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Propriedade e proprietários da Graciosa,
séculos XV e XVI:

uma aproximação ao seu estudo
por  Rute Dias Gregório *

A história dos fundamentos da comunidade humana graciosense é uma histó-
ria mal conhecida, por razões sobejamente publicitadas.

A fonte indirecta clássica e incontornável para a história das primícias dos 
Açores, as Saudades da Terra de Gaspar Frutuoso, dedicou-lhe apenas uma dúzia de 
folhas pelo que se constata da 2.ª edição impressa de 19781. Acrescidamente, o texto 
original manuscrito de Frutuoso chega incompleto aos nossos dias, entre outros 2 no 
capítulo descritivo do interior graciosense 3. Ao que parece, estas ditas mutilações já 
se constatariam antes de 1613 e conjecturam-se fruto do labor de revisão/correcção 
do autor. Tal revisão/correcção terá chegado à rasura de folhas para uma futura 
substituição, tarefa que a morte repentina de Frutuoso acabou por não permitir 4.

É no entanto graças a este cronista das ilhas, baseado essencialmente em 
fontes orais, que os primeiros povoadores da Graciosa emergem, registando-se 
nomes como os dos capitães Pero Correia 5 (também dito “da Cunha”), fidalgo régio, 

* Universidade dos Açores. Centro de História de Além-Mar e Centro de Estudos Gaspar Frutuoso.
1  Gaspar Frutuoso – Livro sexto das saudades da terra. 2.ª ed. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta 

Delgada, 1978, pp. 307-332. Também Valentim Fernandes, na sua Descripção das ilhas do Atlântico, de 
1507, cartografando-a, apenas salienta no intróito a escassez de água que a caracteriza conjuntamente com 
o Pico e o Faial, deixando em branco o separador Graciosa ylha. AA, I, pp. 146 e 149.

2  João Bernardo de Oliveira Rodrigues – “O manuscrito original das Saudades da Terra”. In Livro primeiro 
das saudades da terra. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1984, CXXXVI-CXXXIX; 
CXLII-CLI.

3  Entre a descrição do interior graciosense (capítulo 44.º) e a descrição da ilha das Flores (capítulo 46.º), 
não sobreviveram as folhas que completavam o 1.º, ficou suprimido o capítulo 45.º que se infere dedicado 
à descoberta das Flores e, ainda, o início do próprio capítulo 46.ª que faz a descrição desta última ilha. 
Cf. Livro sexto…, pp. 332-333, notas 1; João Bernardo de Oliveira Rodrigues – “O manuscrito original 
das Saudades da Terra”…, CXLII; Idem – “Do Livro VI das Saudades da Terra”. In Livro sexto…, XX.

4 João Bernardo de Oliveira Rodrigues – “O manuscrito original…”, CXLII-CXLIII. Vide também nota 2.
5  Que Frutuoso dá por primeiro capitão. Livro sexto…, pp. 307, 314 e 315. Segundo o genealogista jorgense, 

João Teixeira Soares de Sousa, que se terá baseado em antigo manuscrito, Pero Correia da Cunha perdeu 
a capitania do Porto Santo que comprara a Bartolomeu Perestrelo, 2.º do nome, tendo vindo em 1485 
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e Duarte Correia seu filho 6; Fuão Barreto, por nós tomado pelo infeliz e incerto 
Duarte Moniz Barreto, natural do Algarve, que certos também identificam por 
capitão nos primórdios do povoamento 7; Vasco Gil Sodré (dito de África), natural 
de Montemor-o-Velho 8; Roque, Diogo e Jorge de Melo, cunhados do capitão Duarte 
Correia 9; Mundos Furtado de Mendonça10 que proviria da Madeira e outros11. Em 
finais do século XVI, os sobrenomes das famílias de maior destaque na Graciosa 
testemunhavam as ligações matrimoniais destes homens e seus herdeiros com mem-
bros de outras famílias, nomeadamente da dita ilha da Madeira mas também da 
Terceira, usando-se apelidos como Vasconcelos, Perestrelo, Mendonça, Ornelas, 
Câmara, Pacheco, Lima, Rodovalho, entre outros12.

Ainda na obra de Frutuoso, separados dos detentores de nomes de destaque 
e já na parte relativa à descrição topográfica costeira da ilha (atendendo a que a 
do interior ficou coarctada como atrás dissemos), emergem figuras, grande parte 
associadas a topónimos, que para o nosso caso particular são de destacar. Entre 
eles estão: João Dias que dá nome a um portinho Quinhentista em costa brava e 
mar com baixios sito a meia légua do Enxudreiro13; Afonso do Porto14, perpetuado 

com Iseu Perestrelo para a Graciosa. Alguns anos depois regressou ao reino, onde morreu em 1498/1499. 
Foi sepultado no Convento do Carmo, em Lisboa, na Capela de S. João, para onde posteriormente se 
trasladaram as ossadas de sua mulher. Cf. AA, 1981, III, pp. 14-15; 1981, V, p. 20. Informação coincidente 
com esta dá-nos Félix José da Costa, nomeadamente ao nível do lugar do enterramento. Cf., do autor 
citado, Memória estatística e histórica da ilha Graciosa. Angra do Heroísmo: Imprensa de Joaquim José 
Soares, 1845, pp. 121-122. Disponível em: http://books.google.pt.

