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Na sequência da lei de 30 de Julho de 1860, que obriga ao registo dos morgados e capelas sob pena de 
extinção e consigna no seu Artigo 29º a existência em cada distrito de um livro onde serão registados 
todos os vínculos, bem como do respetivo decreto regulamentar de 19 de Janeiro de 1861, constitui-se o 
Tombo do Registo Vincular do Funchal, cujos livros se guardam no Arquivo Regional da Madeira. Aí se 
encontram registados os bens vinculados de quinze casas, cada uma das quais procura demonstrar a 
antiguidade dos seus direitos seja por treslados documentais, seja indicando o instituidor do vinculo, 
processos através dos quais é possível recuar múltiplas décadas, não sendo raro remontar a finais do 
século XV ou inícios do XVI. Este documento permite ainda determinar para cada morgado as diversas 
parcelas que integram o vínculo, assinalando o valor e rendimento anual de cada uma, bem como quem 
as cultiva efetivamente e até quais as culturas existentes e a água a que têm direito. 
 

 

A investigação e a análise da História da Madeira, centrada no processo de 

colonização, nos séculos XV e primeiras décadas do século XVI, levou-me à constatação 

da existência de um processo que, conduzido a partir de um centro político, a casa dos 

Viseu-Beja, transpõe para a Ilha um modelo de organização dos poderes que condiciona 

a estrutura social que nela se desenvolve1. Assenta no domínio da que, posteriormente, 

virei a designar por pequena nobreza, a qual, a partir da detenção da terra e da 

ocupação dos cargos locais de poder, assegura a sua continuidade, segundo uma lógica 

característica do “Antigo Regime”. É uma sociedade assente no privilégio e, 

nomeadamente, no controlo social assegurado pelo domínio sobre a terra, em 

particular com a sua vinculação, e com a implantação e desenvolvimento da “Colonia”. 

Esta assegura aos senhores da terra uma renda (normalmente 50% da produção) sem 

que tenham de se ocupar da “gestão da terra”. Aos colonos, camponeses sem terra, 

assegura o direito à utilização da terra, ás “benfeitorias” que realizem, bem como à 

respetiva transmissão hereditária. 

Todo este processo é acompanhado do crescente controlo do poder concelhio, 

que se traduz, aliás, no seu exercício quase exclusivo, a partir de 1505, por parte dos 
                                                 
1
 Cf. Miguel Jasmins Rodrigues, Organização dos Poderes e Estrutura Social: A ilha da Madeira: 1460-

1521, Patrimonia, Cascais, 1996. 
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protagonistas da denominada pequena nobreza. Tal situação enquadra-se, aliás, num 

contexto mais vasto, que transcende largamente o universo do arquipélago madeirense 

e, no que se reporta ao período cronológico, se prolonga duradouramente durante 

largos séculos, como tenho vindo a constatar e a abordar no quadro da reflexão que 

tenho vindo a desenvolver2. Com efeito, a vinculação da propriedade - os morgadios - 

não só acompanha todo o Antigo Regime, como sobrevive largas décadas à ”revolução 

liberal”, já que a sua abolição só tem lugar em 18633. 

 

1. 

Na sequência da Lei de trinta de Julho de mil oitocentos e sessenta que, sob pena de 

extinção4, obriga ao registo dos morgados e capelas, consignando, no seu Artigo 29.º, a 

existência, em cada distrito, de um livro de registo de todos os vínculos, bem como na 

sequência do respetivo Decreto regulamentar5 de dezanove de Janeiro de mil 

oitocentos e sessenta e um, constitui-se o Tombo do Registo Vincular do Funchal6, cujos 

processos se desenrolam entre 1862 e 1865. Nele se irão registar os bens vinculados de 

quinze casas, cada uma das quais procura demonstrar a antiguidade dos seus direitos 

seja através de treslados documentais, seja pela indicação do instituidor do vínculo, o 

que permite recuar múltiplas décadas, não raro a finais do século XV ou primeira 

metade do XVI. Este documento indica, para cada morgado, as diversas parcelas que 

                                                 
2
 Nomeadamente através da organização dos Congressos internacionais Arqueologia do Estado: primeiras 

jornadas sobre formas de organização e exercício dos poderes na Europa do Sul, séculos XIII a XVIII, Actas . 

