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Figura 1: Desenho da autoria de Joaquim Cândido  

Abranches. Litografia, aguarelada, (10,8x16,2 cm) da obra do 

autor, "Álbum michaelense". 

Biblioteca Nacional Digital em http://purl.pt/12492. 
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Quando se tenta uma síntese da história 

socioeconómica da propriedade em Portugal, há 

naturalmente que encontrar as suas características 

fundamentais ao longo da multicentenária história 

pátria, observando as modificações sofridas como 

expressão que é da vida de relação entre os homens. 
     

    

    Armando de Castro 
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Resumo: A presente tese de Mestrado subordinada ao tema “O património do 

Convento de S.João de Ponta Delgada no século XVII”, surge com a intenção de 

colmatar a carência de estudos no âmbito da propriedade conventual açórica e 

complementar os estudos realizados acerca da propriedade insular propriamente dita. 

Sabe-se que “numa primeira idade” os espaços conventuais resultam sempre da 

benevolência de um instituidor e/ou colectividade envolvente, que provê o futuro espaço 

religioso de um edifício e dos demais recursos económicos necessários à subsistência da 

comunidade religiosa. O Mosteiro de S.João de Ponta Delgada, não constituiu uma 

excepção a esta dinâmica, e foi edificado em 1602 pelo rico mercador Manuel Martins 

Soares e pela sua mulher Maria Jácome Raposo. 

Num segundo momento ou numa “segunda idade”, os mosteiros procedem à 

gestão do seu património e neste âmbito o Convento de S.João de Ponta Delgada, 

efectuou algumas aquisições e igualmente celebrou alguns contratos de locação tal 

como nos sugerem os informes analisados. É portanto, objectivo da presente tese, inferir 

acerca da sua natureza, pertinência numérica e ritmos de aquisição da propriedade 

durante a centúria em causa.  

 É igualmente intenção atender aos níveis de sustentabilidade económica do 

mosteiro, de forma a compreender se as rendas auferidas pela comunidade se ajustavam 

às suas necessidades. 

 Ao mesmo tempo, é interesse deste trabalho determinar o tipo de posse que o 

cenóbio detinha sobre os bens sujeitos aos seus rendimentos: se detinha apenas o seu 

usufruto, ou se teria a posse plena sobre os mesmos.  

 Urgente se torna similarmente, conjugar este estudo com o conhecimento da 

Casa enquanto espaço de devoção e de vigilância da regra, e entender como a 

organização social do mosteiro retratava a comunidade envolvente. 

  

Palavras – chave: Açores; Clarissas; Propriedade conventual. 
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Summary: This master's thesis on the theme "The patrimony of the convent of S. 

João de Ponta Delgada in the 17th century”, comes up with the intention to remedy the 

lack of studies within the framework of the conventual property açórica and 

complementary studies about insular property itself. 

It is known that "a first age" conventual spaces always result from grace of a 

settlor and/or surrounding collectivity, which provides the future religious space of a 

building and other economic resources necessary for the subsistence of the religious 

community. The monastery of S.João de Ponta Delgada, does not constitute an 

exception to this dynamic, and was built in 1602 by the wealthy merchant Manuel 

Martins Soares and his wife Maria Jácome Raposo. 

In a second moment or in a "second age", the monasteries undertaking the 

management of their heritage and in this context the convent of S.João de Ponta 

Delgada, made some acquisitions and also celebrated some leasing contracts as in 

suggest reports analyzed. Therefore, the objective of this thesis, infer about their nature, 

numerical relevance and rhythms of acquisition about ownership during the century in 

question.  

 It is also intended to meet the economic sustainability of the monastery, in order 

to understand if the rents received by the community fit your needs. 

 At the same time, this interest is working to determine the type of ownership that 

the coenobium held about the goods subject to your income: if held only its usufruct, or 

if you would have full ownership over them.  

 Urgent becomes similarly, combine this study with the knowledge of the House 

as an area of devotion and surveillance of the rule, and understand how the social 

organization of monastery depicted the surrounding community. 

 

Key Words: Azores; Poor Clares; Conventual property. 
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ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

 

BPARPDL - Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada 
 
UACSD - Universidade dos Açores, Serviços de Documentação 
 
FAM – Arquivos de Família 
 
ABS-JC – Arquivo Brum da Silveira – José do Canto 
 
FEC - Fundo Ernesto do Canto  
 
MON- Monásticos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

INTRODUÇÃO 

 

Estudar a propriedade conventual insular, desde as primeiras implantações até ao 

terminus do processo, afigura-se-nos emergente por variados motivos. 

O período coincidente com 1450-1550, em termos de propriedade, já foi estudado por 

Rute Dias Gregório em torno de uma figura do povoamento açoriano, com o trabalho 

Pêro Anes do Canto: Um homem e um património (1473-1556), e em torno da 

constituição da propriedade nas ilhas do centro do arquipélago, muito especificamente o 

caso terceirense com Terra e fortuna: os primórdios da humanização da ilha Terceira 

(1450?-1550). 

 Partindo do pressuposto que os primeiros povoadores transplantaram os modelos 

de ocupação do território continental para as ilhas, não deixa de ser pertinente verificar 

como os autores e actores deste processo souberam adaptar o paradigma de que eram 

herdeiros na nova realidade insular de Seiscentos, no caso ajustado particularmente ao 

mundo monacal feminino. 

Outro motivo para estudar, especificamente, a propriedade conventual insular, 

relaciona-se com um certo vazio regional no âmbito dos estudos de natureza material 

destas instituições. Neste âmbito, podem destacar-se trabalhos de Maria Margarida de 

Sá Nogueira Lalanda como A Admissão aos mosteiros de Clarissas na ilha de S. Miguel 

(séculos XVI e XVII). Aqui, no Capítulo II, pela análise do conteúdo dos dotes, a autora 

já refere aspectos relacionados com a composição desta propriedade micaelense.  

Outro trabalho a destacar é o de José Damião Rodrigues, São Miguel no século XVIII: 

casa, elites e poder, no qual o capítulo 3 do vol. II é dedicado à propriedade. Entre 

outras questões, o autor aborda o modo como a posse da terra funciona como marco de 

diferenciação social e como a vinculação impede a livre circulação da propriedade e a 

constituição de um verdadeiro mercado da terra. 

Exceptuando estes casos o tema da propriedade em Seiscentos não tem sido, no geral, o 

objecto central das discussões. Aliás, em termos mais amplos, a propósito do mundo 

conventual Susana Goulart Costa em publicação de 2008 não deixava de salientar a 

necessidade duma investigação aturada sobre a realidade conventual açoriana, estudo 

que até hoje não se concretizou1. 

                                                
1  Susana Goulart Costa, “A Igreja: implantação, práticas e resultados”, in Artur Teodoro de Matos; Avelino de Freitas de Meneses; 

José Guilherme de Reis Leite (dir.), História dos Açores. Do descobrimento ao século XX, Angra do Heroísmo, Instituto Açoriano 

de Cultura, 2008, p. 188. 
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Tomando também por referência trabalhos científicos desenvolvidos para o 

território continental, como são exemplo: O Património do Mosteiro de Alcobaça Nos 

Séculos XIV e XV de Iria Gonçalves, O Convento de Chelas. Uma comunidade feminina 

na Baixa Idade Média. Património e Gestão, de Maria Filomena Andrade, O Mosteiro 

de Bustelo: Propriedade e Produção Agrícola, no Antigo Regime, (1638-1670 e 1710-

1811) de Fernanda Paula Sousa Maia, O Mosteiro de Ganfei. Propriedade, Produção e 

Rendas no Antigo Regime (1629-1683 e 1716-1822) de Célia Maria Taborda da Silva, e 

O Baixo Mondego nos Finais da Idade Média, de Maria Helena da Cruz Coelho2, 

ficámos perante hipóteses de trabalho para o estudo da propriedade conventual nas 

ilhas, neste caso particular, no lapso de tempo que vai aproximadamente de 1602 a 

1695. Também aqui teremos, provavelmente, oportunidade de comprovar permanências, 

bem como o nível e a configuração das mudanças. 

O estudo da propriedade do Convento de S. João, no período referido, torna-se 

assim mais “orientado”, depois de já efectuados os referidos estudos, uma vez que estes 

permitem compreender, desde logo, porque motivo apenas alguns elementos do tecido 

social estão em condições de instituir casas de religião e quais os princípios subjacentes 

a tal acção. Sabemos que a fundação das casas monásticas tem íntima ligação com o 

grupo e/ou grupos sociais emergentes e não é despropositado lembrar que, numa Europa 

fortemente agrária, a propriedade, alimentada na sua essência pela posse da terra, 

constituía o grosso desses patrimónios. É uma realidade comum que se aplica no 

contexto europeu, mas também ao Portugal continental e insular. 

Premente se torna, também, articular este estudo com o conhecimento da Casa 

enquanto espaço de religião e de vigilância da regra, bem como a composição social do 

cenóbio. E aqui, como dissemos atrás, contamos para o espaço insular com os trabalhos 

desenvolvidos por Maria Sá de Nogueira Lalanda, A Admissão aos mosteiros de 

Clarissas na ilha de S.Miguel (séculos XVI e XVII); Do Convento de Jesus na Ribeira 

Grande (S.Miguel), no Século XVII: As cartas de dote para freira; e os artigos 

“Clarissas” in Dicionário de História Religiosa de Portugal e “Motivações para o 

Ingresso nos Mosteiros Micaelenses (Séculos XVI e XVII)”, de entre os demais estudos 

efectuados pela autora. 

                                                
2 Neste último onde já se salienta o facto de em 1331 a maior parte das herdades de Coimbra e seu termo pertencerem a Igrejas e 

Mosteiros. Cf. Maria Helena da Cruz Coelho, O Baixo Mondego nos Finais da Idade Media, Coimbra, Faculdade de Letras, 1983. 
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Com base nestes pressupostos, apresentaram-se à partida como tese e hipóteses 

de trabalho: o mosteiro de S. João de P. Delgada na sua fundação obedecerá, entre 

outros, a princípios de afirmação sociocultural, típicos de grupos sociais emergentes e 

de destaque na comunidade. E por essa razão, constituir-se-á ao mesmo tempo como 

enquadramento e solução de vida para filhas segundas e/ou não dotadas de forma 

adequada para contraírem casamento. Assim sendo, a criação de uma Casa religiosa de 

Clarissas com recursos económicos “suficientes” e a valorização económica e social do 

cenóbio constituem estratégia e condição fundamental para a afirmação e destaque deste 

cenóbio na comunidade. A construção patrimonial deste convento reflectirá e 

obedecerá, pois, a um conjunto de estratégias de consolidação da proeminência social. 

São, assim, objectivos gerais deste trabalho: conhecer a estrutura material e de 

sustento do mosteiro de S. João; compreender o impacto socioeconómico do mosteiro 

na comunidade; determinar as formas e os ritmos de aquisição e estruturação do 

património; determinar a percentagem de solo efectivo pertencente ao convento, em 

regime jurídico pleno e/ou de usufruto; determinar a sua distribuição espacial e 

dimensão; determinar as várias componentes móveis, imóveis, financeiras e outra deste 

património; caracterizar a composição do património de São João; caracterizar o regime 

de exploração da terra dominante; analisar e explicar os indicadores dos rendimentos e 

as formas de sustentação do mosteiro (Receitas, Produção e Rentabilidade em S. João); 

comparar e contextualizar o presente estudo de caso no quadro da realidade portuguesa 

e no quadro da realidade europeia. 

A metodologia de trabalho radicou, numa primeira fase, em torno 

fundamentalmente da leitura e análise da bibliografia seleccionada, releitura de algumas 

obras fundamentais, de modo a alcançar um razoável aporte teórico para o avanço do 

estudo das fontes. A leitura da bibliografia não visa unicamente absorver os seus 

conteúdos, mas também atender às obras que guiaram os autores, de modo a 

complementar a nossa selecção. 

A partir desse primeiro passo, foi possível abordar o conteúdo das fontes. Para o 

caso do estudo do património do mosteiro de S. João, contámos com  o acervo 

documental do mesmo convento, incorporado na Biblioteca Pública e Arquivo Regional 

de Ponta Delgada, sob a designação de Monásticos (MON): Convento de São João, 

cujas datas extremas se balizam entre 1539 e 1843. O fundo é constituído por 12 maços 

de documentação e pelo Livro do Tombo [1602-1695], perfazendo um total de 732 

processos. Por questões de exequibilidade, foi nossa intenção estudar apenas o século 
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XVII. Por isso, atendeu-se à data da fundação do cenóbio, cerca de 1602, terminando a 

análise por volta de 1695. 

Em função de uma primeira análise efectuada ao Livro do Tombo, ficámos a 

saber que este se compunha fundamentalmente por dotes e traslados de dote, o que já 

permitia partir para o estudo da caracterização das formas de implantação patrimonial 

do cenóbio. Numa breve abordagem à restante documentação, contou-se com outro tipo 

de escrituras, tais como vendas, compras, arrematações, as quais contribuíram para a 

análise e reconstrução das questões da gestão patrimonial da Casa.  

Depois da fase inicial de encontro com as fontes, foi necessário sistematizá-las, 

ou seja, arrumá-las consoante a sua natureza (dotes, vendas, etc). A construção de 

tabelas permitiu organizar a informação recolhida, a construção de gráficos possibilitou 

interpretar com mais clareza as informações, a sinalização da propriedade conventual 

em mapas colocou-nos perante a realidade da localização e da dispersão patrimonial do 

cenóbio e do seu impacto ao nível da ilha. 

Finalmente, este percurso metodológico permitiu cruzar o resultado do estudo 

das fontes com os conteúdos e as teses da bibliografia seleccionada, permitindo 

complementar os estudos de propriedade já conseguidos para as ilhas açorianas e 

indagar acerca das diferenças observadas entre séculos e entre realidades espaciais 

diferentes, muito especificamente no caso do território continental português. 

Interessante e sempre imprescindível tornou-se o recurso à comparação entre diversas 

realidades insulares, bem como a respectiva contextualização europeia. 

Assim, o resultado desta pesquisa permitiu a elaboração deste trabalho dividido 

em 3 capítulos. O primeiro, Fundamentos do Mosteiro. O Mosteiro de São João: 

génese, fundação e pressupostos, aborda o contexto da fundação do convento de S. 

João, tal como a organização interna da Casa, os elementos que dela faziam parte,  tal 

como a sua projecção  exterior.  

 O segundo, A Construção do Património. Forma de Aquisição e estruturação do 

Património trata da estrutura material do convento, desde o início, com a doação da 

Igreja e fundação da Casa, passando pela distinção da composição deste núcleo central 

primevo do restante património do mosteiro. É pertinente, neste capítulo, entender a 

forma como o Convento de S. João de Ponta Delgada construiu o seu património como, 

igualmente, atender ao processo acumulativo dos seus bens.  

Finalmente, no terceiro e último capitulo deste trabalho, Formas de exploração e 

de rentabilização da propriedade. O regime da propriedade tenciona promover a 
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compreensão da gestão e exploração dos bens que compunham o património do 

Convento de S. João no século XVII. 

Para uma melhor compreensão e sustentação das ideias e conteúdos dos 

capítulos, dele constam algumas imagens, quadros e gráficos. 
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CAPÍTULO I 

  Fundamentos do Mosteiro 
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1.O Mosteiro de São João:  

    Génese, fundação e pressupostos 

 

O presente capítulo pretende abordar o acto fundacional do convento de S.João, 

o contexto em que foi edificado3, a sua organização interna, os elementos que o 

compunham e o seu grau de representatividade na sociedade laica. 

 Esta parte do trabalho terá essencialmente como pano de fundo, o documento 

instituidor e os dotes das religiosas, mas igualmente, toda a documentação que invocar 

os elementos constitutivos do tecido orgânico do espaço que ora estudamos serão tidos 

em linha de conta.  

 
“Quanto aos motivos que levariam à fundação de mosteiros femininos, é evidente que, nalguns casos, a 

 vocação, o desejo de renunciar ao mundo e procurar paz e tranquilidade no sossego de um claustro teriam 

 força suficiente para arrastar mulheres para a vida contemplativa? 
Mas quantos problemas, da mais variada índole – políticos, familiares, económicos, sociais – não se 

 encobririam sob um véu de monja?”4 
 

O Convento de S. João Evangelista teve a sua fundação5 na primeira metade de 

setecentos, por volta de 1602, segundo documento fundador6.   

                                                
3  Pierre Chaunu, A Civilização Clássica da Europa, Lisboa, Editorial Estampa, 1985, vols.  II, p. 83.  A Reforma católica extra-

italiana e ibérica teve três momentos: um primeiro correspondente à fase mística, que incidiu na reconstituição do clero regular; um 

segundo que consistiu na instituição dum sólido clero secular sustentado por um episcopado renovado, alicerçado numa intensa 

reflexão dogmática, mas com uma aproximação ao povo. Portanto, a reforma monástica está amplamente iniciada nos inícios de 

Seiscentos, com dois movimentos que se sobrepõem. Por um lado, temos o estabelecimento das ordens reformadas de Itália e de 

Espanha e,  por outro lado,  a regeneração das ordens tradicionais mais ascéticas. Nesta fase, distinguem-se sobretudo as mulheres e 

o monaquismo feminino, pois nos finais do século XVII  este representa cerca de 60% em relação ao monaquismo masculino.  
4 Maria Alegria Fernandes Marques,  “Evolução do monaquismo feminino, até ao século XIII, na região de Entre o Douro e Tejo”, 

in AAV, A mulher na sociedade portuguesa. Visão histórica e perspectivas actuais, Actas do colóquio, Coimbra, Instituto de 

História Económica e Social, Faculdade de Letras, vols. II, 1986, p.98. 
5 Frei Diogo das Chagas, Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores, in Artur Teodoro de Matos (dir.), Ponta Delgada, Edição 

da Secretaria da Educação e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos Culturais e Universidade dos Açores, Centro de Estudos 

Doutor Gaspar Frutuoso, 1989, pp.148-150. 
6 BPARPDL, MON 171, fls. 209- 214v; Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, vol. IV,  Frei Diogo das Chagas, Espelho Cristalino 

em Jardim de Várias Flores, Ponta Delgada, Direcção Regional da Cultura, [2 ª edição], 2007, pp. 149-150; Fr. Agostinho de Monte 

Alverne, Crónicas da Província de S.João Evangelista das ilhas dos Açores, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 2ª 

edição, 1994, vol. II. P.127. Cf. Transcrição publicada, “[Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S.João [de Ponta Delgada, 

1602], Nestor de Sousa, A Arquitectura Religiosa de Ponta Delgada nos Séculos XVI a XVII, Ponta Delgada, Universidade dos 

Açores, 1986, pp. 352-354; José de Torres, “Doação e fundação do convento de S.João Ante Portam Latinam” in, Variedades 

Açorianas, Tomo IV, fl. 209-214; Ponta Delgada, Typographia de Manoel Corrêa Botelho, 1869, p. 14; Sérgio Resendes, “O 

Convento de S.João”, in Insvlana, P. Delgada, Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 2005, pp. 16-17. Ainda a este respeito, 

Maria Margarida Caeiro salienta que os conventos, nomeadamente os conventos de Clarissas da Província dos Algarves, tiveram  



 17 

A sua edificação resultou por manifesta vontade de Manuel Martins Soares, 

mercador, e de sua mulher Maria Jácome Raposo7. A obra vinha ao encontro de um 

estilo de vida familiar votado a um certo recolhimento e educação na observância 

religiosa. Tal projecto consumar-se-ia em pleno com a inclusão das duas filhas do casal, 

Ana de Frias Raposo e Isabel de Frias Raposo, mais tarde, no mesmo convento, «as 

quais criaram de tal modo no temor e caminhos de Deus, que, esquecidas da formosura, 

riquezas e dotes da natureza, filhas e pais só suspiravam pelos gostos do Céu, onde 

desejavam por seu tesouro, para que nele tivessem sempre o seu coração»8. 

Dos seus fundadores, sabe-se que Manuel Martins Soares era filho legítimo de 

Luís Martins e de Maria Soares e casado com Maria Jácome Raposo, filha do Capitão 

Brás Raposo Correia e de Catarina de Frias, «nobres no procedimento e sangue»9.  

Numa carta de Sentença de 1595, Manuel Martins Soares frisa que do primeiro 

casamento de sua mãe com Luís Martins terão nascido mais três filhos, os quais seriam 

Domingos Soares, Beatriz Soares e André Soares. Todos foram educados e criados por 

Álvaro da Cunha, segundo marido de Maria Soares10. 
A instituidora era filha de Brás Raposo, segundo filho de Manuel Vaz Pacheco, 

fidalgo, cidadão de Vila Franca, e de Catarina de Frias. Desta ligação resultaram duas 

filhas gémeas11, a instituidora e Ana da Madre de Deus professa no Convento de Santo 

André12. 

                                                                                                                                          
duas modalidades de fundação. Uma primeira onde se observa uma transferência das comunidades de manteladas ou beatas para o 

segundo ramo da ordem. Uma segunda, que consiste “numa fundação directa resultante de iniciativa de mecenato, tanto leigo (rei, 

nobreza, alta burguesia), como religioso, isto é, da própria Ordem ou da hierarquia da Igreja secular : “Interessam-se por fundações 

de Clarissas, tanto agentes individuais – reis, nobres e bispos, entre outros, como agentes colectivos – os Senados e as Câmaras das 

cidades e das vilas.” Cf., Maria Margarida Castro Neves Mascarenhas Caeiro,  Clarissas em Portugal. A Província dos Algarves. Da 

Fundação à Extinção. Em busca de um Paradigma religioso feminino, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Universidade Nova de Lisboa, 2006, pp. 112 e 137. 
7 Cf. Gaspar Frutuoso, Livro Quarto das Saudades da Terra, Ponta Delgada, Edição do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 

1977,Vol. I, pp.133-140. 
8 Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da Província de S. João Evangelista das ilhas dos Açores, Ponta Delgada, Instituto 

Cultural de Ponta Delgada, 2ª edição, 1994, vol. II., p.127. 
9 Monte Alverne, Fr. Agostinho de, Crónicas da …, ob. cit., p. 127; Francisco Afonso de Chaves e Melo, A Margarita Animada, 

Comentada e Anotada por Nuno A. Pereira e Hugo Moreira, 2ª Edição, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1994, 

pp. 60-61. Cf. Apêndices, Genealogia da fundadora. 
10BPARPDL, MON 037, [Carta de Sentença].  
11 Informação ainda não corroborada por outras fontes. 
12“A terceira filha de Jácome Dias, chamada Catarina Gomes Raposo, casou com Manuel Vaz Pacheco, fidalgo, cidadão de Vila 

Franca, de que houve estes filhos e filhas. O primeiro filho, Tomé Vaz Pacheco, casou com Paulina Dornelas de que não tem filhos; 

o segundo filho, Braz Raposo, agora capitão de uma companhia na cidade, casou com Catarina de Frias, filha de Fernão de Anes, 

pai do licenciado Bartolomeu de Frias, de que houve, afora os defuntos, duas filhas gémeas, a primeira, Maria Jácome, que 

casou com Manuel Martins, rico mercador, homem de grande prudência e saber, de que tem alguns filhos e filhas. A 
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 Embora o convento tenha iniciado a sua história em 1602, já em 1595, no seu 

testamento feito em mão comum com sua mulher, Manuel Martins Soares manifesta 

claramente a intenção de o fundar, pois dele consta que: «Declaramos, que nós com o 

favor Divino, temos ordenado nestas casas em que vivemos fazer um Convento de 

Religiosas, para o qual já temos Igreja feita»13. Esta vontade é  confirmada pelo 

documento fundador de 1602,  em que se ressaltam algumas disposições e condições, 

tais como a  admissão ao novo mosteiro de seis parentes pobres, três do lado materno e 

três do lado paterno de ambos os instituidores,  cujo cumprimento funcionavam como 

garantia de manutenção do próprio convento e era  por isso mesmo imprescindível14. 

       Os bens  doados ao Mosteiro por Maria Jácome Raposo correspondiam a 25 

cruzados de renda anual para “a fabrica da ditta/Igreja15” e 30 moios de trigo de renda, 

designadamente,  vinte moios de trigo fixos em propriedade e 10 moios de trigo de foro 

a retro, para sustento da comunidade. Deste montante, cujo valor designado equivale a  

450 cruzados de renda anual, os 10 moios de trigo de foro  a retro poder-se-iam, 

distratar, aforar e/ou vender, desde que no seu lugar,  o cenóbio proviesse com valor 

correspondente16. 

 Em 1670 ainda podemos observar o cumprimento desta disposição:  

 
 “Em 16 de Abril de 670 annos entrou no Comuento/por nouisa Catarinade São João com dous moios/de 

Alementos com breue de sua Santidade para/com elles professar emquanto não uagar/o lugar do 

padroado como parenta que he do/instituidor do dito conuento e emquanto não em/trar no ditto lugar 

sempre pagara os dittos/dous moios de Alementos”17.  
                                                                                                                                          
segunda filha de Braz Raposo, chamada Ana da Madre de Deus é freira no mosteiro de Santo André da cidade de Ponta 

Delgada». Cf. Gaspar Frutuoso, Livro Quarto das Saudades da Terra, Ponta Delgada, Edição do Instituto Cultural de Ponta 

Delgada, 1977,vol. I, pp.137. 
13 Apud,  Urbano  Mendonça Dias, História das Igrejas, Conventos e Ermida Micaelenses, Vila Franca do Campo, Tipografia de “A 

Crença”, 1950, vol. III, p.95; BPARPDL, FEC, “Cópia do Testamento de Manoel Martins Soares e  sua/molher Maria Jácome. 

Padroeiras de S.João em 1591, 19 de Outubro” in,  Extractos de Documentos Micaelenses, vol. I, pp. 11-16.  
14Tal como se lê na, “Cópia do testamento de Manuel Martins Soares e sua mulher…” BPARPDL, FEC, Extractos de Documentos 

Micaelenses, vol.I, p.13; Urbano Mendonça Dias, História das Igrejas, Conventos e Ermida Micaelenses, Vila Franca do Campo, 

Tipografia de “A Crença”, 1950, vol. III, p.95. Embora Frei Diogo das Chagas refira que “Dotarão estes Padroeiros e fundadores em 

perpetuo a este Mosteiro…12 lugares perpétuos pera se recolherem parentas suas delles instituidores, tal não se verifica no 

documento instituidor de 1602. Cf. Frei Diogo das Chagas, Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores, in Artur Teodoro de 

Matos (dir.), Ponta Delgada, Edição da Secretaria da Educação e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos Culturais e Universidade 

dos Açores, Centro de Estudos Doutor Gaspar Frutuoso, 1989, p.150. 
15 BPARPDL, MON 171, [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S .João, feito por Manuel Martins Soares e sua mulher 

Maria Jácome Raposo] 1602.8.10., fl.3vº. 
16 BPARPDL, MON 171, [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S. João, feito por Manuel Martins Soares e sua mulher 

Maria Jácome Raposo] 1602.8.10., fl.3vº. 
17 BPARPDL, MON 036, nº4, Rendas do Convento, [1628-1708]. 
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Os lugares destinados às parentes pobres teriam que estar sempre preenchidos, pois, 

assim que falecesse uma delas, outra de imediato ocuparia o seu lugar, usufruindo dos 

bens deixados pela anterior. 

 Ainda a este respeito no  Dezestimento das Madres de Maria de Chrispto e/suas 

filhas ao conuento de S. Joam,  a instituidora lembra que tinha feito uma instituição e 

doação ao mosteiro de 30 moios de renda, com a condição de se recolherem no 

Convento  6 parentes que “perpetuamente nele hão-de viver”18. No mesmo documento 

menciona também que criara um sobrinho de nome Luís Gago, com intenção de o fazer 

clérigo de missa e “para seu ensino e sus/tentação lhe daua hum moio de Renda 

que/comprou ao morgado na freguezia de santo an/tonjo”19, além dos rendimentos de 

uma tulha telhada e do seu chão. Neste documento refere ainda a padroeira Maria de 

Cristo que, para além das parentes mencionadas, nomeava uma neta de Jordão Pacheco, 

filha de sua filha Isabel Raposo e outra, filha de Álvaro Lopes de Maria de Frias, com 

idades entre os 12 e 15 anos20. Não tendo Manuel de Chaves uma filha, seria uma 

parente da doadora a ocupar o lugar, escolhida por ela ou pelo padroeiro. Da abadessa 

era esperado que interviesse, aceitando a nova parente, mesmo que fosse menor e não 

tivesse completado os requeridos 12 anos de idade. Este processo de sistemática 

ocupação dos lugares reservados às parentes pobres do casal instituidor decorreria 

enquanto durasse o convento.  

Por conta dos instituidores também entrariam duas filhas do casal, que haviam 

contribuído com as suas legítimas. A instituidora seria a Padroeira Honorífica do 

Convento até professar, sucedendo-a neste cargo o licenciado António de Frias, que era 

seu parente. Por morte deste, o padroado tornaria à instituidora, que poderia eleger outro 

padroeiro. Quando ambos falecessem, seria a autoridade bispal a dar continuidade ao 

processo, que, aliás, em tudo daria o seu aval, desde a nomeação das parentes à eleição 

dos cargos interinos do Convento. Igualmente era condição que “no dito mosteiro não 

entrará fi/lha de official mechanico senão pessoas no/bres e honradas e que o património 

não se/ja menos de três moios de propriedade salvo houver pessoa de nobreza ou partes 

que julgue o senhor Bispo e o Padroeiro que/convém recolhe-la com menos dote”21. 
                                                
18 BPARPDL, MON 171, nº2 [Dezestimento das Madres Maria de Chrispto e/suas filhas ao conuento de S Joam], fl.1. 
19 Idem. 
20 Idem, fl.2vº. 
21 Cf. Transcrição publicada, “[Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S.João [de Ponta Delgada, 1602], in Nestor de Sousa, 

A Arquitectura Religiosa de Ponta Delgada nos Séculos XVI a XVII, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1986, pp. 352-354.;  
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Interessava acima de tudo arrumar no “lugar certo” quem o merecia por direito de 

nascimento. A linhagem impunha-se à riqueza. Não era justo que uma parente nobre de 

posses humildades, por esse facto, não ocupasse os lugares que por direito o seu “berço 

lhe tinha reservado”. Por isso, era indispensável que os parentes mais chegados e com 

possibilidades económicas para o efeito, cumprissem o dever de salvaguardar o estatuto 

familiar.  

Para além das parentes pobres e filhas da padroeira22, o convento contou desde início 

com a presença da própria Maria Jácome, da sua mãe, e de suas irmãs como bem refere 

Frei Diogo das Chagas23.  

 D. Jerónimo Teixeira Cabral, ao tempo bispo de Angra, depois de aceitar as 

disposições da doação do Convento, efectivou a sua posse a 6 de Setembro de 1602. 

Logo de seguida, tirou do Convento de S. André da mesma cidade cinco religiosas, as 

quais transferiu para o recém fundado Convento com o intuito destas instruírem os 

novos elementos. Elegeu como Abadessa a Madre Ana da Madre de Deus, irmã da 

padroeira, como Vigaria da Casa a Madre Beatriz da Encarnação, como Mestra das 

Noviças a Madre Maria de Santa Clara, como porteira e rodeira as Madres Maria da 

Encarnação e Maria da Trindade24. (esta última filha da venerável Margarida de 

Chaves25).  

                                                                                                                                          
Joaquim Cândido Abranches, Álbum Michaelense, 1869, ob.cit., p.15; “O mesmo se passaria no século XV para o Convento de 

Santa Clara do Funchal que “era procurado pela nobreza mais distinta da ilha”, revelando pouca abertura à admissão de jovens 

oriundas de famílias mais humildes”, cf, Otília Rodrigues Fontoura Osc, As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos. 

Funchal, Centro de Estudos de História do Atlântico. Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 2000, p. 72. 
22 A respeito do caso madeirense, Otília Rodrigues Fontoura afirma que: “Sabe-se que o mosteiro de Santa Clara do Funchal foi 

expressamente fundado como dependência da família Câmara, para abrigo das mulheres solteiras da sua linhagem e também da 

restante nobreza,  o que Soledade confirma, quando diz: “eram todas nobres e de gente principal e melhor da Ilha.” Também o 

duque de Beja, em carta enviada para a Madeira, assim se expressa: “As freiras que nele hão-de entrar (…) hão-de ser filhas e 

parentes dos principais da terra”. Cf. Otília Rodrigues Fontoura Osc., As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos. 

Funchal, Centro de Estudos de História do Atlântico, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 2000, p. 60. 
23 “ [E] professaram no ditto Mosteiro assim irmãas como may e netas em mãos da ditta Abbadessa, Ponho isto aqui por couza 

notauel, que pode ser não acontecesse outro semelhante no mundo ate agora, ao menos, eu (que sendo assim que tenho lido muito) o 

não tenho achado, mais que este caso aonde acho a Abbadessa fazer profissão a May, a duas Irmãs, e a duas sobrinhas juntamente”. 

Cf., Frei Diogo das Chagas, Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores, in Artur Teodoro de Matos (dir.),  Ponta Delgada, 

Edição da Secretaria da Educação e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos Culturais e Universidade dos Açores, Centro de 

Estudos  Gaspar Frutuoso, 1989, p.150. 
24 Francisco Afonso de Chaves e Melo, A Margarita Animada, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 2ªedição, 1994, 

pp.60-61. 
25 Margarida de Chaves terá nascido no ano de 1515, filha de pais nobres. Enviúva aos 26 anos. Segundo os cronistas açorianos 

Gaspar Frutuoso e António Cordeiro, terá ingressado na terceira Ordem da Penitência do Seráfico Padre S. Francisco, onde durante 

34 anos viveu em absoluta penitência e dedicação à obra divina. Logo após o seu falecimento foram empreendidos todos os esforços 

para que se procedesse à sua beatificação, o que veio a acontecer por volta de 1587, com diligência do então bispo de Angra. 
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 Este convento foi fundado com autorização bispal, mas sem bula apostólica, o 

que só veio a obter em 161626. Era então de obediência ao Bispo, no tempo de sede 

Vacante ao Deão da Sé do Salvador da cidade de Angra.27 A instituidora é neste 

contexto bastante clara quando prescreve “E outrosim declara que não conhe/çam a 

outro Prelado senão o senhor Bispo d’Angra nem possam haver breve em com/trario e 

havendo-lhe não valha”28.  

 Os lugares do padroado eram bastante valorizados, porque estavam reservados 

aos elementos da elite, contribuindo deste modo, a par da origem social das ingressas, 

para a manutenção do prestígio e do reconhecimento social. Os direitos de padroado 

eram transmitidos hereditariamente e, igualmente, podiam ser alvo de diversas 

negociações29. Em termos de origem e segundo José Augusto Pizarro, os direitos de 

padroado radicam numa instituição nascida pelo menos no século IX e conhecida por 

“igreja própria. Consequência da expansão dos direitos senhoriais, as pequenas igrejas 

ou oratórios edificados em terras particulares foram anexas à propriedade senhorial, 

sendo a partir daí considerada parte integrante e portanto sujeita a alienação30.  

                                                
26 “Após aceitar as doações, das quais se destaca a de 15.000 cruzados das filhas do casal, o bispo tomou posse do convento em 6 de 

Setembro de 1602 tirando do convento de Santo André cinco religiosas para fundadoras e, em 1616 o Papa Paulo V concedeu a bula 

da sua fundação”. Cf. Sérgio Resendes, “O Convento de S.João”, in Insvlana, Ponta Delgada, Órgão do Instituto Cultural de Ponta 

Delgada, nº61, 2005, p. 17.  
27 Francisco Afonso de Chaves e Melo, A Margarita Animada, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 2ªedição, 1994, 

pp.60-61. Do mesmo modo o cronista a pp. 83-84 estabelece uma relação de algumas freiras que terão passado por este convento: 

Catarina de Cristo, mãe da fundadora, Maria de Cristo, e suas netas, Ana de S. João e Isabel do Espírito Santo; Maria de São 

Jerónimo e Maria do Espírito Santo; Maria da Apresentação; Isabel da Trindade; Maria da Conceição, Ana dos Serafins e Maria da 

Glória; Ana da Ascensão; Juliana da Boa Nova, Isabel da Cruz; Maria da Encarnação e Isabel dos Santos.  Cf. Maria Margarida de 

Sá Nogueira Lalanda, A Admissão aos mosteiros de Clarissas na ilha de S.Miguel (séculos XVI e XVII), Ponta Delgada, 

Universidade dos Açores, 1987, pp.186 -191, trabalho que apresenta a relação completa das freiras que ingressaram no respectivo 

convento. 
28 BPARPDL, MON 171, [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S. João, feito por Manuel Martins Soares e sua mulher 

Maria Jácome Raposo] 1602.8.10., fl.3vº. 
29 José Augusto P. de Sotto Mayor Pizarro, Os Patronos do Mosteiro de Grijó (Evolução e estrutura da família nobre séculos XI a 

XIV),  Ponte de Lima, Edições Carvalhos de Basto, 1995, p. 103. 
30 No caso do território português,  “Os padroeiros tinham o direito de aposentadoria, ou seja, de se instalarem nas igrejas e 

mosteiros do seu padroado, receber aí alimento ou direito de comedoria, e ainda um subsidio para o casamento das filhas – 

casamento – ou para armar os filhos cavaleiros – cavalaria – ou ainda para os tirar do cativeiro”.“ Como estes direitos eram 

transmitidos hereditariamente, o número de herdeiros ou naturais, ia aumentando de geração em geração chegando alguns mosteiros 

a ter várias centenas, a quem tinham de pagar todos os  referidos direitos. Era de esperar que tão avultado número de naturais 

levantasse problemas financeiros aos mosteiros, que ainda por cima eram agravados pelos abusos e violências de muitos deles, 

exigindo mais comedoria do que tinham direito, cavalaria e casamento sem filhos sem situação que o justificasse, para além da 

presença no mosteiro de homens de armas e seus criados e amantes, ou de se juntarem ao mesmo tempo naturais inimigos uns dos 

outros, trazendo para o mosteiro a violência das suas questões particulares”. Cf. José Augusto P. de Sotto Mayor Pizarro, Os 

Patronos do Mosteiro de Grijó (Evolução e estrutura da família nobre séculos XI a XIV), Ponte de Lima, Edições Carvalhos de 

Basto, 1995, p. 99. 
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Deste modo, o caminho que os fundadores traçam é reflexo de elementos 

estruturais, que se decompõem, na acepção de Maria Margarida Caeiro, numa 

mentalidade colectiva e numa praxis religiosa determinante da orgânica geral destas 

instituições. Para o fundador, o cenóbio devia consubstanciar-se num marco importante  

do Cristianismo, uma espécie de revelação da própria  Igreja e do seu fundamento 

gregário. Pretendia-se que operasse como um paradigma sociológico para os habitantes 

da região onde se achava estabelecido. De igual modo, estas fundações femininas 

pretendiam colmatar as necessidades místicas das mulheres consagradas à vida 

religiosa31.Também, e segundo a mesma autora, se estas fundações podem reflectir 

factores conjunturais que pela sua especificidade atingem apenas algumas fundações32, 

atendem muito particularmente às motivações particulares dos fundadores. Estas, por 

sua vez, são reflexo das possibilidades materiais de cada um e, por tudo isto, os 

cenóbios traçam percursos distintos33. 

 Como já foi referido, no caso do Mosteiro de S. João a ocupação do padroado 

ficou determinada pelo acto da fundação. Igualmente a bula apostólica enunciava que,  

após a profissão da padroeira, este ofício passaria para as mãos do Licenciado António 

de Frias, na época também padroeiro do Convento de Santo André34.   

         Desta maneira, era expectável que tais determinações fossem respeitadas. Não 

obstante, entre 1641 e 1644 Manuel de Brum e Frias e sua mulher Guiomar Soeiro 

vêem-se obrigados a justificar, perante as Religiosas do Convento de S.João, os seus 

direitos de padroado por via de legítima sucessão, herança do primeiro padroeiro o 

Licenciado António de Frias. 

  Em 1644 apresentam uma carta monitória ao Vice Colector, pela qual 

denunciam o desrespeito pelo seu direito de padroado dos Conventos de Santo André e 

de S. João, lembrando para o efeito o que ficara postulado no documento instituidor e na 

                                                
31 Cf.  Maria Margarida Castro Neves Mascarenhas Caeiro, Clarissas em Portugal. A Província dos Algarves… 2006, p.137. 
32 A este respeito a autora exemplifica com a edificação do Convento de Nossa Senhora da Quietação das Flamengas de Lisboa, 

fundado por Filipe II e que resultou da necessidade de alojar um grupo de freiras refugiadas que tinham chegado a Lisboa, 

perseguidas por motivações religiosas, vindas da Flandres. Cf. Maria Margarida Castro Neves Mascarenhas Caeiro, Clarissas em 

Portugal. A Província dos Algarves… 2006, p.137. 
33 “Para o fundador, o convento devia ser um símbolo do cristianismo, uma atmosfera da Igreja, e da sua vida comunitária e 

funcionar como um modelo sociológico para a população do território onde se encontrava implantado. Estas fundações femininas 

também tiveram por objectivo satisfazer as necessidades espirituais das próprias mulheres devotas e consagradas à vida 

religiosa.”Cf. Maria Margarida Caeiro, ob. cit., 2006. p. 137. 
34 BPARPDL, MON 171, [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S. João, feito por Manuel Martins Soares e sua mulher 

Maria Jácome Raposo] 1602.8.10., fl.3vº. 
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bula apostólica. Solicitavam à Abadessa do Convento de S. João, e demais religiosas, 

um parecer que validasse a ancestralidade do seu cargo. 

Na exposição da carta monitoria35 de Manuel Brum de Frias, padroeiro do 

Convento de S. João e de Santo André contra o Convento de S. João, este refere os seus 

direitos de padroeiro por ser casado com Guiomar Soeiro Camelo, parente dos 

instituidores do convento de Santo André e de S. João. Salientava que tal situação se 

podia conferir através de documentação própria36. Acusava a Abadessa e demais 

religiosas de que quererem afastá-lo do seu cargo, negando assim a legítima sucessão no 

cargo, fundamentada no acto fundador e ratificada pelo bispo. Por isso tudo isso, 

solicitava ao vice colector que fizesse mercê ao obrigar as religiosas de S. João a darem 

prosseguimento ao contrato. Pedia a “sua Senhoria/Illustrissima mandasse 

passar/monitorio contra a ditta Madre/Abbadeça e Religiosas dezistis/sem das dittas 

moléstias e com/seruassem a ele Suplicante/no direito de seu padroado/e Receberia 

mercê”37. 

              O colector emitiu um despacho favorável a Manuel Brum e Frias, no qual se 

exigia às religiosas o respeito pelo padroeiro e respectivos poderes sob pena de 

excomunhão. Portanto, no dia 7 de 1643, o tabelião António de Povoas Pimentel, em 

companhia do Capitão Francisco de Andrade Cabral (síndico), em cumprimento da 

referida Carta Monitoria, lavra no palratório do Convento de S. João, em presença da 

Madre Abadessa Maria dos Anjos e da discreta Maria de S. Francisco, uma notificação, 

pela qual Manuel Brum de Frias “alcansou hum monitorio ao senhor/vise coleitor pera 

ellas suplicadas/serem notificadas” e obrigadas a exibirem a bula de fundação. Fizeram-

-no em presença do padre Filipe Gomes, cura da Igreja de S. Pedro. Como o bispo era a 

autoridade máxima, foi necessário igualmente a sua confirmação38. 

  Manuel de Brum Porrás da Silveira, neto de Manuel de Brum e residente no 

Faial, viu igualmente os seus direitos de padroado ameaçados. Solicita ao Juiz de Fora, 

                                                
35 UACSD, Carta monitoria/apostólica auida/a instancia de/Mel de brum de frias/padroejro do Comuento/das Religiosas desta 

Cidade/Contra as do Comuento de/São João da dita Cidade// [1643.8.4]. 
36 Referia-se a bulas e outros  papéis. UACSD/FAM/Cx.162, Documentação não Inventariada, Carta monitoria/apostólica auida/a 

instancia de/Mel de brum de frias/padroejro do Comuento/das Religiosas desta Cidade/Contra as do Comuento de/São João da dita 

Cidade// [1643.8.4], fls. 12-12vº.  
37 UACSD/FAM/Cx.162, Documentação não Inventariada, Carta monitoria/apostólica auida/a instancia de/Mel de brum de 

frias/padroejro do Comuento/das Religiosas desta Cidade/Contra as do Comuento de/São João da dita Cidade// [1643.8.4], fls. 4-5. 
38 UACSD/FAM/Cx.162, Documentação não Inventariada, Carta monitoria/apostólica auida/a instancia de/Mel de brum de 

frias/padroejro do Comuento/das Religiosas desta Cidade/Contra as do Comuento de/São João da dita Cidade// [1643.8.4], fls. 12-

12vº.  
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respeito pelo seu cargo. Impetrava naquele caso para que fosse colocada, em lugar vago 

do padroado, a madre Dona Josefa da Câmara, que era nobre e da consanguinidade da 

instituidora Maria Jácome. Isto ao invés da madre Clara de S. José, que impetrara um 

indulto da Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares para ser investida no lugar 

vago. Este indulto tinha sido subdelegado ao Bispo das Ilhas. Por tal acto, este havia 

recusado a nomeada pelo padroeiro, subdelegando o acto no vigário da matriz de S. 

Sebastião e no Doutor João Velho de Faria Machado, os quais pressionavam a abadessa 

do dito convento para não admitir a figura por Manuel da Silveira nomeada39.  

 No seguimento desta situação, João Pereira, tabelião público e escrivão do 

Judicial da cidade de Ponta Delgada, certifica por Bartolomeu Martins da Rocha, 

morador na mesma cidade e procurador do suplicante, uma carta tuitiva, na qual se  

informa   ao Corregedor e juiz de fora das Ilhas que Tomás de Brum da Silveira Porrás 

lhe enviara uma petição, dizendo que era padroeiro leigo do Convento das Religiosas de 

S. João Evangelista da Cidade de Ponta Delgada 40.   

 

 

2. Das Clarissas: sua estruturação e regra 

 

 
  “Pobreza, obediência e castidade, a par da clausura, são os votos  professados pelas freiras clarissas. É, 

na verdade, em torno destes valores fundamentais que toda a sua vida religiosa se estrutura. Ousamos 

mesmo afirmar que tal tetralogia pode ser reduzida a uma formulação mais simples: pobreza e clausura, 

englobando esta tudo o que decorre intra-muros e referindo-se aquela ao tipo de relação com os bens 

materiais existentes no exterior. Consequentemente, a estruturação da comunidade far-se-á em função do 

significado e da vivência de tais votos fundadores”41. 
                                                
39 UACSD/FAM/ABS-JC/Documentação não Inventariada, cx. 162. Síntese: certidões pedidas por Tomás de Brum da Silveira 

Porrás Taveira: Carta tuitiva passado a favor de Tomas de Brum da Silveira referindo-o como padroeiro do Convento de S. João 

(1701).  
40 UACSD/FAM/ABS-JC/Documentação não Inventariada, cx. 162,certidões pedidas por Tomás de Brum da Silveira Porrás 

Taveira: Carta tuitiva passado a favor de Tomas de Brum da Silveira referindo-o como padroeiro do Convento de S. João (1701), 

fls. 1v. 
41 Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda,  ob. cit. em nota anterior, p. 16. Aliás Santa Clara, quando redige o seu testamento, 

deixa bem claro às suas seguidoras que o mais importante era ser fiel a S. Francisco e seus sucessores,  viver em altíssima pobreza, 

ou seja pelo trabalho e não de rendas,  e em união e comunhão fraterna. Cf. Otília Rodrigues Fontoura, Osc.., As Clarissas na 

Madeira. Uma presença de 500 anos. Centro de Estudos de História do Atlântico, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 2000, 

p. 36. Para mais elucida Maria Margarida Caeiro que: “As artes, os caminhos e as vias de S. Francisco de Assis foram trilhados num 

contexto histórico particular. Desde o século XI, plena de poder e riqueza, pelo que adoptaram práticas revoltadas de pobreza e 

eivadas de heresia e desespero (cátaros-albigenses, valdenses); ou então esperançadas num nova redenção a realizar pelo Espírito 

Santo (joaquinistas)”. Cf. Maria Margarida Castro Neves Mascarenhas Caeiro,  Clarissas em Portugal. A Província dos Algarves. 
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 É, com efeito, por via do voto de clausura seguido da pobreza que as Clarissas 

mais se distinguem. Fazendo um esboço histórico simplificado, Clara de Assis, filha 

espiritual de S. Francisco de Assis, inspirando-se na «Forma de Vida» de seu pai 

desenvolveu a regra fundadora das Clarissas por volta de 1212 ou 1213, obtendo a sua 

aprovação em 1253 por Inocêncio IV42.  

A fase de expansão dos franciscanos em Portugal deu-se no preâmbulo do século 

XVI  até meados de Seiscentos,  encontrando-se  instituídos em dois grupos. O 

primitivo descendia na linha história do movimento principal da Observância, iniciado 

no século XVI, e compunha o que era a Regular Observância. Instituía-se em três 

províncias: Portugal, Algarves e São João Evangelista dos Açores; e por duas custódias: 

São Tiago Menor da Madeira e Conceição dos Açores43. Estas províncias adoptavam o 

modo de vida mais severo da Estrita Observância ou da «mais estreita e regular 

Observância”, conforme nesse tempo se dizia e provinham ou de reestruturações 

observantes independentes provenientes da Espanha nos séculos XV e XVI ou de 

ajuntamentos de casas de recolecção da Regular Observância44.  

 As cisões quanto à forma como as Clarissas deviam subsistir acabaram por 

originar duas correntes distintas, uma Conventual ou Claustral, outra Observante45. 

Seria, a primeira, a reformulação da corrente aprovada em 1253 e por interferência 

                                                                                                                                          
Da Fundação à Extinção. Em busca de um Paradigma religioso feminino, Lisboa, Faculdade de Ciências e Humanas. Universidade 

Nova de Lisboa, 2006, pp. 26-27. 
42Armindo Augusto refere que, no início S. Francisco era a regra de São Damião. Mais, S. Francisco escreve para as damianitas uma 

Formula vitae, muito simples e breve. Em 1215, o famoso IV Concilio de Latrão proibiu o aparecimento de novas Regras 

monásticas, por isso a Regra beneditina “deu existência canónica à nova Ordem”, embora não correspondesse ao  ideal franciscano. 

Clara, que instou junto do Pontífice, obteve o Privilegium paupertatis. “Singular, extraordinário privilégio, na verdade: o de não ser 

proprietário, o de ninguém a obrigar a possuir… A Regra beneditina deu à nova Ordem existência canónica. A Formula vitae e o 

Privilegium deram-lhe fisionomia própria”. Mais tarde a Formula de Hugolino será considerada como a Primeira Regra das 

Clarissas. A Segunda pertencerá a Inocêncio IV; a Terceira foi redigida por Santa Clara; a Quarta por Isabel de França; e a Quinta   

de Urbano IV. Cf.  Armindo Augusto (org.), “Regras da Ordem de Santa Clara” in ,  Em Louvor de Santa Clara, Braga, Montariol, 

1954, pp. 302-304. 
43 “Na Legislação franciscana as custódias são entidades como menos autonomia que as províncias. No segundo grupo havia cinco 

províncias todas do Continente, a saber: Piedade, Arrábida, Santo António, Soledade e Conceição”. Cf. Manuel Pereira Gonçalves, 

“Os Franciscanos em Portugal”, in Os Franciscanos em Portugal, Actas, Lisboa, Fundação Oriente, 1996, p. 261. 
44 Seguiu-se de muito perto, Manuel Pereira Gonçalves, “Os Franciscanos em Portugal”, ob. cit., 1996, pp. 261-262. 
45 No caso açoriano, os franciscanos até por volta de 1566  andaram sob obediência dos Claustrais da cidade do Porto. Logo após a 

substituição destes em 1570, pelos Observantes, ficaram sob a jurisdição da província de Portugal e, mais tarde, da província do 

Algarve. A custódia açoriana é criada em 1594 mantendo a sua dependência à província dos Algarves. Por Breve de Urbano III, de 

20 de Novembro de 1640, é instituída a Província de São João Evangelista dos Açores, autonomizando-se, assim, os observantes 

açorianos. Cf. Susana Goulart Costa, “A Igreja: implantação, práticas e resultados” in, Artur Teodoro de Matos;  Avelino de Freitas 

de Meneses; José Guilherme Reis Leite (dir.), História dos Açores. Do descobrimento ao século XX, Angra do Heroísmo, Instituto 

Açoriano de Cultura, vol. I, 2008, p.186.  
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papal foi-lhe aplicada a Regra de São Bento. Nesta, só eram obrigatórios os votos de 

obediência e clausura. Na vertente Observante a regra manteria a sua fórmula 

embrionária: despojada de bens temporais, subsistiria de esmolas46. 

 Pode-se afirmar, com alguma segurança, que o que subsistiu, nomeadamente no 

panorama português, foi uma súmula das duas correntes. Uma vez que era impossível às 

Clarissas quebrar a clausura para angariar esmolas extra-muros, seguir na íntegra as 

postulações de Clara de Assis, era inviável. Ao invés, transferir, para a entidade 

colectiva do cenóbio, parte do património familiar das noviças, na forma de dote, 

apresentou-se como solução aceitável. As religiosas não quebrariam a clausura e 

assegurariam o seu sustento de forma despojada47. 

Para se manterem num corpo coerente era necessário, portanto, que as Clarissas se 

estruturassem de acordo com os trâmites da Ordem. Daí a necessidade de definir as 

relações com o mundo secular, como delinear “as regras de vida a seguir por mulheres 

congregadas pela vontade de se consagrarem em permanência à oração e a uma 

espiritualidade específica.»48. Ganha ênfase, então, todo um conjunto de 

regulamentações, internas e intrínsecas, que visam impedir qualquer contaminação 

exterior que pudesse fazer perigar os votos solenes de castidade, obediência e pobreza.  

Em relação às motivações para abraçar a vida conventual, poderíamos brevemente 

englobá-las em quatro categorias: devoção a uma ordem religiosa e uma Casa; 

afastamento e protecção dos perigos do mundo; procura de uma educação honesta; 

maior proximidade de Deus, logo maior possibilidade de perfeição49. E pelas razões já 

referenciadas, de salvaguarda do património familiar, não seria despropositado 

acrescentar mais uma: é que, muito provavelmente, haveria compulsão por parte dos 

                                                
46 Cf. Armindo Augusto (org.) “Regras da Ordem de Santa Clara”, in   Em Louvor de Santa Clara, Braga, Montariol, 1954, pp. 302-

310. 
47 Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, ob. cit.,2000, pp. 353-354; a página. 352 a autora refere que: «O primeiro mosteiro de 

clarissas a optar pela obediência aos vigários da nova tendência rigorista foi o da Conceição, em Beja, em 1489. Por seu turno, a 

adopção da Regra de Santa Clara, de 1253, a chamada «Primeira Regra”, com a subsequente proibição de rendas e dotes, 

concretizou-se com a denominada «Reforma de Santa Colecta» (1381-1447), cuja primeira em Portugal, ainda no século XV, foi a 

do Mosteiro de Jesus, em Setúbal, iniciado em 1490 e povoado em 1495 com sete clarissas espanholas; de algumas alterações à 

forma coletina nasceram em 1538 as clarissas ditas «capuchinhas». 
48Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, ob. cit.. , 2000, p. 353; Maria Margarida Castro Neves Mascarenhas Caeiro, Clarissas 

em Portugal. Província dos Algarves. Da Fundação à Extinção Em busca de um Paradigma Feminino, Lisboa, Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2006, p. 266.  
49 Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, “Motivações para o Ingresso nos Mosteiros Micaelenses (Séculos XVI e XVII) ”, in 

Boletim Histórico da Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, Instituto Histórico da Ilha Terceira, 1988, vol. XLV, Tomo I, pp.471.  
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progenitores em colocar as suas filhas nos conventos, de molde a não dispersarem a 

riqueza da família, mesmo sem atenderem a eventuais interesses pessoais das ingressas. 

O que não sabemos ao certo é até que ponto se trataria de uma verdadeira vocação, 

porque, tal como refere Margarida Lalanda, a idade precoce com que estas jovens eram 

inseridas no espaço conventual leva-nos a ponderar mais a hipótese de “uma ida para o 

convento”, do que propriamente a concretização de uma vocação. Nisto a documentação 

é pertinente, porque o que mais se vê é a demonstração da vontade paterna e não 

propriamente uma manifesta demonstração de vontade por parte das jovens50. 

