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Regulating the sesmarias in the Atlantic Ocean: the actions of the first donataries 

 

Throughout the 15th century, the Portuguese employed in the Atlantic archipelagos a model of 

administrative, territorial and economic organisation that would subsequently be applied to 

other areas of the empire. Following the royal practice of encouraging the use of the land, this 

process of colonisation used the allotment of lands by sesmarias as a way of fostering the 

arrival of new settlers and thus ensuring the economic profitability of an unknown area. The 

dukes of Viseu, first donataries of the Atlantic islands, charged captains with the distribution of 

lands to those willing to farm them during a pre-established period of time. If after that period 

the results were good, the sesmarias system implied the permanent possession of those lands, a 

perpetual and inalienable right. Though the captaincies' letters of donation gave captains the 

possibility of allotting land, the fact is that the islands' donataries did not refrain from 

intervening directly in that matter nor from legally regulating the sesmarias system whenever 

they deemed it necessary. In this presentation, I shall examine the regulations issued by the 

house of Viseu, as Donatary, for the distribution of land, comparing them and the changes made 

to the sesmarias system in the Madeira, Azores and Cape Verde archipelagos. 

 

 

Regulamentar as sesmarias no Atlântico: a acção dos primeiros donatários 

 

Ao longo do século XV, os portugueses puserem em prática nos arquipélagos do Atlântico um 

modelo de organização administrativa, territorial e de exploração económica que seria 

posteriormente aplicado a outras áreas do império. Seguindo a prática da coroa de incitamento 

ao aproveitamento da terra, este processo de colonização utilizou a data de terras em regime de 

sesmaria como forma de estimular a ida de novos colonos e assim garantir a rentabilização 

económica de um espaço desconhecido. Os duques de Viseu, donatários das ilhas, 

responsabilizaram os capitães pela distribuição de terras a todos os que as cultivassem num 

período de tempo pré-estabelecido. Se após este período os resultados fossem positivos, o 

sistema de sesmarias pressupunha a posse definitiva dessas terras, um direito perpétuo e 

inalienável. Apesar de as cartas de doação das capitanias darem aos capitães a faculdade de “dar 

de sesmaria”, o facto é que os donatários das ilhas não deixaram de intervir directamente nesta 

questão e de regular juridicamente o sistema de sesmarias sempre que acharam necessário. Ao 

longo desta comunicação analisarei os regimentos dos donatários da casa de Viseu que 

regulamentavam a distribuição de terras, comparando as suas intervenções e as modificações 

feitas ao sistema de sesmarias nos arquipélagos da Madeira, Açores e Cabo Verde. 

 