2 vols., Lisboa, História & Critica, 1988; O espaço atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades, 
Lisboa, 5 a 9 de Novembro de 2005, IICT e CHAM/FCSH/UNL, Actas, CDRom Lisboa, IICT e 
CHAM/FCSH/UNL, 2009 (em linha cvc.instituto-camoes.pt/.../76-espaco-atlantico-de-antigo-regime.html ) 
e Pequena nobreza nos impérios ibéricos de Antigo Regime, Lisboa, 18 a 20 de Maio de 2011, Lisboa, 
Actas, CDrom, Projeto PTDC/HAH/60107/2006 (IICT, CHAM, DGARQ) - Pequena nobreza e "nobreza da 

terra" na construção do império: os arquipélagos atlânticos. Actas, em linha: Lisboa, 2006, bem como do 
Ciclo de conferências/debates Império português de Antigo Regime: características estruturantes e papel 

da pequena nobreza. Lisboa, IICT, 2009-2011. (Cf. Pequena Nobreza de Aquém e Além-Mar: Poderes, 
patrimónios e redes, Lisboa, Projeto PTDC/HAH/60107/2006 - Pequena nobreza e "nobreza da terra" na 

construção do império: os arquipélagos atlânticos, 2011. 
3
 In http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/38/91/p232 acedido em 23/09/2013. 

4
 In http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/35/9/p312 acedido em 23/09/2013. 

5
 In http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/36/45/p43 acedido em 23/09/2013. 

6
 Cf. Portugal, Arquivo Regional da Madeira, Governo Civil, Tombo do Registo Vincular do Funchal, liv. 

984-986 (Códigos de referência: PT-ARM-GOV-CIVIL-984 (212 fls.); PT-ARM-GOV-CIVIL-985 (146 fls.); PT-
ARM-GOV-CIVIL-986 (fls. 68)) 
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integram o vínculo, o valor e rendimento anual de cada uma, quem as cultiva 

efetivamente, a sua situação de em relação à propriedade – colono ou foreiro -, as 

culturas existentes e até a água a que têm direito. 

Entretanto é a própria lei de abolição dos morgadios que, no seu Artigo 2.º, 

determina a reserva de 50% de cada morgadio para o “imediato sucessor” registado nos 

termos da legislação já citada, prolongado assim para 50% das terras vinculadas o 

regime de que determina a abolição. Desta forma a extinção completa demora 2 

gerações, a dos administradores em exercício e a dos “imediatos sucessores”, sendo 

frequente a sua manutenção até ao primeiro quartel do século XX. Sirvam de exemplo: 

 

Morgadio  Data de fim  

Marqueses de Castelo Melhor (imediata sucessora)  1900  

Viscondes de Torre Bela (imediata sucessora)  1925  

Sebastião Francisco Falcão Lima Melo Tergoso  1910  

Lauriano Francisco da Camara Falcão (imediato sucessor)  1906  

Viscondes do Amparo (imediata sucessora)  1911  

Luís da Camara Leme  1904  

Agostinho de Ornelas Esmeraldo Rolim de Moura  1901  

 

 

2. 

Antes mesmo de entrar na análise do valor dos morgadios em 1862-1865, vale a pena 

relembrar que as receitas agrícolas madeirenses estão, neste período, ainda seriamente 

afetadas pelas epidemias da vinha, que no início dos anos cinquenta diminuem 

drasticamente o valor do rendimento das terras, medido no quantitativo e valor da 
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principal produção exportável, que passa de 12 356 pipas em 1851, para 4 343 em 1853, 

atingindo, em 1865, apenas 5367.  

Tendo em consideração essa quebra de rendimentos, não compensada ainda 

pelo renascer da produção sacarina8, pode constatar-se, da análise do documento em 

questão, a persistência tanto de um significativo número de morgadios com 

rendimentos anuais significativos, na sua grande maioria em regime de colonia, que 

assim se apresenta essencial na valorização efetiva da terra. Na verdade, dos quinze 

morgados que procedem ao registo das suas propriedades, a maioria - 88,8% - tem as 

terras cultivadas por colonos: 

 

 

 

Só os que residem fora do arquipélago e fora de Lisboa preferem o aforamento: 

                                                 
7
 Cf. “industria vinícola”, in  Fernando Augusto da Silva e Carlos Azevedo de Menezes, Elucidário 

Madeirense, 4ª ed., Funchal, Secretaria Regional da Educação e Cultura, 1978, vol. 2, p. 149. Existe 
também edição em CD. 