Por outro lado, sabemos também, e tal como nos alude o documento instituidor do 

Convento de S. João, que a entrada de jovens filhas de “oficiais mecânicos” estaria 

interdita, tratando-se claramente de uma instituição criada para receber filhas da elite 

micaelense. Tal liga-se directamente ao facto de existirem ali jovens casadoiras em 

grande número, o que acabaria por representar uma delapidação no património das 

famílias. Um dote de religião seria muito menos oneroso.  

 A manutenção da casa obrigava à protecção do património familiar, significando 

o casamento das filhas um óbice a este projecto. Os dotes de casamento coibiam a 

concentração e mesmo o aumento do património. Portanto, era salutar a este propósito, 

por um lado, praticar matrimónios consanguíneos e por outro, encaminhar uma 

percentagem dos elementos femininos para os mosteiros. Já o dote conventual 

mostrava-se muito mais conveniente, porque muito mais barato. Esta solução, bastante 

satisfatória, pareceu “merecer a preferência da família, que optava, desse modo, pela 

retirada de membros da estrutura familiar do mercado”51.  

Ao abrigar as filhas nos conventos, também os pais estariam a cumprir uma tarefa 

moralizadora, porque as colocariam longe do século e longe dos perigos do mundo. 

Então tudo se conjugava numa simbiose perfeita. 

                                                
50 “O costume de encerrar permanentemente as mulheres nas comunidades religiosas constituía um instrumento de controlo da 

dispersão das riquezas de família.”Cf. Maria Margarida Castro Neves Mascarenhas Caeiro, Clarissas em Portugal. Província dos 

Algarves. Da Fundação à Extinção Em busca de um Paradigma Feminino, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Universidade Nova de Lisboa, 2006, p. 266.  
51 José Damião Rodrigues, São Miguel no século XVIII: casa, elites e poder, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 

vol. I, 2003 [2004], p. 472. 
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De igual modo, ignoramos se, à semelhança de Clara de Assis52, algumas jovens 

estariam a libertar-se de projectos ou acordos familiares pré-estabelecidos, e se teriam 

tomado conta do seu destino ao recusar algum acordo conjugal, rompendo com a 

vontade paterna53. Segundo Fernanda Caeiro, o recolhimento de numerosas mulheres 

nos mosteiros não resultou sempre da coacção paternal ou de estratégias financeiras. É 

que nos mosteiros estas mulheres alcançavam uma postura social superior em honra à 

de solteira e equiparável à de mulher casada. Deste modo não é de estranhar que muitas 

mulheres, oriundas das classes mais elevadas, preferissem o convento a casar com quem 

não lhes convinha e não fosse capaz de ajudar a manter o seu status original. 

Estas mulheres, ao excluírem a via ancestral de esposas e mães, acabariam por 

experienciar uma nova alternativa e uma possibilidade de comandarem o seu futuro. 

Quando professavam “costumavam denominar-se com orgulho esposas de Cristo”54. 

Na nossa documentação é difícil divisar se as jovens dotadas agiam por vontade 

própria. Mas também não é prudente afirmar o contrário. Os nossos informes não são 

claros nesse sentido. São os pais que presidem aos contratos e manifestam a sua 

vontade. Não quer dizer que o ingresso no convento não se coadune algumas vezes, ou 

até muitas vezes, com a vontade das dotadas. Só podemos apresentar os elementos que 

nos são dados pelas nossas fontes, nada mais. É difícil aqui “apurar vontades.” Já as 

intenções dos pais são claras. 

José Fernandes Teixeira menciona, na escritura de dote da sua filha Maria de S. José em 

4 de Maio de 1655, que quando fez o pedido ao Deão de Angra (Doutor Francisco 

Loureiro Raposo) para que a sua filha entrasse para religiosa do Convento de S. João, 

mencionara que esta tinha sido criada com doutrina para ser religiosa, aprendendo a ler, 

escrever e cantar. Salienta também que aquela era cristã velha e com este projecto a 
                                                
52 Jacques Le Goff, “Santa Clara”, in São Francisco de Assis, Lisboa, Teorema, 2000. p. 57: Uma rapariga nobre de Assis, inflamada 

pelos sermões do santo, fugiu da casa familiar com uma amiga, na noite de Ramos, e refugiou-se na Porziuncola, onde Francisco 

lhes cortou o cabelo e as vestiu com uma camisa de burel semelhante à sua e depois as conduziu ao mosteiro dos beneditinos de San 

Paolo de Bastia, a uns quilómetros, nos sapais da Ínsula Romana”. André Vauchez, “S. Francisco de Assis”, in Jacques Berlioz, 

(ap.), Monges e Religiosos na Idade Média, Terramar, Lisboa, 1996, p. 250: “Em 1212, Clara, uma jovem da aristocracia de Assis, 

impressionada pela pregação e pelo exemplo de Francisco, foge de casa para juntar-se a ele. Em breve foi seguida por várias 

parentes e amigas que constituíram sob a sua direcção uma comunidade de penitentes enclausuradas, as “Damas Pobres”, que se 

instalaram dentro em pouco no pequeno convento de S. Damião”. 
53 Cf., Isabel dos Guimarães Sá, “Os espaços de reclusão e a vida nas margens”; Bernardo Vasconcelos Sousa;  José Augusto de 

Sotto Mayor Pizarro, “A família. Estrutura de parentesco e casamento”, in José Mattoso (dir.); Bernardo Vasconcelos e Sousa; 

(coord.),  História da Vida Privada em Portugal. A Idade Moderna, Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2011, p. 280.  
54 Maria Margarida Castro Neves Mascarenhas Caeiro, Clarissas em Portugal. A Província dos Algarves. Da Fundação à Extinção. 

Em busca de um Paradigma religioso feminino, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 

2006, p. 267. 
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queria com “mais segurança, livre dos cuidados do mundo “55. Do mesmo modo, o 

Capitão Tomé Cabral de Melo refere que é com o favor de Deus que pretende pôr duas 

filhas suas no Convento de S. João evangelista, as quais para “tal efeito as criou e tem 

ensinado a cantar e ao mais que é necessário para servir a religião”56. 

    Mas de qualquer modo é inegável que com o estudo da documentação do 

Convento de S. João se percepcione uma fraca representatividade da vontade feminina 

no tocante à escolha do seu destino. A incipiente expressividade exteriorizada pelas 

candidatas indica a ausência de liberdade destas mulheres, educadas desde muito cedo 

para satisfazerem as aspirações familiares. Quererá isto dizer que, quase nunca, a 

entrada em religião foi uma opção individual. 

 O ingresso no convento poderia ser, pois, “uma consequência inevitável do 

morgadio, que vinculava o melhor do património familiar ao filho mais velho: pelo 

menos a casa armoriada e os bens considerados essenciais à transmissão a linhagem”57. 

Estava-se perante a afirmação do princípio em que os filhos segundos, tanto homens 

como mulheres, eram afastados para carreiras eclesiásticas e militares. No tocante às 

filhas, a mais velha era casada, em prejuízo das demais58.  

  De qualquer modo, não é correcto pensar-se que as mulheres que entravam nos 

conventos equivaliam às jovens que não tinham logrado casar-se ao atingir idade para 

tal. Como nos diz Isabel dos Guimarães Sá “Pelo contrário, a decisão de as fazer entrar 

no convento era feita logo na primeira infância, sendo criadas «para freiras»59. Era pois 

uma resolução tomada pelos progenitores, sempre que havia um filho para suceder no 

morgadio e filhas bastantes para acautelar os intercâmbios matrimoniais pretendidos, 

caso possuíssem capital para as dotar condignamente. Era preferível casar menos filhas, 

                                                
55MON 171, nº 53 [Traslado da escritura de dote de Maria de S. José, filha de José Fernandes Teixeira]. 
56MON 171, nº56 [Traslado das escrituras de dote e ratificação e posse de Mariana de S. José e Catarina da Estrela, filhas do Capitão 

Tomé Cabral de Melo]. 
57 “Havia também vocações genuínas, mulheres que fugiam para entrar em conventos contra a vontade das famílias, algumas com 

casamento planeado. Outras optavam pelo convento depois de uma vida atribulada, muitas vezes marcada por um mau casamento, 

seguido de separação. Outras, ainda, entravam no convento durante a viuvez.  Isabel dos Guimarães Sá, “Os espaços de reclusão e a 

vida nas margens” in José Mattoso (dir.); Bernardo Vasconcelos e Sousa; (coord.) História da Vida Privada em Portugal. A Idade 

Moderna, Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2011, p. 280; Bernardo Vasconcelos Sousa; José Augusto de Sotto Mayor Pizarro, 

“A família. Estrutura de parentesco e casamento”, in José Mattoso (dir.); Bernardo Vasconcelos e Sousa ; (coord.) História da Vida 

Privada em Portugal. A Idade Média, Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2011, pp. 126-140.  
58 “Em consequência, uma parte muito significativa das filhas da aristocracia católica europeia era enclausurada em conventos. 

Muitas vezes à força, embora o Concilio de Trento tivesse condenado de forma inequívoca a profissão religiosa contrariada”,  Isabel 

dos Guimarães Sá, “Os espaços de reclusão e a vida nas margens”, ob. cit. 2011, p. 279.  
59 Isabel dos Guimarães Sá, “Os espaços de reclusão e a vida nas margens” ob. cit., p. 280; Bernardo Vasconcelos e Sousa; José 

Augusto de Sotto Mayor Pizarro, “A família. Estrutura de parentesco e casamento”, ob. cit., 2011, pp. 126-140. 
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subindo o preço das jovens casadoiras e mantendo o estatuto da Casa. Como insiste a 

referida autora “eram estas freiras feitas à força, juntamente com os filhos segundos a 

pagar o preço da reprodução social dos níveis de riqueza e estatuto das famílias das 

elites”60.  

  Com efeito, no século XVII os elementos femininos da sociedade não teriam 

muitas mais opções. No caso de uma filha mais velha, era-lhe quase sempre reservado o 

direito contrair um bom casamento, o que era importante para a instituição de alianças 

familiares e determinação da estrutura do parentesco. O casamento desempenhava neste 

plano uma função fulcral. Do mesmo modo, a Igreja, por intermédio da sua 

sacramentalização, concedeu ao casamento uma importância fundamental no campo de 

acção das conexões pessoais, familiares e sociais da Cristandade61.  

 Já quando o casamento não acontecia, ou era inviável no quadro das estratégias 

familiares,  o ingresso no Convento era o destino mais provável. Caso permanecessem 

solteiras, ficariam pouco protegidas quanto ao futuro, sujeitas à inconstância de 

vontades dos familiares mais próximos. Por isso, “a  vida monástica era prestigiada 

socialmente, e para muitas mulheres a santidade continuava a exercer um poderoso 

atractivo, tanto mais que, era, no caso feminino, cada vez mais conotada com a vida em 

clausura que garantia a inviolabilidade do corpo”62. 

 Não obstante, ambas as vias, do casamento e do mosteiro, mesmo nas condições 

descritas, acabariam por valorizar o papel da mulher na sociedade. Logo por finais do 

século XII a multiplicação dos mosteiros femininos, tal como o infanticídio, 

concorreram para a limitação do número de mulheres adultas. Tal acabou por valorizar 

todas as que chegaram à idade núbil. Do mesmo modo, o mosteiro ao acolher as 

“marginalizadas”, também promovia as mulheres destinadas ao casamento, o que vinha 

                                                
60 Isabel dos Guimarães Sá, “Os espaços de reclusão e a vida nas margens, ob.cit.,2011, p.279 
61 Bernardo Vasconcelos e Sousa; José Augusto de Sotto Mayor Pizarro, “A família. Estrutura de parentesco e casamento”, in  José 

Mattoso (dir.); Bernardo Vasconcelos e Sousa; (coord.) História da Vida Privada em Portugal. A Idade Média, Círculo de Leitores 

e Temas e Debates, 2011, p. 127. “Cabendo ao casamento um decisivo papel na fundação de relações de aliança, era através dele 

que se materializavam e reforçavam as associações e compromissos de família. Marc Bloch  chamara já a atenção para o facto de, na 

sociedade medieval, o parentesco ser visto sobretudo «como meio de entreajuda», no qual o grupo era mais importante do que cada 

um dos seus membros considerados individualmente, e em que o casamento selava «uma associação de interesses». Esta perspectiva 

verificava-se mesmo entre os grupos sociais não privilegiados, tanto em meio rural como em meio urbano; o trabalho da terra ou dos 

ofícios artesanais, não raramente coincidentes com o próprio local de habitação composta pelos cônjuges e pela respectiva prole”. 

Cf. Bernardo Vasconcelos Sousa; José Augusto de Sotto Mayor Pizarro, “A família. Estrutura de parentesco e casamento”, ob. cit., 

2011, pp. 127. 
62 Cf., Isabel dos Guimarães Sá, “Os espaços de reclusão e a vida nas margens”, ob. cit., 2011, p. 280.  
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responder às necessidades das estruturas familiares pela “adopção de uma estrutura 

linhagística”63. 

De resto “sem negarmos a vocação religiosa que impelirá certas mulheres para a 

solidão de um convento e para uma vida ascética e de oração, quantas vezes não as 

incitariam em primeiro lugar as motivações de ordem sócio económica?64 Neste  

contexto subsistiam conjuntamente outras escolhas que não obrigavam à profissão 

solene. Algumas mulheres, em troca de pagamento fixavam morada no convento, 

obtendo desta forma, uma vida longínqua do século65. 

 Num lado temos o casamento místico, do outro lado o casamento carnal. Não se 

tratam de duas estratégias com objectivos similares? Se o casamento carnal permitia 

muitas vezes a expansão patrimonial, o casamento místico impedia a sua não 

divisibilidade66. No fundo, pois detrás de ambos estavam estratégias de conservação da 

Casa familiar. Por outro lado, transformando os mosteiros em bens familiares e 

operadores de muitos poderes, a própria Igreja acabaria por fornecer uma base 

ideológica para a respectiva fundação. 

Já quando o matrimónio místico deixa de valer “por si”, a Igreja, ainda no século 

XII, encarrega-se de divulgar “os temas da virgindade de Maria e de Jesus como esposo 

da alma”67. A virgindade sempre fora mais defensável pela Igreja que o matrimónio. A 

primeira opção proporcionava uma solução para a obtenção de uma dita experiência 

religiosa verdadeira, mas, por outro lado, acabaria também por representar a autonomia 

da donzela pela manutenção da virgindade. Era esta uma “fuga” ao matrimónio, como 

                                                
63 Maria Helena da Cruz Coelho; Leontina Ventura, “A mulher como um bem e os bens da Mulher”, in AAV, A mulher na 

Sociedade Portuguesa. Visão histórica e perspectivas actuais, Actas do Colóquio, Coimbra, Instituto de História Económica e 

Social, Faculdade de Letras, 1985, p. 61. 
64 Os motivos de índole económica seriam sem dúvida bastante fortes e encontrariam numa sociedade altamente moradora, pretexto 

para inclusive, se instituírem recolhimentos para jovens órfãs e pobres, que era mais uma estratégia e/ou tentativa gorada, por vezes, 

para controlar o elemento feminino, Cf. Maria Antónia Lopes, “Repressão de comportamentos femininos numa comunidade de 

mulheres. Uma luta perdida no Recolhimento da Misericórdia de Coimbra (1702-1743), in Revista Portuguesa de História, 

Coimbra, Instituto de História Económica e Social, 2005, pp. 189-228.  
65 Cf., Isabel dos Guimarães Sá, “Os espaços de reclusão e a vida nas margens”, ob. cit., 2011, p. 280.  
66 Seguiu-se de muito perto Maria Helena da Cruz Coelho; Leontina Ventura ob. cit., p. 61. Prosseguem as autoras na mesma 

página: “Colocar mulheres no mosteiro era a forma de erradicar elementos que constituíam obstáculo à prossecução daquela politica 

de defesa e incremento do património, e essa foi a estratégia de uma nobreza de segundo grau.” Rui Cunha Martins, acrescenta que: 

“Por isso, a entrada de mulheres nobres no mosteiro não constitui o encerrar de uma estratégia mas uma etapa dela…”, ob. cit., p. 

91. 
67 Maria Helena Coelho da Cruz Coelho; Leontina Ventura, ob. cit., pp. 61-62 
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também era, «uma sublimação da situação de instrumento ou mesmo de vítima que a 

filha segunda se torna para benefício da linhagem»68.   

  

 

3. Estrutura e organização do Convento 

 

As constituições Gerais de 1641 para os Mosteiros de Clarissas regem-se por 

quatro preocupações fundamentais: a admissão aos mosteiros, a regulamentação interna 

das casas, as relações exteriores, e por último, o cumprimento de todas estas 

disposições69.  

A superintendência de Angra sobre o mosteiro de S. João é salvaguardada pela 

instituidora aquando do acto fundador “ não connhe/çam a outro Prelado senão o senhor 

Bispo d’Angra”70. Sempre que era admitida uma jovem, o Bispo e/ou Deão teriam 

igualmente de emitir breve episcopal, autorizando o acolhimento da futura religiosa, 

situação que é referida diversas vezes pelos dotadores nos respectivos contratos de 

dote71. 

Por outro lado, é necessariamente dos Franciscanos72 de que a Abadessa depende, total 

ou parcialmente. O Prelado ou Padre Provincial é a autoridade suprema na província 

franciscana em que o mosteiro está implantado. É da sua competência: 

 Dar autorizações e abrir excepções; 

 Examinar e expedir os documentos da Cúria romana; 

 Corroborar as eleições conventuais e até comutar nomes; 

 Presidir aos actos eleitorais e em cada indicar nomes para a aceitação de dotes; 

                                                
68 Maria Helena Coelho da Cruz Coelho; Leontina Ventura ob. cit., pp. 61-62. 
69  Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda; Rolando Lalanda Gonçalves, “Regra e Comunidade: Os poderes na Constituições 

Gerais de 1641 para os Mosteiros de Clarissas, in Arqueologia do Estado, Lisboa, História & Crítica, 1988, vol. II, p. 970. 
70 BPARPDL, MON 171, [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S. João, feito por Manuel Martins Soares e sua mulher 

Maria Jácome Raposo] 1602.8.10., fl.3vº. 
71 Podemos tomar, a titulo de exemplo,  o caso de Domingos Viveiros que no contrato de dote celebrado em 7 de Novembro de 

1606, para colocar a sua filha Maria do Espírito Santo no Convento de S. João,  refere que “estaua concertado com o senhor Bispo”( 

cf. MON 171, nº 18, [Dote e obrigação] 1606.11.7, fl. 48vº).; Similar procedimento referem as religiosas quando aceitam a órfã  

Maria de Paiva “e lo/go pelas dita Madre abbadessa padroeira, e mais/discretas do dito conuento foi dito, e disserão que/ellas com 

licença do senhor Bispo Dom Jeronjmo tei/xeira Cabral tinhão assentado, e tomados os uo/tos para no dito conuento recolherem a 

dita Maria/de Paiua”( cf. MON 171, nº 12 [Dote e obrigação] 1610.4.22. fl. 1vº). 
72 A respeito da edificação do Convento dos Franciscanos da Vila da Lagoa, Carreiro da Costa confirma que os franciscanos destas 

ilhas obtiveram a sua autonomia, constituindo-se em Província, logo no 1ª Capítulo reunido a 29 de Junho de 1641., Cf. Carreiro da  

Costa, A Igreja dos Franciscanos da Vila Da Lagoa, Lagoa, Câmara Municipal de Lagoa, 2006, pág. 10. 
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 Eleger a Abadessa e as várias oficiais dos conventos mais recentes, (fundados 

há menos de vinte anos);  

 Fazer Capítulo solene de culpas a todo o mosteiro duas vezes no seu mandato 

de três anos; 

 Libertar as religiosas das falhas mais profundas; 

 Chamar os franciscanos, por si considerados por mais convenientes, para os 

cargos de Confessores, Vigários e Contadores, estes últimos para tomarem as 

contas à Abadessa e ao Mordomo e verificar o cumprimento e/ou não dos 

encargos pios. 

Os Confessores e Vigários são dois por mosteiro, auferindo um deles da designação 

de Guardião, Vigário ou Confessor do Oratório, e o outro de companheiro do Vigário, 

ou simplesmente Confessor. O guardião está presente em todas as eleições da casa, na 

aceitação de novos elementos e seus dotes, tem de guardar uma das chaves da arca dos 

dinheiros e tombos e das grades do locutório. Também desempenha funções litúrgicas e 

de confissão73. 

 

 

3.1.Superintendência e órgãos de governo e 

 organização internos 

 

Nesta complexidade de relações emergia a Abadessa como figura principal do 

convento. Esta era escolhida, por voto secreto, pelas professas há mais de seis anos. O 

seu papel constava da manutenção da disciplina interna que se consubstanciava, por 

exemplo em zelar pelo cumprimento do recolhimento, do silêncio e das horas de 

serviço, e da vigília nos locutórios. Ainda no âmbito da disciplina, era igualmente sua 

função, castigar as transgressoras, fazer no refeitório capítulo simples de culpas a todas 

as religiosas às sextas-feiras, tal como, fazer capítulo solene, seis vezes por ano. Em 

termos administrativos era importante que transitasse diariamente por todo o edifício, 

com vista a colmatar as diferentes necessidades de cada oficial, consentindo 

autorizações para o que fosse necessário e ainda superintender na gestão dos dotes e das 

rendas. Com o consentimento do Prelado geral esperava-se que em conjunto com as 

Discretas perpétuas nomeasse a Vigaria e demais oficiais. Era esperado ainda que 

                                                
73 Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda; Rolando Lalanda Gonçalves, ob. cit., pp. 978-979. 
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fizesse profissão solene às noviças e que em tudo acatasse a autoridade dos seus 

superiores franciscanos74. 

As referências anteriores reflectem bem a plêiade de funções da Abadessa. Da 

sua supervisão em todos os sectores dependia o equilíbrio e a manutenção da casa. Se 

era figura suprema dentro da Casa, não o era de forma irredutível, pois as decisões mais 

importantes, como as eleições, teriam de ser em conjunto com a Vigária, as Discretas 

perpétuas ou, no caso da administração dos dotes, em conjunto com os superiores 

franciscanos ou Prelado Geral. 

O preâmbulo do documento número 6, do nosso Tombo, permite-nos aceder a 

uma diversidade de informações que vão desde a configuração do espaço conventual 

com todas as suas funções consignadas, até à representatividade aí assumida por cada 

elemento. Simultaneamente são referidos as figuras externas responsáveis pela ligação 

entre o século e as religiosas de São João como a concernente hierarquia interna. 

Expressões do tipo “parecerão a madre Abbadessa/Breitis da encarnação e a madre 

Maria de christo padroejra e a madre vigaira Maria de Sancta cla/ra, e as mais discretas 

e conselheiras abaixo assinadas/”.75Traduzem bem tal hierarquia. 

 Primeiramente, as religiosas reúnem-se cerimoniosamente naquele que será o claustro 

do convento, para efectuarem o contrato, ao som de campa tangida, com cuidada 

observância da regra, pois é mencionado que da “banda de dentro” estão as religiosas, 

enquanto da “banda de fora” estão os elementos masculinos, estranhos que são ao 

espaço conventual,76 mas imprescindíveis para a realização do acto, no caso 

representados pelo tabelião, pelo licenciado António do Rego de Almada e pelo 

síndico77 do convento Diogo Fernandes.  

A enumeração das religiosas presentes ao acto permite esboçar um pouco 

daquilo que seria a hierarquia do convento. O documento menciona como testemunha 

prioritária a madre abadessa Beatriz da Encarnação, seguida da padroeira Maria de 

Cristo, da vigária Maria de Santa Clara e, no fim, vêm as discretas e conselheiras.  

Entre o espaço interno e externo não existiria decerto uma hierarquia, mas antes 

uma diversidade de funções interdependentes, consumadas em ambientes distintos. E é 

                                                
74 Maria Lalanda; Rolando Lalanda Gonçalves, ob. cit. 1988,vol.II, p.974. 
75 Cf. MON 171, nº6. 
76 “da banda de fora o lecenceado António do Rego/d’Almada capelão de sua Magestade e ouuidor do eclesias/tico nesta Ilha”. 

MON 171, Documento nº6. 
77 A respeito dos síndicos que passaram pelo Convento de S.João ao longo do século XVII, consultar apêndices, tabela nº2. 
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nesse contexto que a presença dos síndicos e tabeliães se torna imprescindível. São eles 

que asseguram e validam os contratos. 

Nessa passagem do documento, para além do nome do dotador, as informações 

dizem respeito fundamentalmente à ritualidade do espaço e observância da regra, à 

organicidade e hierarquia do espaço interino. 

 Tudo aponta para a existência duma clara hierarquia entre as religiosas com uma 

especialização muito provável do espaço conventual. Tudo parece indiciar que este tipo 

de transacção só se efectue no claustro ou palratório do convento, como podemos apurar 

da leitura de outros documentos. Há todo um ritual que transparece, nomeadamente no 

que diz respeito à observância da regra, enfatizado no registo do próprio documento: 

faz-se questão de que fique escrito que, na altura da redacção do mesmo, estavam 

presentes, para além das partes interessadas, as testemunhas, nomeadas pela devida 

categorização. No espaço interior há uma hierarquia funcional, que tem muito a ver com 

o tempo de professado. Isto mesmo para os cargos que a nossos olhos contemporâneos 

possam parecer de menor importância, como são os cargos de porteiras ou de torneiras, 

para cujo  desempenho era necessário possuir determinado tempo de professado. Aqui o 

que se quer em abundância é a confiança. Era portanto, necessário, ser-se muito 

responsável e já ter sinais claros de dedicação, para se ser depositário da vigília das 

portas do convento, ou seja, daquilo que fazia perigar a clausura e muito do sentido 

essencial da regra. O mundo exterior era o desvio, não esqueçamos que era exactamente 

o caminho que “de modo algum” se queria percorrer.  

No respeitante ao desempenho dos ofícios pelas religiosas, o Fundo Ernesto do 

Canto contém um livro78 onde se identificam as abadessas e vigárias do Convento que, 

ao longo dos anos, desempenham as respectivas funções. Foi-nos possível recolher não 

só os nomes das eleitas, como também divisar por quanto tempo em média ocuparam 

estes cargos (Cf. Quadro 1). 

 

 

 

 

 

                                                
78 BPARPDL, FEC, Convento de S.João de Ponta Delgada, Noticia da Fundação/por Manuel Martins Soares e sua/molher Maria 

Jácome Raposo, e a lista das Abbadessas/que se seguiram/(de 1602 a 1781), Colecção Manuscritos, nº43. Este livro não é uma 

cópia manuscrita lavrada por Ernesto do Canto, tratando-se antes de um original.  
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QUADRO Nº1 

ABADESSAS E VIGÁRIAS DO CONVENTO DE S. JOÃO [1602-1704]79 

 
INTERVALO 
DE TEMPO 

ABADESSA VIGÁRIA OBSERVAÇÕES 

1602-1605 Ana da Madre de Deus Beatriz da Encarnação  
1605-1608 Beatriz da Encarnação Maria de Santa Clara  
1608-1611  Maria de Santa Clara Maria de Cristo  
1611-1619 Maria de Cristo* ** *Primeira professante 

** Não consta o nome  da Vigária 
1619-1631 Ana de S.João* Maria de S. Francisco * 2ª Padroeira do Convento 
1631-1633 Maria da 

Apresentação* 
 *Presidente 

1633-1637 Maria de S. Francisco Clara de Jesus  
1637-1640 Maria de S. Francisco* Maria dos Anjos * Permanece no cargo por nova eleição 
1640-1645 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade  
1645-1648 Marta dos Anjos Maria de Jesus* Marta dos Anjos ficou por presidente até nova 

eleição, por falecimento de Maria de Jesus 
1648-1651 Maria da Apresentação Maria de S.João  
1651-1654 Maria de S. João* Helena da Encarnação *Concluído o triénio, serviu de presidente 2 anos, 

deste 1654 até 1657, por ordem do arcediago de 
Angra Baltazar Godinho Cardim 

1654-1659 Clara de S. Francisco Isabel da Trindade Concluído o triénio, serviu de presidente 2 anos, 
deste 1657 até 1659, por ordem do arcediago de 
Angra Baltazar Godinho Cardim 

1659-1662 Maria da Conceição Ana de Santiago  
1662-1665 Helena da Encarnação Clara de S. Francisco  
1665-1669 Ana de Santiago Inês de Jesus  
1669-1672 Inês de Jesus Isabel da Madre de Deus  
1672-1676 Isabel da Madre de 

Deus 
Maria de Santo Inácio  

1676-1679 Maria de Santo Inácio Catarina das Chagas  
1679-1682 Catarina das Chagas Maria da Cruz  
1682-1685 Maria da Cruz Maria de Cristo  
1685-1688 Maria de Cristo Ana de S.João  
1688-1691 Ana de S.João Mariana de S. Bernardo  
1691-1694 Mariana de S. 

Bernardo* 
 *Mariana de S. Bernardo, irmã do Padre. 

Bartolomeu do Quental fundador da Congregação 
do Oratório de Lisboa 

1694-1697 Maria de S. Jerónimo Maria da Vitória  
1697-1700 Maria da Vitória Ana de S. João  
1700-1704 Ana de S. João. Isabel de Jesus Depois de concluído o triénio foi presidente, durante 

o ano de 1704, a Madre Maria dos Reis, por patente 
de D. António Vieira Leitão, até eleição da madre 
Isabel de Jesus. 

1704-1707 Isabel de Jesus Catarina da Estrela  
 

 

É fácil de averiguar uma franca mobilidade na ocupação dos cargos com maior 

relevância, demonstrada na comparação dos intervalos de tempo em que os ofícios são 

desempenhados. Esta mobilidade estaria muito provavelmente associada aos trâmites da 

ordem, uma vez que não conseguimos divisar outras razões. Designadamente no que diz 

respeito aos cargos mais valorizados, tais como os das abadessas e das vigarias, 

percebemos que há uma sucessão lógica e hierárquica: mais concretamente, a Abadessa 

                                                
79 Cf. Apêndice s, Tabela nº1- Das Abadessas, Vigarias e Discretas. 
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seguinte será a vigária actual (cf. Quadro nº1). Para além disso, acrescentar-se-ia ainda 

os factores experiência e/ou maturidade necessários, fundamentados pela idade das 

religiosas a designar para a ocupação dos cargos. Era essencial, por esse facto, que a 

eleita para abadessa tivesse 40 anos de idade e 8 de vida meritória após a profissão80. 

A explanação da ocupação dos restantes ofícios, da sua sucessão e consequente 

identificação dos personagens já não é tão fácil de reconstituir, porque para isso já não 

podemos contar com o nosso livro. Portanto, não é possível identificar, numérica e 

qualitativamente e com precisão todas as religiosas. É contudo exequível, pelas 

assinaturas presentes no fim dos contratos, identificar algumas religiosas. Tudo aponta 

para que a lógica obedeça à aplicável para a eleição das abadessas e das vigárias. Assim, 

as discretas de hoje, identificadas nos actos contratuais, seriam as abadessas e vigárias 

de amanhã.  

 Ou seja, todas as ocupantes do cenóbio teriam à partida idênticas expectativas 

quanto ao possível futuro. Não sabemos se tal mobilidade se deveria apenas ao 

equilíbrio social entre as dotadas. Neste contexto seria o Convento um cenário, onde os 

actores enfatizariam a sua posição social anteriormente preconizada no século. Ou, 

simplesmente, tal obedecia apenas ao cumprimento de normas internas, que já previam 

essa mobilidade ascensional nos cargos conventuais e que era conferida justamente pela 

ancianidade na ocupação dos mesmos. 

  Este quadro expectável não é contudo apresentado sem ressalvas. Existem 

abadessas que de facto governam mais tempo que as outras. Tal é o caso de Maria de 

Cristo, fundadora, que governa entre 1611 e 1619 (8anos). Já Ana de S. João preside no 

governo do convento durante 12 anos (1619-1631) e o seu governo prende-se com o 

facto de ser filha dos fundadores, acumulando ao mesmo tempo, e por legítima 

sucessão, o cargo de padroeira81. Sete anos foram o tempo em que Maria de S. 

Francisco82 ocupou o cargo de abadessa. Foi a única excepção detectada, salvo as duas 

situações anteriores, ao tempo médio de 3 anos de governo conferido às demais 

abadessas.  
                                                
80 Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda; Rolando Lalanda Gonçalves, ob. cit., p. 973. 
81 Cf. Apêndices, [Tabela nº3- Das ingressas] 
82 O nome Maria de S. Francisco só é referenciado na, Noticia da Fundação/por Manuel Martins Soares e sua/molher Maria Jácome 

Raposo, e a lista das Abbadessas/que se seguiram/(de 1602 a 1781), Colecção Manuscritos, nº43. Cf. BPARPDL, FEC, Convento de 

S. João de Ponta Delgada. Não encontramos confirmação noutros informes. Na restante documentação por nós compulsada, 

obtivemos a referência a Clara de S. Francisco, em vez de Maria de S. Francisco, numa escritura de dote feita em 27 de Outubro de 

1609. Cf. BPARPDL, MON 171, nº10 [Instromento de doação e obrigação]. Cremos poder tratar-se da  mesma religiosa,  até porque 

em  1633, já possuiria a idade para desempenhar as funções de abadessa. 
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 Na sequência do que atrás se dizia, nem sempre nos foi permitido identificar ou 

mesmo apurar o total das religiosas presentes no Convento de S. João para todos os 

anos. No entanto, para o ano económico de 1691 e 1692, através do Caderno das rendas 

e foros foi possível alcançar um valor numérico global. Pela demais documentação 

(dotes, aforamentos, compras), identificámos os elementos constitutivos do tecido 

monacal, como as abadessas e vigárias. As assinaturas presentes nos documentos 

ajudam a compor o quadro e a inferir acerca de mais alguns elementos femininos que 

compunham o cenóbio. 
 
 
 

QUADRO Nº2 
 

TOTAL DE INGRESSAS, NOVIÇAS, SERVAS E OUTROS 
 
 

ANOS RELIGIOSAS NOVIÇAS  SERVAS  SERVOS DE 
FORA 

FONTE 

1691 67 1 18 3 MON 036, nº8 Caderno das rendas e 
foros, [1684-1699] 

1692 67 1 18 3 MON 036, nº8 Caderno das rendas e 
foros [1684-1699] 

 

 

Como se confirma pelo quadro acima, os números de ingressas durante os anos 

de 1691-1692 mantêm-se idênticos. Por uma petição feita em 1692 ao Bispo de Angra, 

pudemos confirmar esta conjuntura, visto que se mencionava que o Convento à data 

contaria com” 69 Relligiosas, 2 nouissas, 18 famulas/”83.   

 Os dados apurados podem diferir noutros anos, quer anteriores ou posteriores ao 

lapso de tempo tido aqui em conta. Permitem, contudo, e isto é o mais importante, ter 

uma ideia do número de elementos que o convento poderia ter, mesmo sendo apurado 

para um curto espaço de 2 anos. 

 As escrituras de dote e os contratos de locação permitir-nos-ão acrescentar, 

sempre que for necessário, mais elementos ao quadro evolutivo que aqui tentámos 

construir. Não obstante, nunca poderemos apresentar um panorama geral da centúria, 

uma vez que nem todas as religiosas se apresentam aos actos das escrituras e, 

infelizmente, não possuímos cadernos de receitas e despesas para todos os anos.  

 

                                                
83 BPARPDL,  MON 032, nº24. 
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3.2. Constituição e organização da comunidade 

  
A disponibilidade de lugares era uma circunstância fundamental para o processo de 

admissão das jovens no espaço conventual. A Bula84 de fundação definia em princípio o 

número de lugares, o qual podia contudo ser rectificado com o passar dos anos, pela 

emissão de Breves. Estes documentos visavam estipular os aditamentos ao recolhimento 

da Casa. O mosteiro de S.João Evangelista instituiu-se com 6 freiras, vivendo neste,  

cerca de cento e vinte anos depois, 66 religiosas com cerca 4 lugares vagos 85.  

 Quando os lugares estavam preenchidos, esperava-se que vagasse algum por 

falecimento de um membro, ou impetrava-se a Roma a criação de mais lugares 

supranumerários86. A tendência geral verificada foi para o aumento do número de vagas. 

Umas vezes solicitado por via parental, outras pelo próprio convento. No primeiro caso, 

as vagas eram de cariz individual, extinguindo-se após falecimento da sua ocupante, no 

segundo caso era de efeito definitivo.  

Antes de mais, o acto necessário para admitir uma futura religiosa no espaço 

conventual resumia-se a um acordo verbal entre os dotadores e o convento. Seguia-se 

uma petição dirigida ao Ordinário Episcopal, que era trasladada numa carta patente 

remetida à abadessa, em que se autorizava a admissão e se estabeleciam os acordos dos 

contratos. O acto seguinte, após recepção da Patente pelo convento, é redigir uma 

escritura de contrato de dote com a aceitação da dotada87.  

 

                                                
84 No caso do Convento de S.João os lugares que são definidos pelo documento fundador em 1602 são especificamente para as 

parentes pobres do casal e não para o número total das religiosas. Só a bula apostólica conferida em 1616, tem poderes para o 

estabelecer.  
85 Cf. Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Admissão aos…, 1987, p. 26. No convento vila franquense os 40 lugares iniciais 

foram passados ao longo do século XVII a 45, 50, 60 e por fim 70, atingindo o número de 97 religiosas professas. O mesmo sucedeu 

em Nossa Senhora da Esperança, em Ponta Delgada, contemplado com 36 lugares aquando da fundação, e taxado sucessivamente 

em 42, 57 e 62 pelos Prelados. Ao  entrar no século XVIII  aquele “é o Convento mais numeroso que tem a Cidade: consta de 102 

religiosas professas e 57 noviças, pupilas e servas…”. Por seu turno, o de Nossa Senhora da Conceição parece manter os 50 lugares 

com que fora fundado, embora em 1695 estejam preenchidos somente 36. Os 28 lugares da criação em Ponta Delgada vigoram 

integralmente duas décadas depois, mas no século seguinte ascendem já a 60 fixos”, ob. cit. Maria Margarida de Sá Nogueira 

Lalanda, A Admissão aos…, 1987, pp. 26-27. 
86 Cf., Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Admissão aos…, ob. cit., 1987, p. 27. A autora salienta que esperar que vagasse 

um lugar poderia ser oneroso, uma vez que era necessário sustentar a jovem, entretanto e por outro modo se a espera fosse longa. 

Também era possível que entretanto a jovem ultrapassasse o limite máximo de 25 anos para a profissão. Daí que a solução de 

recorrer aos bispos e papa fosse a mais razoável, embora não se conheça especificamente a opção açoriana mais tomada. 
87 Cf. Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Admissão aos…, ob. cit., 1987, p.30. 
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 “Maria de S. Jerónimo e Isabel de Jesus “Com decreto/e authoridade que tinhão para o dito effeito/do 

Reuerendo Prelado e Deão Francisco Ra/pozo Loureiro como me constou de hum seu des/pacho incerto 

em huma Petição que pera/o cazo se lhe fez por parte do Dottador/e Surdindo effeito Como em Deos 

nosso Senhor/Confião O Recolhimento e Profissão das ditas/suas duas filhas disserão elles 

Dottadores/que de suas próprias e liures vonta/des e sem constrangimento de pessoa algua/e pello muito 

dezeio de tinhão de que as/ditas suas filhas fossem Seruas de Deos/no dito Conuento e nelle fossem 

Religiozas/”88. 
 

O presente extracto confirma o primeiro acto imprescindível para a admissão das 

religiosas no Convento de S. João de Ponta Delgada. Primeiramente solicita-se, por 

meio de uma petição própria para o efeito, que o responsável provincial pelo convento 

autorizasse o ingresso. A presente petição demonstra igualmente a intensidade e o 

empenho da vontade paterna em colocar as jovens visadas neste espaço de reclusão. 

Também as Constituições de 163989 apontam como idade mínima de admissão no 

convento os 12 anos de idade. Para aceder ao noviciado era necessário ter-se quinze 

anos. Ao noviciado, que durava um ano, seguia-se a profissão, em que se ratificava e 

cumpria o prometido pelo contrato de dote, elaborado na altura da admissão. As idades 

de admissão, de noviciado e de profissão variaram com o tempo e com as disposições 

papais90. Segundo refere Frei Manuel de S. Luís, confessor da Madre Francisca do 

Livramento, futura Abadessa do Convento da Esperança de Ponta Delgada, esta depois 

de ter ingressado na vida religiosa aos 12 anos de idade professaria com 16 anos, 

trajando um hábito de duquesa preta, ao contrário do habitual traje de cor cinzenta 

estabelecido pela Ordem91. Também estava disposto que toda a jovem que atingisse os 

25 anos de idade, sem ainda ter feito profissão, fosse expulsa do convento. 

                                                
88 Cf. BPARPD.L, MON 040, nº15 [Carta de Dote de 1649]. 
89 Constitviçoens Geraes pera todas as freiras, e religiosas sogeitas à obediência da Ordem de N.P.S. Francisco, nesta Família 

Cismontana, Lisboa, Na Officina de Miguel Deslandes, Impressor de Sua Magestade, Anno de 1693, p.66. 
90 “A idade mínima para professar é, pois, dezasseis anos, fixada pelo Concílio de Trento tanto para as casas femininas como para as 

masculinas. Nem sempre assim fora, no entanto: no início “havia um noviciado pequeno”, preparatório, dos 6 aos 8 anos, e a tomada 

de hábito aos 12. Honório III (1216-1227) impôs um noviciado canónico de um ano e a profissão, então feita entre os 12 e os 14 

anos, foi transporta para os 16 pelo concilio de Trento”. Cf. Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Admissão aos mosteiros de 

Clarissas na ilha de S.Miguel (séculos XVI e XVII), Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1987, p. 29. 
91 Frei Manuel de Luiz, Instrucções moraes, e ascéticas deduzidas da vida e morte, da Venerável Madre Soror Francisca do 

Livramento Abbadessa que foi no Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança da Cidade de Ponta Delgada, Lisboa, Lisboa Oriental: 

Na Officina Augustiniana, 1731, p. 10 e pp. 64-65. Na Madeira no caso do Mosteiro de Nossa Senhora das Mercês,  a idade mínima 

de entrada como educandas era de sete anos. Os seus fundadores, Gaspar de Andrade e sua mulher D. Isabel de França no contrato 

de entrada da filha, dizem que esta,  era maior de 7 anos e menor de 14  anos. Não obstante houve casos de religiosas que entraram 

concretamente com 5 anos de idade. Cfr. Otília Rodrigues Fontoura Osc., As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos. 

Funchal, Centro de Estudos de História do Atlântico, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 2000, p. 72. 
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Falar da especialização do espaço conventual e da respectiva ligação ao lugar que 

cabia a cada membro da comunidade implica falar do percurso das jovens admitidas no 

mesmo. O caminho a trilhar desde o primeiro dia pressupunha percorrer uma série de 

etapas, que estavam confinadas a determinados espaços. “No plano estritamente interno, 

e de acordo com as ocupações e os graus, o espaço conventual encontra-se seccionado 

em áreas destinadas às religiosas professas, às noviças e às educandas, separadamente, 

bem como em espaços reservados ao trabalho manual, à oração, à alimentação, ao 

repouso e às doentes, evitando-se a inter-penetração de áreas, pessoas e tarefas”92. 

Era interdito às noviças e jovens professas, há menos de dois anos, o convívio 

com as restantes religiosas, a não ser nas horas dispendidas ao Ofício Divino e 

refeições. São as horas canónicas que marcam o compasso da vida conventual intra-

muros, pelos toques das campainhas e sinos, que chamam as religiosas para o trabalho, 

oração, silêncio, refeições e acto de recolher.  

 As candidatas aceites, mal completassem os quinze anos seriam admitidas ao 

noviciado, período de aprendizagem de um ano, altura em que permaneceriam sobre 

supervisão e obediência da Mestra. Não lhes era permitido transitar pelo espaço das 

restantes religiosas, cujo encontro só se dava nos momentos de oração comunitária, no 

coro e refeitório. 

 Só a profissão conferia a entrada definitiva no universo monástico. A partir 

daqui, a religiosa começa a acumular o tempo de religião “necessário para a 

determinação quer das antiguidades e precedências, quer da capacidade de participar 

nos actos comunitários electivos”.93 Nesta etapa, e em concordância com a Patente, é 

imprescindível provar que se tem a idade necessária, se completou o ano de noviciado, 

que o convento recebeu os alimentos devidos até ao momento, que o dote foi entregue, 

que existe lugar vago, e que a maioria das religiosas se pronuncia a favor94. Uma 

certidão, assinada pelo pároco de Nossa Senhora da Graça do lugar de Porto Formoso 

em 9 de Dezembro de 1686, atesta a vigilância conferida à idade das jovens. Por esta se 

                                                
92 Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Admissão aos mosteiros de Clarissas na ilha de S.Miguel (séculos XVI e XVII), 

Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1987, p. 24. 
93 Maria Lalanda; Rolando Gonçalves, ob. cit. 1988,vol.II, p. 970. 
94Cf., Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Admissão aos mosteiros de Clarissas na ilha de S.Miguel (séculos XVI e XVII), 

Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1987, p. 31. 
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confirmava que Maria do Espírito Santo, filha legítima de João Pacheco Raposo e Isabel 

Pacheco de Resende, completaria 16 anos de idades, no mês de Maio de 168795.  

Só depois de professar e de se passarem dois anos após a profissão é que   a religiosa 

começa a contar como mais um elemento estruturante no espaço religioso. É decorrido 

este tempo que se comensuram os anos necessários para a eleição dos cargos 

específicos,  como as   gradeiras, as  porteiras,  as rodeiras, etc.  

 Os membros recém admitidos de igual forma se integravam num processo de 

continuada vigilância, designadamente nas relações mantidas com o mundo exterior. O 

espaço físico assumia um papel importante: com o edifício central envolto por muros 

altos, salvaguardava-se a introdução de elementos estranhos e a defesa da clausura. Para 

a manutenção deste equilíbrio, os confessores e os sacerdotes celebrantes de ofícios, os 

fornecedores de géneros, os administradores e os procuradores, os parentes, de entre 

outros96, funcionavam como elo de comunicação entre duas esferas que não se podiam 

interpenetrar. 

 Nesta vigilância assumiam papel fundamental porteiras, torneiras e gradeiras no 

torno ou roda, nas grades e no locutório. As porteiras abriam e encerravam as portas, 

por onde passavam os provimentos. As torneiras atendiam aos visitantes que pretendiam 

falar às freiras. As gradeiras ou escutas assistiam, nos locutórios, às conversas de quem 

estava autorizado a tal. Todos estes cargos eram ocupados pelos elementos mais velhos 

e tidos por virtuosos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 “Satisfazendo ao despaxo do Reverendo ouuidor Certeficamos os Parrochos/desta Igreja de N. Sra. da Graça em como em hum 

dos Livros do/baptismo desta Jgreja a folhas 32 esta o seguinte termo: Em os/dezouto dias do mês de Majo de mil seiscentos setenta 

e hum annos Bapti/zou o padre Manuel Amaral morador neste lugar de Porto fermozo hua menina/filha de João Rapozo e de Izabel 

Pachequa sua mulher a qual lhe puzeram/nome Maria foi padrinho o Cappitam francisco Pachequo morador no lugar da/Maja… nos 

assinamos hoje 9 de/Dezembro de 1686/o cura Francisco Monteiro Soares. Cf. BPARPDL, MON 037, nº21 [Carta de Dote de 1686-

1687], fls. 3vº- 4. 
96 Maria Margarida Lalanda; Rolando Gonçalves, ob. cit. 1988,vol.II, p.972. 
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4. Ingressas e contexto familiar 

 

No documento fundador97são expressas disposições que indiciam não só a 

condição social dos fundadores, como a proveniência das professas98. Até porque o 

património cedido ao convento, sob forma de dote, nunca poderia ser inferior a três 

moios de propriedade, como já anteriormente foi referido. Portanto, seriam filhas de 

nobres ou, pelo menos, filhas de famílias abastadas, portadoras de um dote à altura do 

seu estatuto99. 

 Tal situação traduz o seccionamento social vertical caracterizador do modelo 

societal em vigor no Antigo Regime. Uma pirâmide funcional do topo para a base, com 

distribuição desigual da riqueza e do trabalho. Acima de tudo, o nome de nascimento é 

sinal caracterizador da diferença. Depois, o direito, adquirido no “berço” e revigorado 

pela lei. Na base está, no fundo, a distinção entre nobreza e trabalho manual. Nestas 

circunstâncias o mosteiro reflecte e funciona como mais um pilar da organização social 

vigente à época100. 

É certo, porém, que só uma nobreza e/ou um grupo mercantil abastado e 

proeminente estariam em condições de fundar casas monásticas. Evidentemente que os 

motivos seriam de diversa ordem e tanto podiam remeter para a esfera espiritual, 

consignados com uma forte religiosidade e preocupação com a salvação da alma, como 

poderiam encontrar suporte em razões de índole económica e que iam na intenção de 

salvaguarda do património, nomeadamente no caso dos conventos femininos. Como se 

disse casar uma filha podia mostrar-se adverso à firmação do património familiar, uma 

                                                
97 Por uma relação de títulos tombada a fls. 230-243vº, referente às propriedades contidas no documento fundador, podemos 

perceber a importância patrimonial da família doadora. 
98 “no dito mosteiro não/entrará filha de oficial mecânico se não pesso/as nobres e honradas” Vide Apêndices, Documento nº1. 
99  Maria Margarida Sá de Nogueira Lalanda, ob. cit. às páginas 186-191, faz a listagem das dotadas e dos dotadores, permitindo 

tirar algumas conclusões quanto ao estatuto social dos intervenientes. Não transparece, pelos dados fornecidos, que sejam todas as 

dotadas filhas de nobres, porque a par dos capitães também surgem licenciados, lavradores, mercadores, padres, cidadãos, não sendo 

clara a sua proveniência “nobre”, tal como alude o documento fundador. 
100 José Damião Rodrigues, Poder Municipal e Oligarquias Urbanas, Ponta delgada no século XVII, Ponta Delgada, Instituto 

Cultural, 1994. p. 173. A este respeito Nelson Veríssimo acrescenta que: “Com efeito, professar numa ordem religiosa mostrava-se 

solução ideal para as filhas de famílias nobres ou burguesas[… ]principalmente se não dispunham de bens para lhes proporcionar os 

dotes atraentes ou faltavam os pretendentes compatíveis com a sua linhagem. Acontecia, por vezes, uma família ter várias filhas e os 

recursos económicos não serem suficientes para tantos dotes, de modo que nem todas casavam, restando, às solteiras a clausura[…] 

Há ainda que considerar o caso dos morgadios e a tendência para não onerar as rendas com pensões. A entrada no mosteiro exigia 

igualmente dote, mas, comparado com o do casamento, era de menor valor.” Cf. Nelson Veríssimo , Relações de Poder Na 

Sociedade Madeirense do século XVII, Funchal, Colecção História da Madeira, nº1, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 

2000, pp. 371-372. 
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vez que o dote de casamento era muito mais oneroso que o dote religioso. Em termos de 

estratégia interessava manter e consolidar o património familiar e não dispersá-lo. 

Também por este facto, sabemos que a tendência para ingressar na vida religiosa 

não era nova, e que por Seiscentos tendia a acentuar-se. A fundação de mosteiros de 

Clarissas mostrou-se uma estratégia importante de salvaguarda sucessória das famílias 

dominantes. As casas monásticas, não sendo dotadas pela coroa, sustentavam-se pelas 

rendas do padroado e pelos dotes das freiras e eram administradas pelos familiares dos 

fundadores e/ou pessoas de sua confiança. Disso resultava uma clara selecção da 

admissão às casas da Ordem de Santa Clara101. O ingresso das jovens da elite nos 

conventos envolvia um dote mais acessível do que um dote destinado ao casamento. 

Era, pois, um factor mais que suficiente para merecer a preferência das famílias que se 

decidiam, sempre que possível, pelo afastamento de familiares do mercado 

matrimonial”102. 

Nos séculos XVII e XVIII há claramente um florescimento de casas religiosas 

femininas em S.Miguel,  que seriam “seis mosteiros (quatro em Ponta Delgada, um em 

Vila Franca do Campo e outro na Ribeira Grande) e três recolhimentos, localizados na 

cidade”, que “davam guarida a uma população de professas, noviças e fâmulas que 

ultrapassava, no final do primeiro quartel de Setecentos, as oito centenas de 

mulheres…”103. 

Como bem refere Susana Goulart Costa, “a proliferação de casas conventuais e 

mosteiros ilustra uma estratégia familiar de concentração de bens em escassos 

descendentes, bem como o arreigamento do ideal de celibato na sociedade açoriana, que 

                                                
101 Seguiu-se de perto José Damião Rodrigues, “A Sociedade”, Artur Teodoro de Matos (coord.), A Colonização Atlântica, vol. III 

da Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, 2005, tomo. I, p. 462. Também a enfatizar esta ideia Susana 

Goulart Costa realça que: “A superioridade do número de freiras em relação ao de frades, facto incontestável, reflecte como a 

estratégia de enclausurar a parentela feminina, perceptível desde a fundação dos primeiros mosteiros, foi um processo muito 

expressivo no período em análise. A maioria dos mosteiros é fundada graças ao mecenato das elites locais, que pretendem recolher 

nesses espaços as suas familiares …”. Cf. Susana Goulart Costa, “A igreja: implantação, práticas e resultados” in Artur Teodoro de 

Matos; Avelino de Freitas de Meneses; José Guilherme Reis Leite, (dir.) História dos Açores, Angra do Heroísmo, Instituto 

Açoriano de Cultura, 2008, p. 188. 
102 José Damião Rodrigues, “A Sociedade”, in Artur Teodoro de Matos (coord.), A Colonização Atlântica, vol. III da Nova História 

da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, 2005, tomo I, p. 472. 
103 José Damião Rodrigues, “A Sociedade”, ob. cit., 2005, tomo I, p. 473.A mesma tendência verifica-se para o México onde por 

finais do século XVII, contavam-se já com 14 conventos de monjas. Cristina Ratto, “La Ciudad dentro de La Grande Ciudad” in,  

Las imágenes del convento de monjas en los virreinatos de Nueva Espana e Perú,  Annales del Instituto de Investigaciones 

Estéticas, nº 94, 2009, p.68. 
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se pretende secundado pelo afastamento geográfico destas instituições”104. De facto, 

incorporar os elementos femininos familiares em conventos acabou por se tornar uma 

estratégia tão recorrente que acabaria por ser criticada ainda no século XVIII105. Porque 

se todo o património familiar se entroncava em torno da casa, os casamentos, quando 

não por uniões consanguíneas - estratégia nem sempre possível -, acabariam por diluir o 

património, facto que punha em risco não só a perpetuação de um nome, como a 

continuidade da riqueza e de todas as regalias sócio-políticas. 

Sendo a ordem franciscana a que encontra maior expressão na ilha, em 1555 a vila 

da Ribeira Grande é contemplada com a fundação do terceiro convento de Clarissas: o 

Convento de Jesus, criado “por vontade dos seus fundadores Dona Margarida de 

Bettencourt e marido, Pedro Rodrigues da Câmara”106. Este seguia cronologicamente o 

de Santo André, em Vila Franca do Campo, datado de 1533, e o de Nossa Senhora da 

Esperança, em Ponta Delgada, criado por volta de 1541. Em 1572, Diogo Vaz de 

Camelo e sua mulher, Beatriz Rodrigues Camelo, ricos morgados e sem descendentes 

directos, instituem o Convento de Santo André, em Ponta Delgada, a partir de uma 

ermida já existente de invocação ao mesmo santo. 

Há, de facto, uma proliferação de mosteiros femininos no século XVI107 e maior 

concentração nos principais núcleos urbanos. Também é de referir que todos os instituidores são 

abastados e nobres e que muitas vezes estas casas irão albergar as filhas e parentes dos 

fundadores108. O século XVII conheceu, para além da formação do Convento de São João 

Evangelista, outro de invocação a Nossa Senhora da Conceição, instituído por Feliciana de 

                                                
104 Susana Goulart Costa,  “A igreja: implantação, práticas e resultados” in Artur Teodoro de Matos; Avelino de Freitas de Meneses; 

José Guilherme Reis Leite, (dir.) História dos Açores, Ponta Delgada, Instituto Açoriano de Cultura, 2008, vol. I, p. 187. 
105 José Damião Rodrigues, “A Sociedade”, ob. cit. 2005, tomo I, p. 473. 
106 Margarida de Sá Nogueira Lalanda, Do Convento de Jesus na Ribeira Grande (S.Miguel), no Século XVII: As cartas de dote para 

freira, Ponta Delgada, Separata da Universidade dos Açores, 1995, p. 111. 
107 Embora se tratando de uma época anterior, numa geografia assaz diversa, não deixa de ser enriquecedor, para o presente estudo, 

recordar o que afirma Maria Alegria Marques, para a Baixa Idade Média  na região de Entre o Douro e Minho: “Na geografia do 

movimento monástico, dentro desta região, alguns aspectos são  de salientar: em primeiro lugar e como era inevitável, a sua 

expansão é paralela ao movimento da reconquista […] Quanto às áreas concretas de implantação dos mosteiros femininos, ou se 

prendem com a proximidade dos bens das famílias das fundadoras ou próprios”. Cf. Maria Alegria Fernandes Marques, “Evolução 

do monaquismo feminino, até ao século XIII, na região de entre o Douro e Tejo”, in AAV, A mulher na sociedade portuguesa. 

