

111-113
Nossa Senhora dos Remédios

e Santo António
Mateus Bravo 72.158

113-115v Fragata Santana Maior Manuel da Costa 91.562

115v-120 S. Nicolau Pascoal Francisco 231.979

TOTAL 2.983.940



Quadro 4

LIVRO DONDE SE FAZEM AS ARREMATAÇÕES DOS DÍZIMOS
DESTA DITA ILHA

Quadro 5

LIVRO DAS ENTRADAS DOS NAVIOS DAS ILHAS DO BARLAVENTO

FÓLIO TRIBUTO COBRADO ANO
QUANTIA
COBRADA

116
Cónego Diogo Furtado

de Mendonça
dízimos da ilha de Santiago 1642 340.000

117v Salvador de Bom Dia dízimos do peixe da ilha de Santiago 1643 10.000

118 Simão de Barros dízimos da ilha de Santiago 1643 340.000

119 Luís Nobre de Brito dízimos do peixe da ilha de Santiago 1644 10.000

119v Manuel Ramos dízimos da ilha de Santiago
1644, 1645,

1646
960.000

121 Luís Nobre de Brito dízimos do peixe da ilha de Santiago 1645 23.000

TOTAL 1.683.000

FÓLIO ILHA DE ORIGEM MERCADORIA TRIBUTADA QUANTIA COBRADA

4-4v Ilha de Maio peles e chacinas 34.121

4v-5 Ilha de S. Nicolau peles e couros 17.651

5v llha de Santo Antão peles e couros 78.381

5v-6 Ilha de Maio peles 4.230

8v Ilha da Boavista peles, couros e sebo 224.415

9v-10 Ilha de Maio peles, chacinas e sebo 73.256

10v llha de Santo Antão peles e couros 74.269

11 Ilhas de S. Nicolau e S. Vicente peles e couros 14.397

11-12 Ilha de Maio peles, couros e chacinas 22.865

13 Ilha da Boavista peles, chacinas, sebo e couros 260.260

13-14 Ilha de Maio peles, chacinas e couros 5.838

14v-15 Ilha de S. Nicolau peles e chacinas 2.706

16-16v Ilha de Maio chacinas e sebo 15.912

18-18v Ilha da Boavista chacinas e sebo 13.264

19v Ilha da Boavista peles e couros 246.650

20v llha de Santo Antão peles e couros 79.365

20v-21 Ilha de São Nicolau peles e couros 19.206

22 Ilha de Maio peles, couros, chacinas e carne 131.965

TOTAL 1.318.751

Maria Manuel Ferraz Torrão e André Teixeira582



Quadro 6

LIVROS DAS ENTRADAS DOS NAVIOS DAS ILHAS DO BARLAVENTO, DOS
QUARTOS E DÍZIMAS DAS PELES, CHACINAS, CARNES E COUROS

FÓLIO ILHA DE ORIGEM MERCADORIA TRIBUTADA QUANTIA COBRADA

141v-142 Ilha da Boavista peles e couros 311.100

142v-143 Ilha da Boavista Peles 150.000

144v Ilha de S. Nicolau peles e chacinas 15.627

145 Ilha de Maio Peles 16.450

145v Ilha de Maio Carne 19.600

147 Ilha de Maio carne, chacinas e sebo 73.300

148v llha de Santo Antão peles e couros 144.915

149 Ilhas de S. Nicolau e S. Vicente peles, couros e chacinas 13.325

150v Ilha da Boavista peles e couros 263.930

151 Ilha de Maio peles e couros 46.440

151v Ilha de Maio peles e couros 135.450

153-153v Ilha de Maio chacinas e sebo 22.500

153v Ilha da Boavista chacinas, carne de vaca e sebo 33.480

154-154v Ilha de Maio peles e couros 30.625

154v Ilha de Maio peles, couros e sebo 99.400

TOTAL 1.376.142

Quanto vale um arquipélago? 583