8 Embora apareçam várias indicações sobre o cultivo da “cana doce” o volume da produção assinalado 

para 1861 é de 275,5 toneladas (Elucidário Madeirense, vol. I, p. 14) inferior ao pico de produção de 1506, 
230,2 mil arrobas - cerca de 345 toneladas - quando o açúcar era ainda um produto de luxo (Fernando 
Jasmins Pereira - Estudos sobre História da Madeira. Funchal, CEHA, 1991. p. 225) 
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Em paralelo interessa considerar a longevidade do vínculo e, neste plano, a 

constatação obrigatória é a de que o morgadio funciona particularmente bem: 
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Gostaria ainda de assinalar que o Tombo do Registo Vincular mostra que a 

tendência do grande “proprietário” não corresponder a propriedade contígua, já 

presente no “Livro de Estimos de 1494”9, não só se mantem como sai reforçada pelo 

facto de os principais morgadios existentes em 1863 resultarem da aglomeração de 

vários vínculos ocorrida ao longo do tempo. Sirvam de exemplo: 

 

                                                 
9
 Publicado Por Rau, Virgínia e Macedo, Borges de in O açúcar da Madeira nos fins do século XV, Funchal, 

Junta Geral do Distrito Autónomo, 1962. 
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Finalmente valerá a pena tipificar os morgados registados em três categorias, 

segundo as suas características: 

 

1ª. Conversão de senhorio banal em propriedade territorial 

É o caso do Morgadio dos Marqueses de Castelo Melhor. 

Resulta da redução, em 1766, da Capitania a Alcaidaria maior, com a 

consequente compensação com benefícios vários10, entre os quais se inclui “o previlegio 

excluzivo dos fornos de pam de poia” que ficam ”com a natureza de bens patrimoniais e 

de perpetuo vincullo de morgado para se devolver aos sucesores da sua Caza”. Por 

outras palavras, este morgadio resulta da transformação, já na segunda metade do 

século XVIII, em “bens patrimoniais” – senhorio territorial, do que na origem - carta de 

                                                 
10

 Cf. Nelson Veríssimo, “Nascimento e morte da capitania do Funchal”, in Actas do Congresso 

Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades, CDRom, Lisboa, 2005.IICT e 
CHAM (FCH da Univ. Nova de Lisboa. Disponível em linha - http://cvc.instituto-
camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/doc_details.html?aut=384.  
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doação da capitania do Funchal a João Gonçalves Zarco – eram privilégios banais 

diretamente associados à sua função de Capitão. 

Na verdade dos 33 itens mencionados, 21 correspondem a moinhos ainda em 

funcionamento ou a terrenos onde tinha existido moinhos. 

 

 

Ressalve-se também que todas as parcelas assinaladas se situam no território da 

antiga capitania. 

2ª. Morgadios com propriedades dispersa (espalhadas ao longo da Ilha) 
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3ª. Morgadios com propriedades concentradas (em uma ou duas freguesias) 

 

 

 

 

 

Nestes dois últimos casos trata-se, na prática, da concentração das parcelas 

numa freguesia, a que se juntam outras da freguesia vizinha, que não têm, por si só, 

dimensão mínima para se constituírem enquanto morgadio. Em qualquer dos casos 

estamos ou perante o escalão mais baixo dos herdeiros da pequena nobreza ou, 

eventualmente, de camponeses riscos que adotaram também a prática da vinculação. 
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Conclusão: 

 

O processo de vinculação de terras, que se inicia em finais do século XV e tem o 

seu ponto alto na primeira metade do século XVI, constitui um fator de grande 

importância para a consolidação social da pequena nobreza terratenente e a 

durabilidade que se constatou prova-o tal como prova a manutenção no plano do 

organização agrária das formas de funcionamento típicas do Antigo Regime. 

Acrescente-se que ao longo de todo o Antigo Regime estas famílias ocupam posição 

privilegiada  nos concelhos como assinala  Ana Madalena Trigo de Sousa
11 

 

A “composição das vereações e dos conselhos municipais, denota uma 

predominância,  clara e inequívoca, do grupo dos proprietários. É uma realidade 

reveladora da existência de uma continuidade da antiga ordem social e do seu sistema 

de valores, nomeadamente, da instituição vincular que, aliás, só seria extinta, 

definitivamente, em meados da década de 1860, e do predomínio de uma economia 

essencialmente rural”. 

 

 

                                                 
11

 In “A Elite Municipal do Funchal , Ponta do Sol e Porto Santo: Identificação e Perfil Sócio -Económico 
(1834-1878)”, Anuário do Centro de Estudos de História do Atlântico, nº 1, Funchal, 2009, p.515-657, em 
especial p. 594. 