Visão histórica e perspectivas actuais, Actas do colóquio, Coimbra, Instituto de História Económica e Social, Faculdade de Letras, 

vol. II, 1986, p.99. 
108 Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, ob. cit., pp.14-15. Através do documento fundador, do Convento de S. João, datado de 

1602 precisamente, e já publicado por Nestor de Sousa, A Arquitectura Religiosa de Ponta Delgada nos séculos XVI e XVII, Ponta 

Delgada, Universidade dos Açores, 1984, p. 352, podemos verificar como ser nobre é condição essencial para fazer parte integrante 

do cenóbio.  
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Andrade e seu marido, o capitão Manuel de Medeiros da Costa, fidalgo da Casa Real, fundado 

em 1671, igualmente em Ponta Delgada109. 

Com o propósito de conhecer melhor o universo das dotadas e dos dotadores do convento de 

São João elaboramos um quadro (nº3) que reflecte as categorias socioprofissionais dos 

dotadores. 

QUADRO Nº 3 

 

 

 A partir dele podemos dizer que os dotadores do Convento de S. João revelam 

ser, na sua maioria, de estatuto superior. De 1602 a 1689 conseguimos identificar 

segundo a categoria socioprofissional um conjunto de 27 dotadores, para um universo 

de 37. Para os restantes 10 dotadores que compõem o quadro, não foi possível obter 

informações. Neste panorama, ressaltam os capitães e os cidadãos, seguidos pelos 

clérigos e mercadores, como os dotadores com mais proeminência, quer pela 

assiduidade com que marcam presença, quer pelo  número de dotadas que conseguem 

                                                
109 “Desde a entrada da Ordem em Portugal, em 1258, até à sua extinção com o Liberalismo, fundaram-se em Portugal 77 mosteiros, 

no Continente, 17 nos Açores e 3 na Madeira. Cerca de dois terços, viviam sob a jurisdição dos franciscanos, sendo os restantes de 

jurisdição episcopal. Só as Províncias da Regular Observância tinham jurisdição sobre mosteiros de Clarissas a saber: Província de 

Portugal, Província dos Algarves, Província de São João Evangelista, nas ilhas dos grupos central e ocidental dos Açores, Custódia 

da Conceição, nas ilhas açorianas de São Miguel e Santa Maria, e Custódia de São Tiago Menor na Madeira. A maioria destes 

mosteiros professava a Regra de Urbano IV, sendo apenas doze os que seguiam a regra de Santa Clara”., Cf. Otília Rodrigues 

Fontoura Osc., As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos. Funchal, Centro de Estudos de História do Atlântico, 

Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 2000, p. 46. 

Categorias socioprofissionais dos dotadores 

Capitães Mercadores Lavradores Licenciados Clérigos Síndico Cidadãos Familiares 
Santo 
Oficio 

S/Indicação Total 

8 3 1 1 3 1 8 2 10 37 

Número de religiosas, por grupos sócio - profissionais 

Capitães Mercadores Lavradores Licenciados Clérigos Síndico Cidadãos Familiares 
Santo 

Oficio 

S/Indicação Total 

11 5 1 1 5 1 13 2 25 64 

Ratio do par dotador/religiosa, no convento e por categoria social 

1,6 1,7 1 1 1,7 1 1,7 1 -- 
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trazer ao  Convento de S. João. Afigura-se-nos, desta forma, um quadro social coeso 

concordante com as disposições fundadoras do cenóbio110.   

 A esse respeito Urbano Mendonça Dias clarifica a condição económica do 

clérigo e dotador Padre Manuel Fernandes Vitória, responsável pelo dote da sua irmã 

Margarida de S. João111. O autor refere-o como possuidor de uma grande fortuna, 

instituidor de um morgadio, a favor de Francisco de Faria e Maia, por casar com sua 

sobrinha Mariana de Faria Vitória, num casal denominada O Praso, sito no lugar da 

Relva, onde já havia fundado uma ermida de Nossa Senhora de Vitória e que no total 

rendia 90 moios de renda112.  

 Em relação ao primeiro padroeiro do Convento de S. João, o Licenciado António 

de Frias, e igualmente dotador113, Urbano Mendonça Dias confirma-o como instituidor 

do recolhimento de Santana e igualmente possuidor de grande riqueza114.  

 O nosso mosteiro surge, deste modo, vocacionado para se instituir em termos de 

contraposição, frente à sociedade global, uma vez que não a representa na sua 

totalidade, vincando pela diferença e pelo contraste na escolha dos elementos que 

compõem o tecido conventual face ao todo societal. Ao não admitir outros elementos 

que não os prescritos no acto fundacional, inclui apenas no seu âmago a parte mais 

representativa daquele que pretendia ser o corpo uno e funcional da sociedade típica do 

Antigo Regime115. 

 É de realçar, no entanto, que apesar da confirmada preponderância das 

estratégias familiares na generalidade dos cenóbios femininos, as mulheres que os 

habitam não podem ser vistas como um “problema solucionado”. Ou seja, o seu papel, 

após a inclusão nestas casas de religião, continua a ser de suma importância para a 

linhagem familiar, apesar do alívio que representam ao integraram-se nas mesmas face 
                                                
110 Cf. Transcrição publicada, [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S. João [de Ponta Delgada, 1602], in Nestor de 

Sousa, A Arquitectura …ob.cit., 1986, pp. 352-354. 
111 BPARPDL, MON 034, nº43, [Dote e Ratificação de 22 de Março de 1651]. 
112  Urbano Mendonça Dias, A Vida de Nossos Avós. Estudo etnográfico da vida Açoreana através das suas leis, usos e costumes, 

Vila Franca do Campo, Tipografia “A Crença”, vol. 6, 1947, pp.69-70; Instituições vinculares. Os Morgados das Ilhas. Testamentos 

em que foram perpétuos, formando as duas modalidades de vínculos: o morgadio e a capela, com um preâmbulo do autor, Vila 

Franca do Campo, Tipografia de “A Crença”, 1941, vol. I, pp.339-347. Aqui averiguou-se se a  propriedade vinculada estaria 

obrigada, de alguma forma, ao comprimento do dote mencionado, mas não se encontrou qualquer relação. 
113  BPARPDL, MON 171, Livro do Tombo, n º4: [Dote de Catarina de Frias e Clara de Frias, de 17 de Janeiro de 1603]. 
114 António de Frias, Licenciado em Leis era Cavaleiro do Hábito de Cristo e possuía 20$000 de tença. Cf. Urbano Mendonça Dias, 

A Vida de Nossos Avós. Estudo etnográfico da vida Açoreana através das suas leis, usos e costumes, Vila Franca do Campo, 

Tipografia “A Crença”, vol. 6, 1947, p. 204.António de Frias, Licenciado em Leis era  Cavaleiro do Hábito de Cristo e possuía 

20$000 de tença. 
115 Veja-se o que refere a este propósito, Rui Cunha Martins, Património Parentesco e Poder, Lisboa, Escher, 1992, p. 82. 
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ao “perigo de atomização do património familiar”116. Estas monjas revelam-se 

elementos fecundantes e reprodutores, ainda que em termos espirituais e económicos, 

para as famílias de origem. É neste sentido que Rui Cunha Martins afirma que “a 

entrada de mulheres nobres no mosteiro não constitui o encerrar de uma estratégia mas 

uma etapa dela, justamente a que irá possibilitar uma série de interferências da família 

patronal na comunidade, cabendo-nos agora averiguar as manifestações dessa 

interferência”117. 

 Para reforçar esta questão, a de permeabilidade e intromissão e/ou relação entre 

século e religião, e do esforço implementado no sentido do reforço das teias familiares 

em todo os espaços de expressão comunitária, podemos recordar o caso da fundadora do 

Convento de S. João, Maria de Cristo, que ocupou o cargo de abadessa de 1611 a 1619 

(8 anos). Idêntica situação se passou com a sua filha Ana de S. João, que igualmente 

governou o Convento durante muito mais tempo que as demais abadessas, como vimos 

cerca 12 anos aproximadamente (1619-1631). Portanto, no mesmo sentido, e tal como 

igualmente já referenciamos deve-se reconhecer e depreender pela leitura dos actos 

escritos que as vigárias secundam em grau de importância as abadessas e que associado 

a estes cargos está igualmente a proeminência e importância familiar de cada religiosa. 

. 

 

QUADRO Nº4 

DO NUMERO DE INGRESSAS [1602-1702]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116  Rui Cunha Martins, Património…ob. cit., p. 91. 
117 Seguiu-se bastante de perto, Rui Cunha Martins, Património…ob. cit., p.91. 

ANOS Nº DE INGRESSAS % 

1602-1612 20 31 

1613-1623 2 3 

1624-1634 5 8 

1635-1645 16 25 

1646-1656 6 9 

1657-1667 9 14 

1668-1678 3 5 

1679-1689 3 5 

1690-1700 - - 

Total 64 100 
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 Em relação ao número de ingressas no Convento de S. João, pode-se destrinçar 

dois períodos de maior impacto. Um primeiro que ocorre entre a data da fundação, indo 

até 1612, seguido de outro que ocorre sensivelmente entre 1635 e 1645. Vê-se, pelo 

quadro nº 5, que há uma tendência decrescente no número de ingressas, desde 1602 até 

1689 (Gráfico nº1). 
 

GRÁFICO Nº1 

 Ritmo de entrada das ingressas no Convento de S. João 

 Durante o século XVII 
VALORES ABSOLUTOS 
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Nem todas as religiosas podiam contar com o apoio financeiro da família para 

ingressar no Convento. O documento instituidor de S. João demonstra isso mesmo, 

quando impõe o acolhimento de parentes pobres de ambos os lados do casal. O capitão 

António de Faria e Maia refere, por escritura de dote feita ao Convento de S. João em 

17 de Junho de 1641, que as suas três filhas Maria de Santo António, Catarina da Cruz e 

Ana da Ascensão foram contempladas pela administração do Capitão Inácio de Melo, 

entregue à Misericórdia, pois afirma que “as ditas/dotadas são Legatárias do 

capitão/Ignacio de Mello em cuia adminis/tração tinha dotes pera serem freiras”118.  

                                                
118 BPARPDL, MON 040, nº 13 [Dote das Madres Maria de Santo Inácio, Catarina da Cruz e Ana da Ascensão], 1641.6.17. Os 

documentos desta administração encontram-se hoje no arquivo da Misericórdia de Ponta Delgada. Cf. Rute Dias Gregório, 
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A Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada reúne a sua Mesa na casa do 

negócio, a 3 de Novembro de 1665, onde se apresentam o Senhor Conde Provedor e 

irmãos, o Síndico e Procurador-geral do Convento de S. João Miguel Rodarte. O 

objectivo da reunião resumia-se à entrada de Teresa de Jesus para o Convento de S. 

João Evangelista. O dote ascendia a 413$532 reis, era da administração do Capitão 

Inácio de Melo e tinha sido aprovado por despacho da Mesa a 22 de Fevereiro de 1665. 

Miguel Rodarte, como síndico do convento aceitou o dote sob o compromisso de aceitar 

outra parente do referido Capitão, caso a jovem em questão falecesse, sob pena de 

agindo contrariamente aos despachos da Mesa, ter de  restituir o dote à Misericórdia119. 

Em idênticas circunstâncias sabe-se que em 1667 o convento tem à sua guarda duas 

filhas de José Freire de Andrade, sobrinho do Capitão Inácio de Melo120. Os casos atrás 

descritos, confirmam que a par do clero regular e secular, as misericórdias de entre 

outras instituições existentes para o efeito, tentavam atenuar as carências da comunidade 

protegendo os membros que se encontravam porventura mais expostos às fragilidades 

do mundo121. 

 Outras vezes a família une-se, tentando internamente garantir a estabilidade dos 

membros femininos que pretende colocar nos conventos. Não é por acaso que, a par dos 

dotes, surgem por vezes doações. Em 24 de Setembro de 1642, Luís Gago Raposo, filho 

de Pedro Vieira Homem e de Inês Tavares Raposo, faz doação da sua legítima, que 

herdará por falecimentos de sua mãe, à sua irmã Joana da Cruz, para o seu dote de 

freira,  em Vila Franca, no Cartório do Tabelião Gregório da Ponte de Melo. Consta do 

documento que    

 
“de sua livre vontade dotaua a/sua irman inteira Joanna da Crus/toda a legitima que lhe pertença/a erdar 

de sua maj innes tauares ra/poza pera que elle seja freira profe/ssa e lhe da toda a dita legitima pera/seu 

dote de freira professa e este dote o faz por ter de credito da justissa/feito no juízo dos órfãos e licença/ 

de seu paj e ser elle pessoa que pode/guouernarsse e por se ir pera fora/desta ilha e ser elle mancebo que 

po/de hir ganhar sua uida e pella dita/sua irman ser molher nobre e auer/de tomar estado comforme sua 

ca/lidade de freira lhe dotaua sua le/gitima pera com ella o fosse e se o/brigaua a nunca ir contra 

esta/doação”122. 

                                                                                                                                          
Salvaguardar para comunicar: arquivo histórico da Misericórdia de Ponta Delgada, Ponta Delgada, Santa Casa da Misericórdia, 

2010, pp. 3-10. 
119 BPARPDL MON 171, nº 62 [Dote da Madre Teresa de Jesus, filha do Capitão Francisco Lopes Moniz]. 
120 BPARPD., MON 036, nº 4 [1628-1708]. Embora não tenha sido não se tenha encontrado as respectivas escrituras de dote. 
121 José Damião Rodrigues,  Poder Municipal e Oligarquias Urbanas, Ponta delgada no século XVII, Ponta Delgada, Instituto 

Cultural, 1994, pp.174-175. 
122 BPARPDL, MON 032, nº17. 
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Fica claro, pelo atrás exposto, que aqui não existe um linha divisória bem 

definida entre o “mundo laico” e o “mundo conventual”. Assiste-se, ao invés, a um 

compromisso. A admissão nos mosteiros que é consagrada nas escrituras de dote 

representa o limiar entre o século e o sagrado. Todo este processo corresponde a um 

momento privilegiado, em que ambos os mundos desvendam um pouco das suas teias 

internas, tanto em termos de relações sociais como de valores comunitários123. 

Existia, segundo Rui Cunha Martins, “uma interacção entre o mosteiro e o 

exterior”, o que na opinião do autor faz-nos questionar sobre até “que ponto um 

mosteiro pode ser entendido como um espaço fechado?” Noutros locais, como no 

México e no Peru, estes locais simbolizam a ascensão, a riqueza e o prestígios das urbes 

em construção e/ou reconstrução, dado que o tecido social envolvido no processo 

fundacional destas casas de religião, tal como em S. João, era da elite124. 

 É igualmente incontestável que a sua estruturação vai no sentido da procura de 

uma idealização, de um dogma de perfeição, que não se coaduna com a vida mundana e 

que opera, por isso, uma espécie de rotura com a demais colectividade. O espaço 

conventual emerge como uma reprodução espacial, de um ideal que colide com o 

restante meio. Diz-nos o autor citado que “É seguramente em atenção a esta perspectiva 

que as instituições monásticas têm sido definidas como “sistemas fechados”, espaços 

interiormente marcados por um controle maximizado sobre a mobilidade individual e 

sobre o espaço físico em que ela se exerce e, por isso, rejeitando formulações espaciais 

e vivenciais extrinsecamente concebidas”125.  

Também há ainda a considerar a ideia de limite, que sempre comporta o espaço 

conventual. Esta, por sua vez, é fortalecida igualmente pela ideia de (não) transgressão, 

que estes espaços físicos, geralmente com a sua estrutura murada, enfatizam.  

É igualmente interessante considerar as teias de relações desenvolvidas entre o 

mosteiro e o exterior, caracterizadoras do próprio espaço monástico126. Não interessa 

aqui ter uma visão dualista, ou de oposição “que poderiam traduzir-se nos binómios 
                                                
123 BPARPDL, MON 032, nº17. 
124 No caso do México e do Peru a importância dos conventos de monjas era tão evidente que chegava ao ponto de estes edifícios 

funcionarem como cidades dentro de cidades. Significavam a riqueza e a opulência das urbes, assistindo-se por isso mesmo a um 

grande florescimento dos mesmos. Cf.Cristina Ratto, “La Ciudad dentro de La Grande Ciudads. Las Imágenes del convento de 

monjas en los virreinatos de Nueva Espana e Perú”.Annales del Instituto de Investigaciones Estéticas, nº 94, 2009, p.59-92. 
125 Rui Cunha Martins, Património parentesco e poder. O Mosteiro de Semide do século XII ao século XV, Lisboa, Escher, 1992, 

p.83.  
126  Rui Cunha Martins, ob. cit., p. 83. 
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dentro/fora, interior/exterior, claustro/século sagrado/profano”, mas interagir o mosteiro 

com o espaço exterior e não visualizar estas relações através e tão somente com base em 

critérios, “oposição e diferença” “como se os contactos entre um espaço concreto e os 

que lhe são exteriores e englobantes traduzissem o encontro entre duas realidades 

independentes entre si”, mas sim reconhecer um complexo processo de interpenetração 
127. 

É assim possível avaliar os âmbitos de interacção entre o convento e o exterior. 

Os dotes de religião simbolizam a transplantação dos dotes de casamento. Nos rituais de 

admissão das professas, o âmbito do simbólico é trespassado, por alusões, generalizadas 

no século. Por outro lado, o enlace da monja com Cristo, com o formalismo da 

colocação do anel, sem dúvidas que partilha semelhanças com o da cerimónia efectuada 

no mundo laico128.  

 

 Pelo que ficou atrás expresso, infere-se que a fundação do convento de S.João de 

Ponta Delgada obedeceu uma lógica contextualizante de expansão e proliferação dos 

espaços monásticos, por toda a cristandade europeia. Não se configurou, portanto, como 

uma tendência isolada. 

 O convento fundado por Manuel Martins Soares, rico mercador e Maria Jácome 

Raposo, ambos representantes da elite micaelense, teve como objectivo principal fazer 

ingressar duas filhas do casal, propósito este, que vinha sendo já acalentado há algum 

tempo pelos instituidores. 

Era condição essencial que as ingressas tivessem ascendência nobre e/ou 

correlação com os fundadores no caso de se tratar de parentes pobres. 

Verificamos igualmente que encerrar os elementos femininos no mosteiro era 

um meio de alcançar a protecção e o crescimento do património familiar. Era menos 

oneroso dotar as jovens para o convento de que para o matrimónio 129.  
                                                
127 Rui Cunha Martins, ob. cit., p.84. 
128 Rui Cunha Martins, ob. cit., p.85. 
129  Rui Cunha Martins, ob. cit., p.86. “E se a Igreja fornecia um suporte ideológico para a fundação de mosteiros, tornados bens de 

família e sustentáculos de poderes vários, do mesmo modo o fornecia para a entrada de mulheres para os mosteiros, na segunda 

metade do século XII. Na realidade, se a experiência religiosa, se o matrimónio místico  deixa de ser um facto isolado e se 

transforma num fenómeno social é porque, por um lado, adquire uma função na sociedade e, por outro, a Igreja divulga, neste 

século, os temas da virgindade de Maria e de Jesus como esposo da alma. A Igreja, sempre mais a favor da virgindade que do 

património, não só fornecia uma resposta para a busca de uma experiencia acção de instrumento ou mesmo de vítima que a filha se 

torna para benefício da linhagem” Maria Helena da Cruz Coelho; Leontina Ventura “A mulher como um bem e os bens da mulher” 

in AAV, A mulher na sociedade portuguesa. Visão histórica e perspectivas actuais, Coimbra, Instituto de História Económica e 

Social, Faculdade de Letras, vol. I, 1986, pp. 61-62.  
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Nesta esfera de interesses, confundem-se por vezes, as vontades: as vontades dos 

fundadores, as vontades dos dotares e as vontades das professas. 

 Embora, na maioria das vezes, as estratégias políticas e socioeconómicas se 

interligassem, podiam, no entanto, sobrevir motivações consagradas ao misticismo, 

genuínas e livres seguidas por algumas jovens. 

 

   

 

 

  
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                                                                                                                          
 



 54 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 A Construção do Património 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

1. Formas de Aquisição e estruturação do Património. 

  

Depois de efectuada a análise da instituição e fundamentos do Mosteiro de S. 

João, passemos agora àquele que constitui o principal objectivo deste trabalho: o estudo 

do património do Convento de S. João de Ponta Delgada, no século XVII.  

Neste capítulo estudar-se-á o processo de constituição do património fundiário 

do mosteiro de S. João no século XVII, desde a sua fundação em 1602 até à última 

aquisição feita em 1694. 

 Na disposição do presente capítulo optou-se por abordar, em primeiro lugar,  as formas 

de aquisição e estruturação do património, a que se seguirá um ponto 2 concernente à 

composição do património de S. João.  

 Mas,  primeiramente definiremos aquilo que é entendido como estrutura material 

do convento, sua igreja, espaço e infra-estruturas. Torna-se importante, sob o ponto de 

vista da sua construção, distinguir a composição do núcleo central do património do 

mosteiro, como se foi compondo, estruturando e renovando ao longo do tempo. 

Por outro lado é também portanto prioritário perceber de que forma o Convento de S. 

João de Ponta Delgada constitui o seu demais património, bem como seguir o processo 

de acumulação dos seus bens.  

Para a concretização destes objectivos, teremos como suporte o documento instituidor 

do Convento de S. João, todas as escrituras de dote, compras e arrematações que 

encontrámos no núcleo documental do supracitado convento.  

Manuel Martins Soares e sua mulher, os fundadores, decidiram erguer na sua 

residência uma igreja de São João, para com ela fundarem um mosteiro de freiras. 

Faleceu, no entanto, o primeiro sem que o projecto se concluísse130. Por morte deste, 

estava erguida a Igreja, coro e campanário, dando Maria Jácome Raposo continuidade à 

construção, sob orientação do Bispo de Angra, D. Jerónimo Teixeira Cabral131.  

                                                
130 Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da Província de S.João Evangelista das ilhas dos Açores, Ponta Delgada, Instituto 

Cultural de Ponta Delgada, 2ª edição, 1994, vol. II, p.127. 
131Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas …, ob. cit. «e sua molher que ficou já uelha, continuou com as obras, ate acabar o ditto 

Mosteiro com suas officinas, e orta», 1994, p. 127; Nestor de Sousa, A Arquitectura Religiosa de Ponta Delgada nos Séculos XVI a 

XVII, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1986, pp. 352-354; Sérgio Resendes “O Convento de S.João”, in Insvlana, Ponta 

Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, nº61, 2005, p. 16:“Outrora situado numa das zonas mais prestigiantes de Ponta 

Delgada, ao referido convento corresponde actualmente todas a área compreendida entre o Largo de S. João, Rua de São João e Rua 

António J. Nunes Silva, inserido entre o Convento de Santo André e o da Graça.”; Numa fotografia aérea de Ponta Delgada no 

Século XX, podemos visualizar o espaço ocupado pelo convento de S. João e respectiva área envolvente. Pedro Cordeiro, apud 

Sérgio Resendes, ob. cit. p. 31. 
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  Apesar dos informes não serem abundantes, foi possível apurar alguns 

elementos acerca da sua localização e da sua construção. Por um documento de dote 

celebrado em 4 de Outubro de 1594, por Manuel Martins Soares e sua mulher, estes 

referem que tinham feito uma igreja junto das suas casas de residência  
 

 “he acabada ela/ha hemvocasão della seria do/bem aventurado apostolo he/vangelista São João ha 

coall/jgreja pera a fabriqua e repajro da djta Igreja que asjm/feito hum granel e hua /tulha telhada que de 

baixo do dito gra/nell estaua feita de padre de/baRo e coberta de telha//132. 

 

Igualmente no documento de “Dezestimento das Madres Maria de Chrisptho e/suas 

filhas ao conuento de S. Joam”133 lê-se que  
  

 “fassão hos Rebabolos desta Igreja hum no al/tar mor com húa Imagem em vulto de hum ho/mem do 

apostolo São João evangelista e ou/tra no altar de nossa senhora d’aprezentação com/houtra Imagem em 

vulto comforme a Inuoca/são do altar e houtro Retabolo de Sam/lazaro/henfermo e se prouera a Igreja de 

todos os mais/hormamentos nesesarios”134.  

 

 Esta preocupação com a ornamentação da Igreja também é detectada por outros 

historiadores, noutros espaços lusos. Rui Carita cita esta mesma preocupação para o 

Convento de Santa Clara do Funchal, onde por volta de 1667 se colocaram, com vista 

ao seu embelezamento, um conjunto de azulejos “de monumental valor” na nave da 

igreja. Na mesma linha, as religiosas de S.João empenharam-se na produção dum 

sacrário de prata, para o qual trabalho terão contratado os serviços de um conhecido 

ourives, Simão Lopes, por volta de 1662135. Pelo mesmo documento de 1594, citado 

atrás, ficamos a saber que pelos rendimentos dos chãos de umas casas palhaças, que 

estavam defronte do mosteiro, se haveria de fazer “adro ha dita Igreja”136. 

 Joaquim de Cândido Abranches, no seu Album Michaelense acrescenta mais 

pormenores de localização, hoje ainda reconhecidos, confirmando a sua localização na 

                                                
132 BPARPDL, MON 035, Nº13, Doação de Manuel Martins Soares e a senhora sua mulher Maria Jácome Raposo, de uma tulha e 

granel, feitos na sua propriedade onde residiam, junto da Igreja que ergueram de invocação a S. João Evangelista. Doação feita à 

Igreja com objectivo dos seus rendimentos reverterem para sustento e restauro da mesma, fls. 1vº-2. 
133 BPARPDL, MON 171, nº2 [Dezestimento das Madres Maria de Chrispto e/suas filhas ao conuento de S. Joam]. 
134 BPARPDL, MON 171, n º2, fl. 2. 
135 Pela mesma altura terão erigido no interior do convento uma capela dedicada a S. Gonçalo de Amarante. Rui Carita, História da 

Madeira (1600-1700). As dinastias Habsburgo e Bragança, Funchal, Secretaria Regional da Educação Juventude e Emprego, vol. 

III, 1989, p.336. 
136 BPARPDL, MON 171, n º2, fl. 2. 
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freguesia de S. Sebastião, entre os conventos da Graça e de Santo André. O mesmo 

autor ainda destaca a proximidade e pouca distância do mercado da cidade137. 

 Já José de Torres salienta que, em 1611, Filipe de Portugal, por resposta a um 

pedido da abadessa e religiosas, ordenou à Câmara Municipal de Ponta Delgada que 

encaminhasse água do cano real para o sobredito Convento. Era intenção do convento 

fazer um chafariz, semelhante ao já existente dos Jesuítas. Com isto pretendia-se que as 

religiosas não passassem privações a este nível e regulava-se, ao mesmo tempo, que o 

chafariz fosse de utilidade pública. O Rei concede o que lhe foi solicitado, satisfazendo 

não apenas a vontade expressa pelas religiosas como também do povo em geral, 

Corregedor da Câmara, Juiz de fora, Oficiais da Câmara, Misteres e “pessoas de 

governanças”138. 

 O mesmo autor salienta, ainda, que em 1674 a igreja já apresentava problemas 

na sua estrutura, sendo alvo de morosa reconstrução. Esta obra foi possibilitada pelos 

dotes de entrada de mais religiosas e por autorização do então bispo de Angra, D. Frei 

Lourenço de Castro. Sérgio Resendes afirma que, segundo Ernesto do Canto, em 1688 a 

Capela-mor foi mudada para o topo Norte da Igreja139. Por volta de 1754, findos os 

retábulos em talha dourada da capela-mor e da capela de S. José no Corpo da Igreja, 

faltariam ainda no seu interior diversos ornamentos, com particular incidência ao nível 

dos douramentos e pinturas. Nesta altura, a existência de 80 religiosas, ou seja mais 10 

do que o estipulado, poderá explicar a realização de tais investimentos nas obras da 

Igreja e dormitórios140. 

Com a extinção das ordens religiosas, após duas visitas efectuadas em 25 e 29 de 

Fevereiro de 1832 por D. Pedro V141, as últimas freiras foram expulsas pouco depois e 

transferidas para os Conventos de Santo André e da Esperança, outras “preferindo 

algumas dellas gozarem as liberdades do século”142. Teria sido o edifício inspeccionado 

então com o propósito de estabelecer o Regimento da Rainha D. Maria II e, 

                                                
137 Joaquim Cândido  de Abranches, Álbum Michaelense, 1869, ob.cit., p.14. 
138 Cf. Sérgio Resendes, ob. cit. p. 18; José de Torres, “Translado da provisão d’âgoa do Convento de S.João, in Variedades 

Açorianas, Tomo XII, fl. 216. 
139Cf. Sérgio Resendes, ob. cit. p.19; Açoriano Oriental de 11 de Fevereiro de 2006. 
140Cf. Sérgio Resendes, ob. cit. pp. 18-19; José de Torres, “Convento de S. João Ante Portam Latinam de Ponta Delgada”, in 

Variedades Açorianas, Tomo IV, fl. 199-200.  
141 Sérgio Resendes, “O Convento de S. João”, in Insvlana, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, nº61, 2005, p. 16. 
142 Joaquim Cândido de Abranches, Álbum Michaelense, 1869, ob.cit., p.15. 
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praticamente durante um século, instala diversos Batalhões de Infantaria, passando 

assim a desempenhar as funções de quartel militar143.  

 Já em 5 de Agosto de 1946, o Tenente-Coronel Santos Costa, em nome do 

Ministro das Finanças, entregou o Convento à Câmara Municipal de Ponta Delgada para 

esta, por sua vez, o entregar à “Sociedade Teatro Micaelense”, encarregue de reconstruir 

o imóvel num espaço de 4 anos. Nesta altura o edifício encontrava-se num elevado 

estado de degradação144. A 12 de Agosto de 1946 é então demolido tudo o que restava 

do Convento e Quartel, restando apenas a pedra do nicho do frontão e os elementos 

decorativos envolventes, que foram conservados no Museu Carlos Machado145. 

 Em 2006, na sequência do revolvimento de terras para um empreendimento 

urbanístico, nomeadamente para a construção de um parque de estacionamento 

subterrâneo em frente ao Teatro Micaelense precisamente onde antes se localizava o 

Convento de S. João, surgiram alguns vestígios do anterior estabelecimento. As obras 

foram suspensas para que se fizesse um estudo de avaliação do local. Esta intervenção 

arqueológica teve como móbil testemunhar a existência de vestígios da actividade 

humana com valor patrimonial do antigo convento. Os trabalhos arqueológicos foram 

efectivados na primeira quinzena de Maio, altura em que ainda se puseram a descoberto 

níveis ainda mais antigos de ocupação do solo do supracitado convento. Do espólio 

constam materiais de construção, cerâmicas comuns, cerâmicas vidradas a branco com 

decoração, vidro, ossos e azulejos. O espólio foi depositado na Direcção Regional da 

Cultura, que procedeu à dessalinização das cerâmicas, para fins de restauração e 

conservação material146. 

 

 

 

 

 

 

                                                
143 Cf. Sérgio Resendes, ob. cit. pp. 18-19 
144 Cf. Sérgio Resendes, ob. cit. pp. 25-26. 
145 http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/fotos/caa/c22122009102554.JPG Centro de Conhecimento dos Açores. Site acedido pela última 

vez a 20.9.2011. 
146 http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/fotos/caa/c22122009102554.JPG Centro de Conhecimento dos Açores. Site acedido pela última 

vez a 20.9.2011. 
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Figura 1 

 

  
 
Legenda: Cerâmicas vidradas a branco com decoração 
Fonte: http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/fotos/caa/c22122009102554.JPG Centro de Conhecimento dos Açores. Site acedido pela 
última  vez a 20.9.2011. 
 

 

 Também foi localizada uma cisterna de menor dimensão e restos do lajeado do 

antigo claustro. O levantamento manual do lajeado, apoiado por uma escavação 

mecânica, pôs a descoberto um muro alçado com pedra mal aparelhada que, pela sua 

localização, a equipa de arqueologia pressupôs tratar-se de outra cisterna de maior 

dimensão. O objectivo destes arqueólogos foi o de preservar, tanto quanto possível 

fosse, o remanescente destes vestígios que narram uma história com 400 anos 147 .   

Em relação à constituição do património em geral, como se disse, a dotação 

inicial funcionou como um “alimento essencial” para a fundação d espaço monástico. 

Os dotes das religiosas contribuíram, igualmente, como suporte económico da 

edificação, ao mesmo tempo que funcionaram como garantia sobrevivência económica 

da comunidade.  
                                                
147 Archeocelis, Memorando dos Trabalhos Arqueológicos realizados no parque subterrâneo no Largo de São João em Ponta 

Delgada, Ponta Delgada, 2006. Agradeço à colega Fátima Sousa, os dados fornecidos a este respeito. 
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 As questões que agora se colocam é se compras e as arrematações vêm reforçar 

a economia do cenóbio, se ao longo do tempo foram adquiridas propriedades como 

forma de suprimento das necessidades essenciais da comunidade, e/ou por necessidade 

de organização e/ou reorganização do espaço. 

 Pela incorporação patrimonial da primeira dotação, o Convento de S.João de 

passou a dispor do rendimento de 31 propriedades, 23 delas no concelho de Ponta 

Delgada. Nos demais concelhos da ilha verifica-se uma expressão francamente menor 

(cf. Quadro nº5). 

     

 

QUADRO Nº5 

Frequência das propriedades contidas na dotação inicial 

Distribuídas por concelhos  

[1579 -1601] 148 

 

 

 

  Os bens constituidores do património do Convento de S. João, que aqui nos 

propomos analisar, resultaram de uma acumulação gradual. Desde 1602, altura da 

dotação inicial, até pelo menos 1694, vários foram os ritmos da formação 

patrimonial149. Entre estes dois marcos cronológicos ter-se-á constituído parte da 

                                                
148  BPARPDL, MON 171, nº 56 [Título das escripturas das/propriedades contheudas no dote que/ está lançado neste liuro a rol. 1.] 

Cf. Apêndices, tabela nº5. 
149 Já no estudo da formação patrimonial de Pêro Anes do Canto, Rute Dias Gregório salienta os diferentes ritmos e formas de 

aquisição da propriedade, bem como as lacunas da documentação dos processos. Entre outros, podemos salientar: “Todos os bens 

constituintes do património de Pêro Anes do Canto foram fruto de acumular progressivo, desde 1505 até, pelo menos, 1547. Entre 

estas duas balizas cronológicas ter-se-á construído o empório, se tomarmos como referência os inúmeros actos de compra/venda e 

de dada em sesmaria, mas, também, os dotes de suas esposas, os escambos, o trespasse, a arrematação e as mercês régias. Claro que 

nem toda a propriedade se encontra, hoje, confirmada em termos de escritura de aquisição, nem por outras formas conseguimos 

documentar todos os processos de obtenção destes bens, urbanos e rurais”. Cf., Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto: Um 

homem e um património (1473-1556), Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 2001, p.137. 
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propriedade do Convento150. Deste modo, foi-nos possível obter um panorama geral das 

modalidades de aquisição (Gráfico 2). 

. 

 

GRÁFICO Nº2 

Aquisições do Convento [1602-1694] 

Valores percentuais 

 
 

 

 
 

 O gráfico nº2 demonstra que o património do Convento de S. João de P. Delgada 

cresceu inicialmente, e sobretudo, através dos dotes. Estes vieram a revelar-se como a 

forma jurídica de aquisição com mais expressão no processo cumulativo dos bens do 

cenóbio, logo depois da instituição original. À semelhança de Chelas, a localização 

central do Convento de S. João de Ponta Delgada e a composição social das religiosas 

recolhidas evidenciam que os grupos com maior destaque, como sejam os mercadores e 

os nobres, abrigam dentro dos muros conventuais as suas mulheres. Tal elemento vem 

demonstrar o florescimento financeiro dos dotadores e/ou dotadas, tal como enuncia 

uma promessa de estabilidade económica para o cenóbio151. 

                                                
150 Sabemos que o Convento prossegue a sua política aquisitiva após Seiscentos, no entanto, lembramos, que esse período  não é 

objecto do presente estudo. 
151  Cf. Maria Filomena Andrade, O Mosteiro de Chelas. Uma comunidade feminina na Baixa Idade Média. Património e Gestão, 

Cascais, Patrimonia Histórica, 1996.  
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Verifica-se igualmente uma clara simultaneidade epocal entre a dotação dos 

fundadores e a afluência do maior número de dotes recebidos pelo cenóbio. Portanto, à 

altura dotação inicial veio juntar-se a época de maior expressividade dos dotes, 

coincidente com a admissão das primeiras religiosas. No decorrer da centúria, o 

convento celebrará outros contratos de dote, aspecto, aliás, que predominará sempre no 

panorama aquisitivo, com maior ou menor destaque. 

No quadro geral das propriedades adquiridas pelo Mosteiro, os dotes 

representam 74% das aquisições e as compras 23%. A esta avaliação associam-se ainda 

as arrematações com 3% das ocorrências. 

No tocante às compras efectuadas pelo Convento de S.João, estas aquisições 

podem dar-se na confluência de interesses económicos de natureza diversa. Podem, por 

um lado, reflectir a necessidade de adquirir mais propriedades para melhorar os 

rendimentos do cenóbio. Já no âmbito de uma política de aquisições, podem também  

revelar a intenção por parte do mosteiro em desenvolver zonas de influência e de 

exploração sob o seu controlo. Na prossecução da mesma política de gestão terão tido 

interesse em continuar na ocupação dos solos mais férteis da ilha, preocupação que lhes 

garantia uma maior produtividade pelo consequente maior granjeio das colheitas. Tudo 

junto desencadearia uma necessidade e indispensabilidade de aumentar e fortalecer o 

estabelecimento de propriedades em determinadas zonas da ilha.  

 

 

1. 1.Os Dotes. 
 

O dote de religião encontrava paralelismos muito grandes com os dotes de 

casamento porque, à semelhança destes, destinava-se a compensar o contributo do 

encargo assumido (pelo futuro marido e/ou mosteiro) no sustento do elemento não 

produtivo feminino.  

Assim, de acordo com as prescrições do Direito Romano, entre o dote de casamento 

e o dote religioso podemos encontrar-lhes as seguintes similitudes: ambos são 

devolvidos aos dotadores, caso o acto não se concretize; o destinatário é o marido e/ou o 

convento e não a noiva; o dote de entrada em religião, ao contrário do nupcial, deve 

consubstanciar-se em bens produtivos, que não sofram desvalorizações temporais; este 

também não pretende ser uma antecipação daquilo que a dotada receberá por legítima, 
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uma vez que, raramente, o mosteiro prescinde das heranças paternas e nalguns casos de 

até de outros familiares; os bens dos dotadores ficam sujeitos ao pagamento global dos 

dotes, com a agravante de que o pagamento nunca é completamente concretizado, 

hipotecando os bens anualmente e perpetuamente152. 

Entre 1602 até 1689 contabilizamos um total de 50 escrituras de dote constantes do 

fundo arquivístico consultado.  

 Sabe-se que os dotes de religião desempenharam, no caso micaelense, um papel 

decisivo na admissão das religiosas às casas conventuais, embora tal facto não se 

consubstanciasse com a primeira regra fundada por Clara de Assis, em 1253, a qual 

defendia tanto a clausura como a absoluta pobreza. Esta situação encontra, em si 

mesma, os fundamentos para a sua não concretização, porque impedidas de quebrar a 

clausura, impedidas ficavam também de angariar esmolas para seu sustento153. Já em 

1219 a Santa Sé terá aplicado às Clarissas, através do Cardeal Hugolino, a Regra de São 

Bento, “pela qual são apenas obrigatórios para as mulheres consagradas os votos de 

obediência e clausura”154. Aliás, a este respeito Gaspar Frutuoso comenta que as 

religiosas fundadoras do Convento de Santo André em Vila Franca do Campo eram 

todas da primeira regra155. No entanto, a sua extrema pobreza precipitou esforços do 

Capitão Rui Gonçalves da Câmara e dos familiares das religiosas para alcançarem de 

Roma menos austeridade e autorização de aquisição de alguma forma de rendimento 

para a comunidade de religiosas. Diz ainda o cronista que a dedicada observância da 

comunidade ceifava então muitas vidas por falta de meios de sobrevivência156.  

                                                
152 Maria Margarida Lalanda ob. cit., 1987, pp.45-46. 
153 “Sendo vedado às Clarissas quebrar a clausura para irem angariar esmolas, o dote tornou-se imprescindível para garantir a 

subsistência individual e a sobrevivência da comunidade sem depender das boas-vontades alheias. Por isso, e de acordo com estudos 

feitos para os séculos XVI e XVII, era impossível uma postulante a Clarissa vir a ser aceite num convento se o respectivo dote não 

fosse entregue (pelos pais, por outros familiares, até por instituições expressamente fundadas para tal, as chamadas 

«administrações» dos bens de beneméritos) ”, Maria Margarida Lalanda, ob. cit. 2000, p.354. 
154 Maria Margarida Lalanda, ob. cit, 2000, p.353. 
155 A este respeito, Fr. Agostinho de Monte Alverne  refere que o Convento de Vila Franca do Campo terá obtido breve por volta de 

1533.  Cf. Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da Província de S. João Evangelista das Ilhas dos Açores, Ponta Delgada, 2ª 

edição, Instituto Cultural de Ponta Delgada1994, p. 264. 
156 “São todas as de Vila Franca da primeira regra de Santa Clara, pela qual causa, por não terem rendas, nem fazenda alguma em 

comum, nem em particular, e guardarem ao pé da letra a pobreza da regra, tomou o dito Capitão Rui Gonçalves da Câmara cargo 

delas e por sua devoção [sic] as provia de todo o necessário. No qual modo de viver perseveraram vinte anos; e por a qualidade da 

terra e não sofrer e passarem muitas necessidades, por não haver na ilha quem pudesse suprir com sua fazenda o que o senhor dela 

podia, por ser muito rico e poderoso, enfermava, muitas e morriam, de modo que se temeu despovoar-se o mosteiro. Então por 

conselho de letrados e homens prudentes, determinaram, buscar dispensação em algumas coisas, como em poderem ter renda em 

comum, e em outras asperezas, com que por serem mulheres fracas e debilitadas, já não podiam. Mandaram então seus pais e 

parentes impetrar dispensação a Roma e desta maneira vivem há mais de quarenta anos depois da dispensação, guardando em o mais 
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 Geralmente eram os progenitores que, na sua grande maioria, entregavam os 

dotes ao Convento. Outras vezes eram os irmãos mais velhos que se responsabilizam 

em fazer cumprir um acordo estabelecido anteriormente pela família. Em São João 

podemos destacar Luís Gago Raposo que faz dote a sua irmã, Joana da Cruz, da sua 

legítima “que lhe pertença/a erdar de sua maj innes tauares ra/poza pera que ella seja 

frejra profe/ssa e lhe da toda a dita legitima pera/seu dote de freira professa”157. 

  Temos também informes que comprovam que seriam, por vezes, as próprias 

religiosas a dotarem o Convento. Geralmente tal sucedia quando os progenitores já 

tinham falecido. 

 Os dotadores que revelavam a intenção de colocarem as filhas em espaços 

conventuais, quando percebiam que lhes restava pouco tempo de vida, dotavam e 

emancipavam as suas filhas por forma a que na sua orfandade possuíssem meios de 

sobrevivência e posses para se recolherem nas casas de religião. Tal aconteceu com 

João Gonçalves e Ana Gonçalves sua mulher. Na escritura celebrada em 15 de 

Fevereiro de 1607  na presença do juiz de fora, o licenciado Gonçalo Pires,  fizeram 

doação entre vivos  às suas filhas Isabel Gonçalves e Luzia Gonçalves, equiparando-as  

economicamente aos demais descendentes158. Por meio desta doação Luzia Gonçalves 

ingressa no Convento de S. João, como nos prova a escritura de ratificação e obrigação 

de 1607.6.30, já com o nome de Luzia do Espírito Santo. Entra em companhia da irmã, 

Maria de Santa Luzia. A ratificação do dote confirma a  entrega de 5 moios de renda e 

140$000, mais três moios para a arca pessoal das professantes, conforme disposição do 

Bispo D. Jerónimo Teixeira Cabral159. 

Maria Margarida Lalanda ressalva que embora a entrada das jovens implicasse um 

dote, este só seria entregue pouco antes da profissão160. Os dotes analisados no presente 

estudo confirmam-no. A corroborá-lo, Pedro Borges de Gândia e sua mulher Maria de 

Medeiros, no dote que fazem dote à sua filha Guiomar do Espírito Santo em 1606.5.12, 

mencionam que “Pellos coais trezentos/mil reis se obriguou o dotador a entregar ao 

convento tanto que a dita sua filha professar comforme helle dito dotador por sim e 

                                                                                                                                          
a primeira regra de Santa Clara. Com o exemplo deste convento, que foi o primeiro das ilhas dos Açores, se fundaram depois pelas 

outras ilhas alguns todos da ordem de Santa Clara”, Cf., Gaspar Frutuoso, Livro Quarto das Saudades da Terra, Ponta Delgada, 

Edição do Instituto Cultural de Ponta Delgada, vol. II, 1981, pp. 347-348. 
157 BPARPDL, MON 032, nº17. 
158 BPARPDL, MON 039, nº7. 
159 BPARPDL, MON 039, nº10, fl. 2-vº. 
160 Maria Margarida Lalanda ob. cit., 1987, p.54. 



 65 

sem/nome de sua molher a emtreguar ao dito Comvento/tanto que a dita sua filha 

professar Comforme/suas regras e estatutos hum mês antes da profissam”161. 

  Pelo mesmo dote também se apreende que, no ano de noviciado, os dotadores 

eram obrigados a fornecer ao convento uma quantia para sustento da jovem ingressa, 

pelo que concediam mais 2 moios de trigo até à profissão, além de acrescentarem 5 

moios de trigo para a sua caixa pessoal, cujo rendimento estava a jovem autorizada  a 

cobrar aos rendeiros, caso não cumprissem os contratos162. A caixa pessoal significaria 

uma forma de gestão autónoma por parte das religiosas?  

  Confirmámos a sua existência através das cartas de entrega e de ratificação de 

dote, onde com relativa frequência sobrevém uma cláusula que delibera que certos 

rendimentos em trigo e/ou dinheiro se destinam às arcas pessoais das futuras religiosas, 

para os seus castos particulares durante toda a sua clausura163. Catarina de Cristo, filha 

do licenciado António Pimentel, seria contemplada com um moio de trigo para a sua 

caixa pessoal, para usar com bem entendesse, do qual rendimento podia dar quitação 

todos os anos aos rendeiros das propriedades a ele afectas164. 

 Quando acontecia serem duas irmãs a serem contempladas era vulgarmente 

combinado, entre os dotadores e o convento, que aquela que sobrevivesse à outra, 

auferiria igualmente do trigo da irmã (que normalmente rondava o moio e meio por 

cada). Quando ambas falecessem, passaria tudo para a posse do mosteiro165. No caso 

das madres Maria de Santa Luzia e Luzia do Espírito Santo, irmãs, não fica nenhuma 

quantia especificada para as suas arcas pessoais, mencionando-se apenas que dos três 

moios de renda, e dos 140$000 doados ao convento, uma determinada quantia será 

reservada para as suas caixas pessoais, segundo as designações do Bispo D. Jerónimo 

Teixeira Cabral. Tal aconteceria após a morte de Ana Gonçalves, mãe de ambas166. Já a 

madre Guiomar do Espírito Santo receberia por herança para a sua caixa pessoal, após 
                                                
161 BPARDL, MON 040, nº3. Do mesmo modo e para termos outro exemplo, Pedro Martins da Cortes procede, por Ratificação de 6 

de Abril de 1671, à entrega do dote de Águeda do Sacramento, a qual tinha acabado o seu  ano de noviciado e  estava  quase a  

professar.  Também se esclarecia que já lhe tinham feito uma escritura de  dote  em 1 de  Outubro de 1669”. Cfr. MON 171, nº 65, 

fl. 291. 
162 BPARPDL, MON 040, nº3: pelo que se lê a fl. 2: “deixari/am pera a caixa e uzos da dita sua filha simquo moios de/triguo … 

pera sua caixa e uzos nesesarios e semdo cauzo/que a dita sua filha queira o que assim lhe ouuer de dar/pera sua caixa e usos 

mãodallo cobrar por algua pesoa/de fora do Comvento pera dahi se aproveitar do dito/triguo e olhar he com feito rizar que os 

rendeiros a que/m os mosteiro tiuer arendado as propriedades”. 
163 Cf. Maria Margarida Lalanda ob. cit., 1987, p.54. 
164 BPARPDL, MON 171, [Dote de 23 de Setembro de 1609], fls. 37-40] 
165 Cf. Maria Margarida Lalanda ob. cit., 1987, p.85. 
166 BPARPDL, MON 039, [Dote de 30 de Junho 1607], fls. 2-2v]. 
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falecimento de seu pai Pedro Borges de Gândia e de sua mãe, 5 moios de trigo  por cada 

um167. 

 Respondendo à questão formulada, se a caixa pessoal radicaria numa forma de 

gestão autónoma, pode-se dizer que sim, mas com algumas reservas. O facto de algumas 

religiosas possuírem alguns bens apartados do convento, dos quais podiam tirar algum 

rendimento, é evidente. No entanto a exiguidade dos casos detectados não demonstra 

que existisse, paralelamente, dois tipos de gestão: uma do Convento, outra das 

religiosas. 

Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, por exemplo, demonstra a existência 

deste género de gestão para a abadia cisterciense de Santa Maria do Lorvão168. 

 Por outro lado, o  contrato de dote implicava uma ratificação169, coincidente com 

a data próxima da profissão. Pedro Borges de Sousa dota duas filhas, Ana de Santiago e 

Maria da Ressurreição, por escritura pública feita nas notas do Tabelião João das 

Póvoas a 11 de Janeiro de 1618. O dote compunha-se por um 1 moio de renda anual e 

40$000 para a sacristia e seria ratificado a 20 de Agosto de 1621170. De igual modo 

procedeu Manuel da Câmara de Sousa, cidadão e morador na cidade de Ponta Delgada, 

ao fazer ratificação do contrato de dote “e por coantos a ditta/sua filha estaua Recolhida 

no dito Conuento do tempo/do ditto Dotte atte o présente; e lhe tinha satisfeito com os 

allementos”171.  

 De forma sucinta, podemos afirmar que a entrada da donzela no convento 

implicava um contrato de dote172, com doação de alimentos para o ano de noviciado e 

uma ratificação da primeira escritura aquando da proximidade da profissão. 

Similarmente é perceptível a valorização dos dotes ao longo da centúria. Nas 

primeiras décadas apuraram-se valores que rondavam os 300$000. Em 1665 os dotes já 

                                                
167 BPARPDL, MON 171, nº 8 [Entrega de dote de  12  de Junho 1609], fls. 25-25v]. 
168 Cf. Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, O Domínio de Santa Maria do Lorvão no Século XIV, Lisboa, Temas 

Portugueses, 2001, pp. 85-99. 
169 “A escritura da ratificação do dote fica em posse do convento, devendo mesmo ser-lhes entregues dois traslados: um para o Livro 

do Tombo, e o outro « para andar de fora para a arrecadação de suas rendas». A recepção do dote compete ao síndico, ou, na sua 

ausência, à abadessa; quando o mosteiro tem padroeiro, é este quem disso se encarrega. Pouco tempo, após a escritura de entrega e 

ratificação, o sindico toma posse das terras dotadas, que poderão ter já sido vistas e avaliadas antes da aceitação.” Cf., Maria 

Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Admissão aos mosteiros de Clarissas…ob.cit., 1987, p. 32. 
170 BPARPDL, MON, 040, nº 3: Ratificação de Dote de 1621.8.20. 
171 BPARPDL, MON 171, nº 62 fl. 267 v. Escritura  feita nas notas do tabelião Pedro Correia Chaves, continuada aos 20 dias de 

Novembro do ano de 1663.  

Cfr. Maria de Sá Nogueira Lalanda, Do Convento de Jesus na Ribeira Grande (S.Miguel), no Século XVII: As cartas de dote para 

freira, Ponta Delgada, Separata da Universidade dos Açores, 1995, p. 121. 
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ascendiam a 360$000173. É possível demonstrar esta tendência, por exemplo, pela 

ratificação de dote feita por Manuel da Câmara de Sousa, cidadão, cujo valor comporta 

360$000 acrescido dos usuais 20$000 para sacristia174 

  
  “e para a dita com/tia era hum mojo de trigo de foro fixo nas terras/de Alexandre Correa de Souza cittas no 

Lugar da/Relua e mejo mojo no lugar das feiteiras na mão/de Sebastião Gomes em preço de cento e ojtenta 

mil reis/a rezão de cento e ujnte mil reis por mojo e para/a contia do dito Dotte e sancristia faltauão 

duzentos/mil reis os coaes o dito Retifficante entregou perante/mim tabellião e dittas testemunhas em 

dinheiro de com/tado a dita Reuerenda Madre abbadeça e sindiquo/que se Recolheo para e dentro do dito 

Conuento para se meter/no archiuo de tres chauez, em qye se prefazia toda/a contia do ditto Dotte sancristia 

e allementos de/que o dito conuento ficaua satisfeitos para a dita sua/filha auer de professar e ser Rellegiosa 

no ditto/Conuento seruindo nelle a Deos nosso senhor” 175. 

  

  Pela citação aqui transcrita, podemos observar também o que implicava 

satisfazer um dote e o cuidado com que o dinheiro recebido era guardado. Só a título de 

exemplo176, neste caso concreto foi necessário, ao dotador, valer-se do rendimento de 

uma terra que tinha aforada na Relva a Alexandre Correia de Sousa, que rendia 1 moio 

de trigo, de outro meio moio de terra que possuía  nas Feteiras, do qual  Sebastião 

Gomes pagava 180$000 de foro, para além da entrega que fez ao convento de  200$000 

em dinheiro de contado. Tudo junto perfazia um total de 380$000, que era o valor 

conjunto do dote e da  peça da Sacristia177. 

   

 

 

 

 

 

 

                                                
173 Cf. Apêndices, nº6. 
174 O que é vulgarmente considerado como propina para a sacristia, é considerada muitas vezes como parte integrante do dote, pelo 

que, quando se refere o seu montante, este já inclui o valor das duas coisas. O valor da propina oscila segundo os conventos e as 

épocas: 10$000 seria a quantia mínima e 40$000 a máxima. O propósito do seu investimento era no  fundo, a aquisição de uma peça 

para sacristia, de modo a prover a igreja com as necessárias alfaias de culto. Se bem que esta quantia, muitas vezes, também 

designada por esmola, fosse aplicada em cera, círios, azeite e óleos, vinho,  trigo e despesas de restauro. Cf. Maria Margarida 

Lalanda ob. cit., 1987, p.54. 
175 BPARPDL.MON 171, nº 62 fl. 267v. 
176 Porque este procedimento é igualmente exigido aos demais dotadores. 
177 BPARPDL, MON 171, nº 62 , fl. 267v. 
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QUADRO Nº6 

Número de dotes recebidos pelo Convento de S. João 

Valores absolutos por décadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Igualmente se verifica, pela leitura do quadro nº6, que o maior número de dotes 

deu entrada no convento no marco temporal decorrente entre 1602 e 1612. Tal como já 

havíamos avançado em item anterior, esta maior expressividade de dotes é coincidente 

num primeiro momento com a dotação inicial. Isto quer dizer que foi nesta década que o 

convento constituiu a maior parte do seu património. Os ritmos ilustrados pelo gráfico 

nº3 ajudam a apreender melhor esta dinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOS 

 

Nº DE DOTES % 

1602-1612 14 28 

1613-1623 1 2 

1624-1634 5 10 

1635-1645 13 26 

1646-1656 5 10 

1657-1667 6 12 

1668-1678 2 4 

1679-1689 4 8 

1690-1700 -  

TOTAL 50 100 
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GRÁFICO Nº 3 

Ritmos dos dotes 

Valores percentuais por décadas 
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Logo após o momento inicial caracterizado por um maior impacto nas aquisições 

assiste-se a um declínio entre 1613 e 1634. No período de 1635-1645 há uma 

recuperação, resultante da celebração de 13 escrituras de dote. Para o restante século, 

nomeadamente de 1646 a 1700, praticamente durante 50 anos, deram entrada mais 17 

dotes de religião no Convento de S. João de Ponta Delgada, afirmando-se uma 

tendência de decréscimo clara178.  

