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Land and population: a comparative study between São Paulo do Muriahé and Santa Maria 

de Adaúfe, in the 19th century 

 

Comparative studies that take the Portuguese knowledge as reference to rethink interests related 

to the use and possession of land, as well as the relationship between land and individuals 

involved in it, are almost inexistent among us in order to ponder the Brazilian past. This 

deduction reinforces the need to cast a new light and interpretation of documental data collected 

in distant countries overseas, though intensely bound historically. Despite having completely 

different features from an ethical, social, economic and cultural point of view, these societies 

are often seen as a standard model to define the effects generated by the occupation, distribution 

and use of the land on both sides of the Atlantic. Therefore, the goal of this presentation is to 

compare the forms of land use and the demographic composition of residents in the Minho 

region (Portugal), in the parish of Santa Maria de Adaúfe to be more precise, and in the Forest 

Zone of Minas Gerais (Brazil), specifically the parish of São Paulo do Muriahé, in the 19th 

century. The main sources used for this examination have been the parish land records, the 

probate inventories, the wills and parish registers (in what concerns the Brazilian region); and 

the Remission of Leases and parish registers (in what concerns the Portuguese region). We 

believe that this research can be useful to re-evaluate the forms and means of access to the land 

on both sides, not as something isolated but understood from the relationships established by 

those who dwell in this land. 

 

 

Terra e população: uma análise comparada entre São Paulo do Muriahé e Santa Maria de 

Adaúfe, no século XIX 

 

Os estudos comparativos que tomam como referência o conhecimento português para repensar 

os interesses ligados ao uso e posse da terra, bem como a relação desta terra com os sujeitos 

envolvidos, são praticamente inexistentes entre nós para se pensar o passado brasileiro. Tal 

dedução reforça a necessidade de lançar uma nova luz e interpretação de dados documentais 

levantados em países distantes além-mar, mas ligados historicamente de maneira intensa. 

Mesmo possuindo características totalmente diferentes do ponto de vista ético, social, 

econômico e cultural, muitas vezes, estas sociedades são tomadas como modelo padrão para  

definir os efeitos gerados pela ocupação, distribuição e aproveitamento da terra nas duas 

margens. Assim, com a intenção de melhor entender esta realidade, teremos como objetivo nesta 

comunicação analisar de forma comparada as formas de uso da terra e a composição 

demográfica dos moradores da região do Minho (Portugal), mais precisamente a freguesia de 

Santa Maria de Adaúfe, e da Zona da Mata Mineira (Brasil), especificamente a freguesia de São 

Paulo do Muriahé, no século XIX. Para esta análise serão utilizados como fontes principais, os 

Registros Paroquiais de Terra, os inventários pós-mortem, os testamentos e os registros 

paroquiais para a região brasileira; e a Remissão dos Foros e os registros paroquiais, para a 

região portuguesa. Acredita-se que esta pesquisa poderá servir para melhor repensar as formas e 

os meios de acesso à terra em ambas margens não como algo isolado, mas que deve ser 

entendido a partir das relações instituídas pelos que nesta terra residem. 