6  Este capitão está confirmado por diploma régio, na carta de doação da capitania ao marechal D. Fernando 
Coutinho, de 28 de Setembro de 1507, por sua vez constante da confirmação a D. Álvaro Coutinho, de 
3 de Agosto de 1510. AA, vol. I, pp. 52-55 (do Livro das Ilhas). Para mais informes sobre a capitania 
da Graciosa, entre 1507 e 1734, cf. AA, IV, pp. 369-376; V, p. 279.

7  O próprio Frutuoso aventa este Fuão Barreto, numa certa versão da época, por capitão de metade da 
ilha, raptado e aprisionado por castelhanos. Cf., também, F. F. Drummond – Apontamentos topográficos, 
políticos, civis e eclesiásticos para a história das nove ilhas dos Açores…. Angra do Heroísmo: Instituto 
Histórico da Ilha Terceira, 1990, p. 320, nt. 8, remetendo para Frei Diogo das Chagas e, em épocas mais 
chegadas, Manuel Lamas – “Breve referência a aspectos administrativos e sociais durante o povoamento 
da Ilha Graciosa”. In Boletim do Museu de Etnografia da Graciosa. N.º 2 (Dez. 1987) p. 35.

8  Que também dão por primeiro capitão. Cf. Félix José da Costa – Memória estatística e histórica da ilha 
Graciosa. Angra do Heroísmo: Imprensa de Joaquim José Soares, 1845, pp. 119-120. Disponível em: 
http://books.google.pt.

9 Livro sexto…, p. 315.
10  Mundos Furtado de Mendonça fica registado em documento oficial coevo de 25 de Agosto de 1519, pelo 

qual D. Manuel lhe concede dois ilhéus para criação de cabras. Do mesmo ano lhe conhecemos o seu 
brasão de armas. AA, I, pp. 70-71; AA, X, pp. 481-482.

11 Todos eles constantes da crónica de Frutuoso. Livro sexto…, pp. 307-309, 315-316.
12 Livro sexto…, pp. 318-319 e 327.
13  Livro sexto…, p. 325. Não detectámos tal topónimo na Carta Militar de Portugal: Santa Cruz da 

Graciosa. Serviços Cartográficos do Exército, fl. 21, escala 1:25.000, elaborada com trabalhos de campo 
realizados em 1955.

14  Está publicado o testamento da sua provável 2.ª mulher, Inês de Ornelas, de 25 de Julho de 1525, esta 
filha de Álvaro de Ornelas e neta de Pedro Álvares da Câmara e Catarina de Ornelas, da Praia (Terceira). 
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em topónimo do século XVI que hoje ainda se referencia por Porto Afonso15; João 
Moreno ecoa na furna do mesmo nome sita na viragem da costa a Norte para 
Nordeste16; Gonçalo Rodrigues, homem rico e abastado, que nomeou a pesqueira 
de Quinhentos situada nas imediações da vila de Santa Cruz17; João do Cocho, 
muito fidalgo e rico18 que perderia um filho no trágico episódio juvenil dos ilhéus 
dos Homiziados, corria o ano de 154119; mas também Gonçalo Vaz, esquecido por 
Frutuoso, que ainda hoje nomeia canada a Nordeste da ilha, adiante de Porto Afonso, 
para Norte, e que é dado por parente do abastado e homem antigo João Fernandes 
do Sul 20, entre outros talvez possíveis de nomear.

Alguns destes escassos informes das primícias da ilha são posteriormente 
reproduzidos, e pouco acrescentados, se bem que por vezes em alguns aspectos 
desenvolvidos, nas crónicas de Frei Diogo das Chagas (1.º quartel do século XVII 
– após 1661), do P.e Manuel Luís Maldonado (1644-1711) e até do P.e António 
Cordeiro (1641-1722) 21. Não com pouca razão Francisco Ferreira Drummond 
tomaria por imperativo necessário o registo de informações, inclusive genealógicas, 
sobre esta ilha nas páginas que lhe dedicou nos Apontamentos topográficos, polí-
ticos, civis e eclesiásticos para a história das nove ilhas dos Açores…22.

Por ele sabemos que não deixaram descendência e, ainda, que Afonso do Porto também foi casado 
(1.as núpcias?) com Joana Rodrigues. Cf. Luís Conde Pimentel – “Nosso avô povoador”. In Boletim do 
Museu de Etnografia da Ilha Graciosa. N.º 5 (Jan. 1993), pp. 84-88.