Por outro lado, a maior parte dos dotes eram constituídos por foros, ou seja, 

rendas sobre terras que os dotadores possuíam no concelho de Ponta Delgada e 

arredores. É assim evidente um “localismo tendencial” das propriedades dos doadores, 

que cedem o domínio útil das propriedades limítrofes à sua área de residência. Tal é a 

situação de Manuel Martins Soares. Não obstante, esta orientação para a convergência 

de herdades na concernente área concelhia não coibia os dotadores de possuírem 

                                                
178  Maria Olímpia Gil menciona uma escassez de negócios para o último terço do século XVII, perceptível pelo abrandamento  no 

movimento de entradas e saídas de embarcações do porto de Ponta Delgada. Igualmente foi clara  a  quebra do afluxo de   

mercadores estrangeiros no comércio insular. O impacto de aspectos como a rivalidade com os centros produtores das Antilhas e  as 

alterações  nas rotas do comércio internacional, não são, igualmente de ignorar.  Esta Crise reflectiu-se a nível social, arrastando 

quer nobres como burgueses. Outras vezes, eclodiu entre indivíduos, entre grupos, ou ainda entre as populações e as autoridades.  

Fruto dela surge  uma intensificação nas vendas de rendas propriedades rurais. “ As vendas de rendas e propriedades rurais 

intensificaram-se. Esta tentativa de fixação dos rendimentos, bem como o recurso às hipotecas sobre rendas, revelam uma aguda 

sensibilidade á crise”. Cf. Maria Olímpia da Rocha Gil, O Arquipélago dos Açores no Século XVII. Aspectos Sócio-económicos 

(1575-1675), Castelo Branco, edição da autora, 1979, p. 241. 



 70 

propriedade em mais de um concelho, ou até em várias ilhas179. Como é o caso de  Pêro 

Anes do Canto 180e será o de outros181 . De maneira geral, as propriedades sitas no 

exterior das raias concelhias eram de bom acesso. Designadamente, porque se situavam 

nos limites do termo não muito distantes dos centros urbanos182. 

 

 

QUADRO Nº 7 

Tipologia dos dotes183  

 

Tipos de dote de 1602 a 1695 Nº de casos % 

Em trigo 

Em dinheiro  

Em trigo e dinheiro 

Propriedades 

30 

4 

15 

1 

 

60 

8 

30 

2 

 

Totais 50 100 
 
 

 

Em relação à composição dos dotes, pela leitura do quadro acima nota-se que existia 

um claro predomínio dos dotes em trigo184, com uma percentagem que rondava os 60%. 

Seguiam-se os em trigo e dinheiro com 30%. A este cômputo juntavam-se 8% de dotes 

em dinheiro e 2% em propriedades.  

                                                
179Cf. José Damião Rodrigues, São Miguel no século XVIII: casa, elites e poder, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 

vol II, 2003 [2004], p.708. 
180 Cf. Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto: Um homem e um património (1473-1556), Ponta Delgada, Instituto Cultural de 

Ponta Delgada, 2001, pp. 94-95. 
181Cf. José Damião Rodrigues, São Miguel no século XVIII: casa, elites e poder… ob. cit., vol II, 2003 [2004], p.709 e ss. 
182Cf. José Damião Rodrigues, São Miguel no século XVIII: casa, elites e poder… ob. cit., vol II, 2003 [2004], p.708. 
183 Cf. Apêndice documental, tabela nº 4. O presente quadro segue de perto o modelo do quadro 3 da página 67, da obra, A admissão 

aos mosteiros de Clarissas na ilha de S.Miguel (séculos XVI e XVII); Convém a saber que no dote geralmente estava incluída uma 

quantia para a sacristia que oscilava entre os 20 a 60 mil réis, no máximo. Este montante não foi aqui considerado por se achar que o 

seu peso era pouco representativo no conjunto dos bens e, por isso mesmo, não passível de definir categorias. Este valor está 

incluído nas quatro categorias definidas no quadro. 
184 Nos Açores, desde a época do povoamento que é observada  a predominância da cultura cerealífera. Desta maneira o arquipélago 

converteu-se no “celeiro do reino” e tal situação vem demonstrar a importância capital da cultura do trigo nas ilhas. Não obstante, 

no século XVIII observa-se o declínio da produção do trigo, que  se vinha sentindo  desde meados do século anterior. “A comprová-

lo, registe-se por exemplo que parte das rendas que tradicionalmente se pagavam em trigo, cedem o lugar a prestações pecuniárias, 

por falta de cereal”. Cf. Avelino de Freitas de Meneses, Os Açores nas Encruzilhadas de Setecentos (1740-1770). II Economia, 

Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1995, vol. II, p. 31. 



 71 

 Da composição dos dotes do convento de S. João faziam parte ainda foros a 

retro, resultantes das várias negociações que envolviam os rendimentos da terra.  

Era bastante frequente, no mundo da propriedade de Seiscentos, as vendas de rendas 

chamadas «a retro de cada e quando». Esta fórmula permitia, aos vendedores, disporem 

de numerário com facilidade, sem perderem o direito ao foro, já que o rendimento em 

causa podia ser distratado segundo os acordos de liquidação antecipadamente ajustadas. 

Segundo Maria Olímpia da Rocha Gil, era este um negócio lucrativo para quem 

dispunha de capitais, porque assegurava ao comprador o recebimento anual de rendas 

em trigo, as quais estavam seguras nos mercados tradicionais. Estas só estariam sujeitas 

às flutuações ritmadas pelas estações, já que a colocação nos mercados tradicionais 

estava garantida, dependendo apenas das variações da qualidade e do ano agrícola185. 

Na base, estes foros a retro estariam assim associados a terras sob hipoteca. Esta surgia 

como garante de um débito contraído pelo senhorio, respondendo todo o seu valor pelo 

pagamento da dívida. Numa altura em que a terra seria a maior riqueza da sociedade e a 

menos sujeita a prejuízos, esta mesma garantiria o crédito da hipoteca. Neste género de 

contratos ao devedor chamava-se foreiro e ao credor senhorio. Os contratos tomavam 

então o nome de escrituras de juro ou de foro a retro186. Isto, porquê? Porque os donos 

efectivos da terra recebiam dinheiro adiantado, sobre colheitas que a terra ainda não 

tinha produzido. Era no fundo uma forma de especulação financeira que não deixava de 

ser um investimento de risco para quem avançava o capital. Segundo Urbano Mendonça 

Dias este género de contratos teria terminado em virtude do disposto nos arts. 1586 e 

2587 do Cod. Civi l 187.  

 Por outro lado, Inês Amorim salienta ainda que o expediente creditício188 era 

generalizado nas sociedades pré-industriais, as quais “revelam um omnipresente estado 

de «viver a crédito»189”. Tal atitude não se limitava a determinados grupos observando-

se ao invés, uma difusão das práticas creditícias. As alusões a credores e devedores 

patenteiam um universo abrangendo toda a sociedade, em que era frequente o mesmo 

indivíduo se designar por credor e devedor ao mesmo tempo. Esta situação é verificável, 

                                                
185 Cf. Maria Olímpia Gil, O Arquipélago dos Açores no Século…ob.cit.,1979, p.135 
186 Urbano Mendonça Dias, A Vida de Nossos Avós…, ob.cit ,vol.  1 [1944], p.158 
187 Urbano Mendonça Dias, A Vida de Nossos Avós…, ob.cit, vol.  1 [1944], p.15 
188 Inês Amorim, “Património e crédito: Misericórdia e Carmelitas de Aveiro (séculos XVII e XVIII )”, in Análise Social, vol. XLI, 

2006, pp. 693-729. 
189 Inês Amorim, “Património e crédito…”, ob. cit.. ,2006, pp. 693-729. 
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tanto em meio urbano como rural190. No caso dos Açores, Maria Olímpia Gil cita alguns 

exemplos191 que, no fundo, vêm demonstrar a possibilidade dos senhorios adquirirem o 

direito de comprar uma parte da renda a si própria. Ficam assim com o dinheiro na mão 

que necessitavam na altura. 

 A nossa documentação atesta a presença deste género de foros nalguns contratos 

de dote. Num total de 50 escrituras, 7 mencionam este género de foro192. Catarina dos 

Anjos, filha do Licenciado Sebastião de Pimentel e de Isabel Cabral, que pela sua 

orfandade igualmente assume o papel de dotadora, nos bens arrolados em sua folha de 

partilha menciona “que tinha mais/dous mojos e meio de trigo de foro a/retro que lhe 

pa/guaua em cada hum anno seu cunhado Antonio lo/pez de faria em preço de cento 

e/uinte e cinco mil rs”193.  

 Pedro Gonçalves Sarmento, na escritura de dote feita em 23 de Novembro de 

1627 a Isabel de Loura, refere que esta estava prestes a professar e fora recolhida com 

um dote de mil cruzados: “por o Pero Gonçalvez foi dito que /elle daua os ditos mil 

cruzados na maneira se/guinte, a saber na mão dos filhos e herdeiros de An/tonio Ledo 

ia defunto três moios e trinta alqueires/de trigo de foro a retro a dita Isabel de Loura em 

cada/anno por hua escritura publica feita nas notas/de Manuel Lobo taballiam nesta 

cidade em preço/de cento, outenta e cinco mil rs os quaes elle ditto Pero/ Gonçalvez 

entregou em Dinheiro contado ao dito/António Ledo, quando fez os ditos moios de 

foro”194. Percebe-se que o foro a retro era um pagamento adiantado e que a terra 

envolvida seria de António Ledo e não de Pedro Sarmento, encontrando-se agora  

primeiro  na obrigação de entregar o foro ao convento. Pedro Sarmento entregou mais 3 

                                                
190 Inês Amorim, “Património e crédito…”, ob. cit.., 2006, pp. 693-729. 
191“Por contrato redigido em Angra, a 24 De Março de 1603, Pêro Anes Machado e sua mulher D. Isabel Pereira venderam a Diogo 

Granados 20 alqueires de trigo «de renda a retro de cada e quando», por preço de 15.000 reis. O casal possuía, no Pedrogal, termo 

de Angra, uma propriedade de 1 moio e 20 alqueires de terra lavradia que estava aforada «em fatiosim» ao mesmo Diogo de 

Granados, pela quantia de 1 moio e 20 alqueires de foro anual. Era sobre este foro que se fazia a venda, Maria Olímpia da Rocha 

Gil, O Arquipélago dos Açores no Século XVII. Aspectos Sócio-económicos (1575-1675), Castelo Branco, edição da autora, 1979, 

pp. 135-136: “Um outro exemplo de meados do século, apresenta-nos um outro negócio, de maior vulto. Em Angra, também, a 18 

de Setembro de 1653, D. Pedro Ortiz de Mello e sua mulher D. Maria Pacheco venderam 3 moios e meio de trigo, de «renda  a 

retolo», sobre uma propriedade de 3 moios de terra lavradia, forros, isentos e livres que, na ocasião se achavam arrendados a 

Sebastião Cardoso da Ponte (pela renda anual de 6 moios e 3 alqueires e ½ de trigo). O comprador foi um mercador, o alferes 

Sebastião de Miranda que, na altura, pagou 280.000 reis (à razão de 80.000 reis/o moio), concedendo aos vendedores a possibilidade 

de distratarem 1 moio de cada vez. Ora, constatamos que, no dia seguinte, D. Pedro Ortiz distratou outro moio de trigo (no valor de 

60.000 reis) que tinha empenhado a Maria Pereira de Sousa, viúva de João Luís Teixeira”. 
192 BPARPDL, MON 171, nºs 13, 14, 36, 44, 45, 50; MON 040, nº 45. 
193 BPARPDL, MON 171, nº 13. 
194 BPARPDL, MON 171, nº 14, fls. 40 v.º e 41. 
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moios e 1 quarteiro de foro a retro “feitos em suas terras à rezão de cincoenta mil reis/o 

mojo nos quaes monta sesenta e dous mil/e quinhentos reis que portanto fica obrigado a 

pa/gar ao dito conuento, e os cincoenta e dous mil, e/quinhentos reis entregou em 

dinheiro contado 195”. Seria então, Pedro Sarmento, como tão bem referiu Urbano 

Mendonça Dias, foreiro das suas terras. 

 Igual situação se aplica ao Capitão António de Faria e Maia, que aos 16 dias do 

mês de Outubro, faz uma escritura de dote à sua prima Ana da Ascensão, filha de 

Manuel Pacheco Pimentel. Dessa quantia de 315$000 faz parte 60$000 de foro a retro 

que pagava Gaspar Faleiro, alfaiate, sobre 18 alqueires de vinha, casa e lagar, sitos na 

Atalhada, que ficaria a partir de então com a obrigação de entregá-los ao convento. O 

testemunho de que o foro incidia nas terras do proprietário pleno chega-nos pela 

seguinte leitura: “sobre dezouto Alqueires de uinha é-nos facultado pelo mesmo 

documento Casa e lagar sitos na atalhada/por escretura feita nas notas do taballião 

Jorge/Palha de masedo de que se obrigou a dar o titullo”196. Se a propriedade obrigada 

ao foro fosse do próprio dotador, o título estaria na sua posse.  

 Na escritura de dote feita à madre Juliana de S. Luís por seu pai Pedro 

Fernandes, percebe-se igualmente o carácter efémero de que se revestia este género de 

foro. No documento em questão alude-se à necessidade de proceder à rectificação do 

dote antes que se consumasse a profissão, porque “elle tinha feito dote de trezentos e 

sinquoenta mil/Reis em sette moios de foro a retro… que tendosse/distratado Alguns 

dos dittos moios Amtes/desta Rette/ficação e entregua daria o dinheiro delles pello 

mesmo/Presso de sincoenta mil Reis”. Como garantia do cumprimento do valor dos 

foros a retro e cumprimento do restante dote entregou cópia de 6 escrituras, por onde 

outros foreiros ficavam obrigados ao cumprimento do dote. Pedro Fernandes entregou 

ainda mais 25$000, para preencher o valor do dote que na época já era de 350$000, 

mais a entrega 30$000 para ara sacristia197.  

 Também para completar o dote de sua filha Joana da Cruz, Pedro Vieira 

Homem, por escritura de rectificação e revalidação de dote lavrada em 21 de Março de 

1645, compromete-se à entrega meio moio de bom trigo de foro a retro ao  posto e 

                                                
195 BPARPDL, MON 171, nº 14 [Dote da Madre Isabel da Madre de Deus, 1611.11.23, fl. 40 vº e 41. 
196 BPARPDL, MON 171,nº 36 [Dote de Ana da Ascensão], 1643.10.16, fl. 40 vº e 41. 
197 BPARPDL, MON 171, nº 43 [Dote de Juliana de S. Luís], 1644.11.28, fls. 163 vº 164 vº. 
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medido nos graneis do convento à sua custa, por Santa Maria de Agosto. 

Responsabiliza-se ao seu pagamento “até real distrato dos sincoenta mil Reos”198.  

Já pelo dote da madre Isabel de Jesus, filha de Pedro Rodrigues Machado, são entregues 

ao convento “sete moios de foro de trigo a retro aberto e a quada/quando de preço de 

simquoenta mil res postos e/medidos a custa de quem os pagaua nos graneis 

dellas/relligiozas”, e mais uma vez se entregam as escrituras comprovativas. Os  

dotadores Pedro Rodrigues Machado e sua mulher Ana Martins “dotauão mil/res em 

dinheiro de comtado… e confessou estar nelles a ditta contia dos duzen/tos mil res os 

quoais são de quatro moios de foro/que paguaua Antão pachequo que distratou 

aos/dittos dotadores”199. Verificamos aqui outra vez, a destreza com que se distratava 

este género de foros.  

No respeitante aos bens móveis registados nos dotes, observou-se igualmente 

algumas doações de escravos. Um dos casos é o de Pedro Borges de Gândia que incluía, 

no dote de sua filha Guiomar do Espírito Santo, “hua/ escrava preta por nome izabel e 

pera servir o dito com/vento e sua filha”200. Igualmente Maria Jácome Raposo em 4 de 

Setembro de 1603 dota ao Convento um escravo chamado Lazaro, para servir a ela, a 

suas filhas e ao convento “e per/morte da deradejra fique forro e posto que/fique forro 

lhe darão de comer”201.  

A doação de escravos não foi verificada na grande maioria dos dotes. Tal 

situação prende-se com o facto de apenas uma minoria dos dotadores poder suportar 

economicamente tal encargo. Neste sentido ressalta o prestígio social da dotada e da sua 

família. Dispor de um servo pessoal não era uma regalia aplicável a todas as religiosas 

do Convento de São João.  

Quanto ao valor médio dos dotes, este andaria na ordem dos 300 000 réis, ou 

pelos 3 moios202 de foro fixo anual. 

 

  

 
                                                
198 BPARPDL, MON 171, nº 44 [Dote de Joana da Cruz], 1645.3.21, fls. 163 vº 167 vº-168. 
199 BPARPDL, MON 171, nº 50 [Dote de Isabel de Jesus], 1651.6.23, fls. 209 vº-200. 
200 BPARPDL, MON 040, nº3, Instrumento de Dote de 12 de Maio de 1606, fl. 2. 
201 BPARPDL, MON 171, Dezestimento das Madres Mª de Xpº e/suas filhas ao conuento de S.Joam,  fl. 4. 
202 Para a questão dos pesos e medidas antigos, consultar: Mário Viana, “Algumas medidas lineares medievais portuguesas”, in 

Arquipélago. História, Ponta Delgada, 2.ª Série , Revista da Universidade dos Açores, vol. III, 1999, pp.487- 493 e  “Medidas de 

capacidade medievais portuguesas: uma revisão”, Avelino de Freitas de Meneses; João Paulo de Oliveira e Costa (coord.). O reino, 

as ilhas e o mar oceano. Lisboa/Ponta Delgada, 2007, vol: I, CHAM, pp.59-80. 
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1.2. As Compras. 

 

As compras remetem sempre para uma questão antiga, já muito nossa conhecida, 

quando entramos no quadro dos bens eclesiásticos: a questão da desamortização, ou o 

combate estatal contra a acumulação de bens de mão morta por parte da Igreja. Sabemos 

que, desde a Idade Média, os reis portugueses promulgam leis que vão no sentido de 

impedir a acumulação desses bens203. No entanto, também sabemos que a lei abria 

expedientes quando as aquisições se fizessem por consentimento régio, e que este foi 

dado amiudadas vezes, como referem alguns autores204. 

 Analisando mais profundamente As Ordenações Manuelinas no seu  Título VIII: 

Que as Igrejas, e Ordens nom comprem bens de raiz sem licença d’El Rey, percebemos 

que a interdição à aquisição de bens ia mais longe, porque qualquer pessoa secular que 

alguns bens de raiz vendesse, ou em pagamento os desse às Igrejas e Ordens, por esse 

mesmo feito perderia os bens a favor da Coroa205. No caso particular dos legados às 

Igrejas e Ordens, após um ano de posse, seriam incorporados nos bens da Coroa: “E 

porem leixando algua pessoa alguus bens em sua vida, ou por sua morte a algua Igreja, 

ou Moesteiro de qualquer ordem e Religiam que seja, ou auendo-os por socessam, 

podelos-há posuir o tal Mosteiro, ou Igreja huu anno e dia, no qual tempo se tirara 

delles, nom auendo Nossa Prouisam pera poder mais possuir nom se tirando delles no 

dito tempo, nem auendo Nossa Prouisam, os perderá pera Nós, como dito he”206. 

O nosso convento foi contemplado com a autorização régia para a aquisição de 

algumas propriedades. Em compra, de 29 de Janeiro de 1626, as religiosas referem uma 

petição feita a sua majestade pela qual declaram que não tinham o pão necessário para o 

sustento da sua comunidade. Por isso, solicitavam autorização para adquirirem uma 

                                                
203 “De MUITO longuo tempo foi ordenado por os Reys Nossos Antecessores, que ninhuas Igrejas, nem Ordens podessem comprar, 

nem em paguamento auer de suas diuidas ninhuus bens de raiz, nem por outro titulo alguu os aquirir, nem possuir, sem especial 

licença dos ditos Reys, e aquirindo-se contra a dita defesa, os ditos bens se perdessem pera a Coroa de Nossos Reynos: a qual Ley 

sempre atee hora se usou sem contradiçam algua das ditas Igrejas, e Ordens. E Nós assi Mandamos que se guarde, e cumpra daqui 

em diante.”, ORDENAÇÕES MANUELINAS TITULO VIII: Que as Igrejas, e Ordens nom comprem bens de raiz sem licença d’El 

Rey, Coimbra, Fundação Calouste Gulbenkian, 1884, Livro II, p.27. 
204 Veja-se a propósito: Maria Iria Gonçalves, ob. cit. pp. 25-28;  Maria  Filomena Andrade, ob. cit., pp.48-49; Fernanda Paula 

Sousa, Maia, ob.cit., p.69;. 
205 ORDENAÇÕES MANUELINAS, TITULO VIII: Que as Igrejas, e Ordens nom comprem bens de raiz sem licença d’El Rey, 

Coimbra, Fundação Calouste Gulbenkian, 1884, Livro II, p.28. 
206ORDENAÇÕES MANUELINAS, TITULO VIII: Que as Igrejas, e Ordens nom comprem bens de raiz sem licença d’El Rey, 

Coimbra, Fundação Calouste Gulbenkian, 1884, Livro II, p.28. 
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propriedade sita na Relva, que rendia 10 moios de cereal207. No respectivo alvará, 

emitido em Lisboa em 6 de Março de 1625, o rei autoriza a compra da propriedade, 

visto achar que o rendimento referido de 10 moios ser importante para suprir as 

necessidades que as religiosas alegavam na sua petição208.  

Em termos gerais, como refere Iria Gonçalves para o património do mosteiro de 

Alcobaça, o processo da acumulação dos bens eclesiásticos tornou-se irreversível, 

chegando atingir, nos finais da Idade Média, uma dimensão considerável. Por isso 

assistiu às mais firmes tentativas de desamortização que incidiam, fundamentalmente, 

sobres compras e heranças dos professos libertando as doações e legados, o que, 

segundo a autora, não resolvera vigorosamente o problema, visto que as doações e 

legados eram as “formas universalmente as mais usadas para a obtenção de riqueza 

imobiliária por parte da Igreja”209. 

Em S. João as compras parecem também ter constituído um expediente usado pelas 

religiosas de S. João para aumentar o seu património ou, pelo menos, para suprir 

necessidades que terão surgido no seio da comunidade religiosa. No conjunto dos 

documentos do Convento encontrámos menção a compras feitas pelo convento, durante 

o período que decorre de 1603 até 1694”210. 

 
 

 

 

                                                
207BPARPDL, MON 035, nº 32 [Compra das Religiosas do Convento de S.João de certas terra no lugar da Relva a Jerónimo 

Gonçalves de Araújo, por 2500 cruzados], fl. 6. 
208BPARPDL, MON 035, nº 32 [Compra das Religiosas do Convento de S.João de certas terra no lugar da Relva a Jerónimo 

Gonçalves de Araújo, por 2500 cruzados], fl. 6 vº. 
209 Cf. Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça Nos Séculos XIV e XV, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 

Faculdade de Ciências Humanas, 1989, p. 25 e prossegue autora: Na verdade já anteriormente D. Sancho II, por volta de 1237, 

tentara proibi-las, mas não obteve resultados, porque, admoestado pelo papa, por bula de 15 de Abril de 1238, rapidamente restituiu 

à Igreja todas as suas regalias. Posteriormente, D. Dinis continuava a consentir aquisições, até porque vários mosteiros procuraram a 

obtiveram dispensa da lei, que aliás, nunca foi cumprida com muito rigor. Enfatiza ainda a autora que o mosteiro de Alcobaça, 

considerado como um dos mais relevantes e abastados mosteiros do País, prosseguiu, durante o século XIV, a ser objecto da 

magnanimidade dos fiéis, obtendo deles  legados em proporções bastante significativas. “Sendo ao mesmo tempo uma abadia que 

desde sempre gozou do favor régio, conseguiu também do monarca as isenções que lhe permitiram continuar a receber e a conservar 

todos os bens de raiz que a piedade dos crentes ou a riqueza dos seus monges lhe aportavam. Cf.pp.26-27. 
210 No tocante a Bustelo, por exemplo, Maria Fernanda Maia afirma que: “Podemos mesmo dizer que a compra de propriedades 

esteve ausente praticamente da vida do Mosteiro até meados do século XVII…”, na mesma linha prossegue autora: “A razão de tudo 

isto pode encontrar-se no fraco poder aquisitivo do Mosteiro para Investir na terra. Efectivamente, e como nos diz Carlo Cipolla “a 

procura das unidades mais pobres da dirigia-se sobretudo à alimentação e ao vestuário, desviando recursos para possíveis 

investimentos, o que parece ter acontecido em Bustelo.”, Fernanda Paula Sousa Maia, O Mosteiro de Bustelo …ob. cit, p. 70. 
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GRÁFICO Nº4 

Compras do Convento [1603-1694] 
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 Na comparação entre aquisições de foros e de propriedades, os números que 

apresentamos no gráfico nº4 revelam uma diferença relativamente acentuada: 62% e 38 

% respectivamente. A opção entre a aquisição de foros e/ou propriedades deve ter sido 

feita em consequência das necessidade de trigo no primeiro caso, quer se destinasse ao  

aprovisionamento para sustento da  comunidade e/ou para eventual venda no mercado. 

No tocante à aquisição de propriedades a razão poderia relacionar-se com o interesse 

e/ou necessidade de obter mais rendimentos, tal como já foi referido atrás com o 

exemplo da mercê régia recebida em Março de 1625, consignados e/ou não com 

objectivos de concentração patrimonial. 

 Em relação aos ritmos de aquisição verificamos uma maior expressão para os 

decénios de 1613-1623 e 1624-23. Em ambas as décadas a compra de foros prevalece 

mais acentuada em relação à aquisição de propriedades. Para os restantes decénios, com 

excepção do marco cronológico de 1657-1667 em que o cenóbio não efectua compras, 

verifica-se um equilíbrio nas aquisições (Cf. Quadro nº8 e Gráfico nº5). 
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QUADRO Nº8 

Compras do Convento por decénios 

 

Anos Nº de Actos Foros  Propriedades 

1602-1612 5 3 2 

1613-1623 14 8 6 

1624-1634 9 5 4 

1635-1645 3 2 1 

1646-1656 2 2 - 

1657-1667 - - - 

1668-1678 3 1 2 

1679-1689 4 4 - 

1690-1700 2 1 1 

Total 42 26 16 

 

 

 

GRÁFICO Nº5 

 Ritmos das compras do convento [1602-1700] 
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 Se era princípio que as fundações monásticas, não adquirissem bens imóveis211, 

como se disse, o mosteiro de S. João, à semelhança de outros seus congéneres212 

comprou algumas propriedades213.  

 Pelos nossos informes verificamos que, regra geral, as compras se faziam de 

pronto, passando o mosteiro a usufruir desde logo da autorização para tomar posse do 

bem adquirido, recebendo o vendedor o respectivo valor, segundo o preço acordado. 

  Era habitual que estes acordos corressem na normalidade. Tal facto é geralmente 

corroborado pela satisfação demonstrada pelos contraentes. O Licenciado e cidadão 

João Moreira afirma, em 22 de Maio de 1619, como vendedor, estar satisfeito da 

quantia recebida pelas religiosas, de 150$000 reis, da venda de 1 assento de casas com 

cerrado214. Igualmente, aos 29 dias do mês de Janeiro de 1626, Jerónimo Gonçalves de 

Araújo, como procurador do Doutor Álvaro Lopes Moniz e sua mulher dona Ana de 

Vilhena, dão-se por satisfeitos da venda de 2 tulhas térreas e telhada com quintal, 

adquiridas pelo convento pelo valor de 57$000  reis em 3 moios e 30 alqueires de  trigo 
215. Estes são alguns exemplos, a que poderíamos acrescentar outros. De qualquer forma 

ficam patentes os “interesses impulsionadores do acordo, os quais podiam ser 

                                                
211 Os bens pessoais dos clérigos eram considerados de outra maneira, uma vez que , que estes podiam adquirir e receber em  

pagamento bens de raiz, com  a licença   devida pelo rei, isto para o caso   das Ordenações Afonsinas,  e tal como salientam as 

congéneres posteriormente: “E por quantos os ditos Reys Nossos Predecessores foi dito isso mesmo mandado e defeso, que  

nenhuus Creliguos d’Ordens Sacras, ou Beneficiados podessem comprar, nem em paguamento receber bens alguus de raiz, sem 

auerem pera isso especial licença, e porque em auerem a dita licença recebiam trabalho e despesa”. Já para o caso das  Ordenações 

Filipinas detecta-se   uma evolução:  podem livremente comprar quaisquer bens de raiz sem terem que pedir autorização de todas as 

vezes.  Claro que estes  bens teriam sempre de reverter a favor de leigos, e não a mosteiros e igrejas, porque caso contrário,  ao fim 

de algum tempo, seriam-lhes retirados e incorporados nos bens realengos. ORDENAÇÕES MANUELINAS, TITULO VIII: Que as 

Igrejas, e Ordens nom comprem bens de raiz sem licença d’El Rey, Coimbra, Fundação Calouste Gulbenkian, 1884, Livro II, p.31 
212 Chelas, face a graves dificuldades sentidas nos finais do século XIV e princípios do século XV, habilmente procura protecção 

régia. Neste âmbito o poder central coloca o mosteiro sob sua protecção directa, confirma privilégios anteriores, beneficiam-no com 

novas dotações e permite ainda que os bens das professas fiquem para este, por herança post mortem.Maria Filomena Andrade, 

ob.cit., pp.46-48.; Célia Maria Taborda da Silva, refere quanto às leis da desamortização que: “Mas até as Ordenações Filipinas 

essas leis nunca foram cumpridas totalmente, os próprios monarcas as violaram. E isto porque o “império das crenças e dos 

costumes, mais forte que a vontade, obrigava-os a tolerar o mal, e em muitas occasiões a repetirem os exemplos que tinham 

condemnado”. Beneficiou de todo este movimento pietista medieval o mosteiro de Ganfei. D. Teresa doou-lhe metade da Igreja de 

S.Paio de Mozelos, Afonso II deixou-lhe toda a sua prata lavrada e o conde D. Pedro autorizou-o a haver e manter os bens que lhe 

haviam legados.” Cf. Célia Maria Taborda da Silva, ob. cit.1994, pp. 41-42. 
213 Cf. Apêndices,  nº 11. O facto de não termos encontrado os alvarás régios de todas as compras, não invalida que o cenóbio não as 

tivesse recebido, apenas, e por alguma razão não se conservaram. “Mas em pequeno numero, no referente a Alcobaça: as treze 

compras somadas nem sequer correspondiam a outras tantas propriedades adquiridas, dado que uma mesma aquisição podia ser feita 

por parcelas separadas, cada uma das quais seria objecto de um contrato independente.”, Cf. Iria Gonçalves, ob.cit.,1989, p.52. 
214 BPARPDL, MON 040, nº 7 [Venda, Quitação e obrigação]. 
215 BPARPDL, MON 040,  7, nº 32 [Venda, Quitação e obrigação].  
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partilhados por ambos os contratantes, de forma mais ou menos equitativa,” tal como 

menciona Iria Gonçalves216. 

Lembremo-nos que, numa sociedade hierárquica e agrária, o desejo de comprar por 

parte de quem tivesse proeminência social seria o suficiente para que as compras se 

consumassem. Muitas vezes os vendedores sentir-se-iam mesmo coarctados a vender 

“aos maiores” proprietários, logo que estes manifestassem o desejo de adquirir. A 

grande propriedade e/ou concentração das mesmas exerceu sempre assim a sua força 

face a quem detinha menores extensões de terras. Neste caso, e nas palavras de Iria 

Gonçalves, até que ponto “Podia assim falar-se no interesse do comprador como factor 

preponderante, que se exercia, de forma mais ou menos nítida, sobre o vendedor”217? 

 Quanto à localização, de uma maneira geral, os bens adquiridos durante os século 

XVII distribuíam-se por quase todas as zonas da ilha onde o convento já detinha foros 

e/ou propriedades, com destaque especial para o concelho de Ponta Delgada.  

As compras, ao contrário das doações, possibilitavam uma interferência directa das 

religiosas na selecção do género de prédio, da sua localização e até da sua aptidão. 

Eram, por isso, processos singulares218 para amenizar a dispersão do espaço proveniente 

das incorporações advindas ao convento por intermédio dos dotes219. A 13 de 

Novembro de 1662, as Religiosas assinariam um contrato de aforamento “de sinco 

quoartas e meja/de terra com hum cham pera huma/caza medida pela vara de 12 

palmos…que partem do norte com Barrocas do/mar he do sul nasente e ponente/com 

terras das ditas Reuerendas/senhorias”220. O excerto demonstra que as religiosas 

praticavam na realidade uma política de racionalização do seu património, uma vez que 

o contrato de aforamento se efectuaria sobre uma propriedade contígua a outra já 

pertencente ao cenóbio. Por isso, há que considerar a possibilidade de que nas compras 

efectuadas pelo cenóbio entrassem critérios de seriação tais como a localização. 

 Para finalizar a análise sobre as aquisições do convento, considerámos a seguir as 

formas de pagamento envolvidas nos contratos. 

 

 

                                                
216 Iria Gonçalves, ob.cit.,1989, p.52. 
217 Iria  Gonçalves, ob.cit.,1989, p.52. 
218 Rute Dias Gregório refere que já no caso de Pêro Anes do Canto o contrato de compra e venda revela-se como  forma essencial 

na aquisição dos seus  bens. Rute Dias Gregório, ob.cit., 2001, 146 -148. 
219 Fernanda Paula Sousa Maia,  ob.cit. pp. 69-70. 
220 BPARPDL, MON 031, nº9. 
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GRÁFICO Nº6 

 Formas de pagamento 
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 Pela análise do gráfico atrás, percebemos facilmente que o pagamento em 

numerário atinge um peso bastante expressivo. Ou seja, 90% das aquisições por 

compras são satisfeitas em numerário, contra 5% em dinheiro e 5 % em trigo e dinheiro.  

Esta averiguação, para além de testemunhar uma importante monetarização das 

permutas em causa, demonstra a inerente liquidez dos contratos efectuados pelo 

convento de S. João no século XVII. Na verdade, o poder dispor de todas estas somas 

em dinheiro comprova os efeitos positivos da rentabilização do seu património, tal 

como os expedientes de que dispunha em numerário221.  

  Para além das compras, detectamos nas nossas fontes duas arrematações, que 

consistiram ambas na aquisição de património urbano. Uma primeira efectuada em 21 

de Abril de 1627 consistiu na aquisição de “Casa e chão”, bens localizados “defronte da 

Igreja do Convento222. A segunda deu-se em 8 de Julho de 1629 sobre “casas e foro” na  

“rua que vai da Misericórdia para Santo António 223.   

Uma última e breve consideração sobre formas de aquisição de bens faz-nos 

também referir as trocas e os escambos. Segundo Carlos Guardado da Silva, tal como 

                                                
221 Facto que trataremos mais à frente em capítulo correspondente. 
222 BPARPDL, MON 171, nº 56 [Título das escripturas das/ propriedades contheudas no dote que/ está lançado neste Livro a fl. 1 

1602-1695] fl.14. 
223 Pelo mesmo meio Pêro Anes do Canto adquire algumas propriedades em S. Jorge e Terceira. Cf. Rute Dias Gregório, ob.cit., 

2001, pp. 158-159. 
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Iria Gonçalves “O escambo é uma modalidade de gestão do património e não uma 

forma de aquisição patrimonial”224. Mesmo assim, a verdade é muitas vezes, as trocas 

contribuíram para um aumento do património, uma vez que escondiam “compras 

camufladas”. Isto porque embora a troca presumisse a saída de bens, o certo é que 

muitas vezes os bens que entravam eram de valor superior. Por outro lado, o escambo 

também surgia porque muitas vezes existia por parte dos proprietários uma necessidade 

de se desfazerem de bens que não lhes interessavam, ora por serem pouco rentáveis, ora 

por estarem demasiado distantes dos outros pontos de exploração. Não obstante o nosso 

mosteiro não necessitou de valer-se de tal expediente.    

 

 

 

1.3. Os ritmos da formação patrimonial 

 
No caso do nosso cenóbio, o estudo das estratégias de aquisição patrimonial foi 

bastante facilitado pelos informes contidos na documentação que temos vindo a 

analisar. Contámos desde logo, e tal como já aludimos diversas vezes, com o 

documento da primeira dotação, com os dotes das religiosas, com as compras e com as 

arrematações.  

Fomos capazes de detectar algumas fases de maior ou menor expansão na  

formação patrimonial do convento de S. João, quando nos referimos atrás, e em termos 

particulares,  às diferentes formas de formação e integração da propriedade.  

Com base nas fontes referidas, foi exequível esboçar um esquema sobre os 

ritmos da constituição patrimonial do Convento de S. João ao longo do século XVII. 

Desta forma, percepcionámos as épocas com maior e menor assiduidade de aquisições 

(ver gráfico nº7). 

 

 

 

 

                                                
224 Carlos Guardado da Silva, O Mosteiro de S. Vicente de Fora. A Comunidade regrante e o património rural (séculos XII-XIII), 

Lisboa, Edições Colibri, 2002, p. 163; Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça Nos Séculos XIV e XV Lisboa. 

Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Humanas, 1989, p.57. 
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GRÁFICO Nº7 

 

Os ritmos da formação patrimonial 
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Assim, com base no gráfico nº 7, podemos dizer que o nível mais alto da 

constituição patrimonial é atingido logo nos primeiros anos, entre 1602-1612, 

coincidente com a primeira dotação225 e com os dotes das primeiras professas. Como já 

observamos, tal facto foi coincidente com o arranque do processo de formação do 

património do Convento de S. João de Ponta Delgada. 

 A avaliação por decénios contemplada pelo gráfico nº 7 permite perceber os 

desníveis da construção deste património, como também, e por comparação, 

percepcionar que, logo a seguir ao primeiro momento de valor mais significativo, houve 

outro, por volta de 1635-1645 de importante integração patrimonial. 

 Queremos com isto explicitar, com suporte nos informes disponíveis, que ao 

nível da incorporação material é manifesto um impulso inaugural, com uma queda 

sensível logo no decénio de 1613-1623, mantendo-se esta tendência com valores mais 

ou menos regulares e similares a seguir ao segundo decénio de maior impacto (1635-

1645). 
                                                
225 Veja-se, por exemplo, o que dizem a esse respeito os autores: Fernanda Paula Sousa Maia, O Mosteiro de Bustelo: Propriedade e 

Produção Agrícola, no Antigo Regime, (1638-1670 e 1710-1811), Porto, Universidade Portucalense, 1991, pp.69-70 e Carlos 

Guardado da Silva, O Mosteiro de S. Vicente de Fora. A Comunidade regrante e o património rural (séculos XII-XIII), Lisboa, 

Edições Colibri, 2002, p. 129 
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Desta forma, apreendemos as fases de maior e menor impacto na construção do 

património em análise, mas também a expansão dos focos de interesse inaugurais, que 

se concentram fundamentalmente na zona de Ponta Delgada. Assim, nas 42 compras 

efectuadas pelo convento, fomos capazes de perceber, a par da tentativa de aumento do 

património, a intenção de concentração do mesmo. Dez aquisições são feitas no 

concelho de Ponta Delgada, onde o Convento já em 1602 contaria com o maior número 

de propriedades: das 31 propriedades doadas pelos instituidores, cerca de 23 tinham a 

sua localização em Ponta Delgada.   

Ademais, das 8 propriedades que o cenóbio adquire por posse plena, 4 não só têm o seu 

assento na referida cidade, como ainda 4 delas confrontam com terras do convento. 

Haveria aqui, com certeza, uma manobra no sentido de potencializar o aproveitamento 

das terras, concentrando-as de forma a consubstanciarem um tecido económico de maior 

e mais rentável aproveitamento. Iria Gonçalves demonstrou-o para Alcobaça226, Maria 

Helena da Cruz Coelho, para o Mondego227. As Religiosas do Convento de S. João 

seguem a mesma orientação, atestando que tal mais não passava do que uma reacção 

natural de quem era proprietário e pretendia tirar a maior rentabilidade possível do seu 

património pelo mais baixo custo.  

 

 

2. A composição do Património de São João 

 

   O tópico que agora se abre tem como propósito central o levantamento dos bens 

constituintes do património do Convento de S. João de Ponta Delgada no século XVII. 

No prosseguimento deste objectivo retomam-se os documentos tratados até ao 

momento, dando maior destaque à morfologia dos bens descritos no nosso espólio.  Em 

particular no acto de execução dos contratos, os dotadores do Convento de S. João 

descrevem as propriedades que possuem, com intento de validar os dotes. Tal relação 

permite-nos aceder à dimensão, localização e dispersão da propriedade. Não raras vezes, 

os dotadores dispõem de pequenas parcelas da produção, dispersas por vários lugares da 

                                                
226 Cf. Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça Nos Séculos XIV e XV Lisboa. Universidade Nova de Lisboa, 

Faculdade de Ciências Humanas, 1989, pp. 52-53. 
227 Cf. Maria Helena da Cruz Coelho, O Baixo Mondego nos Finais da Idade Média. Coimbra, Faculdade de Letras, 1983, p. 282. 
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ilha, cujo rendimento, não sendo capaz de satisfazer o montante necessário para os 

dotes, é ainda complementado por dinheiro.  

Pelo conjunto das propriedades inventariadas distinguem-se dois tipos de bens: móveis 

e imóveis. Tendo como referência essa classificação, passemos à análise da composição 

material do património do Convento de S. João. 

 

 

2.1. Bens móveis. 

 
 Da propriedade móvel do convento de S. João, faziam parte alguns escravos. 

Foram doados ao Convento de São João, como se lê na escritura de dote que Pedro 

Borges de Gândia em 12 de Junho de 1609228 faz ao convento, para admissão da sua 

filha Guiomar do Espírito Santo: “ alem diso dotaua mais hua/escraua preta por nome 

izabel e pera servir o dito conven/to e sua filha”229. Igualmente a Madre Catarina de 

Cristo levaria consigo uma escrava. O documento de dote passado a 23 de Setembro de 

1609, assim o confirma: “húa mulatinha por/nome Úrsula pera seruir ao dito conuento, e 

Religio/sas delle a qual escraua seruira também a dita do/tadora”230. Identicamente do 

dote que Maria de Cristo faz às suas filhas consta um escravo chamado Lázaro231.  

 No que diz respeito à ourivesaria e outros bens de valor, os dados são bastante 

dispersos. Contudo foi possível reunir alguns elementos, que lançam alguns indícios 

sobre o género de património móvel que o convento de S.João poderia dispor. Os dados 

mais significativos sobrevêm das escrituras de dote, que geralmente referem uma 

quantia, também designada de propina232, reservada para a esmola da sacristia/e ou para 

aquisição de uma peça para a mesma. Neste sentido apurámos “um frontal de Damasco 

Roxo para o altar-mor com sua fronteleiras e sanefas de brocatel roxo e amarelo, um 

pano destante para o missal, uma manga de cruz de Damasco Branco”233. Também 

sabemos que o convento fora dotado por Maria de Cristo para ter retábulos, altar-mor 

com uma imagem de S.João Evangelista, outra de Nossa Senhora da Apresentação e 

                                                
228 BPARPDL, MON 171, nº 8 
229 BPARPDL, MON 040,  nº3. 
230 BPARPDL., [Mon.171], Tombo [1602-1695] nº 13. 
231 BPARPDL., [Mon.171], Tombo [1602-1695] nº 2. 
232 Maria Margarida Lalanda, ob.cit, 1987, p.80. 
233 Vide apêndices, Tabela nº 4. 
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ainda outra de invocação a S. Lázaro234. Portanto os nossos informes revelam, um 

apetrechamento mais ao nível da arte sacra, do que propriamente, dados a respeito da 

utensilagem prática e tão necessária, ao governo da Casa. O aspecto da relevância dos 

paramentos sacros é sinónimo da importância dada aos mesmos, dada a dimensão de 

refinamento e riqueza própria dos ambientes litúrgicos.  

 

 

2.2. Bens imóveis. 

 

Os imóveis compõem a maioria dos bens do património do Convento de S. João, 

passíveis de reconstrução. No século XVII acabariam por formar uma malha geográfica 

mais ou menos densa em toda a ilha, com uma concentração nitidamente maior no 

concelho de Ponta Delgada e bastante menos expressiva nos concelhos da Ribeira 

Grande e Lagoa. No nosso cenóbio e em outras instituições coevas235, assistimos a uma 

maior concentração de propriedade em redor e/ou maior proximidade possível do 

mosteiro236. Não obstante, estes bens não ficavam resumidos a estas três principais 

unidades concelhias, envolvendo zonas mais distantes, como o Nordeste.  

   Dos bens doados ao Convento por Manuel Martins e sua esposa Maria Jácome, 

os mais significativos pela sua expressão numérica localizam-se no concelho de Ponta 

Delgada. Das 31 escrituras referenciadas até 1601, cerca de 23 tinham a sua localização 

nesta cidade. Pelas 24 compras realizados pelo convento durante o século XVII, 

observou-se que 13 dizem respeito ao concelho de ponta Delgada, onde por volta 1602 

já se situaria a maioria das propriedades do convento. Os bens referentes a Ponta 

Delgada localizavam-se em Santo António, nos Fenais, nos Ginetes, nos Mosteiros, nas 

                                                
234 BPARPDL., [Mon.171], Tombo [1602-1695] nº 2, fl.2. 
235 No seu estudo feito para Alcobaça, Iria Gonçalves, refere que: “À volta do mosteiro e por todo o couto, nos locais escolhidos 

pelos monges como reunindo as melhores condições para a exploração agro-pecuária, já tinham sido estabelecidas granjas, que se 

encontravam em plena laboração; os vários núcleos existentes nos coutos, tinham-se desenvolvido […]Toda esta terra se encontrava, 

portanto, nos princípios do século XIV, bem ordenada e provida das estruturas necessárias para continuar o seu desenvolvimento”, 

neste caso especifico haveria uma notória dispersão da propriedade, mas o mosteiro em si, não deixaria de funcionar como pólo 

aglutinador, e esta é a ideia que se pretende aqui reter, cf. Iria Gonçalves, ob. cit,1989, p. 69. 
236 “Esta proximidade de localização parece-nos facilmente explicável pelo facto de os foros a trigo terem de ser colocados nos 

granéis do convento a expensas propriedades pouco distantes ou de fácil, acesso, a fim de evitar grandes encargos de transportes, Cf. 

Maria Lalanda, ob. cit, 1987 p.75; também para Ganfei se observa uma situação semelhante: “O mosteiro, como um grande 

proprietário, possuía todos os meios para tornar as terras, que estavam sob o seu domínio directo, produtivas. Os meios ao seu dispor 

iam das simples alfaias como sachos, sacholas, foices, enxadas, que se encontravam ao alcance de toda a gente, até as mais 

sofisticadas, como arados e carros”, cf.  Célia Maria Taborda da Silva,  ob. cit., 1994, p.110. 
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Feteiras, nas Capelas, nos Poços, na Relva, em S. Roque e na Fajã. Para os restantes 

concelhos apurámos propriedades nos Remédios, Água de Pau, Lagoas Secas, Rabo de 

Peixe, Porto Formoso, Ribeira Seca e Ribeira Grande. 

Para simplificar a compreensão da distribuição da propriedade e da sua expressão por 

concelhos, elaboramos o mapa número 1.  

 

Mapa nº 1 

Distribuição e número das propriedades por concelhos 

No século XVII 

 

 

 
 

Pela análise do mapa atrás sobressai que o convento possuía 42 propriedades em 

Ponta Delgada, 10 no concelho da Ribeira Grande, 6 na Lagoa e 2 no Nordeste. Dessa 

conta, não conseguimos localizar 4 propriedades. Portanto 66% do património 

acumulado pelo cenóbio através das formas de integração atrás mencionadas tinha 

assento nos finais do século XVII no concelho de Ponta Delgada.  

 A preferência por esta parte da ilha prender-se-ia com o facto de esta ser 

considerada a plataforma mais fértil de S. Miguel. Com uma altitude não superior a 200 



 88 

m na zona centro, permitiu desde muito cedo a penetração para o seu interior, 

conseguindo-se assim um bom desenvolvimento das produções. Com vales pouco 

profundos e protegidos dos ventos mais violentos, propiciou um bom rendimento em 

cereal237. 

 Por outro lado, há que considerar o apelo que a cidade de Ponta Delgada 

produzia na captação de mão-de-obra e a atracção que o seu cais natural exercia nos 

negociantes locais e estrangeiros. Como consequência, desenvolve-se aqui um comércio 

externo baseado na procura essencialmente de cereais238. É um espaço multifacetado, 

que apresenta sinais identificadores do urbano em que emerge o centro político-

administrativo mais importante da ilha, habitado por gentes que marcavam a diversidade 

em relação ao mundo rural239.  

A completar esta etapa do nosso estudo, é de referir que o património imóvel do 

Convento de S. João no século XVII se compunha por bens de distinta natureza. Em 

ternos gerais, iremos dividi-los segundo a tipologia de prédios urbanos e prédios rurais, 

localizando e descrevendo sempre que for relevante os melhores documentados. 

 

 

2.2.1.Prédios urbanos. 

 

O Património urbano do Convento de S. João é fundamentalmente constituído por 

casas e chãos. A documentação é bastante explícita quanto à sua localização. Esta 

privilegia não só os assentos que sustentavam o edifício conventual, como igualmente 

regista espaços próximos e contíguos ao perímetro do convento. Neste aspecto o quadro 

nº 9 apresenta-nos a composição do património urbano do Convento de S.João desde as 

propriedades passadas para a sua posse pela primeira dotação (e aqui incluem-se 

obviamente propriedades anteriores à data da fundação que já incorporavam o 

património dos instituidores, 1586.1.14), até à última incorporação feita em 1679.12.30 

para o século XVII. 

 

                                                
237 Maria Margarida de Mendonça Dias Vaz do Rego Machado, Produções Agrícolas. Abastecimento. Conflitos de Poder, Ponta 

Delgada, Jornal de Cultura, 1994, p. 49. 
238 Maria Margarida de Mendonça Dias Vaz do Rego Machado, ob. cit, p. 55.  
239José Damião Rodrigues, Poder Municipal e Oligarquias Urbanas, Ponta delgada no século XVII, Ponta Delgada, Instituto 

Cultural, 1994. p. 26. 
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QUADRO Nº9 

Património urbano de Ponta Delgada240 

 
DATA DE  

AQUISIÇÃO 

DESIGNAÇÃO DOS 

BENS 

LOCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO OBERVAÇÕES 

1586.1.14.  Casas  Onde esta situado o 

Convento 

 Arrematação 

1600.1.21 Casas e chão Que estão dentro do 

Convento 

  

1602 Propriedade Calhetas de S. Pedro 2 moios de renda Dote 

1603.5.2 Foro de um chão Defronte do Provedor do 

Resíduos em Ponta 

Delgada  

1$000 e  2 galinhas  

1613.12.13 Chão  Defronte da Igreja do 

Convento 

  

1618.2.15 Casas Onde está situado o granel 

de fora abaixo da igreja 

120$800 de foro 

anual 

Compra 

1619.5.22 Casas com serrado Dentro do Convento  Compra 

1623.4.21 Casa térrea Junto às casas do Padre 

Manuel Henriques 

  

1626.9.22 2 tulhas telhadas com 

quintal 

Na rua que vai da 

Misericórdia para a serra 

75$000 [recebidos 

em 3,5 moios de 

trigo anual 

Compra 

1623.4.21 Casas telhadas, térreas e 

quintal 

Defronte do trigueiro 

em Ponta Delgada 

Meio moio de trigo e 

30$000  

Compra 

1627.7.15 Casa e chão Defronte da Igreja do 

Convento 

 Arrematação 

1629.7.8. Casas e foro Na rua que vai da 

Misericórdia para Santo 

André 

$900  Arrematação 

1626.9.22 Duas tulhas telhadas com 

quintais 

Na rua que vai da 

Misericórdia para Santo 

André 

  

1633.3.6 Chão e tulhas Defronte da portaria do 

Convento 

13$000 Compra 

1633.9.20 Chão Defronte do Capitão 

Francisco de Andrade 

100$000 Compra  

1633.9.22 1 Assento com tulha e 

casa palhaça 

Na rua que vem da fonte 

para a Misericórdia 

100$000 Compra 

1636.3.6 Chão Onde se colocou o muro de 

serventia do povo 

13$000 Compra 

1639.9.24 Foro de 1 chão Rua de Santana $900  

1673.3.7 Torre sobradada com 

granel 

Rua Direita, PDL 50$000 Compra 

                                                
240 Quadro construído com base nas propriedades contidas no documento fundador [desde 1579 até 1638], nas propriedades contidas 

no livro do Tombo [desde 1602 até 1695], nas arrematações até 1629, dotes até 1689,  compras até 1694. 
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1675.3.7. Granel sobradado alto e 

baixo e uma torre telhada 

alto e baixo, com quintal e 

casa de forno 

Rua direita junto ao 

convento 

150$000 Compra 

1679.12.30 Casas sobradadas altas e 

baixas  

Casas térreas talhadas 

com quintal 

Casa palhaça e quintal 

Ao canto da rua do 

Valverde 

Rua do Colégio 

 

Calheta 

 Dote 

 
 Atendendo às diversas incorporações do cenóbio, para além dos ritmos observa-

se a respectiva expansão territorial. Partindo de uma igreja inicial o convento expande 

os seus limites através de inclusões necessárias à sua sobrevivência física e económica.  

Dos quinze assentos identificados pela dotação inicial e escrituras de compra, 7 

dizem respeito directamente ao espaço material do convento. Os restantes estão em ruas 

imediatamente próximas, como já referimos.  

A intenção em ampliar o espaço ocupado pelo convento fica clarificada por escritura 

de compra que realiza em 22 de Maio de 1619. Nesta aquisição, o licenciado João 

Moreira vende ao convento 1 assento de casas com cerrado, confrontantes a norte com 

as compradoras e tulha de Miguel Pacheco, a sul com o Capelão André Dias de Araújo 

e foro da Misericórdia, a poente com rua publica e a nascente novamente com as 

religiosas de S. João241. 

 Igualmente, em 20 de Setembro de 1633 é observável a mesma tendência 

congregadora. O padre vigário, Francisco Dias Caiado, vende ao convento um assento 

com uma tulha e casa palhaça terreira, “pegado ao sitio do dito/convento à rua que uem 

da/fonte grande pera a Calheta/que parte da banda do norte com/Rua publiqua e do sul 

e/nasente com o dito conuento/ e do ponente com caza do mesmo/conuento”242. 

 Do mesmo modo, em 7 de Março de 1675, as religiosas compram a Dona Isabel 

da Silva, viúva, 1 granel sobradado alto e baixo sito na rua Direita, que confrontava a 

norte com rua pública e com casa e quintal de António Botelho, a nascente com o 

convento. Pela mesma compra adquirem uma torre sobradada alto e baixo com quintal e 

casa de forno que confrontava a nascente com muro do convento243. 

                                                
241 BPARDPL, MONÁSTICOS, NON 040, Nº7, Compra de 22 de Maio de 1619. 
242 BPARDPL, MONÁSTICOS MON 039, nº 22, Compra de 20 de Setembro de 1620. 
243 BPARDPL, MONÁSTICOS, MÇ 039, nº 22, Compra de 7 de Março de 1675. 
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 Na sua composição esses bens urbanos, como já referimos, são compostos 

fundamentalmente por casas e chãos. Pelos documentos atrás citados fazem também 

parte deste património alguns quintais, tulhas, um granel e uma torre244. 

 Já no tocante às casas há que atender que estas podem referir-se a realidades 

distintas. Os termos “casa/casas são de complexo e múltiplo discernimento245”. Para as 

classificar encontrámos as designações “casa”, “casas” ou “casas térreas telhadas.” O 

termo casa pode ser considerado como um conjunto habitacional, como um edifício, 

como parte de uma residência ou ainda, como uma dependência incorporada num 

conjunto designado por casas, pelo que estaremos algumas vezes perante construções 

simples, de um só piso e divisão única e noutros casos perante construções mais 

complexas246 (cf. Quadro nº9). No nosso caso o que sobressaem são as casas de 

construção simples que, embora erguidas em solo urbano, possuem características 

típicas de uma casa de exploração rural. 

 No que concerne à sua funcionalidade, as casas nesta época, e em épocas 

anteriores, eram consideradas como uma realidade plurivalente. Quando a 

especialização de funções do espaço acontecia, na maioria dos casos, recorria-se ao 

alteamento dos edifícios, sobrepondo-se à “casa” um “sobrado”, consagrado à função 

residencial”247.  

 Portanto o “granel sobradado com alto e baixo”, situado na Rua Direita junto ao 

convento, seria um edifício de 2 andares que necessariamente teria de ter os recursos de 

acessibilidade necessários, como escadas interiores e/ou exteriores, fixas ou móveis248. 

Como vimos, em termos de funcionalidade de algumas das construções adquiridas pelo 

convento, afigura-se-nos a de armazenamento, claramente expressa pelas tulhas e 

graneis registados nos nossos informes.   

                                                
244  O tipo mais comum de casa para a altura  seria a  de simples,  geralmente  térrea ou sobradada, palhaça e/ou telhada. Estas 

designações apontavam para os planos, os muros e as coberturas. Cf. Sílvio Conde,   Uma Paisagem Humanizada. O Médio Tejo 

nos Finais da Idade Média, Cascais, Patrimonia Histórica, 2000, vol. I, p. 299. 
245 Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto: Um homem e um património (1473-1556), Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta 

Delgada, 2001, p.91. 
246 Embora para o Médio Tejo o tipo mais frequente fosse  “a casa térrea dianteira” com duas casas de dentro”, ou “a casa dianteira” 

com uma “casa do meio” e uma “casa de trás”. Cf. Sílvio Conde, Uma Paisagem Humanizada. O Médio Tejo nos Finais da Idade 

Média, Cascais, Patrimonia Histórica, 2000, vol. I, p. 299. 
247Cf. Sílvio Conde, ob. cit., 2000, vol. I, p.300. 
248Cf.Sílvio Conde, ob. cit., 2011, p. 64. 
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Ao nível da diferenciação no que respeita aos materiais usados, surgem-nos 

“casas térreas” e “casas telhadas térreas”. No entanto, o que sobressai na maioria das 

vezes, é a alusão simples a casa e/ ou casas249 (cf. Quadro nº9). 

 

 

2.2.2. Prédios rústicos 

 

Como verificámos, à data da fundação o convento já contava com propriedades 

nos concelhos da Ribeira Grande, de Ponta Delgada (centro e termo) e Nordeste. Por via 

da entrada de mais dotes de freiras, de aquisição de foros e propriedades assistiu à 

ampliação do património e sedimentação destas tendências iniciais. Nem sempre 

conseguindo apurar a localização e/dimensão de algumas terras, foi no entanto possível 

apresentar alguns dados (Cf. Quadro Nº 10). 
 

QUADRO Nº10 

PATRIMÓNIO FUNDIÁRIO DISTRIBUÍDO POR CONCEHOS250  

 

 

A expressividade dos bens localizados em Ponta Delgada é notória em relação 

aos demais concelhos. Num total de 39 propriedades, 29 são terras lavradias. Na 

composição deste património ainda encontrámos as designadas por “terras  lavradias e  

de comedia”,  “terras, cerrados, casal e terras lavradias”, as vinhas e os cerrados. No 

                                                
249Cf. Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto: Um homem e um património (1473-1556), Ponta Delgada, Instituto Cultural de 

Ponta Delgada, 2001, p. 92. 
250 Quadro construído com base nas propriedades contidas no documento fundador [desde 1579 até 1638], nas propriedades contidas 

no livro do Tombo [desde 1602 até 1695], nas arrematações até 1629, nos dotes até 1689 e nas compras até 1694. 

DESIGNAÇÃO 

DOS BENS 
PONTA 

DELGADA 

 

RIBEIRA 

GRANDE 
LAGOA NORDESTE TOTAL 

Terra lavradia 29 11 7 1 48 

Terra lavradia e de comedia 3  1 1 5 

Terras, cerrados, casal e terras 

lavradias 

1    1 

Cerrados  2    2 

Vinhas 3    3 

Biscoito 1    1 

TOTAL 39 11 8 2 60 
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concelho da Ribeira Grande encontrámos referenciadas 11 “terras lavradias”, na Lagoa,  

7 “terras lavradias” e 1 “terra lavradia e de comedia”. Por fim, no Nordeste detectamos 

1 “terra lavradia” e 1 “terra lavradia e de comedia”. Em termos gerais afigura-se-nos 

claramente que as “terras lavradias” são as que têm mais peso, elevando-se o seu 

número a 48 no total das menções251. 

 Em conformidade com as unidades patrimoniais reconhecidas, verifica-se que o 

peso dos bens rústicos, 77% é o mais expressivo do todo património fundiário do 

cenóbio, contra os 23% de bens urbanos confirmados (cf. Gráfico 8). 

 

Gráfico nº 8 

Tipologia da propriedade  

77%

Rusticos
Urbanos

23%

 
 

 Já no tocante à dimensão e valores das unidades componentes do património 

rústico do convento de S. João, podem-se também avançar dados concretos (cf. gráfico 

nº 9). 

Nas medições dos terrenos detectadas nas fontes, o moio e o alqueire em semeadura, 

juntamente com a vara de medir pano (12 palmos), são as medidas mais detectáveis. As 

duas primeiras são claramente medidas de capacidade em semeadura; a segunda é 

considerada medida de comprimento252. 

  
                                                
251 Para ter uma noção mais pormenorizada da distribuição das propriedades por freguesia dentro de cada unidade concelhia, 

consultar apêndices, tabela nº9. 
252 A este respeito Cf. Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto: Um homem e um património (1473-1556), Ponta Delgada, Instituto 

Cultural de Ponta Delgada, 2001, p. 127. 
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GRÁFICO Nº 9 253  
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES [1602-1694]  
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Quanto à dimensão das propriedades detectadas na nossa documentação, 

constatamos que 43 % das unidades não atingiam os 5 ha, sendo que, no total, 85% 

destes bens ficavam abaixo dos 10 ha. No respeitante às dimensões destes bens, no 

geral, averiguamos que a percentagem atrás designada de 85% se insere no panorama do 

que por pequena superfície e média superfície254. A área patrimonial que vai dos 10 aos 

30 ha regista um valor bastante mais baixo (8%). Bastante mais afastadas ficam ainda as 

áreas cujos montantes se balizam entre os 20 ha e os 30 ha, com apenas 3% das 

ocorrências, sendo o mesmo constatado para as propriedades com dimensões entre os 80 

ha e os 90 ha (2%) e as acima dos 100 ha (2%)255.  

                                                
253 Gráfico construído com base nas propriedades contidas no documento fundador [desde 1579 até 1638], nas propriedades contidas 

no livro do Tombo [desde 1602 até 1695],  nas arrematações até 1629, nos dotes até 1689 e  nas compras até 1694. 
254 Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Sociedade Micaelense no século XVII (Estruturas e Comportamentos), “Textos 

Universitários de Ciências Sociais e Humanas”, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian-Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

Ministério da Ciência e Tecnologia, 2002, p.281. Cf.  Henrique de Barros, Economia Agrária, Lisboa, Livraria Sá da Costa, vol. III, 

1954, pp. 118-119. 
255 Como podemos verificar os intervalos entre os 30 ha e 80ha não registam qualquer frequência. 
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 Podemos concluir, por isso, que as propriedades fundiárias exploradas pelo 

Convento de S.João eram de pequena e média dimensão, a considerar pelos valores das 

superfícies apresentadas256.   

  

 Pelo que vimos ao longo deste capítulo, a formação e estruturação patrimonial 

do mosteiro de S. João parece ser em tudo análoga à dos demais patrimónios 

eclesiásticos coevos já estudados. Num primeiro momento tratou-se da concessão de um 

conjunto de bens imóveis e/ou móveis constitutivos da dotação inaugural feita pelos 

fundadores do Mosteiro, bens estes localizados em sintonia com a propriedade 

constitutiva do património dos instituidores e dos primeiros dotes das religiosas, que 

eram coincidentes muitas vezes com as zonas de maior fertilidade da ilha.257 A seguir 

juntaram-se os dotes das professas e algumas aquisições. 

O Convento de S. João de Ponta Delgada não parece distanciar-se assim dos 

seus congéneres nacionais, no que diz respeito à caracterização espacial, encaixando-se 

sem problemas no “modelo” considerado. Deste modo, as propriedades distribuem-se 

por freguesias e concentram-se em pequenos núcleos, como seria de esperar para uma 

ilha, cuja escala aplicável só pode ser mais reduzida pelas limitações métricas do espaço 

insular. 

Por outro lado, os prédios rústicos seriam a expressão base desse património, em 

especial as terras de pão lavradias, que permitiam auferir dos rendimentos em trigo, o 

cereal dominante à época e que possibilitava mais proventos. A percentagem de 61 % 

dos dotes em trigo elucida bastante acerca da importância e valor deste cereal na época 

em estudo. 

  

 

 

 

 

 
                                                
256Rute Dias Gregório elucida-nos acerca das alterações verificadas nas dimensões das propriedades desde o inicio do povoamento 

até cerca de 1550 e como estas variações interferem com as dimensões detectadas depois deste período. Cf. Rute Dias Gregório, 

“Formas de organização do espaço”, in Artur Teodoro de Matos; Avelino Freitas de Meneses; José Guilherme Reis Leite (dir.), 

História dos Açores. Do descobrimento ao século XX, Ponta Delgada, Instituto Açoriano de Cultura, 2008, p. 129.:  
257 Não esqueçamos, que sendo a maioria das terras mencionadas e arroladas na nossa documentação, como “terras de pão lavradia”, 

obviamente que a cultura dominante seria o cereal, no nosso caso o trigo. 
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Formas de exploração e de rentabilização da propriedade 
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A concessão do espaço insular emanou de uma necessidade real em ocupar e 

rentabilizar os novos territórios de além-mar. Incentivar ao desbravamento dos novos 

espaços implicava conceder amplos privilégios a uma facção da nobreza menos 

favorecida, a qual encontraria aqui a oportunidade para enriquecer e ganhar prestígio. 

O regime de aproveitamento dos solos coincidiu, tanto na Madeira como nos 

Açores, com o povoamento e colonização das ilhas, à data ermas. Diferentes resultaram 

os ritmos de ocupação do espaço, uma vez que o mesmo se mostrava distinto de ilha 

para ilha, regulando assim o processo de colonização258. 

Este capítulo pretende compreender a gestão e exploração dos bens que 

constituíam o património do Convento de S. João no século XVII. 

Sabendo que os pressupostos constituidores da propriedade das ilhas no seu 

período inicial em muito transitaram para as épocas posteriores, não nos pareceu aqui 

despiciendo atender a esta dinâmica, promovendo o intercâmbio entre os vários estudos 

sobre esta realidade, de modo a poder enquadrar a realidade do Convento de S. João. 

Concomitantemente tentaremos fazer uma comparação com o caso madeirense, 

seleccionando para o efeito alguns estudos e tentando encontrar, se possível, algumas 

linhas mestras comuns e/ou diferentes da realidade açórica. Do mesmo modo, e sempre 

que nos parecer necessário, ao território continental luso. 

Neste contexto emergem os paradigmas e os estratagemas de 

fiscalização/administração da propriedade constituída pelo Mosteiro de S. João. A 

sobrevivência do arquivo até aos nossos dias permite-nos esta reconstrução, para a 

época que aqui nos interessa abordar. Podemos vislumbrar como uma intenção de 

manutenção, e até de melhoramento, dos bens adquiridos pelo cenóbio, a preservação e 

salvaguarda das escrituras. Dessa intenção igualmente nos “falam” os contratos de 

locação celebrados e que serão objecto da nossa análise.  

 

 

 

 

                                                
258Cf. João José de Abreu e Sousa, “O Arquipélago da Madeira”, in, Artur Teodoro de Matos (coord.), A Colonização Atlântica, vol. 

III da Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, tomo I, 2005, p. 63; Avelino de Freitas de Meneses, “O 

Arquipélago dos Açores” in A Colonização Atlântica,…ob. cit. pp. 219-221. 
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1.O regime da propriedade. 

 

Presentemente é bastante comum, quer nos estudos de propriedade laica como 

eclesiástica, caracterizar duas formas de gestão do património: a exploração directa e a 

exploração indirecta. A primeira fundava-se no cultivo das terras pelo proprietário, 

mediante o trabalho de servos, ou recorrendo ao trabalho de jornaleiros ou homens 

contratados ao ano. A exploração indirecta, de forma sucinta, pode designar-se pela 

entrega do domínio útil das propriedades a terceiros, mediante a entrega de determinada 

renda259. 

Célia Taborda da Silva salienta que “Os bens do domínio directo eram aqueles 

de que o mosteiro detinha pleno domínio. Era dono da propriedade – domínio eminente, 

e também a explorava – domínio útil. Daí que estes bens se situassem em volta da Casa 

ou não muito longe dela, para que os monges pudessem controlar a sua 

administração”260. 

Na Madeira, de início, o regime agrícola predominante era o da exploração 

directa de largos lotes de terra, recebidos ao abrigo do regime das sesmarias. Todavia, 

sempre que a separação entre as terras e a morada dos proprietários das mesmas era 

demasiado grande, estes optavam por arrendá-las por um período de nove ou dezoito 

anos, auferindo da renda em produtos ou em dinheiro. Por vezes também as aforavam 

perpetuamente ou em vidas. Este tipo de contrato, o aforamento perpétuo ou enfiteuse, 

era a forma de exploração eleita pelos que não tinham terra própria261. Era-lhes assim 

garantido que tanto eles como os seus descendentes gozariam das benfeitorias que 

realizassem nas terras. Ao longo do século XVI e séculos seguintes assiste-se à 

generalização dos “partidos de meias” com pequenos arrendatários, evoluindo e 

acabando por confluir na colonia típica. No século XVIII observa-se a contestação desta 

última, em defesa da exploração directa das terras pelos senhorios e exigindo-se o fim 

do absentismo. Era um retorno, visto como uma cura contra o subaproveitamento das 

terras e consequente exploração dos colonos, o termo da fragmentação da terra por 

                                                
259 Cf. Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, O Domínio de Santa Maria do Lorvão no Século XIV, Lisboa, Temas 

Portugueses, 2001, pp. 85- 86. 
260 Célia Maria Taborda da Silva, ob. cit., 1994, p.46;  Fernanda Paula Sousa Maia , 1991, ob. cit. p. 73: “Constituíam estes bens 

todas as propriedades sobre as quais o mosteiro detinha não só domínio eminente, como também o domínio útil, isto é, as que 

explorava directamente através do recurso aos seus próprios criados, à mão de obra assalariada e/ou às geiras que lhe eram devidas 

como pagamento do Couto de Bustelo, onde se erigia o edifício do mosteiro.” 
261 João José Abreu de Sousa, História Rural da Madeira. A Colónia, Funchal, DRAC, 1994, p.20. 
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múltiplos beneficiários, o acréscimo da riqueza e sua propagação, o final da 

monocultura da vinha e suas cíclicas flutuações dos valores dos mercados, tudo em prol 

do auto abastecimento da Madeira. É todavia indispensável matizar esta contenda, 

alertando para o facto que, se no começo, o contrato de colónia se mostrou a resolução 

mais justa tanto para os senhores, como para os colonos, para melhor aproveitarem a 

terra com benefício para ambos, encerrava contudo, na sua origem, “gérmenes 

aniquiladores”. Enquanto o senhorio, pelo recurso às instituições vinculares, garantia a 

indivisibilidade do património, o colono, “transmitindo o domínio útil da terra e o 

domínio real das benfeitorias a todos os seus descendentes,” dispersou de tal forma, 

resumindo-se a grande maioria, a minúsculos poios ou, simplesmente, a uns escassos 

metros quadrados de chão262. 

Quanto ao regime de exploração praticado pelas instituições monásticas, sabemos 

que, embora num primeiro momento o regime de exploração directa nos mosteiros 

tivesse por vezes mais visibilidade (até por imposição da Regra, como no caso dos 

Cistercienses e de outras ordens coevas), por ter de ser os próprios religiosos a 

cultivarem a terra ficando por isso impossibilitadas de receber as rendas provenientes 

das suas propriedades263, o certo é que para o mosteiro de Alcobaça nos séculos XIV e 

XV a maioria do domínio já se encontraria sob o regime de exploração indirecta.264 Era 

uma tendência que se acentuaria cada vez mais, porque não era possível aos religiosos 

ter mão em tão disperso património e rentabilizá-lo  sem alienar o domínio útil das 

terras a terceiros, “mediante o pagamento de uma determinada quantia em géneros e/ou 

dinheiro, as exploravam conservando, todavia, o mosteiro o domínio eminente das 

mesmas”265. 

No caso açoriano, para os séculos XV/XVI terceirenses, Rute Dias Gregório 

salienta, que o modo de exploração das terras, neste período, repartia-se pelos dois 

regimes sem a certeza do peso efectivo de cada um deles, uma vez que os inventários, 

autos de contas e partilhas documentam a existência de ambos. Duplicidade que se 

aplicava por exemplo a Pêro Anes do Canto que não deixava a sua quinta do Porto da 

Cruz266 apenas entregue a rendeiros e foreiros, explorando-a também de modo directo, o 

                                                
262 José Manuel Azevedo e Silva, ob. cit.,vol.I 1995, p.201. 
263  Iria Gonçalves, ob. cit., 1989, p. 133. 
264  Iria Gonçalves, ob. cit., 1 989, p. 168 
265  Fernanda Maia, ob. cit. 1991, p. 107. 
266 Cf. Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto: Um homem e um património (1473-1556), Ponta Delgada, Instituto Cultural de 

Ponta Delgada, 2001, p. 195. 
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que também se aplicaria nos séculos seguintes quiçá para a realidade conventual, com 

maior preponderância de um regime de exploração ou de outro267. 

No caso deste mosteiro, à semelhança de muitos outros, foi problemático encontrar 

na documentação vestígios que demonstrassem a presença de propriedades exploradas 

de forma directa. Impedimento que se por um lado está relacionado com o tipo de 

documentação disponível, por outro é já uma demonstração de como este género de 

exploração tende cada vez mais a decair em detrimento do modo de exploração 

indirecto268. 

 Tendo em conta as limitações do nosso trabalho, não deixa de ser interessante 

lançar a questão: em que medida o Convento de S. João praticou um regime de 

exploração directa? Não sabemos. Mas como acabamos de referir é perfeitamente 

natural no âmbito do que enunciamos atrás acerca da evolução dos bens de exploração 

directa269, que o cenóbio à semelhança de outros 270 “amanhasse” as terras 

imediatamente contíguas ao espaço conventual, para daí retirar alguns produtos 

hortícolas essenciais à economia doméstica271. Além disso, a existência de servos/as e 

de alguns escravos/as272 obtidos por via dotal, fazem supor, fundamentalmente no caso 

dos primeiros (escravos), da existência de trabalho exterior à casa, uma vez, que as 

                                                                                                                                          
 
267 Igual situação se detecta para outros proprietários terceirenses do mesmo período. Cf. Rute Dias Gregório, Terra e Fortuna… ob. 

cit., 2007, pp. 299 e 310. 
268 Sílvio Conde assinala para o Médio Tejo medieval à semelhança de outros autores, a dificuldade “ de encontrar na documentação 

o rasto das terras de exploração directa  que muitas vezes, se conhecem apenas a partir de referências indirectas”. Neste caso 

particular “a percepção da existência, ou preexistência, de reservas senhoriais em finais da Idade Média, quase sempre é feita através 

das denominações granja e quintã, que nas fontes dessa época, designam edifícios de habitação e dependências agrícolas, terras de 

cultura e matas”268. Tais prédios já tinham sido muitas vezes fragmentados e sujeitados a contratos agrários, perdendo por isso a sua 

configuração inicial. Desse facto, nasce a necessidade de apreciar com rigor esses informes de feição indirecta, “dado o elevado 

risco de as interpretar erroneamente”Cf. Manuel Sílvio Alves Conde, Uma Paisagem Humanizada, ob. cit, 2000,vol. I, p. 171 
269 Maria Helena da Cruz Coelho, afirma que assiste-se a uma maior acentuação da retracção da exploração directa  durante os 

séculos XIV e XV embora  “os senhorios eclesiásticos nunca tenham abdicado dela totalmente. Santa Cruz procura manter sob 

exploração directa as suas granjas do campo, portanto relativamente próximas do mosteiro, como a de Antanhol, Rol, Orvieira e 

Requeixada”, referindo ainda que os cruzios, nomeadamente os senhores mais fortes, devem ter podido manter ou reaver algumas 

das suas reservas do campo. Segundo ainda a autora tal mudança teria sido o resultado de múltiplas razões, e que o recuo da 

exploração directa não significa necessariamente decadência, mas antes uma adaptação a “diferentes condicionantes 

socioeconómicas que a crise e a sua recuperação ditaram, como também uma resposta a diversificação de funções que os senhores 

tiveram de passar a desempenhar…”cf., Maria Helena da Cruz Coelho, O Baixo Mondego, Coimbra, Faculdade de Letras, 1983, pp. 

282 e 290. 
270 Cf. Maria Helena da Cruz, Coelho, O Baixo Mondego, Coimbra, Faculdade de Letras, 1983, pp. 282 e 290. 
271 No entanto, Maria Jácome Raposo explicita que funda o mosteiro com igreja, campanário, coro, dormitório, refeitório, hortas e 

muitas oficinas, para sustento das religiosas. BPARPDL, MON 171, [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S.João, feito 

por Manuel Martins Soares e sua mulher Maria Jácome Raposo] 1602.8.10., fl.3vº. 
272 BPARPDL, MON 171, nº 8 [Entrega de dote de 12 de Junho de 1609]. 
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escravas273 e as servas274estariam prioritariamente afectas ao trabalho interno da unidade 

monástica. O facto dos servos, tal como nos revelam alguns informes, desempenharem 

tarefas relacionadas com a administração das terras275, não invalida a sua dedicação ao 

cultivo das terras interiores à cerca conventual, nomeadamente no arranjo das hortas e 

igualmente no serviço das oficinas. 

  Como é explicitado pela fundadora e tal como anteriormente se referiu, foram 

engendrados esforços neste sentido:“E d’esta maneira/com estas condições declarada, 

fez doação/ao dito mosteiro e o fundou e edificou/com sua egreja e altares e 

campanário/coro dormitório, refeitório hortas e outras/muitas offcicinas para vivenda 

das ditas re/ligiosas”276. 

 Quanto ao regime de exploração indirecta, verificamos que ao longo do período 

em estudo o Convento de S. João foi celebrando contratos de locação com maior ou 

menor profusão, mas sem interrupções sensíveis. Neste quadro sobressaem os contratos 

de aforamento277, seguidos de forma bastante longínqua pelos contratos de 

arrendamento278. 

 A periodicidade e a natureza dos informes fazem supor que a administração indirecta 

terá sido o método prioritário escolhido pelo convento de S.João para a exploração e 

aproveitamento da maioria da sua propriedade279. A este respeito Aurélio de Oliveira 

salienta que a Abadia de Tibães tinha a maior percentagem de terras sujeitas ao tipo de 

exploração indirecta: “ A Abadia cedia o usufruto das suas terras - ou outros bens – 

mediante a satisfação de foros estabelecidos em contratos de simples colónia, 

                                                
273 BPARPDL, MON 171, nº 8 [Entrega de dote de 12 de Junho de 1609]. 
274 BPARPDL, MON 036, nº8 [Caderno das rendas de 1691-1693]. 
275 BPARPDL, MON 171, nº 62, fl. 269v. 
276 BPARPDL, MON 171, [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S. João, feito por Manuel Martins Soares e sua mulher 

Maria Jácome Raposo] 1602.8.10., fl.3vº; Cf. Frei Diogo das Chagas, Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores, [dir] Artur 

Teodoro de Matos, Ponta Delgada, Edição da Secretaria da Educação e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos Culturais e 

Universidade dos Açores, Centro de Estudos Doutor Gaspar Frutuoso, 1989, pp.148-150. 
277 Ver “Aforamentos”, Torquato de Sousa Soares; Joel Serrão, (dir. de) – Dicionário de Histórias de Portugal. Lisboa. Iniciativas 

Editoriais, 1971, vol.1, pp.51-52. 
278 Cf.“Arrendamento”Ruy d’Abreu Torres; Joel Serrão, (dir. de) – Dicionário de Histórias de Portugal. Lisboa. Iniciativas 

Editoriais, 1971, vol.1, pp.206-207. Para o mosteiro de Santa Maria do Bouro, a forma de contrato privilegiada foi a do aforamento 

em três vidas em “foi sob a forma de contratos de aforamento de três vidas que o mosteiro alienou o seu domínio útil em proveito de 

rendeiros e caseiros”. Era o abade, representante da comunidade masculina, que presidia aos mesmos na companhia dos outros 

monges278. Nestes domínios acontecia os foreiros acumularem tantos prazos, que tinham também necessidade de recorrer à 

exploração indirecta, usando de subaforamentos. 
279 O mesmo terá acontecido no território continental português; Cf. Célia Maria Taborda Silva, ob.cit. 1994, p. 52. Aurélio de 

Oliveira , A Abadia de Tibães, (1630-1680…, pp. 123-124. 
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aforamentos ou emprazamentos”280. A distância, as dificuldades de deslocação e o 

conforto de se libertarem da onerosidade advinda da manutenção dos equipamentos e do 

recrutamento de mão-de-obra281, terá levado o mosteiro a optar pela supracitada forma 

de exploração.  

 O património decompunha-se, então entre o senhorio que conservava o domínio 

eminente e o foreiro que obtinha o domínio útil282. Aurélio de Oliveira afirma que a 

adopção deste sistema de exploração para o território português já vinha de longa data 

“sendo o directo sucessor das antigas terras não-livres” 283. Deste modo, foi permitido 

ao camponês libertar-se, consequentemente aumentar os seus rendimentos motivando-o 

por conseguinte, à exploração da terra. É evidente que o maior beneficiário continuaria 

a ser o senhor. A alforria teria sido uma forma de libertar o escravo como também o 

camponês transferindo, no entanto, a sua dependência para terra que não era sua, mas 

tão essencial à sua sobrevivência. Seguindo ainda na linha do referido autor, foram nas 

terras eclesiásticas, onde, por mais tempo, se praticou “todo aquele complexo da antiga 

servidão”284. “O século XVII, ante o revigoramento do sistema senhorial, sem dúvida 

verificado, viu a manutenção e o revigoramento de iniludíveis traços das antigas 

imposições a que tinha de sujeitar-se todo aquele que desejasse amanhar a terra de 

qualquer senhorio”285. Aurélio de Oliveira entende, pois, que os constantes pedidos de 

confirmação real por mercês, poderia ser interpretado como um revigoramento e/ou 

revivalismo de rituais ancestrais, tais como o aforamento. “As numerosas e constantes 

preocupações em pedir a confirmação régia das antigas graças concedidas com todos os 

privilégios antigos pode ser um índice do que vimos afirmando, bem como o próprio 

                                                
280Aurélio de Oliveira, A Abadia de Tibães, (1630-1680…, pp. 123-124. Salienta ainda o autor à pagina 124 que: “O tipo mais 

corrente era o emprazamento de 3 vidas para os bens fundiários, enquanto para os meios de transformação – exploração de tipo 

industrial – variava de 1 a 3 anos, nunca excedendo este número, ainda que renováveis na mesma pessoa”. 
281Ana Maria S.A. Rodrigues, “A Propriedade”in, Joel Serrão; A.H. de Oliveira Marques, (dir) in, Nova História de Portugal: 

Portugal do Renascimento à crise dinástica, Lisboa, Editorial Presença, vol. V, 1998, p.91. 
282Todavia, esta situação poderia revestir-se de maior complexidade como salienta, Avelino Freitas de Meneses a esse respeito: “ A 

ausência dos proprietários origina ainda um complexo sistema de posse e uso da terra que estorva o desenvolvimento agrário e 

estimula o aumento das rendas, em nítido prejuízo dos lavradores, seareiros e horticultores. De facto, os senhorios arrendam as 

terras aos lavradores que, por sua vez, subalugam a pequenos agricultores a preços quase incomportáveis, motivando impacientes 

pedidos de quitas e encampações e a mediação camarária nas épocas de esterilidade agrícola”,  Avelino de Freitas de Meneses, Os 

Açores nas encruzilhadas de Setecentos (1740-1770). II- Economia, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1995, p.13. 
283Cf. Aurélio de Oliveira, A Abadia de Tibães, (1630-1680…, p.124. 
284Cf. Aurélio de Oliveira, A Abadia de Tibães, (1630-1680…, p.124: refere ainda o autor, talvez, porque nas terras eclesiásticas, os 

camponeses, fossem atraídos por um certo número de isenções. 
285Cf. Aurélio de Oliveira, A Abadia de Tibães, (1630-1680…, p.124. 
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ritual do aforamento”286. É igualmente plausível que à semelhança do Convento de 

Santa Maria do Bouro estudado por Salvador Magalhães Mota, o nosso convento não 

pudesse passar sem os seus bens “por uma questão de poder, prestígio e influência na 

região”. Nesta instituição o prestígio do senhorio igualmente se avaliava pela 

quantidade de propriedades que conservava. Esta grandeza consubstanciava-se pela 

possibilidade de afiançar postos de trabalho e de asseverar uma “uma rede de clientelas 

extremamente importante”, alimentando assim a continuidade da instituição. Esta 

magnitude também era demonstrada pela quantidade de “uma massa monetária, 

relativamente, importante e segura que permitiria fazer face às dificuldades mais 

urgentes”. No caso de Santa Maria do Bouro, a disponibilidade de riqueza assegurava 

“todos os anos grandes excedentes em milho, centeio e vinho que procurava colocar no 

mercado a bom preço”. O mais importante deste ultima aspecto, é que em períodos de 

carência agrícola o cereal atingia valores copiosos. Desta forma, o cenóbio usando do 

armazenamento, podia converter-se num especulador, obtendo por isso, avultados 

lucros287.  

 Quanto ao nosso mosteiro, não oferece dúvidas pelo enunciado mais atrás, que o 

modelo de exploração indirecto era o dominante. Por isso, passemos à análise dos 

registos documentais que o fundamentam. 

 

 

2. Os contratos de locação 

 

 Os informes mais adequados para o tratamento deste objectivo são, sem dúvida, 

os contratos de locação efectuados pelo cenóbio ao longo desta centúria. Apurar os 

ritmos e as concentrações destas escrituras ao longo das décadas em causa é um 

propósito nosso,  tal como comparar com outras realidades institucionais e/ou espaciais 

para permitir uma contextualização lógica desta dinâmica.  

O Convento de S. João celebrou 24 contratos de locação ao longo da centúria em 

causa, mais precisamente entre 1602 e 1702. Para optimizar o controlo, a fiscalização e 

                                                
286 Cf. Aurélio de Oliveira, A Abadia de Tibães, (1630-1680…, p.125. 
287 Salvador Magalhães Mota, Cistercienses, Camponeses, e economia rural no Minho na época do Antigo Regime, Lisboa, 

Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006, vol. I p.52; “quanto mais rendas recebesse da exploração indirecta, mais dízimos e 

outros proventos acabaria por arrecadar, sobretudo, nas áreas das Igrejas Anexas”, Salvador Magalhães Mota, Cistercienses, ob. cit., 

2006, vol. I, p.52. 
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a conservação das propriedades sujeitas aos contratos agrários, o nosso mosteiro valeu-

se da redacção desses acordos, que presentemente integram 12 Maços de documentação 

e um Livro do Tombo depositados na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta 

Delgada. 

 O cenóbio realizava, pois, contratos de enfiteuse288 e de arrendamento para 

concretizar a exploração dos seus bens289. A maior parte dos contratos celebrados 

durante este período foram consagrados à enfiteuse. Das 24 escrituras celebradas entre 

1602 e 1702, 16 respeitam a contratos de aforamento e 8 identificam-se como escrituras 

de arrendamento. 

 

QUADRO Nº 11 

Tipologia dos contratos 

 

Anos Nº de Actos Aforamentos Arrendamentos 

1602-1612 1 1 - 

1613-1623   3 3 - 

1624-1634 8 6 2 

1635-1645 2 1 2 

1646-1656 1 1 - 

1657-1667 1 1 3 

1668-1678 1 1 1 

1679-1689 1 1 - 

1690-1700 1 1 - 

Total 24 16 8 

 

O quadro nº 11 comprova que o convento optou maioritariamente pelos 

contratos de carácter enfitêutico, relegando para um segundo lugar os contratos de 

arrendamento. Para um conjunto de 24 escrituras consumadas durante os anos de 

1602 e 1700, dezasseis delas reportam-se a aforamentos e 8 são escrituras de 

arrendamento. A este propósito Urbano Mendonça Dias refere que “O aforamento ou 

enfiteuse foi nos Açores a forma mais vulgar de transmitir a propriedade”290.  

                                                
288  A este respeito ver, Mário Júlio de Almeida da Costa, “Enfiteuse”, in Joel Serrão, (dir.) Dicionário de Histórias de Portugal, 

Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1971, vol. II, pp. 379-383. Henrique da Gama Barros, História da Administração Pública em Portugal, 

t. VIII, pp. 161-212. Cf. Henrique de Barros, Economia Agrária, Lisboa, Livraria Sá da Costa, vol. III, 1954, p. 34. 
289 Rui D’Abreu Torres, “Arrendamento” in  Joel  Serrão (dir.) Dicionário de História de Portugal, Porto, Figueirinhas, vol. I, 1975, 

pp.206-207. 
290 Urbano Mendonça Dias, A Vida de Nossos Avós. Estudo etnográfico da vida Açoreana através das suas leis, usos e costumes, 

Vila Franca do Campo, Tipologia a Crença, vol, 1, 1944, p. 100; Igualmente Salvador Magalhães Mota, ressalva que para Santa 

Maria do Bouro, a enfiteuse foi “a forma de contrato agrário generalizado nas terras do mosteiro”. No entanto, a forma consignada 
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 Cremos que a tendência para os aforamentos serem numericamente mais 

expressivos se prende com o facto destes se realizarem muitas vezes em terras 

contíguas a propriedades já pertencentes ao mosteiro, o que vinha garantir 

estabilidade financeira nestas zonas. Outra razão prende-se com o facto deste género 

de contratos se revelar mais lucrativo, pela sua forma de rendimento mais duradoura 

tanto para os senhores como para os foreiros. Note-se que o contrato de aforamento é 

perpétuo, prolongando-se através de heranças, legados e alienações. Com efeito, os 

contraentes podem alienar o seu direito, um em benefício do outro, ou a terceiros. 

Por outro lado, estes contratos podem ter como finalidade o aforamento de casas, 

prédios urbanos ou rústicos291.  

Pelo gráfico nº 10 podemos testemunhar os ritmos dos contratos de aforamento e 

de arrendamento celebrados nas várias décadas. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

Frequência dos contratos 
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 Entre 1613 e 1645 o Convento de S. João de Ponta Delgada celebrou 14 

contratos de locação, constituindo-se este o período mais significativo na celebração dos 
                                                                                                                                          
era os emprazamentos em três vidas e não de enfatiota ou perpétuos. Cf., Salvador Magalhães Motas, Cistercienses, camponeses, e 

economia rural no Minho na época do Antigo Regime, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006, vol. II, p. 53. 
291 Cf. Henrique de Barros, Economia Agrária, ob. cit., 1954, p. 34. 
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mesmos. Deste montante 11 escrituras são de aforamento e 4 de arrendamento. Antes e 

depois do período com maior expressividade, o cenóbio terá mostrado uma tendência 

temporariamente inversa ao dar destaque aos arrendamentos entre 1657 e 1667. Nesta 

altura efectua 4 arrendamentos e 2 aforamentos. Após esta fase o cenóbio terá 

celebrado, em média, uma escritura de aforamento por década292.  

 Contrariamente ao observado para as escrituras de aforamento, foram detectados 

períodos de ausência de contratos de arrendamento, como se podem confirmar pelo 

quadro e gráfico anteriores. Como explicitaremos mais à frente, esta fraca adesão aos 

contratos de arrendamento deve-se ao facto destes terem um término previsto. Era feito, 

geralmente, em períodos que podiam ir dos 3 aos 9 anos, no caso do nosso convento. 

Neste período de tempo o rendeiro tentava tirar o máximo rendimento das parcelas 

consignadas ao contrato, investindo muito menos em benfeitorias, até porque era difícil 

pagar a renda e retirar o lucro para o sustento familiar ao mesmo tempo. Para os 

senhores, durante muito tempo, este género de contratos também não se revelou muito 

apelativo, porque representava instabilidade de rendimentos. Mais valia aforar e garantir 

um rendimento para sempre, sem preocupações de manutenção, do que correr o risco de 

não ter rendeiros interessados em explorar propriedades disponíveis, que podiam estar a 

render, caso tivessem sido aforadas293.  

  Segundo ainda o quadro nº10, é no período que decorre entre 1613 e 1645 que o 

cenóbio efectua mais contratos de aforamento. Tal expressividade pode dever-se ao 

facto de ser precisamente nesta altura que o cenóbio recebe o maior número de 

ingressas, logo uma fase de maior fonte de receitas. Como se referiu em capítulo 

anterior, neste domínio, assistiu-se a dois picos, um primeiro por volta de 1602-1612, 

com a admissão de 20 ingressas e outro verificável entre 1635- 1645, com a entrada de 

16 jovens. Portanto, neste período o mosteiro possuiu uma maior capacidade para 

investir.   

Para contrapor com outros casos, o convento de Santa Clara, considerado o senhorio 

eclesiástico mais importante da Madeira, este terá celebrado ao longo dos séculos XVI e 
                                                
292 Cf. Graça Delfim, O papel dos contratos agrários na formação do património do Convento de S. João de P. Delgada no século 

XVII, comunicação proferida no âmbito do II EJIHM, realizado no Museu D. Diogo, em Braga, nos dias 16, 17 e 18 de Junho de 

2011. 
293 Maria Filomena Andrade, no seu estudo sobre o mosteiro de Chelas esclarece que o não era uma prática muito difundida em 

Portugal no século XV. Embora em Chelas se notasse uma grande afluência dos mesmos, comparativamente com os contratos 

enfitêuticos, tinha pouca representatividade. E o motivo encontrado para a preferência deste género de acordos era a definição de um 

espaço limite de tempo, imposto pela necessidade de obter o maior rendimento possível. Cf. Maria Filomena Andrade, O Mosteiro 

de Chelas, ob. cit….1996, pp. 93-94. 
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XVII294 vários contratos de colonia, género de contratos não reconhecidos na 

documentação do Convento de S. João, mas muito usuais no espaço madeirense. No 

território continental português não é de menosprezar os casos de Santa Maria do Bouro 
295 e do mosteiro de Tibães 296 e até, numa tentativa mais globalizante, de outras 

instituições monásticas do espaço europeu297, que também celebraram contratos desta 

natureza. 

 Pelo Mapa 2 podemos inferir acerca da localização privilegiada das propriedades 

constituintes destes contratos: das 16 escrituras de aforamento celebradas pelo 

Convento de S. João para Santo António registamos 5 aforamentos, 2 para os Fenais, 2 

para a Ribeira Grande, 1 para a Fajã, 3 para Ponta Delgada, 1 para Lagoa e 1 para o 

Porto Formoso. Em duas escrituras a localização do bem transaccionado não foi 

identificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
294 Estes contratos envolviam quase sempre terras plantadas com cana-de-açúcar durante o século XVI e ao longo do século XVII 

com vinhedos. Cf. Rui Carita História da Madeira (1600-1700). As dinastias Habsburgo e Bragança, ob. cit., vol. III, 1989, p.111. 
295 Salvador Magalhães Mota, Cistercienses, camponeses, e economia rural no Minho na época do Antigo Regime, Lisboa, Imprensa 

Nacional - Casa da Moeda, 2006, vol. II, pp. 51-54. 
296 Aurélio de Oliveira, A Abadia de Tibães e o seu domínio (1630-1680): estudo social e económico, Porto, Faculdade de Letras, 

1974, pp. 123-127. 
297 Ângela Atienza Lopez y Martín, Eliseo Serrano, “La propriedad de la tierra en España en la Edad Moderna: propuestas para um 

debate”, in  Esteban Sarasa Sanchez y Eliseo Serrano  Serrano (Eds) Senõrio e feudalismo en la Península Ibérica, Zaragoza, 

Instición «Fernando el Católico”, vol. I, 1993. pp. 197-221; Francis Brummon, “Société rurale et production agricole (XVI-

XVII.es) »  in  Esteban Sarasa Sanchez y  Eliseo Serrano Martin (Eds) Senõrio e... ob.cit vol. I, 1993, pp. 357-371. 
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Mapa nº 2 

Contratos de locação celebrados em Zonas da Ilha onde o  

Convento já detinha propriedades   

 

 
 

 A maior extensão de terrenos aforados pelo Convento diz respeito à área de 

Ponta Delgada, não propriamente ao centro, uma vez que são mencionados somente 2 

aforamentos na Rua do Mestre Manco. A seguir, a mais próxima localiza-se na Fajã, 

adquirindo os restantes contratos um carácter cada mais distante face à área de 

implantação do cenóbio. Esta situação é bastante perceptível pelos contratos celebrados 

nos Fenais, em Santo António, no Porto Formoso, na Ribeira Grande e na Lagoa.298  

Em Carta de Aforamento celebrada em 25 de Agosto de 1630, entre as religiosas do 

Convento de S. João e António da Costa, lavrador, residente em Santo António, 

descreve-se a posse da “lombinha” “que parte/do norte com terras foreiras a 

ellas/senhorias”299. Noutra escritura de aforamento realizada em 4 de Maio de 1634 com 

Manuel de Lemos, Gregório Sanches, síndico do convento, refere-se que o mesmo 

                                                
 
299 BPARPDL, MON 040, nº1, [Aforamento de 25 de Agosto de 1630], fl. 2. 
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possuía uma tulha telhada com um chão que estava aforado a Beatriz de Medeiros e que 

igualmente confrontava com outro chão do convento300. 

  As mesmas religiosas mencionam, por escritura de aforamento datada de 23 de 

Novembro de 1662, que aforavam a Miguel de Almeida, morador nos Fenais, 5 quartas 

e meia de terra que confrontava a sul, nascente e poente com terras do convento301. Das 

suas dimensões podemos referir que a maior percentagem da terra aforada em Ponta 

Delgada está em Santo António, com 3 moios e 15 alqueires de terra, seguido dos 

Fenais com 30 alqueires (aqui fica por apurar a dimensão de uma terra lavradia e 

outeiros, uma vez, que a esta não se faz menção). Em segundo lugar vêm a Ribeira 

Grande com 1 moio e 15 alqueires e o Porto Formoso com 1 alqueire e ¾. Por último 

temos a Lagoa com 35 alqueires e os Fenais com 30 alqueires cada. 

 Efectivamente do aforamento celebrado em 18 de Novembro de 1651 entre o Convento 

de S. João e Francisco de Vasconcelos, ficamos a saber que a terra em causa foi 

adquirida por arrematação ao Capitão Diogo Vaz Carreiro dos Fenais, que estava 

localizada acima dos Poços e que o respectivo foro era de 1 moio e 10 alqueires de trigo 

em fatiota e 2 galinhas por Santa Maria de Agosto. Por outras duas escrituras de 

aforamento, em que estão em causa bens localizados no Centro de Ponta Delgada, 

precisamente na Rua do mestre Manco, também não ficamos a conhecer as suas 

dimensões. Contudo ficamos a par de outros aspectos: por uma escritura celebrada em 4 

de Maio de 1634 entre o Convento de S. João e Manuel de Lemos, aforou-se uma tulha 

telhada, com chão e quintais, por 2$000 de foro fixo pago anualmente, com um encargo 

$650 à capela e administração do Licenciado António de Frias, que as religiosas têm de 

cumprir todos os anos. Numa escritura data de 4 de Maio de 1639, sabe-se que os bens 

aforados são uma casa terreira telhada e uma palhaça, com seus quintais, arrematadas 

pelo convento, propriedade pela qual, se cobrará 1 moio de foro em Junho de 1640 e daí 

em diante.  

O facto de todas as terras ou parcelas de terra concernentes a estes pactos de 

exploração se localizarem em zonas onde o convento já detinha o usufruto de 

propriedades, não nos surpreende. Concomitantemente, e para atestar esta tendência, 

não é despiciendo lembrar o grau de produtividade destas zonas que era determinada 

pela quantidade de semente que a terra depois de arroteada podia levar, tal como lembra 

                                                
300 BPARPDL, MON 029, nº1, [Aforamento de 4 de Maio de 1634], fl. 1vº. 
301 BPARPD.L, MON 032, nº9, [Aforamento de 23de Novembro de 1634], fl. 1vº. 
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Urbano Mendonça Dias: “E daí o medir-se a terra aos alqueires, aos meios alqueires, às 

quartas e às meias quartas, conforme a semente que levavam”302.  

 No tocante às medições das propriedades Rute Dias Gregório, no estudo 

dedicado a Pero Anes do Canto e nos estudos para a Ilha Terceira em particular, 

detectou como medidas mais vulgarmente utilizadas o moio e o alqueire em semeadura, 

mas igualmente a vara, a braça craveira e a braça em quadra. As duas primeiras medidas 

são de capacidade em semeadura e as duas últimas, nomeadamente as de braça craveira, 

a vara e a braça em quadra, medidas-padrão de comprimento e de superfície. Também é 

de referir, segundo a autora que ao moio corresponderia 60 alqueires de terra e à braça 

craveira303 2 varas de medir pano304, ou seja 2,20 m305. Quer dizer que se ao moio podia 

corresponder normalmente 60 alqueires, a braça craveira corresponderia a 2 varas de 

medir pano, ou seja a 2,20 m. Sobre a questão métrica Mário Viana306 considera os 

conhecidos anacronismos entres as medidas vigentes no reino307, não havendo por isso 

uma uniformidade quanto ao valor real das medidas entre as várias localidades. Só com 

a legislação introduzida no século XIX em Portugal308 é que se passou a um 

estabelecimento métrico mais rigoroso e com vista a minorar as vicissitudes decorrentes 

do antigo sistema. Nos nossos informes detectámos o moio, o alqueire, o quarteiro, a 

vara grande e a vara pequena como medidas mais largamente usadas.  

                                                
302 Urbano Mendonça Dias, A Vida de Nossos Avós. Estudo etnográfico da vida Açoreana através das suas leis, usos e costumes, 

Vila Franca do Campo, Tipologia a Crença, vol, 1, 1944, p. 95. 
303 Medida linear equivalente a 2 varas de medir pano e com equivalência a actual a 2,20m. Cf.  Rute Dias Gregório, Pêro Anes do 

Canto: Um homem e um património (1473-1556), Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 2001, p. 127. 
304 Medida linear com equivalência actual a 1,10 m. Cf. Rute Dias Gregório, Pêro Anes... ob. cit., 2001, p.127. 
305  Rute Dias Gregório, ob. cit.., Pêro Anes..., ob. cit., 2001, pp. 125-126, ainda da mesma autora “Formas de organização do 

espaço”, in  Artur Teodoro de Matos; Avelino Freitas de Meneses; José Guilherme Reis Leite (dir.), História dos Açores. Do 

descobrimento ao século XX, Ponta Delgada, Instituto Açoriano de Cultura, 2008, pp. 127-131. 
306 “Curiosamente, na ilha açoriana de S.Miguel, no século XVI, a braça de craveira tomava o nome de «vara pequena de 10 

palmos» (10X0,22m), coexistente com uma «vara grande», ou seja, de 12 palmos, que, a serem de medir pano, tornariam esta última 

equivalente à primeira (12X0,183=2,2m), Cf. Mário Viana, “Algumas medidas lineares medievais portuguesas”, in Arquipélago. 

História, Ponta Delgada, Revista da Universidade dos Açores, 2.ª Série, vol. III, 1999, pp.491-492. 
307 “Por outro lado, os aspectos económicos relacionados com o recebimento de rendas e direitos por parte dos proprietários 

detentores de vastos patrimónios, como o rei, bispos, cabidos, mosteiros, etc., presidiam muitas vezes à implantação de vários pesos 

e medidas num mesmo espaço jurisdicional.”Cf. Mário Viana, “Medidas de capacidade medievais portuguesas: uma revisão” in 

Avelino de Freitas de Meneses; João Paulo de Oliveira e Costa (coord.). O reino, as ilhas e o mar oceano. Lisboa/Ponta Delgada, 

2007, vol: I, CHAM, p.65. 
308 Esta situação também se verificava noutros países, como Em França, por exemplo onde o estabelecimento do sistema métrico  

ocorreu entre 1791 e 1799., Mário Viana “Medidas de capacidade medievais portuguesas: uma revisão” in Avelino de Freitas de 

Meneses de; João Paulo de Oliveira e Costa (coord.). O reino, as ilhas e o mar oceano. Lisboa/Ponta Delgada, 2007, vol: I, CHAM, 

p.59. 
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No panorama da manutenção e ressalva das concessões, ou seja, no âmbito das 

obrigações determinadas pelo convento enquanto aforador, variadas são as prescrições 

determinadas pelos contratos desta natureza. Uma das mais frequentes nos contratos 

deste género seria a de trazer a terra sempre em condições, o que na prática se traduzia 

pela obrigação do foreiro a trazer limpa e com benfeitorias: “trará elle forej/ro a ditta 

terra sempre limpa/pera que ua en crecimento he/não em peoramento”309e “fará as 

bemfei/ torias necessárias para proveito da di/ta terra de modo que trará a dita 

terra/melhorada para que o dito foro esteia/seguro”310. Solicitava-se, por meio destas 

cláusulas, que as terras fossem cultivadas e melhoradas com as benfeitorias necessárias, 

com o fito destas se transformarem como parcelas de exploração lucrativas para o 

cenóbio. Em épocas antecedentes, esta medida revelar-se-ia também como 

incrementadora de fixação das gentes no espaço insular311.   

 Sobre os foros também existiam, tal como era de esperar, algumas disposições a 

ter em linha de conta. Após o acto contratual os foreiros eram obrigados a pagar ao 

convento pelo mês de Agosto “bom trigo enxu/to e Receber posto e medido nos/graneis 

do dito conuento a custa delles/foreiros”312. Isto no caso dos foros fixos que tinham, 

portanto, uma data determinada pelas escrituras, para serem arrecadados pelo cenóbio. 

Tal facto prender-se-ia com a data da colheita. O foro tinha de ser medido nos granéis 

do convento, muito provavelmente sob vistoria do síndico e com supervisão das madres 

graneleiras. Caso houvesse incumprimento do pagamento, o cereal seria cotado com o 

valor máximo alcançado na ilha e caso surgissem mutações métricas os pagamentos 

teriam de ser adaptados às novas medidas.  

 Já em relação aos arrendamentos313, sabemos que estes costumavam ser os 

menos documentados nos espólios. No entanto, o que chega até nós pode nem sempre 

revelar a verdadeira expressão dos mesmos. E são vários os factores que concorrem para 

                                                
309 BPARPDL, MON 039, nº3, [Aforamento de Outubro de 1614]. 
310 BPARPDL, MON 032, [Aforamento de 11 de Março de 1625] fls.1vº e 2. 
311 Veja-se a propósito, Rute Dias Gregório, Uma exploração agro-pecuária terceirense (1482-1550), Ponta Delgada, Sep. da 

Universidade dos Açores, 2001, p. 40. Acrescenta a autora que “A ocupação efectiva destes pequenos lotes, melhor e mais 

eficazmente, salvaguardaria o intuito e o sucesso do povoamento e do aproveitamento de novas terras, não se deixaria de 

salvaguardar as dificuldades de tal tarefa para o foreiro. É assim que num caso particular (o que poderá não ter grande peso, face ao 

numero tão limitado de escrituras de contrato conhecidas) se determina mesmo, explicitamente, que nos cinco anos iniciais nada se 

pagasse de foro”. 
312 BPARPDL MON, MON 040, nº 1 [Carta de aforamento de 1608.11.12] 
313 O arrendamento surgiu pela primeira vez em regiões com uma ampla circulação fiduciária, como foram os casos da Flandres, da 

França Setentrional, da Itália Setentrional e da Inglaterra, por volta do século XII. Cf. B. H. Slicher Van Bath, História da Europa 

Ocidental (500-1850), Lisboa, Editorial Presença, 1976, p. 152. 
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que esta situação se verifique: os impedimentos concernentes à 

conservação/manutenção dos documentos, a concertação dos contratos por via oral, a 

destruição dos documentos escritos quando o contrato atingia o seu fim314.  

O nosso convento parece não ter ficado imune a esta questão. Considerando o nosso 

fundo em particular, cujos processos se encontram em “bom estado de conservação, a 

afluência deste género de contratos é bastante baixa. Por isso, foi-nos apenas possível 

identificar ao todo 8 arrendamentos. Deste número alcançamos as provas materiais de 4 

contratos de arrendamento, sendo a restante informação proveniente do Caderno de 

Rendas do Convento de 1628-1708315.  

 No respeitante aos contratos de arrendamento, cujas escrituras sobreviveram, o 

primeiro foi celebrado 19 de Junho de 1628 com Cristóvão da Fonseca. Era sobre 1 

moio e vinte alqueires de terra lavradia e um serrado de 15 alqueires, que confrontavam 

a poente com propriedades do convento. Do contrato com a duração 9 anos e 9 

novidades, igualmente constava uma renda de 3 moios e 20 alqueires de trigo postos e 

medidos à custa dos rendeiros nos granéis do convento e “6 galinhas de crista tombada e 

poedeiras em cada ano”316.  

A segunda escritura foi celebrada em 2 de Junho de 1632 com Paulo Raposo, sobre 

um casal com 2 moios e 5 alqueires de terra lavradia. Concediam-no por um período de 

9 anos e 9 novidades, pela renda de 3 moios e 10 alqueires de trigo, posto e medido nos 

graneis das religiosas, e mais 6 galinhas pagas pelo Natal.317 

O terceiro arrendamento, feito a Maria Simões, é datado de 2 de Dezembro de 1636. 

Incidia sobre um casal de terras de pão lavradia e comedia, sitos na Relva, que tinha a 

dimensão de 2 moios e 40 alqueires de terra. O preço da renda foi estipulado em 9 

moios de trigo pagos anualmente ao convento. Tinha este contrato a duração de 8 anos e 

8 novidades, com o seu término previsto para 1644318. 

  O último arrendamento, feito em 15 de Junho de 1694, sobre 1 moio de terra 

lavradia e 1 moio de pastos, tinha a duração de 6 anos e seis novidades e sujeitava o 

                                                
314  Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto: Um homem e um património (1473-1556), Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta 

Delgada, 2001, p. 213. 
315 BPARPDL, MON 036, nº 4 [1626-1708], fl. 26 vº. 
316 BPARPDL, MON 04, nº8.  
317 BPARPDL, MON 039, nº21. 
318 BPARPDL, MON 039, nº25. 
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rendeiro António de Medeiros de Almada ao pagamento de 1 renda anual de 3 moios de 

trigo e 3 galinhas poedeiras, sobre a propriedade sita em Santo António319. 

 Nos dois primeiros contratos não obtivemos informes acerca da localização dos 

bens arrendados. No entanto, como ambos os rendeiros são moradores no lugar da 

Relva e à semelhança do terceiro rendeiro, suspeitámos que as propriedades em causa 

tivessem aí o seu assento. Ademais, o cenóbio era proprietário de terras neste lugar tal 

como são capazes de justificar as nossas fontes320.  

Conquanto o Caderno de Receitas e Despesas do Convento de  1628-1708321 só 

contenha informação para a década de 70, pudemos confirmar que o cenóbio assinou 4 

escrituras de arrendamento entre 1663 e 1671. Destas escrituras, tal como podemos 

verificar pelo quadro nº12, obtivemos dados fragmentados. Para duas alcançámos a 

duração dos acordos: uma é celebrada em 14 de Janeiro de 1665 com o contraente 

André Gonçalves Seixas322, por um período de 3 anos; a segunda é celebrada com 

Belchior Rodrigues de Sousa323, morador nas Calhetas e assinada em 4 de Outubro de 

1666, com término previsto para 1671.  

 O Convento celebrou ainda uma escritura com Manuel Alvares Revoredo324, 

morador na Lagoa, lavrada pelo tabelião João de La Pas em Outubro de 1663 e com 

data de início prevista para 1665; o mesmo se aplica a Miguel do Couto325, morador em 

Água de Pau, que igualmente celebrou uma escritura em 14 de Janeiro de 1665, com 

início previsto para Outubro de 1666.  

 O convento de S. João de Ponta Delgada apostava fundamentalmente na 

celebração de contratos de arrendamento com a duração de 8 e 9 anos. Não obstante, 

tenhamos encontrado contratos menos extensos, de 5 e 3 anos respectivamente.  

 

 

 

 

                                                
319 BPARPDL MON 039, nº11 [Arrendamento de 1694.6.15] 
320 Cf. Transcrição publicada, “ [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S.João [de Ponta Delgada, 1602], in Sousa, Nestor 

de, A Arquitectura Religiosa de Ponta Delgada nos Séculos XVI a XVII, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1986, pp. 352-

354. 
321 BPARPDL, MON 036 nº4, fl. 26vº. 
322 BPARPDL, MON 036,  nº 4,fl. 26vº. 
323 BPARPDL, MON 036, nº4, fl. 26vº. 
324 BPARPDL, MON 036, nº4 fl. 26vº. 
325 BPARPDL, MON 036, nº4, fl. 26vº. 
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QUADRO Nº12 

 Arrendamentos do Convento 

 

DATA RENDEIRO BEM DIMENSÃO DURAÇÃO PREÇO 

1628.6.19 Cristóvão da Fonseca, 
lavrador 

Terra lavradia  
 Serrado 

1 Moio e 20 
alqueires 
15 Alqueires 

9 Anos e 9 novidades 3 Moios e 20 alqueires 
de trigo e 6 galinhas 

1632.6.2 Palas Raposo 1 Casal e terra 
lavradia 
 

2 Moios e 5 

alqueires  

9 Anos e 9 novidades 3 Moios e 10 alqueires 
de trigo e 6 galinhas 

1636.12.2  
 

Maria Simões, viúva de 
António Soares e seu filho 
maior de 25 anos, Simão 
Gonçalves 

1 Casal de terras de 
pão lavradia 
 
1 Cerrado de 
Comedia, sito na 
Relva 

2 Moios e 40 
alqueires 
 
1 Moio 

8 Anos e 8 novidades 9 Moios de trigo pagos 
anualmente 

1665.1.14 André Gonçalves Seixas, 
morador na Lagoa 

  3 Anos  

1665 Miguel do Couto, morador 
em Água do Pau 

    

1666.10.4 Belchior Rodrigues de 
Sousa, morador nas 
Calhetas 

  5 Anos  

1668 Gonçalo Simões, morador 
na Relva 

    

1694.6.15 António de Medeiros de 
Almada 

 1 Terra lavradia    

 1 Terra de pastos 

1 Moio 

1 Moio  

6 Anos e 6 novidades 3 Moios de trigo pagos 

anualmente e 3 galinhas 

poedeiras 

 

 Para a elaboração do quadro acima privilegiamos os arrendamentos para os quais 

conseguimos apurar a sua durabilidade. Neste incluímos 4 escrituras detectadas por nós 

e 2 das quatro alcançadas indirectamente, mas para as quais possuímos informes quanto 

à sua duração. Das duas restantes só sabemos o nome dos foreiros. Isto, para termos 

uma ideia mais abrangente sobre a duração preferida desse género de contractos que 

foram sendo celebrados ao longo da centúria pelo Convento de S. João. Este realizou, 

tal como enunciamos anteriormente, oito escrituras de arrendamento. Após duas 

décadas de ausência, voltam a surgir em 1657 e durante 10 anos ultrapassam o número 

de aforamentos. Concentram-se numa primeira fase entre 1624 e 1645 e num segundo 

momento entre 1657 e 1667, pontuando pela sua quase ausência para a restante centúria. 

Poderá isto traduzir uma tendência para o surgimento deste género de contratos após a 

primeira vintena de seiscentos? É evidente que não é prudente sustentar tal afirmação 

com base num estudo tão contingente. 

 Contudo, considerando os poucos sinais deixados por este tipo de contratos, 

temos de ponderar a hipótese de haver uma maior atracção por esta tipologia contratual 

após o lapso de tempo em que foi por nós assinalada. Só pelo estudo das práticas 

contratuais dos outros conventos açorianos, pelo avanço da investigação neste sentido e 
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pelo consecutivo alargamento dos estudos da propriedade açórica, poderemos traçar um 

quadro mais coeso. 

 Segundo Rute Dias Gregório, com base nos estudos para a Idade Média 

Portuguesa, esta duração contratual que é divisível por três poderá ligar-se ao tipo de 

afolhamento trienal das culturas e/ou regime de sucessão das mesmas, a que estavam 

sujeitas a grande maioria das terras aráveis no Antigo Regime. Iria Gonçalves salienta 

que alguns autores defendem que o número de anos fixado nos contratos de 

arrendamento estava dependente do género de agricultura executada na região. Portanto, 

o afolhamento bienal corresponderia aos arrendamentos fixados num número par de 

anos e, o trienal diria respeito os contratos de arrendamento estipulados num número de 

anos igual ou múltiplo de três. Isto, “para que o arrendatário pudesse colher os frutos, 

por igual, em toda a superfície arrendada […]”326. 

Ora tal constatação não significa que não se celebrassem contratos de 

arrendamento por menos tempo, tal como detectamos para o nosso convento. Maria 

Olímpia Gil refere o arrendamento feito por Manuel Caldeira procurador de D. Joana 

Peres de Mendonça, residente em Lisboa. No ano de 1607, este procurador levou a cabo 

diversos arrendamentos de terra na Ribeira Grande, todos por um período de 1 ano327. 
 

Datam de 1640 alguns contratos de arrendamento que exemplificam o modo como o Conde de Vila 

Franca tirava proveito das suas inúmeras propriedades insulares. Nesta data procedeu a uma série de 

arrendamentos que correspondem a uma forma mais eficaz e moderna de aluguer das terras. Os 

arrendamentos eram estabelecidos por um período de 1, 3, 4 anos ou mais, nos contratos de 3 ou 4 anos a 

percentagem da renda aproximava-se de 1:4; embora houvesse variantes. É assim que, pelo contrato de 3 

anos estabelecido entre o conde e Gaspar Frutuoso Carreiro, cidadão de Ponta Delgada, sobre 1 moio e 

30 alqueires de terra de pão na Relva, a renda estipulada foi de 12 moios e 21 alqueires de trigo por ano, 

além de 12 galinhas, como último resquício do velho sistema dominial»328. 
 

                                                
326 Apud in Rute Dias, Gregório, Pêro Anes do Canto: Um homem e um património (1473-1556), Ponta Delgada, Instituto Cultural 

de Ponta Delgada, 2001, p. 215. 
327 Cf. Maria Olímpia da Rocha Gil, O Arquipélago dos Açores no Século XVII. Aspectos Sócio-económicos (1575-1675), Castelo 

Branco, edição da autora, 1979, p. 121; Acrescenta a autora que este prazo de locação revela a precariedade destes contratos e a 

grande dependência dos rendeiros pobres a eles sujeitos. Eram pequenas unidades de terra pertencentes a proprietários absentistas, 

com cotas de rendas que muitas vezes ultrapassavam a percentagem de 1:4. 
328 Maria Olímpia Gil, O Arquipélago dos Açores no Século XVII. Aspectos Sócio-económicos (1575-1675), Castelo Branco, edição 

da autora, 1979, p.105. 
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A mesma situação, bastante documentada, encontra Rute Gregório para a ilha Terceira 

no que toca a gestão/rentabilização de terras no quadro do julgado dos órfãos da 1.ª 

metade do século XVI329. 

 No que toca ao cumprimento deste tipo de contratos, pelos nossos informes, em 

20 de Janeiro de 1640 o Rei passou uma provisão a respeito das escrituras de 

arrendamento, 

  
  “para se saber o tempo/e a quem se fazem” na qual se solicitava “para/os Rendeiros, virem a esta 

cidade/” esta se passou “para serem eizecutados os que/deuerem perante o juis de fora no to/cante 

somente a suas Rendas que tiuerem/nesta Jlha, a coal era sobescrita por/Jacinto Fagundes bezerra e 

Rezistada/na Chancellaria a fl. 159”330.  

  

  Pensamos que este documento demonstra, por um lado, que os arrendamentos 

eram vistoriados pelo menos de vez em quando mas, por outro, também pode revelar o 

incumprimento de algumas rendas. Ignoramos, à falta de mais elementos, se esta seria a 

situação dos rendeiros, André Gonçalves Seixas, Manuel Alvares Revoredo, Miguel do 

Couto e Belchior Rodrigues de Sousa, uma vez que os seus nomes vêm listados a seguir 

à nota da provisão, ou se será apenas uma relação dos rendeiros, para controlo e 

fiscalização para cumprimento dos contratos 331.  

Quanto à renda sujeita aos contratos de locação estudados por nós, a dita renda 

primordial era composta na grande maioria dos casos por trigo. Das 16 escrituras de 

aforamento estudadas, 75% das rendas eram em trigo e 25% das restantes em dinheiro. 

No respeitante aos arrendamentos, também verificamos igualmente que a maioria 

rendas era recebida em cereal332. 

 

3. Tipos e formas de foros e rendas determinadas pelos 

contratos 

 

Os bens do clero durante o Antigo Regime eram essencialmente de índole 

fundiária daí, consignar-se o clero como “o grupo social mais eminentemente rentista”. 

                                                
329 Rute Dias Gregório, Terra e fortuna: os primórdios da humanização da ilha Terceira (1450?-1550), Ponta Delgada, CHAM, 

2007. 
330 BPARPDL, MON 036, nº 4, fl. 26vº. 
331 BPARPDL, MON 036,  nº 4, fl. 26vº. 
332 Aliás no nosso caso, uma vez que só possuímos dados completos para cerca de metade das escrituras, que são 4, nestas 

precisamente, só detectámos rendas em cereal e animais. Cf. BPARPDL, MON 039, nº. s  21 e 25; MON 040, n.º 8. 
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As rendas assentavam na sua globalidade em dois sustentáculos base que referimos 

anteriormente: as que provinham da exploração directa e as correspondentes aos 

contratos de locação”333.  

Os rendimentos do Convento de S. João de Ponta Delgada no século XVII, 

derivavam sobretudo dos foros provenientes dos contratos incorporadas na dotação 

inicial, dos dotes das professas, das aquisições e ainda dos contratos de locação 334.  Que 

tipo de rendimentos abordamos? Cobrança de rendas em trigo e numerário, mas 

sobretudo em cereal335. Embora, os rendimentos transmitidos via dotação inicial/dotes 

de professas tenham prevalecido sobre os demais, o certo é que por via das aquisições e 

dos contratos de locação o cenóbio obteve outros rendimentos que vieram coadjuvar ao 

sustento e manutenção da sua casa.  

Como não possuímos informes sustentáveis para a existência de terras sobre 

administração directa, não podemos contar com as receitas provenientes desta forma de 

administração. 

Quanto às formas de pagamento das rendas, o gráfico nº 11 demonstra que os 

foros336 eram na sua grande maioria em trigo e que este funcionava claramente como 

moeda de pagamento. Tal não obsta a que, igualmente, se apresentasse sobre outras 

modalidades, como seja misto e em dinheiro.  

 

 

 

                                                
333 Aurélio de Oliveira, “A renda agrícola”, in Revista de História Económica e Social, Lisboa, Livraria Sá da Costa, Número 6, 

Julho – Dezembro de 1980, pp. 5-6. Noutros casos, sobrevinham ainda outros rendimentos, como Rendas provinham dos vários 

direitos e encargos, sobretudo dominiais, que muitos conventos detinham sobre a população, situação que não detectamos para S. 

João. No caso, por exemplo do mosteiro de Tibães, detectou-se que 62,60%  dos dízimos representavam 49,8% do total de todos os 

ingressos. 
334 Vide apêndices: 1602.8.10.[Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S. João, feito por Manuel Martins Soares e sua mulher 

Maria Jácome Raposo], B.P.A.R.P.D.L., MON 171 [Livro do Tombo:1602-1695], nº[1]; Tabela nº4; Tabela nº 6 e nº7. 
335 Embora José Guardado da Silva tenha observado uma realidade diferente para Lorvão, onde não sendo uniforme o ritmo  de 

evolução das várias formas de pagamento do cânone, com alternância entre  períodos de predomínio de pagamentos em dinheiro e 

em géneros, houve contudo a predominância dos pagamentos em metal. Cf. Carlos Guardado da Silva, O Mosteiro de S. Vicente de 

Fora. A Comunidade regrante e o património rural (séculos XII-XIII), Lisboa, Edições Colibri, 2002, p.103. 
336 A.H. de Oliveira Marques, “Foro”, in Joel Serrão, (dir. de) – Dicionário de Histórias de Portugal., Lisboa, Iniciativas Editoriais, 

1971, vol. III, pp. 58-59.Segundo autor o termo foro, foi alvo e alterações e/ ou adaptações ao longo dos séculos. Desde o século IX 

que podia traduzir “as imunidades e os encargos de uma colectividade”. Desta acepção terá passado a designar desde o século XI “a 

prestação ou tributo a solver a uma autoridade. No século XII os primeiros aspectos do contrato de emprazamento, aforamento ou 

enfiteuse tornam habitual o emprego de foro como designação desse mesmo contrato e do cânon a satisfazer ao senhorio. Surge 

mais tarde também como o sinónimo de renda, quando o contrato de arrendamento se populariza. É naquela acepção que foro 

persiste até hoje e está definido pelo Código Civil de 1867.” E é acepção que se enquadra no nosso trabalho. 
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GRÁFICO Nº11 

Formas de pagamento das rendas  

 

 
 

 

 Portanto 68 % dos foros e /ou rendas que os foreiros tinham de pagar ao 

Convento de S. João no século XVII eram em trigo e 16 % em dinheiro. Para as mistas, 

apurámos igualmente o valor de 16 %337. 
Deste modo pode-se concluir que cobrar rendas maioritariamente em géneros foi 

uma prática dominante no Convento de S. João de Ponta Delgada durante o século 

XVII. Este tipo de prestação tinha, obrigatoriamente, de continuar a praticar-se, não só 

porque no meio rural a tradição era pagar com aquilo que se produzia, como para muitos 

camponeses o acesso à moeda nem sempre era fácil338. Se o cenóbio em estudo estava 

implantado em tecido urbano, o mesmo já não acontecia à maioria das terras obrigadas 

ao pagamento dos foros que estavam localizadas na zona rural do concelho de Ponta 

Delgada. 

                                                
337 Cf. Graça Delfim, O papel dos contratos agrários na formação do património do Convento de S. João de P. Delgada no século 

XVII, comunicação proferida no âmbito do II EJIHM, realizado no Museu D. Diogo, em Braga, nos dias 16, 17 e 18 de Junho de 

2011. 
338 “A par disto, convém assinalar ainda o decréscimo do afluxo de metal nobre vindo da América, ao mesmo tempo, que o comercio 

com a Ásia representava um sorvedoiro cada vez mais insaciável”, Cf. B.H. Slicher Van Bath, História Agrária da Europa Ocidental 

(500-1850), Lisboa Editorial Presença, 1976, p. 209. 
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 É importante lembrar que os foros em géneros auxiliavam no sustento da mesa 

monástica. No caso das religiosas de S. João, tal facto era determinante pela ausência, 

tal como nos parece até ao momento, de uma exploração directa.  

 Para além do género-trigo conseguimos detectar na nossa documentação outras 

espécies como forma de pagamento, como alguns animais de capoeira339. Os cânones 

em outras espécies que não apenas o cereal seriam, também, uma forma interessante de 

compensar as más colheitas. Ao senhorio ficaria assegurada mais alguma coisa para 

além do trigo.  

A renda fixada em géneros e percentual à produção, se por um lado comportava riscos 

para ambas as partes interessadas envolvidas nos contratos, poderia no entanto afirmar-

se como um desafio à incrementação e intensificação produtiva, uma vez saldadas as 

dívidas ao locador, o remanescente dos réditos abonaria a favor do enfiteuta 340.    
 No tocante ao momento assinalado/ou previsto para a recepção das rendas, este 

marcava presença “por Santa Maria de Agosto”341. Até porque o trigo semeado entre 

nós é considerado um cereal de inverno. É semeado entre Outubro e Janeiro. Logo, a 

sua colheita far-se-á a partir de Junho, depois da planta completar o seu ciclo 

vegetativo342. 

 O valor das rendas prescritas pelo mosteiro nos seus contratos pode ser revelado 

por alguns exemplos. Seria de 1 moio e 10 alqueires de trigo e duas galinhas, sobre 1 

moio e meio de terra, sita nos poços, aforada a António Jorge343. Por outro lado, Manuel 

da Rocha Machado, morador na vila da Ribeira Seca, estava obrigado ao pagamento de 

2 moios de trigo, por 1 moio de terra de pão lavradia que as religiosas possuíam na 

Ribeira Grande344. Notámos alguma divergência de valores nas rendas pelos montantes 

                                                
339 BPARPDL, MON 035, n.º 2 [Carta de Dote]; MON 029, n.º 8 [Ratificação de Dote; MON 171, n.º22 [Entrega a Ratificação de 

Dote]; MON 171, n.º 25 [Dote, obrigação e quitação]; MON 032 [Aforamento]. 
340 A esse respeito Cf. Carlos Guardado da Silva, O Mosteiro de S. Vicente de Fora. A Comunidade regrante e o património rural 

(séculos XII-XIII), Lisboa, Edições Colibri, 2002, pp.109-110. 
341 O que se prende com a questão da rotação, sazonalidade do cultivo e da colheita dos cereais. Ao primeiro ano da rotação o campo 

é semeado por finais do Outono com um cereal de Inverno, como é no nosso caso o trigo (nalguns casos também entra o centeio). 

Após a sua colheita no Verão seguinte, a terra fica em pousio até à Primavera. Nesta fase a terra é semeada com um cereal de Verão, 

como a  cevada ou aveia, que eram  colhidos no Outono. Cf. Jan de Vries, A Economia da Europa numa Época de Crise, Lisboa, 

Publicações Dom Quixote, 1983, p.58. 
342 Cf. Henrique Barros, O Problema do Trigo, Lisboa, Cosmos, 1941, pp. 32-33. 
343 BPARPDL, MON 040, nº 3 [Aforamento de 1614.10.1]. 
344 BPARPDL, MON 032, nº1 [Aforamento de 1621.8.31]. 
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ilustrados, mas também observamos diferentes localizações nos prédios aforados. E 

como não possuímos informes acerca da capacidade produtiva dos bens em causa, nem 

sequer provas de que esta razão possa constituir-se, por si própria, como factor de 

diferenciação, não podemos daqui tirar mais ilações.  

Não conseguindo apartar de forma clara os outros réditos que surgem nos  

contratos,  da renda principal, quer esta se materialize em trigo, em dinheiro ou em 

ambos, fica por saber ao certo  se o pagamento em outros géneros, como por exemplo, 

em animais, diria respeito a direituras ou não, visto estas últimas, serem consideradas 

rendas acessórias 345. A dificuldade em destrinçar estas da renda principal, também foi 

sentida por Iria Gonçalves346 e Rute Dias Gregório347. Além disso, igualmente 

reconheceram óbices no tocante à sua periodicidade: as primeiras tinham um carácter 

fixo, as segundas não. No âmbito deste trabalho, adveio ainda mais outra dificuldade: o 

da aplicação do termo direitura em Seiscentos348.  

A 25 de Novembro de 1626349, no Convento S. João, as religiosas referem “será elle 

forejro obriguado a/lhes dar em cada um anno da dita/vinha pello mês de Agosto e 

festa/de Santa Clara dous sestos dos grandes/de uvas para as Religiozas do 

dito/Convento, e assj lhes dará Rama/para a Igreja para as festas que nella/se fizerem”. 

Note-se que esta seria uma renda acessória, dado que a principal era de 7$000 pagos em 

dinheiro de contado350. Ademais as ditas religiosas referem-se ao pagamento como 

“foro/e pensão”351. Apesar da rarefacção de estudos para esta época, no que toca a esta 

matéria, crê-se que a detecção nas fontes da complementaridade do cânon com outros 

bens, para além do trigo e do metal, conferem um sentido da “sobrevivência” da 

modalidade.   

                                                
345 Tais rendas acessórias e/ou direituras foram detectadas noutros estudos, principalmente para a época medieval. Cf. Iria 

Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça Nos Séculos XIV e XV, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de 

Ciências Humanas, 1989, pp.292-293;  Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto…, ob.cit. 2001, p. 209, entre outros exemplos. 
346  Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de …, ob.cit., 1989, pp. 292-293; Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto…, ob. cit. 

2001.  
347 “Finalmente, se aceitarmos as direituras como “quantidades fixas de géneros, em regra bastante pequenas”, apenas um caso nos 

traz delas testemunho na exigência duma canada de mel”. Cf. Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto…, ob.cit. 2001, p. 209;  Iria 

Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça… ob. cit, p. 201, nota 321. 
348 Com o intento de obter esclarecimentos a este nível socorremo-nos de outros trabalhos efectivados para esta época, sem que 

tivéssemos obtido resposta, por ausência de paralelismos. 
349 BPARPDL, MON 037, [Aforamento de 1626.11.25], fl. 3 
350 BPARPDL, MON 037, [Aforamento de 1626.11.25], fl. 2. 
351 BPARPDL, MON 037, [Aforamento de 1626.11.25], fl. 3 
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 Iria Gonçalves, para época anterior, esclarece acerca da importância e do peso 

destas formas acessórias de pagamento “Embora muito menos importante, as direituras 

merecem também alguma atenção352”. Apesar de serem quantidades fixas e pequenas de 

géneros, no entanto, a multiplicação das suas prestações tendeu a aumentar, atingindo 

valores avultados353. No caso das pensões constituídas por quantias fixas em géneros, 

tornava-se difícil distinguir o foro ou pensão principal das direituras, porque estas 

últimas podiam ser constituídas por uma gama de produtos muitos distintos, elevando-

se no caso alcobacense a 41 espécies distintas354. Por todas as razões atrás explicitadas, 

não é de descuidar a passagem e sobrevivência desta forma de liquidação para o século 

XVII. 

 O balanço da actividade contratual obtida para S. João leva-nos a ponderar numa 

incipiente presença da mesma. A comparação com outros cenóbios coevos355 mostra-

nos uma presença mais forte dos contratos de locação, mesmo tendo em conta que, 

quando mencionámos por exemplo os casos do Mosteiro de Ganfei e do Mosteiro de 

Bustelo, deparámo-nos com realidades patrimoniais totalmente distintas em termos 

dimensionais relativamente ao Convento de S. João de Ponta Delgada. 

 Tal não obsta a que tenhamos verificado que o sustento e a manutenção da Casa 

no caso do nosso mosteiro se tenham desenrolado, fundamentalmente, em torno da 

doação inicial e dos primeiros dotes de professas, ao passo que a sua dependência face 

às compras e aos contratos de locação, que celebra ao longo do século XVII, é bastante 

inferior. 

                                                
352 Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça …ob. cit, 1989, pp.292-293. 
353 Acontecia sobretudo no caso de aforamento de granjas, algumas das quais tinham de pagar, a título de direituras, um conjunto de 

produtos formado sobretudos por animais, mas a que se juntava trigo, vinho, fruta, conjunto esse bastante avultado. Cf. Iria 

Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça… ob. cit., 1989, pp.292-293.Acontecia sobretudo no caso de aforamento de 

granjas, algumas das quais tinham de pagar, a título de direituras, um conjunto de produtos formado sobretudos por animais, mas a 

que se juntava trigo, vinho, fruta, conjunto esse bastante avultado. 
354Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça…, ob.cit., pp-292-293 e 295-296. Veja-se também a esse respeito, Rute 

Dias Gregório, Uma exploração Agro-pecuária terceirense (1482-1500), Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 2001. Neste 

trabalho a autora salienta que para além de todas as contrapartidas serem designadas por  foro e pensam, se ficarmos com as rendas 

principais, aquelas que reportam às culturas mais importantes, como o trigo e a fruta, ficam de parte os legumes e a fruta. 

“Finalmente, se aceitarmos as direituras como “quantidades fixas de géneros, em regra bastante pequenas”, apenas um caso nos traz 

delas testemunho na exigência duma canada de mel, porque do pombal, as galinhas do chiqueiro, ficavam todos isentos de foro”, pp. 

41-42. 
355 Célia Maria Taborda da Silva, O Mosteiro de Ganfei. Propriedade, Produção e Rendas no Antigo Regime (1629-1683 e 1716-

1822), Lisboa, Editorial Fragmentos, 1994,pp. 53-58; Fernanda Paula Sousa Maia, O Mosteiro de Bustelo: Propriedade e Produção 

Agrícola, no Antigo Regime, (1638-1670 e 1710-1811), Porto, Universidade Portucalense, 1991, pp. 107-131,entre outros.  
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 Contudo, qualquer avanço nesta matéria requer também uma relação contextual 

e comparativa com outros conventos açorianos. Só assim poderemos afirmar com 

clareza se o que verificamos para S. João no respeitante à assiduidade dos contratos de 

locação é um quadro normal dentro dos parâmetros dos demais conventos da região, ou 

se sai fora do que seria comummente verificável. O óbice em alcançar uma visão 

rigorosa, a este nível, recai numa escassa produção científica de trabalhos sobre a 

propriedade açórica, que dificulta, por conseguinte, uma análise comparativa. 

 

 

4. Rentabilidade e sustentação económica 

 

Nesse ponto do trabalho é prioritário esclarecer a impossibilidade de traçar um 

quadro completo, para a centúria, no que toca à rentabilidade/sustentação económica do 

cenóbio. A rarefacção dos cadernos de receitas e despesas para toda a centúria dificulta 

a relação sistemática desta tarefa. No entanto, faremos um balanço para as épocas 

possíveis.  

 Expusemos em capítulo correspondente os bens constituintes do património do 

convento de S. João. Uns foram recebidos pela primeira dotação e pelos dotes das 

professas. Outros foram integrados por via das aquisições e das arrematações efectuadas 

ao longo da centúria em análise. 

 No respeitante à primeira dotação, apurámos apenas o valor e dimensão de cada 

propriedade à data da compra356. Conhecendo previamente as condições da dotação, 

consoante o postulado pelo documento instituidor da transferência exclusivamente do 

domínio útil das propriedades, não nos foi possível, contudo, apurar com base neste 

informe sobre o rendimento específico de cada uma. Conhecemos no entanto, o valor 

total do dote  
 

“ uinte e/sinco cruzados de renda em cada hum/anno e outro sim fes doação ao mosteiro/de trinta moios de 

trigo de renda e/uinte moios de trigo fixos em proprie/dades e dez moios de trigo de foro a retro/que huns e 

outros valem bem quoatro/centos e sincoenta cruzados de renda/em cada hum anno 357”.  
 

 Assim pelo dote inicial o convento recebeu 450 cruzados de renda anual.  

                                                
356 Vide apêndice nº9. 
357 Vide apêndice nº1: BPARPDL, MON 171, [Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S. João, feito por Manuel Martins 

Soares e sua mulher Maria Jácome Raposo] 1602.8.10., fl.3vº. 
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Entre 1602 e 1689 deram entrada no Convento de S. João de Ponta Delgada, 60 

religiosas, o que representa um acréscimo dos bens. A avaliação do valor dos dotes, 

como já vimos, era feita com base no valor do foro do trigo. No caso do dote ser em 

numerário entregava-se a quantia equivalente em dinheiro. Nos dotes mistos entravam 

rendas em trigo e em dinheiro, até se atingir o preço estipulado.  

Pela leitura do Caderno das Rendas e Foros para os anos fixados entre 1669 e 1678, 

fomos capazes de perceber que o convento, para além dos foros, contava também com 

lucros advindos da venda do cereal358.  
 

 
QUADRO Nº 13 

 
Vendas do trigo do e foros em divida ao Convento [1669-

1676]359 
 
 

ANOS VENDAS DE TRIGO E FOROS  
EM DIVIDA AO CONVENTO 

1669 850$705 
1670 607$575 
1671  800$775 
1672 621$000 

1673 652$610 
1674 946$090 
1675 930$540 
1676 893$560 

 
Pela análise do quadro nº 13 percebemos que os dados contidos no supracitado 

caderno padecem de algumas limitações, pelo facto de agregarem os valores obtidos 

pela venda do cereal com os foros devidos ao convento. Todavia, para o ano de 1669 

averiguamos que 436$605 das receitas resultaram da venda do trigo. Desse montante, 

recebeu-se 288$000 das mãos de Guilherme de Chamberlain. Em Vila Franca e na 

Ribeira Grande a venda do cereal rendeu cerca de 47$180. No “granel de dentro” do 

convento, os montantes apurados pela venda do trigo rondaram os 101$425360. 

 Os valores observáveis ao longo dos anos são oscilantes. Nota-se um decréscimo de 

1669 para 1670, um aumento para 1671, novamente um decréscimo para os anos de 

1672 e 1673. Assistimos a uma clara melhoria das receitas para os anos de 1674 e 1675. 

                                                
358 MON 035 nº40 [Caderno das rendas e foros, [1669-78].  
359 MON 035 nº40 [Caderno das rendas e foros, [1669-78]. 
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A descida observável em 1676, não é tão significativa, como as anteriormente 

verificadas. 

 O quadro seguinte vem demonstrar uma evolução satisfatória para as rendas 

recebidas pelo convento para os anos de 1669 até 1676, verificando-se um aumento 

significativo entre esta última data e o ano de 1691. Assim, de 185 moios e 33 alqueires 

de trigo e de 43$850 advindos das rendas em 1669 para 1692 o convento atinge os 

quantitativos de 207/47 e ¼ para os géneros e 106$125 para o numerário (cf. Quadro 

nº14).  

 

QUADRO Nº14 

Das rendas do Convento [1669-1692] 
 

 

Apesar do paulatino acréscimo de bens do convento, em 1691 a abadessa e 

demais religiosas manifestam o seu descontentamento face à quantidade de trigo 

recebida anualmente para o seu sustento. É com intenção de ultrapassar esta dificuldade 

que fazem uma petição neste mesmo ano ao Bispo de Angra, para que se lhes fosse 

aumentada a porção de trigo destinada a cada uma. Pedia-se, por esta via, que de 40 

alqueires anuais se passassem para 56, à semelhança do que era praticado no convento 

de Santo André. Porque, afinal, e assim referem as religiosas na sua petição o 
 

 “convento se acha ouje muito melhorado/de Remdas e dinheiro de sobrepresente em comparação no/tempo 

 em que lhe foi asim dada adita rezão no/que poderão informar o Jllustrissimo o  juis de Contas 

 que/actualmente se tem dado termos em o Vosso Jllustrissimo pode Re/mediar a necessidade que de 

 prezente exprimentão com/o acresso do dinheiro e estaua no arquivo no tempo do/Levantamento da moeda 

 mandandosse repartir por cada/hua das Religiosas sem que por este modo sinta o ditto/Convento 

 deminuisão dos dottes Ressebidos e ate aos annos/Representam a Vossa Jllustrissima a Madre Abbadessa e 

ANOS TRIGO DINHEIRO FONTES 
1669 185 moios e 33 

alqueires 
43$850 Caderno das rendas e foros, [1669-78] Mon, 035, nº40  

1670 185/33 ¼ 
 

43$850 Caderno das rendas e foros, [1669-78] Mon, 035nº40 

1671 188/36 43$250 Caderno das rendas e foros, [1669-78] Mon, 035 nº40 
1672 188/36 ¼ 

 
43$350 Caderno das rendas e foros, [1669-78] Mon, 035 nº40 

1673 188/36 ¼  43$350 Caderno das rendas e foros, [1669-78] Mon, 035 nº40 
1674 189/48 ¼ 

 
43$300 Caderno das rendas e foros, [1669-78] Mon, 035nº40 

1675 192/28 ¼ 
 

56$250 Caderno das rendas e foros, [1669-78] Mon, 035nº40 

1676 192/33 ¼ 
 

56$250 Caderno das rendas e foros, [1669-78] Mon, 035 nº40 

1691 207/02 e ¼ 106$125 Caderno das rendas e foros, [1626-1708] Mon, 036 nº4  

1692 215/47 1/4 106$125 Caderno das rendas e foros, [1626-1708] Mon, 036 nº4  
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 mais Religiosas/ Professas do Convento de S. João desta cidade de ponta/delgada de S.Miguel que cada 

 qual dellas nas mais/necessidades particulares se acha com tanta pobreza” 361.  

 

Pelo que nos é dado perceber, tanto pela citação transcrita como pelo quadro nº 

14, o cenóbio estaria em condições de satisfazer a necessidade expressa pelas religiosas. 

Pelo menos pareceria usufruir de uma equilibrada sustentabilidade económica. Esta 

situação, no entanto, não tinha trazido privilégios de monta para as religiosas. 

 Na mesma petição, igualmente dirigida ao síndico do Convento, numa nota na 

margem esquerda lê-se que “O Reuerendo juis das contas nos informe do estado do 

con/uento dos moios que tem de renda e da quantia que/ha ho acrecimo do dinheiro  

Ponta Delgada 22 de Março/de 1692” 362, pelo que no verso do mesmo documento 

encontrámos a discriminação dos rendimentos do Convento, feita pelo Vigário Simão 

da Costa, à data provavelmente síndico do Convento.  

 Com base na descrição financeira do convento relatada pelo supracitado vigário 

elaboramos o quadro nº15, do qual constam as receitas e despesas respeitantes ao ano de 

1691. Pela confrontação da informação disponível no supracitado quadro, para o ano em 

causa, verificámos que o convento dispunha de numerário extra, fora aquele que 

advinha das rendas, ou seja, de cerca de 40$600. Para além dessa quantia dispunha 

igualmente, no arquivo, de 1353$483 em dinheiro e penhoras. As despesas ordinárias 

orçavam em cerca de 1050$000. 

QUADRO Nº15 
Receitas e despesas do convento  

Ano de 1691 

 

 

 

                                                
361 BPARPDL, MON 032, nº 23, fl.1. 
362 BPARPD.L,MON 032, nº 23, 1692, fl. 1. 

RECEITAS DESPESAS 
FOROS DINHEIRO  

TRIGO DINHEIRO  ARQUIVO DESPESAS COM RAÇÕES 
E ORDENADOS 

DESPESAS 
ORDINÁRIAS 

206 moios 
e 8 
alqueires 
de foros 
fixos e a 
retro 

65$000 40$600 1353$483 em 
dinheiro e 
penhoras 

81 moios e 33 alqueires 1050$000 
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Informava igualmente o vigário, que o dinheiro disponível se achava acrescido da 

quantia que tinha a receber de 107$628, “do tempo que se publicou a Lei”. 

Provavelmente este montante provinha de algum privilégio concedido ao mosteiro. 

Sobre este assunto não conseguimos obter mais esclarecimentos. Acrescenta ainda que 

do tempo dos síndicos, o padre Manuel de Paiva e Bartolomeu Lopes de Carvalho, se 

ficou a dever ao convento a quantia de 2174$363, para além da novidade de 1692 que 

estava por cobrar “de que se deue paguar o simdico do/gasto que uaj fazendo de 

Setembro de 691 adiante”363. 

 Depois de esclarecer a situação financeira do convento Simão da Costa 

acrescenta que:  

 
“Parecesseme pode Vossa Jllustrissima mandar dar as Relli/giosas hua propina do acresso do dinheiro e 

quanto ao mais/que pedem deuemse considerar que tem muitos foros a retro/que se podem distratar e os 

preços dos trigos que não bastão/para o gasto da Comunidade e em tudo diffirira Vossa Illustrissima 

como/milhor lhe parecer”364.  

 

Parece-nos que se por um lado, as religiosas faziam a petição com base no critério do 

acréscimo dos foros do convento, por outro lado, pareciam desconhecer, a quantidade 

de rendas em dívida365 ao mesmo. Conclui-se pela leitura do excerto acima, que o 

convento não estava em situação de satisfazer o pedido das religiosas, devido às rendas 

que estavam por remir. 

 Cabe-nos questionar, neste ponto do trabalho, acerca da situação económica do 

cenóbio. Pelo que observamos, embora as rendas tivessem aumentado substancialmente 

entre 1676 e 1691, o certo é, tal como confirma o Vigário, o trigo que recebiam não era 

suficiente para o sustento da comunidade. A situação derivaria muito provavelmente dos 

foros devidos ao convento.  

 Note-se, aliás, que em resposta à petição, o Bispo decidiu apenas aumentar as 

propinas, usando para este efeito o dinheiro do arquivo. Quanto ao aumento da ração 

individual atribuível a cada religiosa, esta só seria possível depois de se empregar o 

dinheiro disponível no arquivo na aquisição de foros fixos. Isto, porque grande parte dos 

foros que o convento possuía na altura da petição eram distratáveis, ou seja, eram a 

                                                
363 BPARPDL, MON 032,  nº 23, fl. 1 vº. 
364 BPARPDL, MON 032, nº 23,  fl. 1vº. 
365 Cf. Apêndices, tabela nº8. 
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retro, não se apresentando, por isso, como rendimentos estáveis366. A grande quantidade 

de foros distratáveis, ou seja de foros a retro, em vez de foros fixos pode indiciar, 

alguma instabilidade financeira para finais de Seiscentos. 

 Pelos dados que dispomos para os anos de 1691e 1692 , verificamos que sobre 

as dívidas, o convento cobrava juros. É o que acontece com o Capitão Manuel Pereira 

da Silveira. Sobre os 25$000 que devia ao convento é-lhe acrescentado mais $400 de 

juro. Dona Luzia do Canto tinha a pagar mais $250 de juros sobre a dívida de 

15$625367. Pelas contas apresentadas ao Bispo, Dona Luzia do Canto devia, ainda, 

42$072 desde 1683 até 1690. Para além disso devia ainda 4$400 do foro de uma tulha, 

desde 1683 até 1602 368. 

 Já no que toca às despesas o quadro seguinte (nº16) mostra-nos as resultantes 

das rações devidas às religiosas, dos ordenados e dos serviços prestados ao Convento 

pelos diversos profissionais nos anos de 1669 a 1676 e de 1691-1692. Constata-se ali 

uma descida relativamente acentuada dos gastos do trigo. A baixa de maior impacto 

verifica-se entre 1669 e 1970, quando decresce de 80 moios e 8 alqueires, para 73 moios 

e 8 alqueires, mantendo-se depois mais ou menos estável para os restantes anos 

(revelando novamente uma subida em 1691). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
366 BPARPDL, MON 032 fl. 2. 
367 BPARPDL, MON 036, nº 8 Caderno de Rendas [1691-1693]. 
368 BPARPDL, MON 036, nº 8 Caderno de Rendas [1691-1693]. 
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QUADRO Nº 16 
 

Despesas do trigo do Convento [1669-1692]369 
 

 

 

 Com base nos dados do quadro anterior, podemos conjecturar que a média das 

rações das religiosas, das despesas do granel e dos ordenados em trigo andava na ordem 

dos 76/77 moios indo até aos 80 moios371.  

Para além do sustento da comunidade religiosa o convento tinha despesas com 

outros elementos imprescindíveis ao bom governo da casa, como demonstra o quadro nº 

17. 

 

 
                                                
369 BPARPDL, MON 036, nº 4 [1628-1708] e [1669-78] MON 035, nº40. No quadro nº 17 em 1670 observamos uma descida das 

rações das religiosas, despesas do granel e ordenados acompanhada por uma redução das dívidas ao convento, um ligeiro aumento 

das rações das religiosas, despesas do granel e ordenados em 1671 com um aumento das dívidas ao convento. Em 1672 mais um 

ligeiro aumento das rações das religiosas, despesas do granel e ordenados com uma significante redução das dívidas, em 1673 

aumenta as rações das religiosas, despesas do granel e ordenados e mantém-se quase igual o valor em dívida. Em 1674 descem as 

rações das religiosas, despesas do granel e ordenados para 73 moios e 31, 5 alqueires ao passo que aumentam as dívidas ao convento 

para 946$000. Em 1675 a ração das religiosas, despesas do granel e ordenados sobe ligeiramente para 78 moios e 56 alqueires e 

desce ligeiramente a dívida para 893$560. Só em 1691 e segundo os dados que temos a ração do granel e ordenados, anda nos 83 

moios e 5 alqueires e a divida em 214 moios e 42 alqueires e em 1692 desce para 80 moios e 1 alqueires enquanto a divida sobe para 

215 moios e 47 alqueires aproximadamente. 
370 A documentação é muitas vezes omissa e pouco regular na formulação da escrita, facto que dificulta a leitura da mesma. 
371  O que é muito inferior ao verificado em Alcobaça, cuja comunidade consumia à volta de 185 moios de trigo. Cf. Iria Gonçalves, 

O Património do Mosteiro de Alcobaça Nos Séculos XIV e XV Lisboa. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências 

Humanas, 1989, p. 323.  

ANOS RAÇÕES DAS RELIGIOSAS, 
DESPESAS DO GRANEL E 

ORDENADOS 

VENDAS DE TRIGO E FOROS  
EM DIVIDA AO CONVENTO 

OBERVAÇÕES 

1669 80 moios e 8 alqueires 850$705  
1670    73/10 607$575  
1671     73/30 800$775  
1672    75/59 621$000  
1673    77/09 652$610  
1674    73/31 ½ 

 
946$090  

1675     75/43 930$540  
1676     78/56 893$560  
1691    83/05 214/42 ¼ 

 
 

Neste caso não se somam 
todos os foros e vendas que 
não se receberam como para 
os anos de 1669, 1670, 1671 e 
1672, apurando-se valores 
muito inferiores.370 

1692 80/01 215/47 ¼ 
 

O mesmo se verifica para 
1692. 
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Quadro nº 17 

Ordenados em trigo e dinheiro 

 Que paga o convento372 

 

 Os dados apresentados no quadro atrás são referentes ao ano de 1669. Por este 

vemos pagamentos a diferentes indivíduos, testemunhando o tipo de serviços e/ou 

profissionais que apoiavam o convento. Por outro lado, ainda sabemos dados de detalhe 

como é o caso do sangrador que ajudava André Martins, cirurgião, que para além da 

quantia referida recebeu mais 15 alqueires no ano de 1668, porque fez muitas sangrias. 

Ao marchante, Francisco Raposo, foi dado um empréstimo e/ou adiantamento, no valor 

de 4$000, para ser descontado mais tarde. O Clérigo Tomé de Sousa, por sua vez, que 

dizia a Capela de S.João Evangelista, seria uma situação à parte, dado que o seu 

ordenado de 3$000 era pago pelo padroeiro e não directamente pelo convento. Na 

quantia paga a Pedro da Costa que servia na sacristia, entrava uma carrada de lenha. 

Miguel Fernandes recebia uma soldada no valor de 6$500, ou seja 2$000 a mais que o 

normal, para ajudar ao pagamento da casa onde residia. Embora não esteja explícito na 

documentação, achámos que, pelo montante de 4$500 recebido por António Fernandes, 

que este também seria pago a soldo. O moleiro Manuel Cordeiro também estava com o 

pagamento adiantado de 2$000, que fora requerido pelo mesmo. Era normalmente pago 

                                                
372 BPARPDL, MON 036, fls. 46-47. 

Profissionais Trigo Dinheiro Soldada Outros 

Sindico 4 Moios    

Capelão 3 Moios    

Médico 1 Moio    

Sangrador 15 Alqueires    

Cirurgião 1 Moio    

Letrado 30 Alqueires    

Marchante  40 Alqueires    

Clérigo  3$000   

Sacristão  4$500   

Requerente  2$000   

Miguel Fernandes   6$500  

António Fernandes   4$500  

Maria Fernandes    4 Varas de bezuata para 

saia, e uns sapatos por 

Pascoa e Natal  

Moleiro 1 Moio    

Lavadeira  7 Tostões   
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de 1 moio de trigo por conta da moagem, à razão de 5 tostões por cada moio de trigo 

moído (devia em 1669 4$480 ao Convento)373. Quanto a Maria Fernandes, não sabemos 

a que se devia tal pagamento, aliás diferente dos demais. Estes são apenas alguns 

exemplos dos encargos que o cenóbio tinha à sua responsabilidade. 

 A documentação referencia também despesas a ter com os servos e servas. 

Igualmente nos aparecem escravas. No Convento de S.João as escravas são referidas nas 

escrituras de dote, enquanto os servos/as surgem referenciados no Caderno das rendas e 

foros do Convento, referente aos anos de 1684-1699. Ignorando-se o nome das servas, 

torna-se impossível esclarecer, se aí se incluíam as escravas designadas nos dotes, 

embora se suspeite disso. Desta forma, torna-se ainda mais complexo a distinção entre 

escravas e servas374. Ademais, pelas postulações dos dotes as escravas ficavam, tal 

como as servas, afectas ao serviço da casa. No entanto, é de salvaguardar que no 

presente contexto as escravas que integram os dotes se distinguem das servas, pelo 

simples facto, destas últimas, necessitarem de Breve apostólico e de votação favorável 

por parte das religiosas, para ingressarem no convento375.  

Igualmente às servas é-lhes conferida capacidade jurídica, pelo que podem testemunhar 

em escrituras notariais concernentes ao mosteiro. Portanto, a principal distinção entre os 

escravos/as e servos/as reside no facto de aos segundos ser conferida autonomia e 

responsabilidade jurídica376.  

Para os anos de 1691 e 1692, apuraram-se 18 servas e 3 servos de fora. Os seus 

nomes não aparecem designados no Caderno das rendas e foros do Convento, contudo 

nalgumas escrituras de tomada de posse foram-nos dados a conhecer alguns servos. 

Miguel Fernandes assume funções de procurador das religiosas e em 4 de Maio de 1666 

tomou posse das terras da Lomba da Cruz do lugar das Feteiras, que estavam obrigadas 

                                                
373 Cf. BPARPDL, MON 036, fls. 46-47. 
374 “Efectivamente os dois termos podem considerar-se sinónimos, mas até ao século X só se usava servus: foi depois das 

campanhas de Otão, o Grande, e seus sucessores contra os povos eslavos que várias partes do Império fez chamar slavus-sclavus- 

escravo ao servo. Mas só a partir do século XV esta palavra aparece nos documentos portugueses” cf., Marcelo Caetano, ob. 

cit.1992, p.180. Ainda citando o autor, “Na prática esta dura situação jurídica teve muitas atenuações. Os servos entraram em casa 

dos senhores – servos domésticos – e com eles conviveram, por vezes como artistas, pedagogos, governantes. As servas foram 

concubinas dos senhores, mães de filhos seus, aias dos filhos das senhoras”, por isso, não será despiciendo atender à evolução dos 

termos que designam tais servidores, como também, compreender, em que moldes desempenham determinadas funções, Cf. pp. 

180-182. 
375 Cf. Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Sociedade Micaelense no século XVII (Estruturas e Comportamentos), “Textos 

Universitários de Ciências Sociais e Humanas”, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian-Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

Ministério da Ciência e Tecnologia, 2002, p. 231. 
376 Cf. Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, A Sociedade Micaelense no século XVII..., ob. cit., 2002, p. 231. 
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ao pagamento de 33, 5 alqueires de foro fixo ao convento como cumprimento do dote 

da Madre Maria dos Reis, filha de Manuel da Câmara, cidadão. Esta situação demonstra 

igualmente que, nalguns casos, havia um grau de confiança bastante razoável  para com 

estes serviçais  e que o Convento de S.João era  bem exemplo disso mesmo ao confiar 

tarefas desta natureza377. 

 Aos gastos correntes juntavam-se ainda os encargos pios. Em 22 de Maio de 

1699 a madre Martinha dos Anjos, que em 1691 e 1692 desempenhava a função de 

graneleira no convento, confirma que as despesas do granel para os referidos anos foram 

de 7 moios e alqueires de trigo e meio e de 5 moios e 33 alqueires de trigo. Declara que 

a despesas se tinham feito por ordem da abadessa “em esmolas aos Religiosos de S. 

Francisco, Calouros e Capuchos, e mais esmolas de Caridade de como é estilo e uso 

neste dito Convento378.  

 Apesar da fragilidade dos levantamentos, pela confrontação entre receitas e 

despesas ilustrada no quadro nº 18 percebe-se que o saldo se apresentava positivo, 

embora, como já ficou expresso atrás, as religiosas denunciassem falta de cereal para os 

anos 1691 e 1692.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
377 BPARPDL, Mon.171, nº  62 fl. 269v. 
378 BPARPDL, MON 036, nº 8 Caderno de Rendas [1691-1693], fl. 43vº. 
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QUADRO Nº 18 
 

Rendas e despesas do trigo 

 Do Convento de S.João de Ponta Delgada [1669-1692] 

 

  

 É de destacar, no entanto, que algumas dessas tendências contractivas 

verificadas durante o século XVII no convento de S. João têm de ser entendidas à luz da 

conjuntura europeia. Estava-se perante uma crise que se revestia de complexidades 

várias. Era uma crise, que se consubstanciava numa longa duração, com fases variáveis 

entre países, em que uns sucumbem para sempre e outros vêm nascer a aurora de um 

apogeu duradouro381, pois “enquanto a maior parte da Europa permanecia equilibrada à 

beira da escassez, algumas regiões iam aumentando a produtividade agrícola e lançavam 

assim os fundamentos de uma economia mais firme e mais diversificada”382.  

Nos Açores foi similar esta ambivalência: “Na estruturação da economia 

açoriana, os analistas confrontam a tradição com a modernidade, talvez na tentativa da 

                                                
379 Nesta avaliação está incluída as despesas com o trigo referente às rações das religiosas e demais serviçais. 
380 Neste caso não se somam todos os foros e vendas que não se receberam como para os anos de 1669, 1670, 1671 e 1672, 

apurando-se valores muito inferiores. Verifica-se idêntica situação para o ano de 1692. 
381  Jan de Vries, A Economia da Europa …ob. cit, 1983, p.35. 
382  Jan de Vries, A Economia da Europa …ob. cit, 1983, p.56. Aliás, a Europa tal como a conhecemos hoje, nasce no século XVIII 

– neste caso é uma Europa que se expande através dos seus limites territoriais pelo advento das descobertas que antes das grandes 

transformações do século XVIII se classifica como clássica. Vivendo ainda no limiar da sobrevivência, usando ainda das grandes 

transformações técnicas operadas no século XII, neste conspecto, não revoluciona. Cf. Pierre Chaunu, A Civilização Clássica da 

Europa, Lisboa, Editorial Estampa, 1985, vol. I, p. 247. 

RECEITAS DESPESAS 
ANOS TRIGO DINHEIRO RAÇÕES DAS RELIGIOSAS, 

DESPESAS DO GRANEL  
E ORDENADOS 

VENDAS DE TRIGO E 
FOROS EM DIVIDA AO 

CONVENTO 
1669 185 moios e 

33 alqueires 
43$850 80 moios e 8 alqueires 850$705379 

1670 185/33 ¼ 
 

43$850    73/10 607$575 

1671 188/36 43$250    73/30 800$775 
1672 188/36 ¼ 

 
43$350    75/59 621$000 

1673 188/36 ¼  43$350    77/09 652$610 
1674 189/48 ¼ 

 
43$300    73/31 ½ 

 
946$090 

1675 192/28 ¼ 
 

56$250     75/43 930$540 

1676 192/33 ¼ 
 

56$250     78/56 893$560 

1691 207/02 e ¼ 106$125    83/05 214/42 ¼380 
 
 

1692 215/47 1/4 106$125 80/01 215/47 ¼ 
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identificação de um predomínio”383. A inserção dos cereais e da vinha na economia 

açórica corresponde a um propósito de prolongamento do suporte alimentar da 

metrópole e ao mesmo tempo é actuante como um mecanismo de compensação em 

épocas de crise frumentária384. 

 

Como observámos, a maioria dos rendimentos sobrevieram ao convento por via 

da dotação inicial, secundados pelos dotes das religiosas. As aquisições, igualmente se 

consignaram como um acréscimo de rendas ao convento. Estas revelaram ao mesmo 

tempo poder de compra por parte do cenóbio, tal como o reconhecimento da 

importância em deter e concentrar áreas de exploração. Por esse facto, as compras de 

prédios eram efectuadas, muitas vezes, em lugares onde o convento já era proprietário. 

Esta prática aquisitiva demonstra igualmente que a desamortização não era cumprida 

“em pleno”. 

Igualmente detectámos que muito provavelmente o Convento de S. João de 

Ponta Delgada explorava a totalidade e/ou quase totalidade das suas terras de forma 

indirecta. Embora suspeitemos da existência de alguma forma de exploração directa, 

pelas razões explicitadas, não foi possível apurar os elementos necessários ao seu 

reconhecimento. 

 Pela exploração indirecta, os onerosos encargos que sobrevinham da contratação de 

mão-de-obra e da manutenção dos vários tipos de bens passaram, assim, de forma 

estratégica para os foreiros. A opção pelos contratos de aforamento permitiu às 

religiosas de S. João o acesso a rendimentos lucrativos e previsíveis. Através da 

alienação de uma porção dos seus bens imóveis, o convento passou a cobrar 

determinadas rendas, em géneros ou dinheiro, as quais não estavam sujeitas a 

condicionalismos conjunturais. 

                                                
383 Avelino de Freitas de Meneses, “A Economia e as Finanças”, in  Artur Teodoro de Matos (coord.), A Colonização Atlântica, vol. 

III da Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, tomo I, 2005, p.33 
384 Avelino de Freitas de Meneses, “A Economia e as Finanças”, ob. cit., p. 338. Corresponderia o arquipélago aos objectivos 

económicos da expansão portuguesa, garantindo o fornecimento de cereais. Situação que vinha amenizar a antiga necessidade 

frumentária portuguesa, que onerada com a empresa marroquina, havia provocado o comércio internacional de novos bens. 

Igualmente a posição geográfica privilegiada do arquipélago no Atlântico norte e as boas condições da navegação, impelem os 

Açores na aproximação aos outros continentes. Vide do mesmo autor, Avelino de Freitas de Meneses, Estudos de História dos 

Açores. As Ilhas na Problemática do século XVIII, “História”, Ponta Delgada, Jornal de Cultura, vol. II. 1994, pp. 32-33, 41, 95 e 

99. 
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Para consolidar e justificar o que atrás foi dito, e também por consequência da 

confrontação dos vários estudos consultados ao longo deste trabalho, averiguou-se que 

as condições e formas de pagamento patentes nos contratos do convento de S.João 

apresentavam muitas semelhanças com outros cenóbios, variando apenas em 

pormenores, tais como a data de entrega do foro. No caso do Convento de S.João de 

Ponta Delgada, vimos que as rendas eram fundamentalmente recebidas em cereal e por 

Santa Maria de Agosto. 

Quanto aos níveis de rentabilidade e sustentação económica, a escassez de 

cadernos de receitas e despesas obsta a uma análise sistematizada para toda a centúria. 

Conquanto os elementos disponíveis permitem-nos tecer algumas considerações. A 

globalidade da centúria revela uma tendência positiva como o aumento dos rendimentos 

do convento de S. João. Apesar deste quadro satisfatório, a existência de foros em 

dívida, junto com os encargos de manutenção da Casa, vem pelo menos lançar a 

hipótese do Convento de S. João de Ponta Delgada passar, em algumas épocas por 

momentos de dificuldade. 
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CONCLUSÃO 

 

Foi objectivo deste trabalho estudar a propriedade conventual do Convento de 

S.João de Ponta Delgada durante século XVII. 

Para além da documentação depositada no Arquivo Regional da Biblioteca 

Pública de Ponta Delgada, pilar essencial do presente trabalho, partimos igualmente de 

pressupostos e pontos de análise já consolidados no âmbito do estudo da propriedade 

açórica. Por isso, demos enfoque primordialmente aos trabalhos de Rute Dias Gregório 

e de José Damião Rodrigues, no que diz respeito aos estudos efectuados para os Açores. 

Por outro lado, tratando-se de estudo de propriedade conventual, sobre a comunidade 

clariana do século XVII sobressaem neste sentido os trabalhos realizados por Maria 

Margarida Lalanda. 

Porque o nosso trabalho pretende colmatar um certo vazio existente ao nível do 

estudo da propriedade conventual açórica, foram fundamentais os trabalhos 

desenvolvidos para o território continental luso, como são exemplo os estudos 

efectuados por Iria Gonçalves, Maria Filomena Andrade, Fernanda Sousa Maia, Maria 

Helena da Cruz Coelho, entre outros. 

No âmbito do cruzamento destes estudos com as nossas fontes, surgiu à partida 

como tese e hipótese de trabalho se o objectivo fundacional do Convento de S.João de 

Ponta Delgada, à semelhança de outros cenóbios, contemplaria pressupostos de 

afirmação sociocultural da comunidade onde se enquadrava. Ou seja, se seria encarado 

pela comunidade como uma solução para salvaguardar o futuro das suas filhas 

segundas. 

Por isso, foi propósito deste trabalho, tentar esclarecer esta questão no primeiro 

capítulo, onde abordamos os Fundamentos do Mosteiro. O Mosteiro de São João: 

Genese, fundação e pressupostos. Assim, pode-se afirmar que o documento fundador do 

Convento de São João expressa claramente as motivações que levaram à sua fundação, e 

estas foram razões que se prendem com a motivação espiritual das duas jovens, filhas 

do casal, Manuel Martins Soares e Maria Jácome Raposo, que queriam devotar-se 

inteiramente à religião. 

O facto de à regra de Santa Clara ser interdita a comunhão diária com mundo 

exterior colocou, desde o início, o problema da sustentabilidade das comunidades 

femininas sujeitas a esta forma de vida. Tornou-se assim imperioso garantir o seu 

sustento intra-muros, que foi assegurado fundamentalmente por via da doação.  
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 Neste sentido Manuel Martins Soares e sua mulher Maria Jácome Raposo 

asseguram a edificação do Convento de São João, a partir de uma Igreja construída na 

sua área de residência, com um dote no valor de 450 cruzados para sustento da futura 

comunidade religiosa.  

  As religiosas que nele quisessem professar tinham de levar consigo um dote no 

valor de 300 mil réis ou o seu equivalente em rendimentos. Tal contingência acabaria 

por seleccionar as aspirantes a professas. E nisso o documento instituidor era bastante 

claro, pois especificava que era fundamental que as jovens fossem nobres. Ao mesmo 

tempo, o documento salvaguardava a entrada de 6 familiares pobres dos fundadores.   

 Por estas razões é de suspeitar que para além de razões espirituais existissem 

outras, como as motivações de índole económica. Perante esta hipótese, dirigir os  

elementos femininos para o meio conventual era meio seguro de proteger o  património 

familiar. Um dote matrimonial, para além de ser mais oneroso para as famílias das 

dotadas, tinha o senão de delapidar os bens familiares, pela incorporação de partes do 

mesmo, noutros patrimónios. Dotar as jovens para o convento era mais económico e não 

tinha este inconveniente.  

 Para uma noviça ocupar um lugar vago tinha de receber um Breve do bispo de 

Angra. Quando entrava no convento, levava um contrato de dote, que valia como uma 

promessa. Nessa altura, os dotadores entregavam uma quantia para sustento do ano de 

noviciado. A um mês da profissão, era ratificada a escritura inicial e cumprido o acordo. 

 A ratificação era um acto meramente formal, que não implicava necessariamente uma 

rectificação do acordado anteriormente, mas também não excluía essa possibilidade: 

observou-se por algumas ratificações que os dotares substituíram alguns rendimentos 

por outros. 

 Igualmente observámos no primeiro capítulo que a Casa em termos funcionais 

girava internamente em torno das abadessas, das vigárias e das discretas. Na conexão 

com o mundo exterior emergiam os síndicos como figuras de maior destaque.  

 Para a ocupação dos cargos mais importantes, contava fundamentalmente os 

anos de profissão. Vimos no entanto, algumas abadessas prolongarem a sua função por 

mais tempo. Maria de Cristo padroeira do convento ocuparia o lugar durante 8 anos 

(1611-1619), tal como a sua filha Ana de S.João que o ocupou por 12 anos (1619-1631). 

 Nesta ordem de ideias podemos considerar que no caso do Convento de S.João 

de Ponta Delgada, à semelhança de outros cenóbios, a criação de uma Casa religiosa de 

clarissas com recursos económicos auto-suficientes revelou-se uma estratégia de 
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destaque e proeminência social do cenóbio, ao mesmo tempo que projectava os grupos 

societais envolvidos. Conseguindo dar um futuro prestigiante às filhas segundas, 

assegurava-se, por um lado, o prestígio social destas e da família e, por outro lado, 

salvaguardava-se o património familiar.  

 O facto de, na maior parte das vezes, prevalecerem os interesses 

socioeconómicos não obsta a que algumas jovens sentissem vontade de seguir uma vida 

mística. Também neste aspecto a documentação não demonstra o contrário. 

No segundo capítulo, intitulado A construção do Património. Forma de 

Aquisição  estruturação do património, pretendeu-se tratar da estrutura material do 

cenóbio desde o início. 

 Contemplou-se para o efeito a análise das propriedades recebidas pela primeira 

dotação, pelos primevos dotes de religião, passando igualmente pelas aquisições e outro 

género de incorporações tais como as arrematações. 

 Pelo que ficou expresso no documento instituidor, o Convento de S.João de 

Ponta Delgada toma posse, em 1602 dos rendimentos de 31 propriedades rurais e 

urbanas. Detectámos ao longo da centúria em estudo a entrada de 50 dotes de religião 

no convento de S. João de Ponta Delgada. Por outro lado, verificámos que a assiduidade 

dos mesmos foi desigual ao longo da centúria. Entre 1602 e 1612 o convento recebeu 28 

% dos dotes, voltando a ter um pico semelhante (26 %) nas décadas de 1635 a 1645.  

Os dotes, como verificámos, raramente eram em bens fundiários mas sim em 

rendas, expressas na sua grande maioria em trigo. Algumas vezes eram recebidos em 

dinheiro, outras vezes ainda eram mistos. A proeminência dos dotes em cereal tornava 

imperioso a arrumação criteriosa da documentação para uma eficaz vigilância e 

cumprimento das rendas. A conservação do arquivo do convento de S. João nasceu da 

fundamental e previdente necessidade de aceder às escrituras.  

 Quanto à localização da propriedade, a maior concentração situa-se em Ponta 

Delgada. Na esteira desta cidade surgem as vilas da Ribeira Grande e da Lagoa. No 

entanto, foram localizadas igualmente propriedades no Nordeste, embora neste caso o 

seu peso fosse bastante inferior. 

Igualmente se verificou todas as crescentes restrições aplicadas pelas Leis de 

Amortização, pese embora o convento, à semelhança de muitos outros seus congéneres, 

tenha alcançado mercê régia para a aquisição de algumas propriedades. 

 Pudemos perceber, neste âmbito, que as compras efectuaram-se primordialmente 

sobre compras de foros com uma percentagem na ordem dos 62%, contra apenas 38% 
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de aquisições de propriedades. Igualmente verificámos que eram alvo de preferência os 

lugares onde o convento já detinha património. 

 No conspecto geral a propriedade do convento de S. João assentava 

fundamentalmente em bens imóveis com uma percentagem rural na ordem dos 77%. Já 

quanto à dimensão destas propriedades, verificámos que 43% das unidades ficavam 

abaixo dos 5 ha e, no total, 85% destes bens ficavam abaixo dos 10 ha, inserindo-se, 

portanto, no panorama daquilo que habitualmente se considera por pequena e média 

superfície.  

Também podemos considerar que o ponto mais alto da constituição patrimonial 

é atingido logo na primeira década (1602-1612) e que é simultâneo à primeira dotação e 

aos dotes das primeiras professas. Ambas as situações foram sem dúvida responsáveis 

pelo arranque do património do Convento de S. João de Ponta Delgada. Já pela análise 

dos decénios posteriores a este momento inaugural, percebemos que existiram desníveis 

na construção deste património, embora tenha sido percepcionado outro período de 

importante integração patrimonial: 1635-1645. 

 No terceiro e último capítulo deste estudo, Formas de exploração e de 

rentabilização da propriedade. O regime da propriedade, procurámos compreender de 

que forma o Convento de S. João geria e explorava os bens que integravam o seu 

património. 

Neste sentido, o convento celebrou alguns contratos de locação durante o século 

XVII, tal como nos indicam os informes analisados. As religiosas de São João 

concertaram 24 contratos de locação ao longo da centúria em causa, entre 1602 e 1702. 

No tocante à tipologia dos contratos, a maioria dos contratos efectuados durante este 

período foi consagrada à enfiteuse. Das 24 escrituras celebradas entre 1602 e 1702, 

identificaram-se 16 contratos de aforamento e 8 contratos de arrendamento. Já as 

décadas em que o cenóbio realizou mais aforamentos coincidiram igualmente com o 

momento de maior impacto dos arrendamentos. Inversamente ao detectado para o caso 

dos aforamentos, notaram-se para os contratos de arrendamento alguns períodos de 

ausência. 

 Portanto, é entre 1613 e 1645 que o convento celebra mais aforamentos. 

Ignoramos se esta situação se passou noutros conventos açorianos, uma vez que não 

possuímos informes a este respeito. Para a Madeira sabemos que o Convento de Santa 

Clara celebrou, nos séculos XVI e XVII, vários contratos de colonia. Situação de 
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aforamento foi igualmente verificada em de Santa Maria do Bouro e no Mosteiro de 

Tibães, tal como noutras instituições europeias.  

 Quanto aos níveis de sustentabilidade económica do mosteiro para a totalidade 

do século observamos, por vezes uma, tendência oscilante ao nível das receitas. 

Contribuía sem dúvida para esta situação o atraso na entrega dos foros. Com efeito, as 

rendas não entravam com a pontualidade esperada, suscitando desta forma alguns 

desequilíbrios. Confirmamos esta realidade através de alguns dados que expusemos no 

nosso estudo. 

 Para além desse aspecto, o cenóbio contava ainda com as despesas derivadas do 

sustento da comunidade e dos custos salariais dos serviçais necessários ao 

funcionamento da Casa. E, para tudo ressarcir, para além dos foros, o mosteiro contava 

com receitas advindas da venda do cereal. No entanto, tais quantias também não 

entravam com a pontualidade necessária. 

 Mesmo assim, os rendimentos do convento de S. João revelam uma tendência 

positiva para a centúria em estudo, pelo menos para os anos em que foi possível apurar 

os elementos necessários a esta análise.  

 Quanto ao tipo de proprietário que era o Convento de S.João de Ponta Delgada, 

este perece enquadrar-se perfeitamente naquilo que habitualmente se designa por 

proprietário rentista, uma vez que não detinha a posse plena da grande maioria dos seus 

bens. Esta condição foi-lhe sancionada, logo à partida, pelo documento instituidor, pelas 

cláusulas dos dotes das religiosas, e pela sua política aquisitiva que empreende ao longo 

da centúria, em que predomina a compra de foros. 

 Para finalizar, estamos conscientes de que muitos conteúdos, sublinhados neste 

estudo, demandam desenvolvimentos mais profundos. Ao afirmá-lo temos em mente 

temáticas como, por exemplo, a irradiação deste estudo aos restantes cenóbios 

micaelenses e/ou açóricos. Concretizar um pleno estudo desta natureza, seria uma forma 

de alcançar resultados mais profundos e menos lacunares. O alargamento deste estudo 

aos demais patrimónios conventuais insulares é fundamental para detectar, por 

comparação, tendências aos níveis da instituição, da construção, da constituição e dos 

ritmos de integração dos bens/propriedade. 

 Depois de atingida esta meta, será mais fácil alcançar outras, como o progresso 

no alcance de um objectivo de suma importância: a definição do modelo e/ou tipo de 

propriedade monástica vigente nos açores. Ulteriormente urge perceber, por confronto, 
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com outras instituições similares, mas de implantações geográficas distintas, se este 

modelo se distingue ou se esbate. 
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I.TRANSCRIÇÃO DE FONTES 
 

 

Critérios de transcrição 

1. Transcrição do documento em linha contínua, indicando a mudança de fólio com 

[fl.]. 

2. Respeito pela grafia original, mantendo maiúsculas e minúsculas. 

3. Sinalização da mudança de linha com  (/). 

4. Notação de leituras não efectivadas com (…) 
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1. 1602.8.10.[Contrato de] Dote e fundação do [mosteiro] de S. João, feito por Manuel 

Martins Soares e sua mulher Maria Jácome Raposo], BPARPDL, MON 171,[Livro do 

Tombo:1602-1695], nº[1]. 

 
[fl.1] Dote e fundação 

Em nome de Deos amem Saibão quoantos/este contrato de fundação e doação deste dia/para sempre 

virem que no anno do nas/cimento de nosso senhor jesus chrispto de/mil e seiscentos e dous annos aos 

des dias/do mes de Agosto na cidade de Ponta del/gada da ilha de sam Miguel nas cazas/da morada da 

senhora Maria Jacome/Rapoza molher de Manuel Martins Soa/res que deos tem estando elle 

prezente/perante mim notario publico e teste/munhas aos diante nomeadas e por ella/foj dito e dice 

perante mim tabalião/ e testemunhas que o dito Manuel Martins/Soares seu marido e ella Maria 

Jacome/Rapoza por seruiço de deos nosso se/nhor e bem de suas almas fundaram e ede/ficarão hum 

mostejro de frejras da or/dem de santa clara da observância da/invocação do bem aventurado Aposto/lo 

São João euangelista ante portal la/tina da obediência do Jlustrissimo/senhor Bispo de angra para 

recolhj/mento e uiuenda de duas filhas don/zelas e das mais Religiozas que quizerem/seruir a nosso 

senhor e fazendo o dito mos/tejro e tendo acabado a igreja de licen/sa do senhor Bispo Dom Manuel 

de/gouea que deos tem aonde se celebram/os officios diuinos foi Deos seruido le/uar desta uida ao dito 

seu marido e/dezejando ella Maria Jacome leuar/auante o que ella e o dito/seu marido tinha [fl.1vº]  

asentado foi proseguindo co/as obras do dito mosteiro em que gastou/muita parte de sua fazenda e para/a 

fabrica da igreja lhe dotou uinte e/sinco cruzados de renda em cada hum/anno e outro sim fes doação ao 

mosteiro/de trinta moios de trigo de renda e/uinte moios de trigo fixos em proprie/dade e dez moios de 

trigo de foro a retro/que huns e outros valem bem quoatro/centos e sincoenta cruzados de renda/em cada 

hum anno e este para alemen/tos de seis parentas suas pobres/e de seu marido que por sua conta/ande 

uiuer no dito mostejro perpe/tuamente com as condições e decla/raçoens seguintes primejramen/te que as 

ditas propriedades se/nam poderão vender nem emlhear/nem afforar saluo os dez moios de foro/a retro 

tiramdosse serão obrigadoas as/freiras a fazer logo outros ou empre/gar o dinhejro em propriedades/que 

rendam para alimento das/ditas seis parentas e que as seis/parentas seram sempre uiuas/morta hua entra 

outra depois/de falecida e o que herdara em assim/antes da profissão como depois/Liuremente e possão 

dar a quem/quizerem e fallecendo algua pa/[fl..2] renta do dito numero e abadessa/sera obrigada fezelo a 

saber a ellas do/tadora Maria Jacome rapoza em ter/mo de tres dias para que nomee ou/tra no lugar da 

falecida e nomeandoa/ella fundadora a Abbadessa sera obriga/da recolhela no dito mostejro em termo/de 

trinta dias e não tendo parenta/que chegue a idade de doze annos sera/obrigada a recolhela ainda que seja 

de/menos idades para o que se for necessa/rio se pode impetrar breue e não a to/mando o que deos não 

permita em tal/cazo lhe auia por quebrada a dita doa/cão e não queria que o mosteiro ouuesse/as Rendas 

antes fazia doação das ditas/propriedades e rendas a suas paren/tas e de seu marido para com ellas 

serem/agasalhadas e metidas no dito mosteiro/e … da dita ilha e ella doado/ra Maria Jacome rapoza 

tornara a ser/senhora das ditas herdades e uenderia/as rendas e como procedido dele as/agasalharia suas 

parentas pello/milhor modo que lhe parecesse e por/sua morte nomearia a hum paren/te seu que tiuesse o 

dito cargo e nomeasse/as parentas recolhendoas a Abadessa/e frejras como asima esta declarado/e não as 

tomando não auerão nada/de sua fazenda como esta dito porque/sua uontade e de seu marido nam foj/suas 
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parentas seren agasalhadas/[fl.2 vº] por hua uez somente senam para sem/pre e não auendo parentas em 

tal/cazo os padroejros poderao nomear/donzelas honradas e uirtuozas da/dita ilha para encherem os ditos 

luga/res e declarou ella fundadora e dotadora/que quoando se meter no dito mostejro pa/ra nelle seruir a 

nosso senhor possa entrar/no numero das seis parentas que por/sua conta ande entrar no mumero di/go no 

dito mostejro assi como ande em/trar no dito numero das seis as ditas/suas filhas que ajudarão com suas 

legi/timas a fazer o dito mostejro com a com/dição de uiurem nelle as seis pa/rentas suas perpetuamente e 

com/todas as mais condiçoens e outrosim/declarou que as ditas seis parentas serão tres da parte della 

funda/Dora e tres de seu marido Manuel/Martins Soares e serão as que proce/derem dos Irmãos do dito 

seu marido/Manuel Martins Soares auidas de legi/timo matrimónio e não as auendo serão/parentas della 

dita fundadora e declarou/mais ella dita fundadora que seria pa/droeira honorifica do dito mostejro/por 

sua morte possa nomear hum/parenta que suceda em seu lugar/e defeito nomea ao Lecenceao Antonio/de 

frias seu primo com Irmão mora/ [fl.3]  dor na dita cidade e que he contente/que no dia que ella Maria 

Jacome/fizer profissão fique logo elle/Lecenceado António de frias Padro/ejro e qual como ella em 

pessoa/faça a nomeação das ditas pa/rentes uiuas com o mais que assima/uaj declarado e quoal por 

sua/morte nomeara outro andando/sempre por nomeação em hum/parente della doadora e funda/Dora e 

que nos contratos contas/e compras e mais negócios tocan/tes ao dito mostejro seculares e/letigiosos 

assestira ella Maria Ja/come ou o dito Lecenceado Antonio/de frias em sua vida delles somen/te nam 

ficando isto concedido a /nenhum outro padroejro e em/cazo que Deos seja serruido de leuar/para si a elle 

Lecenceado Antonio/de frias primejro que ella dita/fundadora en tal cazo ficara ella/outra uez com o 

padroado e po/dera nomear outro Padroejro/que lhe suceda e por morte della/fundadora ou o dito 

lecenceado Assis/tira hum homem de autoridade/que o senhor Bispo ordenar e elle/ger e outrosim 

declarou que/as Religiozas que entrarem neste/mostejto sera com comum comsen/timento do senhor 

Bispo e com/uento e della Padroejra em sua/[fl.3vº] vida e que no dito mostejro não entra/ra filha de 

official mecanico senão/pessoas nobres e honradas e que o/patrimonio não será menos de/tres mojos de 

propriedade sal/uo houuer pessoa de nobreza ou paren/tes que julgue o senhor Bispo e o/padroejro que 

conuem recolhela/com menos dote e declarou mais/que não auendo parentas de/hua das partes para os 

ditos seis/lugares delles fundadores entrem/nelles donzelas honradas pobres/naturais desta ilha e das 

mais/principais e que para princi/piar o dito seu mostejro possa no/mear hua Abbadessa e as 

mais/religiozas que forem necessarias/de hum mostejro ou de dous desta/Jlha ainda que sejão da 

obedien/cia dos padres de sam Francisco/por esta uez somente e desta manej/ras com estas condiçoens 

declara/das fez doação ao dito mosteiro/e fundou e o edeficou com sua igre/ja e altares e campanario 

coro/outra muitas couzas digo e outras muitas oficinas para vivenda/das ditas Reli gozas e 

outrosim/declara que não conheço outro/Prelado senão o senhor Bispo de [fl.4] Angra nem possão quer 

breue em/contrario e apendoo não valha e/estando a se bacante hão na obrei/enfia do deão somente e não 

aúne/do Deão na dignidade que lhe surre/der e no mesmo dia em que se der PROM/cipio ao dito mostejro 

entregara /os titulos das propriedades e fo/ros que dota para os terem e pes/ssuirem emquoanto comprirem 

as/obrigaçoens do contrato e que na en/trega que fizer das rendas no anno/que se principiar o mostejro 

entre/garao logo as daquelle anno prora/ta comforme ao tempo em que entra/rem e as propriedades que 

ella Ma/ria jacome dice que dotaua partiam por as confrontaçoins seguin/tes a saber hua propriedade 

de/terras lauradia sitas no limite dos/fenais de que sao Rendejros Joao Gon/salues de saa e Joao 
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Gonsalues do/cabo que sao dous moios e quoatro/alqueires e tanta quanta for de/que pagão onze mojos de 

trigo em ca/da hum anno posto e medido no/seu granel nesta cidade e parte a di/ta terra da banda do norte 

com ca/nada do conselho e do ponente/com caminho do conselho e que uem/dos fenais para esta cidade e 

pe/las mais confrontaçois conteudas/em seus titulos a qual terra esta [fl.4vº] tapada de parede ao redor 

toda jum/ta e assim mais lhe dota hum moio/e quarenta e tres alqueires de terra/pella uara de dose palmos 

terra/lauradia de que hera rendejro Pedro al/ues semra morador na dita cidade/e paga em cada hum anno 

sinco mo/jos medidos no granel della dota/dota a quoal terra esta toda tapa/da de parede cita aos poços 

par/te do norte com herdejros de Anto/nio Gonsalues homem e do sul com/herdeiros de Izabel fea e do 

leuante/e ponente com herdeiros de Izabel/fea na forma da escretura e em o le/mite de Rabo de Peixe 

corenta e /tres alqueires de terra pella vara/de doze palmos que parte da ban/da do norte com os herdeiros 

de seu/paj Braz rapozo que deos tem e do/sul  e ponente com herdades de An/ tonio de brum da siluejra e 

do leuan/te com herdeiros de seu Pai Braz/Raposo e pellas confrontasçoins/com que direitamente deuem 

par/tir que rende em cada hum anno qua/tro mojos postos e medidos nesta/cidade no granel desta cidade 

de/la dotadora de que he Rendejro do/mingos Affonço que [fl.5] huns e outros fazem soma de uinte/moios 

de trigo em as ditas proprie/dades atras declaradas e assi mais/lhe dota  dez moios de foro a condi/cao de 

retro que lhe pagao Joao da/ruda da costa tres moios de trigo a re/tro em preço de cento e sincoenta/mil 

reiz per escretura publica/feita na nota de Paullo Antonio aos/dous dias do mes de Março de nouen/ta e 

outo annos e per outra escre/tura feita na nota de Paullo An/tonio aos outo dias de Junho de no/uenta en 

noue dous moios na mao/de Ruj diaz daguiar em preço de/cem mil reis posto o dito trigo no gra/nel della 

dotadora em esta cida/de e por outra escretura lhe dota/ dous moios e quarenta e sinco alquei/res de trigo 

de foro na mão de Ines de/oliuejra sua filha Anna Botelha e hum quoar/tejro mais em mao de Francisco 

Ro/drigues de Lima que uem a ser tres/moios de trigo a condiçao de retro a/sincoenta mil reis o moio 

feitas as/escretura per Paullo Antonio ta/baliao na dita cidade e a do quarteiro/de foro per escretura 

publica fei/ta nas notas de António Pauao e/assj lhe dota mais hum moio de trigo/de foro na mao dos 

filhos de …[fl.5vº] na nota de Paullo Antonio tabali/ao em preço de sincoenta mil rs/e per outra escretura 

lhe faz dote/de hum moio de foro a condiçao/de retro em preço de sincoenta/mil reis na mao de Joao 

Rodrigues/cordejro e Antonio Jacome em as quo/ais escreturas uem a ser contia de/dez moios de que lhe 

faz este dote/das quoais propriedades e foros/ em que ha a contia dos trinta moios uin/te moios nos ditos 

foros que tem por/seus titulos ella dotadora doje pe/ra sempre dez dote ao dito mostej/ro da maneijra 

sobredita e doje/para sempre dezistio de si todo o/direito aução posse util senhorio/dominio uzufruto/parte 

quinhao que tem e lhe per/tence e pode pertencer com todas/suas entrada saidas logradouros/com outras 

bemfeitorias assj e da/maneira que lhe pertencem e pode/pertencer das quoais proprie/dades e foros 

conteudos nesta escre/tura podera tomar a posse em no/me do dito mostejro posse real/autuaol ciuel e 

natural e na melhor/forma que em direito se requere/e emquoanto senão ouuer a posse fl.6] se constituhio 

ella dotadora a ter e /pessuir em nome do dito mostejro/como sua colona uzufructuaria e sempre se 

obrigou a fazer bons/os ditos tres moios de propriedade e fo/ros seguros de paz pacificos de/toda a torua 

duuida e embaraço/que lhe for posto e as liurara a sua/custa e despeza sob obrigação de/todos seus bens e 

fazenda e eu taba/Liao como pessoa publica estipu/lante e aceitante o estipulei e/aceitej em nome do dito 

conuento/e das mais partes a que perten/cer e esto auzentes quoanto em seu/proueito for e declarou ella 

do/tadora que a pesoa que suceder/ser padroejro do mostejro das Re/ligiozas de santo Andre da 
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ditta/cidade e aos diante forma era tam/bem Padrojero deste seu mostejro/de Sao Joao ante portal latina 

e/senao possa  nomear outro pa/droejro e que este padroado ande/tambem anexo a outro per se/rem ditos 

padroejros seus pa/rentes e esta ser sua vontade e ao/continuar deste contrato e fundação/foj presente o 

Jlustrissimo senhor/Dom Jeronimo Tejxejra Cabral Bis/po de Angra e Ilhas dos Açores/ e [[fl.6vº] deua 

este contrato sua Licensa e au/toridade e interpor nelle seu po/der e o outorgou e aprouou e acej/tou da 

manejra que nelle se conten/e o assinou no fim desta escretura/ e assinou ella dotadora per sua mao/por 

saber escreuer testemunhas Re/uerendo Padre Lecenceado Joao Lopes/Cardozo Vigajro de nossa senhora 

das/neues do lugar da Relua e Diogo fer/nandez mercador moradores na dita/cidade Francisco lobo o 

escreui e foi/testemunha Gaspar marrejro cleri/go de ordens de epistola e forao/prezentes Anna de frias e 

Izabel Ra/poza filha della dotadora e do dito/Manuel Martins Soares seu ma/rido e outorgarao este 

contrato o /o validarao e rateficarao assj e da/manejra que esta feito e outorga/do e approuarao per 

dize/rem que estaua feito sem seu pro/ueito e uontade e ao comprirem/obrigarao todos seus bens e 

fazenda/e assi o outorgarao e assinaram/per sua mao com as testemunhas/atras nomeadas que todas 

assina/ram eu Francisco lobo que o escreui/e assinaram Francisco lobo o escre/ui; e a fundadora se 

obrigou a uer [fl.n.7] a confirmação a approuação des/te contrato de sua santidade e com/esta declaraçao 

o senhor Bispo ap/prouou e interpor a elle sua auto/ridade ordinaria e decreto judici/al e assinaram 

Francisco lobo o es/creuj Maria Jacome Rapozo/o Bispo de Angra//Joao lopez/cardozo/Gaspar Marreiro 

//Anna/de frias//Izabel Rapoza// e o quo/al instromento de fundaçao e doa/cao eu Antonio Perejra de 

carua/lho tabaliao publico e escriuao/do judicial per sua Magestade/nesta cidade de Ponta delgada e/seu 

termo desra ilha de sao Miguel/fes trasladar bem e fielmente do/liuro de notas de Francisco lobo ta/baliao 

que foj nesta dita cidade/e uaj na uerdade corrido e concerta/do com a propria nota e liuro que/me reporto 

que fica em meu poder/sem couza que duuida faça e o fis tres/ladar a instancia de sua Margarida 

de/chaues e Polonia dos Anjos filhas/de Manuel chaues defunto e a sob/escreui e assinej de meu signal 

ra/zo nesta Ponta delgada aos noue/diaz do mes de Dezembro de/mil e seiscentos e trinta e dous/annos diz 

o emendado querendo/ e o riscado/dez//e as interlinhas//ditas/ditos// que tudo se fez por e 

uerdade/Antonio pereira de Carualho tabeliam o fiz/escreuer e sobscreui// 

Consertado/Antonio pereira de Carualho// 

Pago da tirada deste/instromento  

Verso: escretura de dote que fez/maria Jacome Raposo ao Convento/de S.João Evangelista// 
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2. 1609 Junho 12. Pero de Gândia e sua  mulher Maria de Medeiros doam à sua filha 

Guiomar do Espírito Santo, 3 moios de trigo e 40 mil réis em dinheiro de contado. 

BPARPDL. MON 171 [Livro do Tombo:1602-1695], doc. [8]. 

 
[fl.24] Dote de Guiomar do espirito Sancto 

Saibao quantos este publico instromento de entre/ga de dote deste dia pera todo sempre uirem que 

no/anno do nascimento de nosso senhor Jesu christo de mil e/seiscentos e noue annos aos doze dias do 

mes de Junho/nesta cidade da Ponta Delgada desta Ilha de Sao Mi/guel no mosteiro de sam Joao no 

palratorio do dito com/uento ahi perante mim taballiam publico, e notario ao/diante nomeado, hem minha 

presença e das teste/temunhas que a todo forão presentes, e ao diante escrip/tas hi parecerao partes da húa 

da banda de dentro/a madre presidenta, e vigaira Maria de Sancta/Clara, e as mais discretas da caza, e a 

madre Ma/ria de christo padroeira do dito conuento a som/de campa tangida segundo seu bom e louuauel 

cus/tume, e da banda de fora com o obrigado Pero Borges/de gandia cidadao desta cidade em seu nome e 

co/mo bastante procurador de sua molher Maria de/Medeiros por procuração feita nas notas de João das/ 

[fl.24vº] Pouoas, e o lecenceado Antonio de frias fidalgo da casa de/sua Magestade padroeiro do dito 

conuento, e Miguel diaz/feitor do dito conuento e sendo a todo presentes logo pello di/to Pero Borges de 

gandia foi dito que elle tinha feito húa es/criptura de dote nas notas de Joam das Pouoas taballiam/ a sua 

filha Guiomar do espiritu sancto e que na forma de/sua ordem e escriptura que lhe tinha feito elle Pero 

Borges/de gandia em seu nome, e da dita sua molher disse que/elle largaua como e, effeito logo largou as 

propiedades/contheudas e declaradas na escriptura primeira a saber/os trinte alqueires de terra pouco mais 

ou menos, ou tan/ta quanta for assim como a tras de arrendamento Pero dias/morador na villa de agua do 

Pao de que paga em cada hum/anno dous mojos e uinte alqueires posto hum mojo nesta/cidade, e assim 

junto a esta terra do caminho pera cima/estao trinta alqueires de terras de pasto, e comedia, que/começao 

do caminho que vai pera os remedios que de hua/e outra se pagao os dous mojos e uinte  alqueires  e 

assim/maes os uinte e cinco alqueires de terra que forao de Lu/cas de Resende que Rende mojo e 

quarteiro de trigo em/cada hum  anno que ora traz de arrendamento Manuel/Pires varajao morador na 

villa das lagoa pellas confronta/ções da primeira escriptura de dote do qual mojo e quartei/ro de trigo se 

entregarão em cada hum anno as ditas Re/ligiosas quarenta e cinco alqueires de trigo do moio e/quarteiro 

e com os dous mojos e uinte alqueires são tres/mojos e cinco alqueires de trigo os quaes cinco 

alqueires/de trigo alem do tres mojos da obrigaçao serao pera aju/da dos carretos, e corenta mil rs em 

dinheiro de conta/do que confessou o dito Miguel dias terem si Recebi/dos com o feitor do dito conuento, 

a qual terra, e rendi/mento de tres mojos e cinco alqueires de trigo disse elle/Pero Borges de Gandia que 

em seu nome e da dita sua mo/lher desistia logo della, como em effeito desistio, e se/obrigou a fazer boa 

ao dito comuento pera que ellas ma/dres Religiosas fação della como cousa sua dotada/pella escriptura do 

dote e lhes da poder pera que possão/[fl.25]hauer a posse della Real, e autual, corporal ciuel/e natural que 

qual em direito milhor aja, e se Requere/e emquanto a nao tomarem se constituio elle dota/dor ter, e 

pessuir as ditas propiedades em nome do/dito conuento e outrosi disse mais elle dotador q/por sua morte 

ou da dita sua molher herdando o/dito conuento entrava com a metade das ditas pro/piedades no corpo de 

sua fazenda pera della pode/rem terçar, e outrosi disse mais elle Pero Borges de gan/dia que elle dotara a 

dita sua filha hua escraua por/nome Isabel que está no dito conuento pera a dita/seruir a dita sua filha, e ao 
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dito conuento, e sendo/caso que as ditas religiosas a queirao uender por/algua cousa serão obrigados a 

tanto pello tanto/uenderem a dita escraua a elles dotadores, e outro  si disserao mais elle Pero Borges que 

pella escriptura primeira sendo caso que a dita sua filha herde de/cada hum delles  cinco mojos de trigo, 

ou o que/for do dito seu paj conforme a escriptura aquillo que/ficar pera a arca de sua filha terá o dito seu 

pai, e/maj em suas uidas, e da sua mão o cobraria a dita/sua filha pera a sua arca, como esta declarado na 

di/ta primeira escriptura que em todo tera sua força, e/rigor, assim como se nella contem, e o aceitarao 

elles/partes, heu taballiam como pessoa publica aceitante/estepulante o acitei hestepulej em nome das 

pessoas/presentes, e ausentes a que tocar possa o proveito, e/fauor desta escriptura, e em testemunho de 

uerda/de assim o outorgarao, e assinarao com testemunhas/presentes Andre dias de araujo, e Manuel de 

mideir/ros de araujo, e Bartolomeu Machado, e eu tabal/liam conheço aos contrahentes, e as testemunhas 

ditas/e declaradas/Antonio de frias/Pero Borges de gandia/Maria de Sancta clara/Maria de Chrispto/Maria 

de/sam framcisco/clara de Jesus//Martha dos Anjos//[fl.25vº]Andre diaz de araujo/Miguel 

diaz/Bertholameu Ma/chado//O qual instrumento de entrega de dote, e obri/gaçao eu Manuel de andrade 

taballiam do publico, e/do judicial por el Rej nosso senhor nesta cidade da Pon/ta Delgada e seus termos 

desta Ilha de Sam Miguel/tomei em minhas notas donde fica pellas partes e teste/munhas assinado, e esta 

tirej pera dar a Miguel dias/feitor do conuento e assinej de meu publico sinal que/tal he oje catorze de 

Junho de mil seiscentos e noue an/nos pagou desta nota, tirada destribuição ida trezen/tos rs// 
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II. Genealogias 

 

Genealogia da fundadora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jácome Dias e 
Beatriz Rodrigues 

Jordão Jácome e 
Margarida da Ponte 

Barão Jácome 
Isabel e João da 
Silva do Canto 
(Ilha Terceira) 

Catarina Gomes e 
Manuel Vaz Pacheco 

Tomé Vaz Pacheco e 
Paulina de Ornelas 

 

Brás Raposo e 
Catarina de Frias 

 

Ana da Madre de 
Deus 

 

Maria Jácome Raposo 
e Manuel Martins 

Soares 
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III. Tabelas 
 

 
 

DATA ABADESSA VIGÁRIA DISCRETAS FONTE 
1602.11.9 Ana da Madre de 

Deus 
Beatriz da Encarnação  MON 171, n º3 [Dote] 

1603.1.17 Ana da Madre de 
Deus 

Beatriz da Encarnação   MON 171, n º4 [Dote] 

1605.7.18 Isabel da Madre de 
Deus 

Beatriz da Encarnação   MON 035, nº 21 [Dote] 

1605.12.9 Beatriz da 
Encarnação 

Maria de Santa Clara  MON 039, nº 7, [Dote] 

1606.3.11 Beatriz da 
Encarnação 

Maria de Santa Clara Clara de Jesus e Maria de S. Francisco MON 035,nº22, [Dote]  

1606.5.12 Beatriz da 
encarnação 

Maria de Santa Clara                               MON 040, nº3 [Dote] 

1606.11.7 Beatriz da 
Encarnação 

Maria de Cristo                             MON 171, nº18, [Dote] 

1607.1.30 Beatriz da 
Encarnação  

Maria de Santa Clara                             Tombo, nº6, [Dote] 

1607.6.30 Beatriz da 
Encarnação 

Maria de Santa Clara                             MON039, nº10 
[Ratificação de dote] 

1608.1.18 Beatriz da 
Encarnação 

Maria de Santa Clara 
 

 MON 171, nº7 [Dote e 
ratificação] 

1609.6.12 Maria de Santa Clara Maria de Santa Clara Maria de S. Francisco, Clara de Jesus, Marta 
dos Anjos 

MON 036, [Carta de dote] 

1609.9.23 Maria de Santa Clara Maria de Cristo  MON 171, nº13, [Dote]  
1609.9.24 Maria de Santa Clara   MON 171, nº9, [Dote] 

1609.10.27 Maria de Santa Clara Maria de Cristo                    MON 171, nº10, [Dote] 
1610.4.22 Maria de Santa Clara  Maria de S. Francisco, Clara de Jesus, Maria 

de Jesus 
MON 032, nº12 [Dote e 
obrigação] 

1610.4.22 Maria de Santa Clara  Maria de S. Francisco, Maria de Jesus, Clara 
de Jesus 

MON 171,nº11, [Dote e 
obrigação] 

1611.4.15 Maria de Cristo   MON 032, nº1 [Ratificação 
e obrigação de dote] 

1611.11.23 Maria de Cristo                    MON 171, nº14 [Dote e 
quitação] 

1614.10.1 Maria de Cristo Ana de S.João Maria de Apresentação, Clara de Jesus MON031,nº2 [Aforamento] 
1619.5.22 Maria de Cristo   MON 040, nº7 [Compra] 
1621.8.20 Ana de S. João Maria de Santiago  MON 040, nº3 [Ratificação 

de dote] 
1621.9.21 Ana de S.João  Maria de S. Francisco Clara de Jesus, Luzia do Espírito Santo MON 171, nº19 

[Ratificação de dote] 
1622.7.16 Ana de S.João  Maria de S. Francisco Maria de Cristo, Clara de Jesus, Maria do 

Espírito Santo 
MON 031,nº4 
[Aforamento] 

1624.8.2 Ana de S.João Maria de S. Francisco Clara de Jesus, Luzia do Espírito Santo MON 171, nº20 
[Ratificação de Dote] 

1625.3.11 Ana de S.João Maria de S. Francisco Clara de Jesus, Luzia do Espírito Santo MON 039,nº [Aforamento] 
1626.11.25 Ana de S.João Maria de S. Francisco Isabel do Espírito Santo, Clara de Jesus, Luzia 

do Espírito Santo 
MON 037, nº 3 
[Aforamento] 

1626.9.18 Ana de S.João Maria de S. Francisco Clara de Jesus, Isabel do Espírito Santo, Luzia 
do Espírito Santo 

MON 031, nº 6 
[Aforamento] 

1626.9.22 Ana de S.João Maria de S. Francisco Isabel do Espírito Santo, Clara de Jesus, Lúcia 
do Espírito Santo 

MON, 039, nº17 
[Aforamento] 

1627.10.16 Ana de S.João Maria de S. Francisco Isabel do Espírito Santo, Luzia do Espírito 
Santo 

MON 171, nº21 [Entrega e 
ratificação de dote] 

1630.8.25 Ana de S.João Maria de S. Francisco Clara de Jesus, Isabel do Espírito Santo MON 040, nº 1 [Compra] 
1633.9.20 Maria da 

Apresentação 
(presidente) 

Maria de S. Francisco Ana de S.João, Marta dos Anjos, Clara de 
Jesus 

MON 039, nº22, [Compra] 

1633.10.8 Maria de Jesus Clara de Jesus Ana de S.João, Marta dos Anjos. Maria de S. 
Francisco 

MON 171, nº24 [Dote e 
obrigação] 

1634. 4. 20 Maria de Jesus Clara de Jesus  MON 171, Nº25 [Dote e 
obrigação] 

1634.5.4 Maria de Jesus Clara de Jesus Ana de S.João, Marta dos Anjos, Maria de S. MON 029, [Aforamento] 
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Francisco 
1639.3.10 Maria de S. 

Francisco 
Maria dos Anjos Marta dos Anjos, Barbara da Trindade MON 171, nº35 [Dote] 

1639.5.4 Maria de S. 
Francisco 

Maria dos Anjos Marta dos Anjos, Maria de Jesus, Bárbara da 
Trindade 

MON 029, nº1 
[Aforamento] 

1639.8.25 Ana de São João  Maria de S. Francisco                       MON 035, nº29 
[Aforamento] 

1640.8.1 Maria de S. 
Francisco 

Maria dos Anjos Maria de Jesus, Marta dos Anjos MON 171, nº30 [Traslado 
da entrega de dote e 
quitação] 

1640.9.19 Maria de S. 
Francisco 

Maria dos Anjos Marta dos Anjos, Barbara da Trindade MON 171, nº32 [Traslado 
da entrega de Dote] 

1641.6.10 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade Maria de Jesus MON 171, nº 33 [Traslado, 
ratificação e entrega de 
dote] 

1641.6.16 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade Maria de S. Luís, Maria de S. Francisco MON 171, nº38 [Traslado 
de dote] 

1641.6.17 Maria dos Anjos Barbara da Trindade Maria de S. Luís, Maria de S. Francisco MON 040, nº13 [Dote] 
1641.9.9 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade Maria de Jesus, Maria dos Anjos MON 171, nº 34 [Traslado 

da ratificação e entrega de 
dote] 

1641.11.15 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade Maria de Jesus, Maria de S. Francisco MON 171, nº41, [Traslado 
de cumprimento e 
enchimento de dote] 

1642.12.22 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade                       MON 171, nº41 [Traslado 
da ratificação e entrega de 
dote] 

1642.12.23 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade  MON 032,nº17 [Dote] 
1643.10.16 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade Maria de Jesus, Maria de S. Francisco MON 171, nº 36 [Traslado 

da entrega de dote] 
1644.3.12 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade  MON 030 [Compra] 

1644.11.28 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade Maria de Jesus, Maria de S. Francisco MON 171, nº43 [Traslado e 
ratificação de dote] 

1645.3.21 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade Maria de Jesus, Maria de S. Francisco MON 171, nº44 [Traslado 
de dote] 

1645.6.16 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade Maria de Jesus, Maria de S. Francisco MON 171, nº39 
[Ratificação de dote] 

1645.6.22 Maria dos Anjos Bárbara da Trindade                            MON 171, nº 45 [Traslado 
de dote] 

1649.3.27 Maria da 
Apresentação 

Maria de S. João Maria de S. Francisco, Maria de Jesus, Maria 
dos Anjos, Barbara da Trindade 

MON 037, nº6, [Compra] 

1649.4.20 Maria da 
Apresentação 

Maria de S. João                          MON 171, nº 48 
[Transacção e amigável 
composição]  

1649.6.26 Maria da 
Apresentação 

Maria de S. João Maria de S. Francisco, Bárbara da Trindade, 
Maria de Jesus, Maria dos Anjos 

MON 040, nº 15 [Dote e 
obrigação] 

1650. 8.9 Maria da 
Apresentação 

Maria de S. João Maria de Jesus, Maria de São Francisco, 
Bárbara da Trindade, Maria dos Anjos 

MON 034, nº 37 [Compra] 

1650.9.26 Maria da 
Apresentação 

Maria de S. João                          MON 171, nº49 [Traslado 
de dote] 

1651.3.22 Maria de S. João  Helena da Encarnação Bárbara da Trindade MON 034, nº 43 
[Ratificação de dote] 

1651.7.23 Maria de S. João Helena da Encarnação  MOM 171, nº50, [Traslado 
de dote] 

 
1653.1.13 

Maria de São João Helena da Encarnação Maria de Santo António, Maria de S. 
Francisco, Maria da Conceição, Bárbara da 
Trindade 

MON 034, nº 46 [Dote] 

1653.5.5. Maria de São João Helena da Encarnação Maria de Santo António, Maria de S. 
Francisco, Maria da Conceição, Bárbara da 
Trindade 

MON 029, nº 3, [Compra] 

1655.2.26 Clara de S. Francisco Isabel da Trindade Bárbara da Trindade, Maria da Conceição, 
Maria de Santo António, Maria de S. Francisco 

MON 171, nº53, [Traslado 
e ratificação de dote] 

1655.5.4. Clara de S. Francisco Isabel da Trindade  MON 171, nº53 [Traslado 
de dote] 

1655.12.24 Ana de Santiago Inês de Jesus Clara de S. Francisco, Maria da Conceição, 
Águeda de Santa Clara, Margarida de S. 
Francisco 

MON 171, nº 60 [Dote] 

1657.1.22 Clara de S. Francisco Isabel da Trindade Maria de Santo António, Bárbara da Trindade, MON 171, nº56 [Traslado 
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Maria da Conceição de dote] 
1657.7.24 Clara de S. Francisco Isabel da Trindade Maria de Santo António, Maria da Conceição, 

Bárbara da Trindade 
MON 171, nº57 [Traslado e 
ratificação de dote] 

1664.8.29. Helena da 
Encarnação 

Clara de S. Francisco Águeda de Santa Clara, Inês de Jesus, Ana de 
Santiago, Maria da Ressurreição 

MON 171, nº59 [Dote] 

1665.12.24 Ana de Santiago Inês de Jesus Clara de S. Francisco, Maria da Conceição, 
Águeda de Santa Clara, Margarida de S. 
Francisco 

MON 171, nº60 [Dote] 

1671.4.6. Inácia de Jesus Isabel da Madre de 
Deus 

Maria da Conceição, Águeda de Santa Clara, 
Ana de Santiago, Helena da Encarnação, Maria 
da Ressurreição, Maria de S. Francisco, Maria 
de Cristo. 

MON 171, nº 65 [Traslado 
de entrega e obrigação de 
dote] 

1671.5.10 Maria da Conceição  Ana de Santiago                        MON 033, nº72, 
[Ratificação de Dote] 

1673.3.13 Isabel da Madre de 
Deus 

Maria de Santo Inácio Ana de Santa Água, Helena da Encarnação, 
Inês de Alvares, Maria da Ressurreição, Maria 
de S. Francisco, Margarida de Cristo, Catarina 
de Nazaré, Maria da Gloria, Catarina das 
Chagas 

MON 037, nº12, [Compra] 

1675.2.12 Isabel da Madre de 
Deus 

Maria de Santo Inácio Ana de Santiago, Helena da Encarnação, Maria 
Da Ressurreição, Margarida de Cristo, Catarina 
de Nazaré, Maria da Glória, Catarina das 
Chagas 

MON 039, nº35 [Compra] 

1675.3.7 Maria da Madre de 
Deus 

Maria de Santo Inácio Ana de Santiago, Helena da Encarnação, Maria 
de Ressurreição, Maria de Cristo, Catarina das 
Chagas, Catarina de Nazaré, Maria da Glória 

MON 033, nº 80 [Compra] 

1676.6.26 Maria de Santo 
Inácio 

Catarina das Chagas Ana de Santiago, Helena da Encarnação, Isabel 
da Madre de Deus, Margarida de Cristo, 
Catarina de Nazaré e Maria da Glória. 

MON 029, nº8 [Dote] 

1679.12.30 Catarina da Chagas  Maria da Cruz Ana de Santiago MON 029, nº8 [Ratificação 
de dote] 

1680.12.17 Catarina das Chagas Maria da Cruz Helena Da Encarnação, Margarida de Cristo, 
Isabel da Madre de Deus, Maria da Gloria, 
Catarina de Nazaré, Maria de Cristo,  

MON 037, nº14 [Compra] 

1681.5.3. Catarina das Chagas Maria da Cruz Ana de Santiago, Isabel da Encarnação, 
Margarida de Cristo, Maria de Cristo 

MON 037, nº15 [Compra] 

1683.2.13 Maria da Cruz Maria de Cristo Helena da Encarnação, Isabel da Madre de 
Deus, Catarina de Nazaré, Margarida de Cristo, 
Catarina das Chagas, Maria da Glória. 

MON 037 nº19 [Compra] 

1683.10.11 Maria da Cruz Maria de Cristo Helena de Encarnação, Isabel da Madre de 
Deus, Margarida de Cristo 

MON 03, nº10 

1683.10.23 Maria da Cruz Maria de Cristo Isabel da Madre de Deus, Catarina das Chagas, 
Margarida de Cristo 

MON 037, nº 20 

1686.6.17 Maria de Cristo Ana de S. João Margarida de Cristo, Catarina das Chagas, 
Maria da Luz, Catarina de S.Miguel, Clara da 
Piedade. 

MON 034, nº 69 [Carta de 
Dote] 

1686.10.30 Maria de Cristo Ana de S. João Isabel da Madre de Deus, Maria da Glória, 
Catarina de S.Miguel, Maria da Cruz 

MON 037, nº21 [Carta de 
Dote e Quitação]  

1688.11.19 Ana de São João  Maria de S. Bernardo Isabel da Madre de Deus, Margarida de Cristo, 
Catarina das Chagas, Maria de Cristo, Maria da 
Cruz, Clara da Piedade, Guiomar do Espírito 
Santo. 

MON 033, nº 91  

1689.5. 20 Ana de S. João Mariana de S. 
Bernardo 

 Isabel da Madre de Deus, Margarida de Cristo, 
Catarina das Chagas, Maria da Cruz, Catarina 
de Cristo, Clara da Piedade, Guiomar do 
Espírito Santo 

MON 035 nº 45 
[Ratificação de dote] 

1693.12.18 Mariana de S. 
Bernardo  
  

Maria de S. Jerónimo  Margarida de Cristo, Catarina das Chagas, 
Maria de Cristo, Maria da Cruz, Clara da 
Piedade, Guiomar do Espírito Santo 

MON 033, nº 95 [Compra] 

1694.1.24 Mariana de S. 
Bernardo 

Maria de S. Jerónimo Margarida de Cristo, Guiomar do Espírito 
Santo 

MON 037, nº23 [Compra] 
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DATA SÍNDICO FONTES 
1605.7.18 Gaspar Correia Rodovalho MON 171, nº5 [Dote] 
1606.5.12 Diogo Fernandes MON 040, nº 3 [Dote] 
1607.6.30 Diogo Fernandes MON 038, nº10 [Ratificação e obrigação de dote] 
1608.1.18 Diogo Fernandes MON 171, nº7 [Ratificação de dote] 
1608.11.12 Miguel Dias MON, 171, nº1 [Aforamento] 
1609.6.12 Miguel Dias  MON 171, nº9 [Entrega de dote] 
1609.10.27 Miguel Dias MON 171, nº10 [Dote e obrigação] 
1610.4.22 Miguel Dias MON 171nº12 [Dote e obrigação] 
1611.4.15 Miguel Dias MON 032, nº1 [Ratificação e obrigação de dote] 
1611.11.23 Miguel Dias MON 171, nº14 [Dote e quitação] 
1614.10.1 Gaspar Marreiros MON 039, nº3 [Aforamento, obrigação e quitação 
1621.9.1 Gregório Sanches MON 171, nº 19 [Ratificação de dote] 
1624.8.2 Gregório Sanches MON 171, nº 20 [Ratificação de dote] 
1625.3.11 Gregório Sanches MON 031, nº5 [Aforamento] 
1627.10.16 Gregório Sanches MON 171, nº 21 [Entrega e ratificação de dote 
1627.1.27 Gregório Sanches MON 037, nº 1 [Aforamento] 

1630.8.25 Gregório Sanches MON 040, nº1 [Aforamento] 
1633.10.8 Gregório Sanches MON 171, nº 24 [Dote e obrigação] 
1634.4.20 Gregório Sanches MON 171, nº 25 [Dote e obrigação e quitação] 
1634.5.4 Gregório Sanches MON 029, nº 1 [Aforamento 
1639.3.10 Gregório Sanches Tombo, nº 35 [Traslado de  dote e obrigação 
1639.5.4 Gregório Sanches MON 029, nº 1 [Aforamento, obrigação e quitação] 
1640.8.1 Gregório Sanches MON 171, nº 30 [Traslado de Dote e quitação] 
1640.9.19 Gregório Sanches MON 171, nº32 [Traslado de entrega de dote] 
1641.6.10 O Padre Francisco do Pau Sanches Tombo, nº33 [Traslado, ratificação e entrega de 

dote] 
1641.6.17 O Padre Francisco do Pau Sanches MON 040, nº 13 [Dote] 
1641.9.9. O Padre Francisco do Pau Sanches TON 171, nº34 [Ratificação e entrega de dote] 
1641.11.15 O Padre Francisco do Pau Sanches MON 171, nº 41 [Traslado de cumprimento e 

enchimento de dote] 
1642.12.22 O Capitão Francisco de Andrade Cabral, procurador-geral do 

Convento 
MON 171, nº 40 [Traslado e ratificação de dote] 

1642.12.23 O Capitão Francisco de Andrade Cabral, procurador-geral do 
Convento 

MON 032, nº 17 [Dote e obrigação] 

1643.9.4 O Capitão Francisco de Andrade Cabral, procurador-geral do 
Convento 

MON 171, nº 37 [Entrega de dote  obrigação] 

1643.10.16 O Capitão Francisco de Andrade Cabral, procurador-geral do 
Convento 

MON 171, nº 36 [Traslado de entrega de dote e 
obrigação] 

1644.11.28 O Capitão Francisco de Andrade Cabral, procurador-geral do 
Convento 

MON 171, nº 43 [Entrega e ratificação de dote ] 

1645.3.21 O Capitão Francisco de Andrade Cabral, procurador-geral do 
Convento 

MON 171, nº 44 [Ratificação de dote] 

1645.6.22 O Capitão Francisco de Andrade Cabral, procurador-geral do 
Convento 

MON 040, nº 45 [Ratificação, declaração e 
obrigação de dote] 

1649.4.20 João Gonçalves Teixeira MON 171, nº 48 [Transacção e amigável 
composição] 

1649.6.26 João Gonçalves Teixeira MON 040, nº 15 [Dote e obrigação] 
1650.9.26 António Pereira de Távora, Sindico e Procurador-geral do 

Convento 
MON 171, nº 49 [Traslado de dote] 

1651.7.23 António Pereira de Távora, Sindico e Procurador-geral do 
Convento 

MON 171, nº 50 [Traslado de dote e ratificação] 

1651.11.18 António Pereira de Távora, Sindico e Procurador-geral do 
Convento 

MON 031 nº 3 [ Traslado de aforamento] 

1653.4.23 António Pereira de Távora, Sindico e Procurador-geral do 
Convento 

MON 35,  nº 57 [ Ratificação de dote] 

1655.5.4 José Fernandes Teixeira MON 171, nº 53 [Traslado de ratificação, dote e 
posse] 

1657.1.22 José Fernandes Teixeira MON 171, nº 56 [Traslado de ratificação, dote e 
obrigação 

1657.7.24 José Fernandes Teixeira MON 171, nº 57 [Traslado de ratificação, dote e 

Tabela nº 2 
Síndicos do Convento 
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posse] 
1662.11.13 José Fernandes Teixeira MON 031, nº 9 [Aforamento] 
1664.8.24 Miguel Rodarte MON 171, nº 59 [Dote] 
1665.3.11 Miguel Rodarte MON 171, nº 62 [Dote] 
1665.12.24 Miguel Rodarte MON 171, nº 60 [Ratificação de dote] 
1671.4.6 Miguel de Paiva, procurador -geral do Convento MON 171, nº 65 [Traslado de ratificação, entrega e 

obrigação de dote] 
1671.5.10 José Fernandes Teixeira MON 033, nº 72 [Ratificação e quitação de dote] 
1674.11.28 Manuel de Paiva MON 032, nº18 [Aforamento] 
1679.12.30 Manuel de Paiva MON 029, nº8 [Ratificação de dote e obrigação] 
1683.10.23 Manuel de Paiva MON 037, nº 20 [Aforamento] 
1686.10.30 Belchior Lopes de Carvalho MON 037, nº 21 [Dote, quitação e obrigação] 
1689.5.20 Belchior Lopes de Carvalho MON 171, nº 45 [Ratificação, entrega e quitação de 

dote] 
1699.8.25 O Padre Manuel Franco de Azevedo MON 030, nº 9 [Aforamento] 
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DATA NOME CIVIL NOME 
RELIGIOSO 

PROGENITORES/ 
ESTATUTO 

OBSERVAÇÕES FONTES 

1602.11.9 Maria Barbosa Maria da 
Apresentação 

António Jácome Raposo Tio MON 171, nº 3 [Dote] 

1603.1.7 Clara de Frias e 
Catarina de Frias 
Maria de Cristo 

 António de Frias, licenciado  MON 171, nº4, [Dote] 

1603.1.17  Ana de Frias e 
Isabel de Frias 

Maria de Cristo  MON 171, nº2 [Doação 
e obrigação] 

1605.7.18.  Isabel da Madre de 
Deus 

Gaspar Correia Rodovalho e 
sua mulher Maria Carvalho  

 MON 035, nº21 [Dote] 

1605.12.9 Maria Alvares e 
Luzia Gonçalves 

 João Gonçalves da Lomba 
da Cruz, Falecido 

 M039, nº 7 [Dote] 

1606.3.11  Maria dos Anjos e  
Clara de S. 
Francisco  

Francisco Correia 
Rodovalho, cidadão 

Mãe e tio, fizeram de Maria 
de Paiva, procuradora em 
causa própria com livre e 
geral administração 

MON 035, nº22 [Dote] 

1606.5.12  Guiomar do 
Espírito Santo 

Pedro Borges de Gândia  MON 040, nº3 [Dote] 

1606.11.7  Maria do Espírito 
Santo 

Domingos Viveiros  MON 171, nº18 [Dote] 

1609.9.23  Catarina dos Anjos  Sebastião Pimentel, 
licenciado 

Ela mesma dotadora MON 171, nº13, [Dote] 

1609.9.24 Bárbara de 
Espinosa, Ana de 
Espinosa e 
Margarida da Costa 

Bárbara da 
Trindade, 
Margarida de S. 
José e Ana da 
Madre de Deus 

José da Costa, clérigo de 
missa, irmão 

 MON 171, nº9 [Doação 
e Obrigação] 

1609.1.27  Clara de S. 
Francisco 

Francisco Correia 
Rodovalho, cidadão 

 MON 035, nº 23 [Dote] 

1610.4.22 Maria de Paiva  Crisóstomo de Paiva, 
falecido 

Ela mesma dotadora MON 033,nº12 [Dote e 
obrigação] 

1610.4.22  Maria dos Anjos João Gonçalves, Lavrador e 
sua mulher Crisóstoma de 
Oliveira 

 MON 171, nº11 [Dote e 
obrigação] 

1611.11.23. Isabel de Loura Isabel da Madre de 
Deus 

Pedro Gonçalves Sarmento, 
cidadão 

Pelo falecido, António Ledo 
[por foros devidos a este?] 

MON 171 nº14 [Dote e 
quitação] 

1621.8.20  Ana de Santiago e 
Maria da 
Ressurreição 

Pedro Borges de Sousa, 
cidadão e sua mulher Maria 
de Medeiros de Araújo 

 MON 040, nº3, 
[Ratificação de dote, 
declaração e obrigação] 

1627.5.12  Apolónia dos 
Anjos 

Bartolomeu Fernandes 
Mariano, cidadão e sua 
mulher Isabel Lopes 

 MON 171, nº22 [Dote e 
obrigação] 

1627.10.20  Isabel da Madre de 
Deus 

Pedro Borges de Sousa, 
cidadão e sua mulher Maria 
de Medeiros de Araújo 

 MON 171, nº21, 
[Entrega e ratificação de 
dote] 

1633.10.8  Maria da Glória Manuel de Almeida Falcão, 
capitão  

 MON 171, nº24, [Dote e 
obrigação] 

1634.4.20  Catarina das 
Chagas 

Francisco de Morais, 
cidadão e da governação da 
cidade 

 MON 171, nº 25, [Dote e 
obrigação] 

1634.12.13  Ana do Serafim Miguel Rodrigues 
Rodovalho e Maria Dias 

 MON 171,  nº 27 [Dote] 

1635.11.28  Maria de Cristo Pedro Vieira Homem  MON 171,  nº 23 [ 
Ratificação de dote] 

1639.3.10  Mariana de S. 
Bernardo 

Francisco de Andrade 
Cabral, capitão e cidadão 

 MON 171, nº35, 
[Traslado de dote e 
obrigação] 

1639.6.7  Ana da Madre de 
Deus 

Miguel Dias, falecido  MON 171, nº 29 
[Traslado de dote] 

1640.8.1  Clara da Piedade Manuel Pacheco  MON 171, nº30 [Entrega 
de dote e quitação] 

1640.9.19  Bárbara da 
Piedade, filha de 
Manuel Lopes da 
Costa 

Pedro de Novais como 
procurador do padre Gaspar 
Correia Rodovalho, tio 

 MON 171, nº 32 
[Traslado da entrega de 
dote e quitação] 

1641.6.10  Guiomar do 
Espírito Santo e 

 Francisco de Bettencourt de 
Sá, capitão e sua mulher 

 MON, 171,  nº 33 [ 
Ratificação e entrega de  

TABELA Nº 3 

DAS INGRESSAS 
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Juliana da Boa 
Nova 

Dona Maria Borges dote] 

1641.6.17  Maria de Santo 
Inácio, Catarina da 
Cruz e Ana de 
Ascensão, 
legatárias do 
Capitão Inácio de 
Melo 

António de Faria e Maia, 
capitão 

 MON 032, nº 13 [Dote] 

1641.9.9  Mariana de S. 
Bernardo 

Francisco de Andrade 
Cabral, Capitão 

 MON 171, nº 34 
[Traslado ratificação  da 
entrega de dote] 

1642.9.24  Joana da Cruz Luís Gago, irmão Filha de Pedro Vieira 
Homem  

MON 032,nº 17 
[Doação] 

1643.9.4  Ana da Ascensão Manuel Pacheco Pimentel  MON 171, nº 36 
[Traslado da entrega de 
dote] 

1644.11.28  Juliana de S. Luís Pedro Fernandes, familiar   
1645.6.22  Ana de S. João Capitão António de Faria e 

Maia 
 MON 040, nº 45, 

[Traslado de dote] 
1649.6.26  Maria de S. 

Jerónimo e Isabel 
de Jesus 

Pedro Rodrigues Machado e 
sua mulher Ana Martins 

 MON 040, nº 15 [Dote e 
obrigação] 

1651.3.22  Margarida de 
S.João  

O Padre Manuel Fernandes 
Vitória, irmão 
 

 MON 034, nº 43 
[Ratificação de Dote] 

1653.1.13  Maria da 
Encarnação 

Pedro Martins das Cortes, 
mercador 

 MON 034, nº 46 [ Dote] 

1655.2.26  Maria da 
Purificação 

Pedro Martins das Cortes, 
mercador 

 MON 171,  nº 53 
[Traslado da Ratificação 
de  dote] 

1655.5.4  Maria de S. José José Fernandes Teixeira, 
sindico e procurador-geral 
do Convento 

 MON 171, nº 53* 
*[Dote e obrigação] 

1657.1.22  Maria de S. José e 
Catarina da Estrela 
(de 19 e 18 anos) 

   
MON 171, nº 56 [Dote e 
obrigação 

1657.7.24  Helena da Cruz, 
Isabel Baptista e 
Maria de Santo 
António 

Francisco Lopes Moniz, 
cidadão 

  
MON 171, nº 57 
[Traslado de dote, 
ratificação e posse] 

1663.11.26  Maria de S. Pedro Pedro Martins das Cortes  MON 040, nº 19 [Dote] 
1664.8.29  Clara de Jesus O Padre André Alvares 

Cabral, 
 MON 171, nº 59 [Dote] 

1665.3.11  Teresa de Jesus 
filha de Francisco 
Lopes Moniz, 
legatária do 
Capitão Inácio de 
Melo 

Misericórdia   

1665.12.24   Manuel da Câmara, familiar  MON 171, nº60, [Dote] 
1671.4.6  Águeda do 

Sacramento 
Pedro Martins das Cortes, 
mercador 

 MON 171,  nº65, 
[Ratificação, entrega, 
quitação e obrigação] 

1671.5.10   Bárbara dos 
Santos  

  MON 033, nº 72 
[Ratificação de dote] 

1676.6.26  Bernarda de Jesus  Capitão Francisco Martins 
Rodovalho 

Ingressa aos 12 anos como 
pupila, rectificação de dote 
em 1679.12.30. 

MON 029, nº 8, [Dote] 

1686.6.17  Francisca de 
Xavier 

Thomas Vaad, falecido  MON 034 nº 69 [Dote] 

1686.10.30  Maria do Espírito 
Santo 

João Pacheco Raposo  MON 037, nº 21 [Dote, 
quitação e obrigação] 

1689.5.20  Maria da 
Anunciação 

João Stone, mercador e sua 
mulher Maria de Onório 

 MON 037, nº 21 [Dote, 
quitação e obrigação] 
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DATA DOTADOR DOTADO DOTE DIMENSÕES DOS 
BENS OBRIGADOS 

LOCALIZAÇÃO 
DOS BENS 
OBRIGADOS 

FONTES 

1602.11.9 António Jácome 
Raposo, fidalgo e 
morador em Rabo 
de Peixe, tio 

Maria da 
Apresentação,  

2 Moios de 
trigo; 2 moios 
para alimentos, 
até profissão; 
20$000, para a 
sacristia para 
gasto da 
profissão 

38 Alqueires de terra 
de pão lavradia, pela 
vara de 12 palmos 

Rabo de Peixe MON 171, nº3, 
[Dote] 

1603.1.17 António de Frias Catarina de Frias 
e Clara de Frias 

 Moios de renda Numa propriedade, 
sita nas Calhetas de S. 
Pedro 

 MON 171, nº 4 
[Doação e obrigação] 

1603.09.24 Maria de Cristo Ana de Frias e 
Isabel de Frias 
 

   MON 171, nº 2 
[Desistência, dote e 
posse] 

1605.7.18 Gaspar Rodovalho e 
sua mulher Maria 
Carvalho 

Isabel da Madre 
de Deus 

3 Moios de 
trigo, 3 galinhas 
e 20$000 em 
dinheiro de 
contado. 

- 26, 5 Alqueires de 
terra lavradia, medida 
pela vara de 12 e 12 
palmos 
- 20, 5 Alqueires de 
trigo 

Lomba da Correia, 
Ginetes 
  
Pico das Atafonas, 
Ginetes 

MON 035 nº21 
[Dote] 

1605.12.9 João Gonçalves, 
falecido 

Maria Alvares e 
Luzia Gonçalves 

6 Moios de trigo - 1,6 Alqueires de terra 
lavradia 
- 12 Alqueires; 
- 3,5 Alqueires 

- Lomba da Ré, 
feita em 3 
pedaços; 
- Lomba da Cruz; 
- Lomba da Cruz;  
 
 

[MON 039, nº7 
[Dote] 

1606.3.11 Francisco Correia 
Rodovalho, cidadão 

Maria dos Anjos e 
Clara de S. 
Francisco 

5 Moios de trigo  - 54 Alqueires de terra 
lavradia 
- 15 Alqueires de terra  
lavradia 

Feteiras 
 
Capelas 

MON 035, nº 22, 
[Dote] 

1606.11.7 Domingos Viveiros Maria do Espírito 
Santo 

Trespasse de: 
14 Alqueires de 
terra lavradia: 
33 Alqueires 
20 Alqueires 
para hipoteca; 
60$000 em 
dinheiro de 
contado; 
2 Moios de trigo 
para alimentos, 
até profissão 

 
 

Piedade, 
 
Piedade 
Piedade 
 

MON 171, nº18 
[Dote e obrigação] 

1609.6.12 Pedro Borges de 
Gândia 

Guiomar do 
Espírito Santo 

3 Moios; 5 
Alqueires de 
trigo para ajuda 
dos carretos 
 

-30 Alqueires de terra  
- 30 Alqueires de terra 
de pasto e comedia 
- 25 Alqueires 
- Uma escrava 

Água de Pau 
Remédios 

MON 171 nº8 
[Entrega de dote] 

1609.9.23 Sebastião Pimentel e 
Isabel Cabral 
(falecidos) 

Catarina dos 
Anjos 

-7 Alqueires de 
terra lavradia 
-1 Alqueire de 
terra lavradia 
- 10 Alqueires 
de vinha  
- 50 Alqueires 
de terra de pasto 
e comedia 
- 1500$000 de 
foro,1 galinha  
da terra da 
magrinha 
- 2,30 Moios de 
trigo de foro a 
retro  
1 Moio de trigo 
de renda para 

 -Arrabalde da 
Cidade; 
-Rua de Santana 
-Rosto de Cão 
-Serra Gorda 
 

MON 171, nº 13 
[Doação e obrigação] 

 

TABELA Nº 4 

DOS DOTES 

 



 158 

caixa pessoal 

1609.9.24 José da Costa 
Homem, irmão 

Bárbara da 
Trindade, 
Margarida de S. 
José e Ana da 
Madre de Deus 

9 Moios de 
renda; 6 moios 
de trigo para 
alimentos até a 
profissão 

 Terras lavradias 
 

Lomba da Ribeira 
Seca; 
Lomba da Maia 
 

MON 171, nº 9 
[Doação e obrigação] 

1609.10.27 Francisco Correia 
Rodovalho, cidadão 

Clara de S. 
Francisco 

- 21 Alqueires 
de terra 
lavradia, pela 
vara de 12 
palmos 
- 1 Cerradinho 
de comedia 
 
-2 Alqueires de 
terra lavradia, 
pela vara de 12 
palmos 
20$000 em 
dinheiro de 
contado 

 Ponta Delgada 
 
Feteiras 
 
 
Capelas 

MON 035, nº23 
[Dote]. 

1610.4.22 Crisóstomo de 
Paiva, falecido 

Maria de Paiva  3 Moios e 1 
quarteiro de 
trigo; 2 moios 
de trigo para 
alimentos até a 
profissão 

40 Alqueires de terra 
lavradia pela vara de 
12 palmos 

Rabo de Peixe MON 032, nº12 
[Dote e obrigação] 

1610.4.22 João Gonçalves, 
lavrador e sua 
mulher Crisóstoma 
de Oliveira 

Maria dos Anjos 3 Moios de trigo 
fixo enfatiota; 
30$000 em 
dinheiro de 
contados; 2 
moios de trigo 
“enquanto for 
nouissa”. 

Hipoteca de 1, 14 
moios de terra 
lavradia, pela vara de 
12 palmos 

Fenais e Poços, 
dividida em 3 
partes. 

MON 171, Nº 11 
[Dote e obrigação] 

1611.11.23 Pedro Gonçalves Isabel da Madre 
de Deus 

3, 30 Moios de 
trigo de foro a 
retro; 3.15 
Moios de trigo 
de foro a retro; 
52$500 em 
dinheiro de 
contado 
 

  MON 171, nº14 
[Dote e quitação] 

1621.8.20 Pedro Borges de 
Sousa, cidadão e sua 
mulher Maria de 
Medeiros de Araújo 

Ana de Santiago e 
Maria da 
Ressurreição 

6 Moios de trigo 
de renda anual e 
40$000 em 
dinheiro 
 

45 Alqueires de terra 
lavradia, medida pela 
vara de 12 palmos 
(rendem 7 moios) 

Água de Pau MON 040, nº3, 
[Ratificação de dote, 
declaração e 
obrigação] 

1627.5.12 Bartolomeu 
Fernandes Mariano, 
cidadão e sua 
mulher Isabel Lopes 

Apolónia dos 
Anjos 

2, 26 moios de 
renda e 6 
galinhas;  
; 1 frontal de 
Damasco Roxo 
para o altar mor 
com sua 
fronteleira e  
sanefas de 
brocatel roxo e 
amarelo; 1 pano 
destante para o 
missal e  1 
manga de cruz 

1 Cerrado com 1 moio 
e 20 alqueires de terra 
de pasto e comedia;  
1 Terra lavradia com 5 
alqueires 
 
1 Propriedade  

Relva; 
 
 
Fenais 
 
Poços 

MON 171, nº 22 
[Entrega e 
Ratificação de Dote 
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de damasco 
Branco  

1627.10.20 Pedro Borges de 
Sousa, cidadão e sua 
mulher Maria de 
Medeiros de Araújo 

Isabel da Madre 
de Deus 

3 Moios de 
renda fixos e 
40$000; 

 

Terras lavradia  (46 
alqueires) 

-Fenais 
- Terras de São 
Gonçalo 

MON 171, nº 21 
[Dote e obrigação] 

1633.10.8 O Padre Manuel 
Henriques, como 
procurador do 
Capitão Manuel de 
Almeida Falcão 

Maria da Glória 3 Moios de 
renda fixos;  
2 Moios para 
alimentos; 
 40$000 a dar 
um mês antes de 
professar 

1, 40 alqueires de terra 
lavradia , pela vara de 
12 palmos; 
14 moios de terra de 
pasto e comedia  na 
fazenda de nome os 
Lenhos 

Achadinha, termo 
de Vila Franca do 
Campo 

MON 171, nº 24 
[Dote e obrigação] 

1634.4.20 Francisco de 
Morais, cidadão e da 
Governança 

Catarina das 
Chagas 

3 Moios de 
renda; 40$000 
em dinheiro de 
contado para 1 
peça da 
Sacristia 

 São Sebastião dos 
Ginetes 

MON 171, nº 25 
[Dote e obrigação e 
quitação] 

1634.12.13 Miguel Rodrigues 
Borralho e Maria 
Dias 

Ana do Serafim    MON 171, nº 27 
[Dote] 

1635.11.28 Pedro Vieira 
Homem 

Maria de Cristo 3 Moios de 
renda fixos  

  MON 171, nº 23 
[Ratificação de 
Dote] 

1638.11.13 Gaspar Gonçalves 
Morgado, viúvo 

Maria do Espírito 
Santo 

3 Moios de 
renda; 30$000 
para Sacristia 

  MON 171, nº 25 
[Ratificação da 
Entrega de dote] 

1639.3.10 O capitão Francisco 
de Andrade Cabral 

Mariana de S. 
Bernardo 

3 Moios de 
renda fixos; 
obrigação de 
alimentos e 
20$000 para 
sacristia 

  MON 171, nº 35 
[Dote e obrigação] 

1639.6.7. Miguel Dias, 
falecido 

Ana da Madre de 
Deus  

 

300$000; 3 
moios e meio de 
foro a retro 
 

  MON 171, nº 29 
[Traslado de dote] 

1640.8.1 O Padre João Lopes 
Moniz como 
procurador do 
Capitão António de 
Faria e Maia, tutor 

Clara da Piedade 
filha de Manuel 
Pacheco 

300$000 em 
dinheiro  de 
contado; 
15$000 para 
Sacristia;  

  MOM 171, nº 30 
[Traslado da entrega 
de dote e quitação] 

1640.9.19 Pedro de Novais 
como procurador do 
padre Gaspar 
Correia Rodovalho, 
tio 

Bárbara da 
Piedade, filha de 
Manuel Lopes da 
Costa 

300$000 em  
dinheiro de  
contado 

  MON 171, nº 32 
[Traslado da entrega 
de dote e quitação] 

1641.6.17 Misericórdia, em 
representação do 
Capitão Inácio de 
Melo 

Maria de Santo 
Inácio e Catarina 
da Cruz e Ana da 
Ascensão, ilhas 
do Capitão 
António de Faria 
e Maia legatárias 
do Capitão Inácio 
de Melo 

6 Moios de 
trigo; 300$000 
em dinheiro de 
contado; 
60$000 para 
esmola da 
Sacristia 

  MON 040, nº 13  
[Dote] 

1641.9.9 Francisco de 
Andrade Cabral, 
Capitão 

Mariana de S. 
Bernardo 

20$000 para 
sacristia 

  MON 171, nº 34 
[Traslado e 
ratificação da entrega 
de dote] 

1642.12.23 Pedro Vieira 
Homem, viúvo 

Joana da Cruz  2 Moios de 
trigo de foro; 
100$000 ; 
20$000 de 
esmola para 

Sobre 16 Alqueires de 
terra , pela vara  de 12  
palmos; 
14 Alqueires ;  
 

Porto Formoso MON 032, nº17 
[Dote e obrigação] 
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Sacristia 

1643.9.4 Manuel Pacheco 
Pimentel 

Ana da Ascensão  315$000; 
15$000 para 
Sacristia. 

  MON 171, nº 36 
[Traslado da entrega 
de dote] 

1644.11.28 Pedro Fernandes, 
familiar 

Juliana de  S. Luís 350$000; 
30$000,  

  MON 171, nº 43 
[Traslado da 
escritura de 
ratificação do dote] 

1645.6.16 
 

Capitão Francisco 
de Bettencourt de Sá 

Guiomar do 
Espírito Santo e 
Juliana da Boa 
Nova 

 3 Moios de 
trigo;  
300$000; 
40$000;  
20$000 

  MON 034,  nº39 
[Ratificação de 
entrega de dote] 

1645.6.22 Capitão António de 
Faria e Maia 

 Ana de S. João  300$000; 
60$000 para 
sacristia 

  MON 040, nº45, 
[Traslado de Dote] 

1649.6.26 Pedro Rodrigues 
Machado e sua 
mulher Ana Martins 

Maria de S.  
Jerónimo e Isabel 
de Jesus 

3, 30 Moios de 
trigo de renda; 7 
moios de trigo 
de foro a retro; 
4 moios de trigo 
para alimentos 
40$000 para 
Sacristia 
 
200$000; 30 
Alqueires de 
trigo;  
 

26 Alqueires , de terra 
de pão lavradia pela 
vara de 12 palmos;  
 
5Alqueires de terra; 
 
 3 Alqueires e meio de 
terra de pão lavradia; 
 

Água de Pau 
 
 
Cruz da Fé, na 
Canadinha de Pêro 
de Teive 
Caminho novo 

MON 040, nº 15 
[Dote e obrigação] 

1651.3.22 O Padre Manuel 
Fernandes Vitória 

Margarida de 
S.João 

350$000   MON 034, nº 43 
[Ratificação de dote] 

1653.1.13 Pedro Martins das 
Cortes, mercador e 
sua mulher Bárbara 
Sanches 

Maria da 
Encarnação 

3 Moios de foro 
fixo  

  MON 034, nº 46 
[Dote] 

1655.2.26 Pedro Martins das 
Cortes e sua mulher 
Isabel Fernandes 
Sanches 

Maria da 
Purificação 

 2 Moios de 
foro fixo; 30 
Alqueires de 
terra; 25$000 

  
Ribeira Grande 

MON 171, nº 53 
[Traslado da 
ratificação de dote] 

1655.5.4 José Fernandes 
Teixeira, sindico e 
procurador-geral do 
Convento 

Maria de S. José 3 Moios de 
renda fixos; 
20$000 para 1 
peça de sacristia 

42 Alqueires de terra 
de pão lavradia, pela 
vara de 12 palmos 

Paiol das terras da 
Piedade  

MON 171, nº 54 
Dote e obrigação] 

1657.1.22 O Capitão Tomé 
Cabral de Melo, 
cidadão e sua 
mulher Maria de 
Araújo de 
Vasconcelos 

Mariana de S. 
José e Catarina da 
Estrela (de 19 e 
18 anos) 

6 Moios de 
trigo; 40$000 
para a sacristia. 

1 Moio e 16 alqueires 
de terra lavradia; meio 
moio de mato e 
comedia; meio moio 
de rocha plantada em 
parte de vinha e 
arvores 
 

Mosteiros MON 171, nº 56 
[Dote e obrigação 

1657.7.24 Francisco Lopes 
Moniz, cidadão 

Helena da Cruz, 
Isabel Baptista e 
Maria de Santo 
António 

3, 30 Moios de 
renda; 550$000 
em dinheiro; 
60$000 para a 
peça da sacristia 

3 Moios e 1 Alqueires 
de terra comum (1 
moio e 43 Alqueires  
de terra lavradia, e 
1,18 moios de  pasto e 
comedia, toda mística 

S. Sebastião no 
lugar dos Ginetes 
 

MON 171, nº 57 
[Traslado de dote, 
ratificação e posse] 

1663.11.26 Pedro Martins das 
Cortes 

Maria de S. Pedro 360$000 Em 
dinheiro 

  MON 040, nº 19 
[Dote] 

1664.8.29 O Padre André 
Alvares Cabral,  

Clara de Jesus 3 Moios de trigo 
de foro fixo 
enfatiota 

De um casal Capelas MON 171, nº 59 
[Dote] 

1665.3.11 Misericórdia Teresa de Jesus 
filha de Francisco 
Lopes Moniz, 
legatária do 
Capitão Inácio de 
Melo 

380$000; 
33$532 (para 
preparar a sua 
entrada) Soma 
413$500. 
Quantia que 

  MON 171, Nº62 
[Dote] 
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estava no 
deposito da arca 
da 
administração. 

1665.12.24 Manuel da Câmara, 
familiar 

 
1 moio de trigo 
de foro fixo 
(Valor do foro: 
120$000) 
30 alqueires ; 
200$000 em 
dinheiro de 
contado  para 
cumprimentos 
do dote e  
Sacristia. 
Valor do dote: 
360$000;  
 

 
Terras 
Terras  

 
Relva 
Feteiras 

MON 171, nº60, 
[Dote] 

1671.4.6 Pedro Martins das 
Cortes, mercador 

Águeda do 
Sacramento 

3 Moios de trigo 
de foro; 20$000 
para  1 peça da 
sacristia 

  MON 171, nº65, 
[Ratificação, entrega, 
quitação e 
obrigação] 

1671.5.10 Capitão António de 
Faria e Maia 

Bárbara dos 
Santos 

320$000 em 
dinheiro de  
contado 

  MON 033, nº 72 
[Ratificação de dote] 

1979.12.30 O capitão Francisco 
Martins Rodovalho 
e sua mulher Joana 
Cordeiro 

Bernarda de 
Jesus, 12 anos, 
com hábito de 
pupila, entra por 
vagar 1 lugar por 
morte da madre 
Margarida de S. 
João 

320$00 e  
20$000 para a 
Sacristia 2  
Moios  de trigo 
para alimentos, 
enquanto não 
professar  
depois da 
entrada até 
profissão 

- Casas sobradadas 
altas e baixas; 
 
 
 
- Casas térreas 
telhadas com quintal;  
 
 
 
- Casa palhaça onde e 
seu quintal;  
 
 
- 5 Alqueires de terra 
em dois cerradinhos 
com seu casal;  
 
-de 8, 5 Alqueires de 
terra lavradia. 
  

Sitas ao canto da 
Rua de Valverde 
desta cidade. 
 
Rua do colégio 
 
 
 
Calheta  
 
 
Porto dos 
Carneiros 
 
Ginetes  

MON 029, nº8 [Dote 
e obrigação] 

1686 Gonçalo da Câmara 
e Silva, cidadão, 
como procurador do 
administrador de 
João da Fonseca de 
Teve 

Francisca Xavier 
(filha de Thomas 
Vaad, falecido) e 
de Antónia Cabral 

320$000; 
80$000 para 
propinas 

  MON 034, nº 69 
[Dote] 

1686.10.30 João Pacheco 
Raposo 

Maria do Espírito 
Santo 

   MON 037, nº 21 
[Dote, quitação e 
obrigação] 

1689.5.20 João Stone mercador 
Inglês e /sua mulher 
Maria de Honório  

Mariana da 
Anunciação 

 1, 30 moios de 
foro fixo; 30 
Alqueires de 
trigo de foro 
fixo  
170$000 em 
patacas, meias 
patacas e outra 
moeda de prata 
e por marcar e 
todo o dinheiro 
de peso corrente 
no reino, 
entrando os 
20$000 da 
sacristia. [Valor 
do dote: 
320$000] 

20 alqueires de terra; 
20 alqueires  de terra 
de pão lavradia, pela 
vara de 12 palmos 

Ribeira Grande 
Água de Pau 

MON 035, nº 45 
[Ratificação de dote 
com entrega, 
quitação e 
obrigação] 
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Tabela nº5 

PROPRIEDADES CONTIDAS NO DOCUMENTO FUNDADOR 

 

Data de 
posse 

Forma de 
aquisição 

Tipo Dimensão Localização Valor  Observações Fonte 

1579.1.23 Compra Vinha  Biscoitos da 
Encarnação 
(Santo António) 

  MON 171, Livro do 
Tombo 

1579.5.7  Vinha 3 Alqueires Santo António  Junto à vinha 
acima 

MON 171, Livro do 
Tombo 

1580.06.30 Compra Terra lavradia 10 Alqueires, pela vara de 
12 palmos 

Fenais 50$000  MON 171, Livro do 
Tombo 

1580.06.30 Compra Terra lavradia 30 Alqueires, pela vara de 
10 palmos,  

Fenais 140$000  MON 171, Livro do 
Tombo 

1580.06.30 Compra Terra lavradia 30 Alqueires, pela vara de 
10 palmos 

Fenais 145$000  MON 171, Livro do 
Tombo 

1583.01.27 Compra Terra lavradia 9 Alqueires, pela vara de 
12 palmos 

Fenais 55$000  MON171, Livro do 
Tombo 

1583.3.19 Compra Varas de vinha Meio alqueire Santo António  Junto à vinha 
comprada em 
1579.5.7 

MON 171, Livro do 
Tombo 

1583.10.22 Compra Terra lavradia 10 Alqueires e meio pela 
vara de 12 palmos 

Fenais 80$000  MON 171, Livro do 
Tombo 

1583.12.15 Compra Terra lavradia 6 Alqueires e ¼, pela vara 
de 12 palmos 

Fenais 39$500  MON 171, Livro do 
Tombo 

1584.1.24 Compra Terra lavradia 1 Alqueire e ¼ pela vara de 
12 palmos 

Fenais 7$500  MON 171, Livro do 
Tombo 

1586.1.14 Arrematação Casas    Onde está 
situado o 
Convento 

MON 171, Livro do 
Tombo 

1586.2.18 Compra Terra lavradia 23 Alqueires e 9 varas, 
pela vara de 12 palmos 

Fenais 58$200  MON 171, Livro do 
Tombo 

1586.3.24 Compra Terra lavradia 5 Quartas, pela vara de 12 
palmos 

 7$500  MON 171, Livro do 
Tombo 

1589.4.1 Compra ¼ De vinho de foro a 
retro 

 Fajã   MON 171, Livro do 
Tombo 

1592.6.9 Compra ¼ De vinho de foro a 
retro 

    MON 171, Livro do 
Tombo 

1592.8.3  Terra lavradia 1 Moio, pela vara de 12 
palmos 

Fenais 310$000  MON 171, Livro do 
Tombo 

1592.10.20 Compra Terra lavradia 15 Alqueires Poços 7$500  MON 171, Livro do 
Tombo 

1592.11.28 Compra Terra lavradia 3 Alqueires e 37 varas Poços 16$400  MON 171, Livro do 
Tombo 

1594.4.30 Compra Biscoito 30 Alqueires Poços 1$600 
cada 
alqueire 

 MON 171, Livro do 
Tombo 

1594.6.14 Compra Terra de criação e 
pasto 

10 Moios Lagoas Secas  Desta criação 
pagam os 
herdeiros do 
Reverendo de 
Rosto do Cão 
meio e meio de 
trigo de foro  

MON 171, Livro do 
Tombo 

1595.12.10 Compra Terra lavradia 42 Alqueires, pela vara de 
12 palmos 

Rabo de Peixe 305$000  MON 171, Livro do 
Tombo 

1596.2.17 Compra Uns “maronssos”  Poços 2$000  MON 171, Livro do 
Tombo 

1596.3.9 Compra Terra lavradia 9 Alqueires Poços  Faz parte de 
uma terra 
lavradia de 1 
moios, 27 
alqueires e 37 

MON 171, Livro do 
Tombo 
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varas, que 
rendiam ao 
mosteiro  5 
moios; pelo 
facto dos  
rendeiros 
tratarem mal, 
foi-lhes tirada e 
aforada por 3 
moios e meio 
de trigo anual e 
6 galinhas 

1596.3.23 Compra Terra lavradia 6 Alqueires, pela vara de 
12 palmos 

Fenais 44$000  MON 171, Livro do 
Tombo 

1597.12.16 Compra Foro 1 Moio de foro a retro    MON 171, Livro do 
Tombo 

1600.1.21 Compra Casas e chão  Ponta Delgada  Que estão 
dentro do 
Convento 

MON 171, Livro do 
Tombo 

1600.3.13 Compra Terra lavradia 3 Moios e 24 alqueires e 
alguma de comedia 

Relva 440$000 Rendem 6 
moios de renda 

MON 171, Livro do 
Tombo 

1600.6.2 Compra Terra lavradia 11 Alqueires e meio  107$000  MON 171, Livro do 
Tombo 

1600.6.5 Foro Trigo 3 Moios e 45 alqueires de 
trigo de foro a retro anual 

  Paga o 
Provedor dos 
resíduos 
Marcos Afonso 
de Vasconcelos 

MON 171, Livro do 
Tombo 

1600.6.27 Concerto e 
transacção 
sobre as 
casas 
nomeadas na 
data de 
1586.1.14 

Casas  Ponta Delgada  Onde está 
situado o 
Convento 

MON 171, Livro do 
Tombo 

1601.2.13 Compra Terra lavradia e de  
comedia 

54 Alqueires Santo António 166$606, 

a 100.000 

o moio 

 MON 171, Livro do 
Tombo 
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DATA VENDEDOR BEM LOCALIZAÇÃO DIMENSÃO/AVALIAÇÃO FONTE 
1603.4.19  Terra lavradia Santo António 1 Moio e 10 alqueires/290$000 MON 171, Nº56. 
1603.5.12  Foro de 1 Chão “defronte do 

Provedor dos 
Resíduos” 

 MON 171, Nº56. 

1606.1.21 Clara de Viveiros Casas  “dentro do 
Convento” 

 MON 171, Nº56. 

1612.9.19  Foro/vinha Santo António 13 Alqueires MON 171, Nº56. 
1613.12.13 Gaspar  Correia Rodovalho 1 chão “defronte da Igreja 

do Convento” 
 MON 171, Nº56. 

1619.5.22 João Moreia, licenciado 1 Assento de casas 
com serrado 

 130$000 MON 040, nº 7 
[Venda, obrigação e 
quitação] 

1623.4.21 Pedro Fernandes, mercador Casas telhadas, 
térreas e quintal   

“defronte do 
trigueiro”, PDL 

Meio moio de trigo e 30$000 em 
dinheiro de contado 

MON 034, nº 29. 

1626.1.29 Jerónimo Gonçalves de Araújo, 
como procurador do Doutor Álvaro 
Lopes Moniz e sua mulher Dona 
Ana Vilhena 

Casal de terra  Relva 2 Moios de terra lavradia e 40 
alqueires, por preço de 2500 
cruzados. 

MON 035, nº 32 

1626.9.22 Miguel de Sousa, morador em Santo 
António 

2 tulhas térreas e 
telhadas com quintal 

NA Rua que vai da  
Misericórdia para a 
serra 

75$000 [recebidos em 3,5 moios 
de trigo] 

MON 040, nº 17  

1633.3.6 André da Costa Pimentel e sua 
mulher Ana de Sampaio 

Chão, tulhas “defronte da portaria 
do Convento. 

13$000 MON 034, nº 36 

1633.9.22 Padre Francisco Dias Cajado 
(Caiado?) 

1 Assento com tulha 
e casa palhaça 

Na Rua que vem da 
fonte para a Calheta 

100$000 MON 039, nº 22 

1649.3.27 Francisco Alvares Rodovalho e em 
nome de sua mulher Isabel do 
Quental  

1 Moio e 15 
alqueires de trigo de 
foro fixo 

de 13 alqueires de 
terra lavradia medida 
pela vara de 12 
palmos, sita na quintã 
vila da Lagoa 

70$000, à razão de 50$000 o 
moio 

MON 039, nº 6 

1650.8.9 O Capitão António das Povoas 
Privado e sua mulher Clara de 
Vasconcelos 

Meio moio de renda 
de propriedade, 
anual 

Calhetas, de Rabo de 
Peixe, Ribeira 
Grande 

50$000 MON 034, nº 37 

1673.3.7 Dona Isabel da Silva, viúva de 
Sebastião Barbosa da Silva 

Torre sobrada com 
granel 

Rua Direita, PDL 50$000 MON 034, nº 80 

1675.2.12 Gaspar Dias de Lima e sua mulher 
Barbara de Sequeira e seu filho 
emancipado pela justiça, André de 
Lima Pimentel  

30 Alqueires de 
terra lavradia 
medida pela vara de 
12 palmos 

Na quintã, termo da 
vila da Lagoa 

241$640, os quais se há-de 
abater o dito foro a que a terra 
está obrigada a razão de 
100$000 o moio ilíquido que 
ficou do dito foro 

MON 039, nº 35 

1675.3.7 Dona Isabel da Silva, viúva de 
Sebastião Barbosa da Silva 

-1 Granel sobradado 
alto e baixo 
 
-Torre telhada, 
sobradada alta e 
baixa, com quintal e 
casa de forno 

-Rua Direita, nesta 
cidade junto ao 
Convento de S.João 
- Do nascente 
confronta com muro 
do Convento de 
S.João 

-90$000 
 
 
- 60$000 

MON 033, nº 80 

1680.12.17 Manuel do Couto, lavrador e sua 
mulher Bárbara de Almeida 

Meio moio de trigo 
de foro fixo 

De 50 alqueires de 
terra de pão lavradia 
Vila da Lagoa 

50$000 MON 039, nº 14  

1681.5.3 O Capitão Maior da Vila de Agua de 
Pau, João de Almeida da Costa 

Meio moio de trigo 
de foro fixo 

7 Alqueires de terra 
lavradia, sita no 
termo da Vila de 
Agua de Pau, no 
caminho Verde, 
medida pela vara de 
12 palmos 

50$000 MON 037 nº 15  

1683.2.13 João Cordeiro de Sousa, morador em 
Vila Franca e como procurador de 
sua mulher Isabel de Matos 

1 Moio de trigo de 
foro fixo em fatiota 

11, 5 alqueires de 
terra de pão lavradia, 
sita na Quintã termo 
de, Água de Pau; 
5 Alqueires de terra 
de pão lavradia, sita 
na Canada da Galega, 

100$000 MON 037, nº 19 

TABELA Nº 6 

DAS COMPRAS D0  

CONVENTO DE S.JOÃO 
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onde se chama o 
biscate 

1683.3.23 Diogo do Couto e sua mulher 
Cataria Pimentel 

35 Alqueires de 
trigo de foro fixo  

De 25 alqueires de 
terra lavradia, sita no 
lugar da Quintã, 
termo de Água de 
Pau 

58$330, à razão de 100$000 o 
moio 

MON 037, nº 18 

1688.11.19 Antão Correia de Melo e sua mulher 
Dona Maria da ponte 

2 Moios de foro a 
retro 

PDL 200$000 MON 033, nº 91 

1693.12.18 António de Sousa, estudante menor 
de mais de catorze anos, filho de 
Domingos de Sousa defunto, e de 
sua mulher Maria de Sousa e seu 
tutor e padrasto Jerónimo Ledo, 
lavrador e vendedor foreiro, todos 
moradores nos Fenais.  

15 Alqueires de 
terra de pão lavradia 

Charco da Madeira, 
PDL 

50$000 MON 033, nº 94 

1694.1.24 Agostinho Rego Beliago  e sua 
mulher Luzia Nunes da Costa 

19 Alqueires de 
trigo de foro fixo 

Sobre seis alqueires 
de terra de pão 
lavradia, medida pela 
vara de 12 palmos, 
sita no  limite desta 
cidade no lugar do 
rossio. 

41$173  MON 037, nº 23 
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TABELA Nº 7 

Dos aforamentos do convento  

DATA FOREIRO BEM  PROVENIÊNCIA  CONDIÇÕES 
DO BEM 
 

LOCALIZAÇÃO DIMENSÃO  VALOR CONDIÇÕES DO 
CONTRATO 

FONTE 

12.11.1608 João Ledo  
 
 
 
Bartolomeu de Bastos  
 
 
 
António Neto 

Terra lavradia 
 
 
 
 
Terra lavradia e 
arrifes 
 
 
Terra lavradia 

Compra  Santo António 
 
 
Santo António 
 
 
 
 
Santo António 
 

31 Alqueires, pela 
vara de 12 palmos 
 
 
34 Alqueires de , 
pela vara de 12 
palmos 
 
8 Alqueires, pela 
vara de 12 palmos 

59 Alqueires de 
trigo de foro  
 
 
5 Quarteiros   
 
 
 
 
16 Alqueires de 
trigo  

Com obrigação de entrega 
pelo mês de Agosto de 
cada ano, de bom trigo 
enxuto, posto e medido 
nos graneis do convento à 
custa dos foreiros  

MON 040, nº1 

1614.10.1 António Jorge, filho de 
Pedro Jorge 

   Fenais Meio moio de terra 10 Alqueires de 
trigo e 2 galinhas 

Santa Maria de Agosto MON 039, nº3 

1621.8.31 Manuel da Rocha 
Machado 

Terra de “pam” Por dote do padre 
José da Costa  

 Ribeira Grande 1 Moio 2 Moios de trigo Aforamento em fatiota MON 032, nº1 

1622.7.16 Pedro Camelo de Melo   Arrendada a 
Amador 
Fernandes 

Santo António, “a 
que chamam os 
lavadouros” 

“hum  pedaso de 
terá la/vradia” 

45 Alqueires  Santa Maria de Agosto MON 031, nº4 

1625.3.11 Domingues Fernandes Terra lavradia   Santo António, na 
Lomba de António 
Alves 

13 Alqueires, pela 
vara de 12 palmos 

25 Alqueires de 
trigo 

Em fatiota, com obrigação 
de 1ª entrega pelo mês de 
Agosto de 1625 e em cada 
ano, por meados do dito 
mês, de bom trigo enxuto, 
posto e medido nos 
graneis do convento à 
custa dos foreiros 

MON 031, nº25 

1626.9.18 Padre André da Costa 
Camelo 

Terra lavradia e 
comedia 

Por título de dote 
feito por Domingos 
de Viveiros com sua 
filha Maria do 
Espírito Santo (já 
professa e falecida 

 Santo António 1 Moio e 7 
Alqueires 

2 Moios e 15 
Alqueires de  
trigo 

 MON 031, nº5 

1626.11.25 Padre Francisco Dias 
Caiado, vigário da 
Igreja do Apóstolo S. 
Pedro da Ribeira 

Vinha e casas, 
uma sobradada, 
outra térrea, 
telhadas e com 

 Isenta de 
dizimo, com 
obrigação de 
pagar 3$125 de 

Fajã, PDL 16 Alqueires, pela 
vara de 12 palmos 

7$000 em 
dinheiro de 
contado 

Foro pago por fim de 
Novembro, com 1º 
pagamento em 1627, com 
obrigação de fazer 

MON 039, nº 3 
[Aforamento] 
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Grande lagar fora a retro aos 
herdeiros de 
António de 
Brum e Maria 
de Frias 
Pimentel 

benfeitorias; 
- 2 Cestos grandes  de 
uvas para as Religiosas do 
Convento, pelo mês de 
Agosto, para a Festa de 
Santa Clara, mais rama 
para a Igreja para 
celebração das festas. 

1627.1.27 Domingos Fernandes 
Forte 

Terra lavradia   Ribeira Seca da 
Ribeira Grande 

15 Alqueires 20 Alqueires de 
trigo anual 

 MON 032,nº1 

1630.8.25 António da Costa, 
lavrador 

1 Courela de terra 
lavradia com um 
serrado, de nome 
serrado da cafua 
- Terra lavradia 
- Lombinha 

 Arrendado a 
Manuel 
Fernandes 
Teixeira 
 
 
 
 
 
 
- Aforada a 
João Ledo 
*propriedade 
livre de dízimo 

Santo António 
 
 
 
 
 
 
 
Santo António 
 
Santo António 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 Alqueires 
 
30 Alqueires 

2 Moios de trigo 
de foro fixo 

Pago o 1º por meados de 
Setembro de 1631 e daí 
em diante 
 
Encabeçadas em uma só 
pessoa 

MON 040, nº1 

1634.5.4 Manuel de Lemos 1 Tulha telhada, 
com chão e 
quintais, delas 

 Com obrigação 
das religiosas 
pagarem $650 à 
Capela e 
Administração 
do Licenciado 
António de 
Frias. 
Arrendada a  
Beatriz de 
Medeiros 

Rua do Mestre 
Manco, PDL 

 2$000 de  foro 
fixo pagos 
anualmente 

Pago 1º foro em Janeiro 
de 1635 e daí em diante 

MON029 nº1 

1639.5.4 Manuel Teixeira, 
lavrador 

1 Casa terreira 
telha e 1 palhaça, 
com seus quintais 

Arrematação  Rua do Mestre 
Manco, PDL   Pago o 1º foro em Junho 

de 1640 e daí em diante 
MON, 029, nº1 

1651.11.18 Francisco de 
Vasconcelos 

Terra lavradia e 
outeiros 

Arrematada ao 
Capitão Diogo Vaz 
Carreiro, por 
23290$000;  
 

Arrendada ao 
Capitão Diogo 
Vaz Carreiro, 
morador nos 
Fenais 

Acima dos Poços   1 Moio e 10 Alqueires de 
trigo enfatiota e 2 galinhas 
por Santa Maria de 
Agosto 

MON 031, nº3. 

1662.11.13 Miguel de Almeida Terra e chão para    5 quartas e meia de 8 Alqueires e 3 Santa Maria de Agosto MON 031, nº9 
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uma casa terra com um chão 
para uma casa, 
medida pela vara de 
12 palmos. 

quartas de  foro 
fixo “ 

1674.11.28 
 

André Gonçalves de 
Seixas e  
 
Manuel Alvares  

Terra lavradia, 
metade de 1 casa, 
metade de 1 
engenho 

  Lagoa 
 
Lagoa 

23 Alqueires de 
terra lavradia  
 
12 Alqueires de 
terra lavradia 

Moio e 18 
Alqueires 2 
galinhas 
 
 
2 Moios e 12 
Alqueires de 
trigo e 2 galinhas 

Hipoteca: 1 casa telhada, 
terreira, com cozinha e 
uma casa de forno, na 
Lagoa; 
1 casa palhaça com sua 
casa de forno para trás, na 
Lagoa 
 

MON 032, nº18 

1683.10.23 Morgado Pedro Pavão 
de Vasconcelos 

Terra lavradia  Isenta de dízimo  30 Alqueires 
 
 

 1 moio e 3 quarteiros de 
trigo de foro fixo, postos 
no granel das senhorias e 
medidos pela medida que 
correr, com obrigação de 
fazer benfeitorias 

MON 037, nº20 

1699.8.25 Manuel de Aguiar e 
sua mulher Maria 
Cabral; Duarte 
Pacheco Raposo, 
António Lopes 
Columbreiro e sua 
mulher Isabel de 
Araújo; Francisco 
Monteiro e sua mulher 
Ana Manuel; Manuel 
de Paiva e sua mulher 

Terra lavradia   Porto Formoso 1 Alqueire e 3 
quartas e casas 

2$800 anuais, a 
1 cruzado cada 
quarta de terra, 
encabeçada em 
Manuel de 
Aguiar 

Pagos pelo mês de 
Outubro, cujo 1º 
pagamento será pelo mês 
de Outubro de 1699. 

MON 030, nº9 
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Tabela nº8 

DIVIDAS ACTIVAS385 

 

 

Devedor Anos Trigo Dinheiro 
O Padre José da Costa  1612/1617 62$830 77$830 
Francisco Correia Rodovalho 1613/1616  25$400 
Francisco Fernandes da Bretanha 1612/1618  11$380 
Manuel Lopes Henriques 1616  4$660 
João de Oliveira 1608/1610 2 Moios e 7 alqueires  
Nicolau Rodrigues 1610 1 Moio de trigo  
António Gonçalves o galego   2$250 
Manuel Dias 1618  2$000 
António Cabral Teixeira 20 De Abril de 1617 em diante  1 Cruzado 
Simão Henriques e Manuel Henriques   1$750 
António de Resende 1607/1608 44 Alqueires de trigo  
Francisco Simão, pedreiro   2$270 
Ana de Frias 1615 21 Alqueires  
André Lopes 1618 40 Alqueires  
Francisco Salgueiro 1618 1 Moio  
Manuel de Sousa 1618 10 Alqueires e ¾   
Manuel Fernandes 1617 16 Alqueires   
Belchior Gonçalves  7 Alqueires 1 Cruzado 
Baltazar Afonso 1618 1 Quarteiro $860 
Manuel Martins 1618  6$040 
Gaspar Gonçalves 1618  15$645 
Manuel Fernandes   12$320 
Francisco Gonçalves   10$480 
Diogo de Oliveira 1617/1618 25 Alqueires  
António de Viveiros 1605 Meio moio 2$350 
António Pires   17 Alqueires  
António Jorge    4$040 
Jordão Martins   19 Alqueires  
Gaspar do Monte 1616 Meio moio  
Jorge Enes  10 Alqueires  
João Gonçalves  40 Alqueires  
Gaspar Gonçalves da Relva    1 Cruzado 
António Neto 1609/1617 42 Alqueires  = a 4$105 
Manuel Fernandes Teixeira 1617/1618 23 Alqueires  
João Ledo 1612/1617 1 Moio e 15 alqueires  = a 5$710 
Domingos Fernandes 1616/1617 10 Alqueires e meio = a 1$085 
Amador Fernandes  34 Alqueires = 2$980 
Baltazar Leão 1616/1618 2 Moios e meio  
Gaspar da Costa e Pedro Dias       6$000 
 

 

 

 

                                                
385 BPARPDL, MON 034, nº 78 “Relação das diuidas q ne entregou/o padre Gaspar Marreiro q disse deue/remse ao conuento de 

sam João assi por/assinados como per contas.” 
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Tabela nº 9 

Localização e dimensão das propriedades do Convento de S. João 

 [1579-1694] 

Designação/Descrição Data/Localização Referências/métricas Actualização 

Métrica 386 

Docs. e fólios 

Vinha 1579/Santo António 3 Alqueires 0,418 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1580/Fenais 10 Alqueires, pela vara de 12 palmos 1,393 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1580/Fenais 30 Alqueires pela vara de 10 palmos 2, 90 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1580/Fenais 30 Alqueires pela vara de 10 palmos 2, 90 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1583/Fenais 9 Alqueires pela vara de 12 palmos 1,253 ha MON 171, Nº56 

Vinha 1583/Santo António Meio Alqueire 0, 069 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1583/Fenais 10 Alqueires e meio pela vara de 12 palmos 1,393 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1583/Fenais 6 Alqueires e ¼ , pela vara de 12 palmos 0,871 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1584/Fenais 1 Alqueire e ¼ pela vara de 12 palmos 0, 174 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1586/Fenais 23 Alqueires e 9 varas, pela vara de 12 palmos 4,458 ha? MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1586 5 Quartas, pela vara de 12 palmos 0, 069 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1592/Fenais 1 Moio, pela vara de 12 palmos 8,359 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1592/Fenais 15 Alqueires  2,089 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1592/Poços 3 Alqueires e 37 Varas  5,293 ha MON 171, Nº56 

Biscoito 1594/Poços 30 Alqueires 4, 179 MON 171, Nº56 

Terra de criação e pasto 1594/Lagoas Secas 10 Moios 83,58 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1595/Rabo de Peixe 42 Alqueires, pela vara de 12 palmos 5, 851 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1596/Poços 9 Alqueires 1, 254 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1596/Fenais 6 Alqueires pela vara de 12 palmos 0, 836 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia 1600 11 Alqueires e meio 2, 229 ha MON 171, Nº56 

Terra lavradia e comedia 1600/Santo António 54 Alqueires 7, 522 ha MON 171, Nº56 

Terra de pão lavradia 1602/Rabo de Peixe 38 Alqueires  5,293 ha MON 171, Nº 3 

Terra, lavradia 1612/Ginetes 26,5 Alqueires, pela vara de 12 palmos 3,691 ha MON 171, Nº 55 

Terra lavradia 1618/Ponta Delgada 35 Alqueires 4,876 ha MON 171, Nº 7 

Terras de pasto e 

comedia387 

1609/Remédios 

(Lagoa) 

30 Alqueires 4,179 ha MON 171, Nº8 

Terras de pão lavradia 1609/Ribeira Seca 

(Rª Grande) 

2 Moios e 1 quarteiro de terra, pela vara de 10 

palmos; 

13,05 ha MON 171, Nº9 

 

Terra lavradia 

 

Terra lavradia 

1609/Feteiras 

(PDL) 

Capelas (PDL) 

21 Alqueires, pela vara de 12 palmos; 

20 Alqueires, pela vara de 12 palmos 

2, 930 ha 

 

2, 788 ha 

 

MON 171, Nº10 

Terra lavradia 1610/Fenais (PDL) 74 Alqueires 10, 308 ha MON 171, Nº11 

Terra lavradia 1610/Rabo de Peixe 40 Alqueires, pela vara de 12 palmos 5, 572  ha MON 171, Nº12 

Terra lavradia 1609/ Arrabaldes de 

PDL 

 Rosto de Cão 

7 Alqueires 

 

10 Alqueires 

0,975 ha 

 

1, 393 ha 

MON 171, Nº13 

Terra lavradia 1606/PDL 47 Alqueires, pela vara de 12 palmos 

 

6, 547 ha MON 171, Nº18 

Terra lavradia 1621/Água de Pau 

(Lagoa) 

45 Alqueires, pela vara de 12 palmos 6,269 ha MON 171, Nº 19 

Terra lavradia 1624/Água de Pau 

(Lagoa) 

45 Alqueires, pela vara de 12 palmos 6,269 ha MON 171, Nº 20 

Terra lavradia 1627/Fenais (PDL) 46 Alqueires,  6, 408 ha MON 171, Nº21 

Um serrado 1627/Relva (PDL) 1 Moio e 20 alqueires 11, 144 MON 171, Nº 22 



 171 

 
 

 

 

 

 

 

Terra lavradia Fenais (PDL) 

 

 

5 Alqueires 

 

0, 697 ha 

Terra lavradia 

 

Terra de pasto e comedia 

de gado 

1633/Achadinha 

(Nordeste) 

1 Moio e 46 alqueires 

 

14 Moios 

14, 766 ha 

 

117, 02 ha 

 

MON 171, Nº 24 

Terras 1641/Lomba da 

Ribeira Grande 

5 Quarteiros 

3 Quarteiros 

10,448 ha 

6, 268 ha 

MON 040, Nº 13 

MON 171, Nº 41 

[Enchimento do dote] 

Terra 1642/Porto Formoso 16 Alqueires de terra, pela vara de 12 palmos 

14 Alqueires 

2, 229 ha 

1,950 ha 

MON 032, Nº 17 

Terra lavradia 1643/Pico dos Bodes 20 Alqueires 2, 786 ha  MON 171, Nº 36 

Terra lavradia 1645 45 Alqueires 6,268 ha  MON 034, Nº 39 

Terra de pão lavradia 

Terra 

 

 

Terra de pão lavradia 

1649/Água de Pau 

Cruz da Fé, na 

Canadinha de Pêro de 

Teive 

Caminho novo 

16 Alqueires, pela vara de 12 palmos 

5 Alqueires 

 

 

3 Alqueires e meio 

2, 23 ha 

0, 697 ha 

 

 

0,488 ha 

MON 040, Nº 15 

Terra de pão lavradia 1655/Paiol das terras 

da Piedade 

42 Alqueires de terra, pela vara de 12 palmos 5, 850 MON 171, Nº53 

Terra 1657/Ribeira Grande 30 Alqueires 4, 179 ha MON 040, Nº 19 

Terra lavradia, mato e 

vinha 

1657/Mosteiros 1 Moio e 16 Alqueires de terra lavradia 

30 Alqueires de matos e comedia 

30 Alqueires de  rocha plantada  de vinha e 

árvores 

21,730 ha MON 171, Nº 56 

Terra comum (lavradia, 

pasto e comedia) 

1657/ S. Sebastião 

(Ginetes) 

3 Moios e 1 Alqueires 25, 213 ha MON 171, Nº 57 

Terras 1665/Relva e Feteiras 30 Alqueires 4, 179 ha  MON 171, Nº 60 

Terras,  cerrados, casal  e 

terras lavradias 

1679/Ginetes 5 Alqueires de terra lavradia, cerrados e casal 

8, 5 Alqueires de terra lavradia 

0, 697 ha 

1, 184 ha 

MON 029, Nº8 

Terras  1689/Ribeira Grande 

Ginetes 

20 Alqueires de terra 2,786 ha 

2,786 ha 

 

MON 035, Nº45 

Terra lavradia 1693/Charco da 

Madeira 

15 Alqueires 2,089 ha MON 033, Nº 94 

Terra de pão lavradia 1694/Rossio (limite 

da cidade) 

6 Alqueires 0,836 ha MON 037, Nº23 
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