15  Na confirmação cartográfica da descrição costeira de Frutuoso, este portinho de mar designado hoje por 
Porto Afonso é passível de fazer-se coincidir perfeitamente com o que o cronista regista por porto de 
Afonso do Porto. Cf. Livro sexto…, pp. 321 e 327 e Carta Militar de Portugal: Santa Cruz da Graciosa. 
Serviços Cartográficos do Exército, fl. 21, 1: 25.000, elaborada com trabalhos de campo realizados em 
1955. Sobre o topónimo e sua relação com o povoador graciosense ver Luís Conde Pimentel – “Nosso avô 
povoador”. In Boletim do Museu de Etnografia da ilha Graciosa. N.º 5 (Jan. 1993) pp. 73-84.

16 Livro sexto, p. 327.
17 Livro sexto, p. 328.
18 Livro sexto, p. 323.
19 Livro sexto…, pp. 321-324.
20  Ou João Fernandes Raposo, conhecido por João Fernandes “o do Sul Grande”. Cf. Luís Conde Pimentel 

–  “Nosso avô povoador”. In Boletim do Museu de Etnografia da Ilha Graciosa. N.º 5 (Jan 1993), p. 81. 
Este João Fernandes do Sul, assim designado, encontrámos em dois documentos, num deles constando 
algumas referências no âmbito da posse da terra. A expressão homem antigo advém da listagem feita no 
documento de 1492, a qual se intitula Omens amtygos que sabem da demarcaçam. Cf. Transcrição de 
Vanda Belém de “Carta de demarcação na ilha Graciosa”, de 1492. In Boletim do Museu de Etnografia 
da Ilha Graciosa. N.º 2 (Dez. 1987), p. 9; BPARAH. Famílias: Cartório dos Condes da Praia, mç. 11, 
n.º 1, fl. 8v.º-9.

21  Respectivamente, Espelho cristalino em jardim de várias flores. Ponta Delgada: Direcção Regional 
da Cultura / Centro de Estudos Gaspar Frutuoso – Universidade dos Açores, 1989, pp. 455-511; Fenix 
Angrence. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira, 1989, vol. I, pp. 155-156; História 
Insulana. S.l.: Secretaria Regional de Educação e Cultura, 1981, pp. 432-449.

22  Apontamentos topográficos, políticos, civis e eclesiásticos para a história das nove ilhas dos Açores. 
Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira, 1990, p. 328 e ss.
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Por outro lado, tal escassez na construção historiográfica sobre os primór-
dios da ilha Graciosa, hodierna e de tempos passados, também se deve em grande 
medida à dita e repetida ausência de fontes diplomáticas para os séculos XV e XVI 
(mais gravosas para Quatrocentos e para a 1.ª metade de Quinhentos), carência que 
para a ilha branca, tal como para as demais da dita periferia açoriana, se agrava de 
forma crucial.

Mas isso não significa que até nós não tenham chegado alguns registos, sem 
dúvida muito dispersos e com hiatos profundos, ao longo de anos levantados por 
vários pesquisadores, alguns de forma fortuita e até inesperada. Entre estes encon-
tramos essencialmente cópias, por vezes de épocas bastante posteriores, algumas 
sem qualquer certificação formal.

Para se fazer uma ideia, considere-se que os não mais do que apontamentos 
aqui registados sobre a propriedade e os proprietários de terra na Graciosa, parti-
cularmente confinados ao período entre 1492 e 1569? 23, cruzam documentos cons-
tantes dos arquivos regionais de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, da Horta, da 
Torre do Tombo e, no entanto, não ultrapassam a vintena de unidades… Se alguns 
estão publicados no Arquivo dos Açores, Livro das Ilhas e no Boletim do Museu 
de Etnografia da Graciosa, e por isso de acesso mais facilitado, outros nem tanto, 
porque ainda se apresentam manuscritos e nos depósitos de vários arquivos públicos 
geograficamente descontínuos.

É pois com base nos informes coligidos nestes últimos, cruzando-os com a 
cronística açoriana e com outros ensaios e estudos dos séculos XIX e XX que pre-
tendemos levar a bom porto este nosso levantamento. Entre os últimos trabalhos 
sobre a ilha, naturalmente destacamos a Memória estatística e histórica da ilha 
Graciosa, de Félix José da Costa, de 1845 24, a síntese de António Borges do Canto 
Moniz – Ilha Graciosa: descrição histórica e topográfica, de 1883 25, e o trabalho 
de António de Brum Ferreira – A Ilha Graciosa 26, de 1968. Já o pequeno manuscrito 
do Pe. Jerónimo Emiliano de Andrade, Memória para a história da ilha Graciosa, 
de 1828-1831, ainda continua a aguardar a nossa atenção 27.

É sabido que o processo de concessão das terras no arquipélago obedeceu ao 
regime das sesmarias. Este estará burocraticamente formalizado quiçá desde 1472, 
com evidências mais concretas a partir de 1475 (carta de João Leonardes de 18 de 

23  Tendo em consideração que Pero de Espínola já era falecido nesta altura e que o inventário de bens que 
ficaram, dele e de sua mulher, foi feito em 1574. Cf., respectivamente, Colecção Jorge Forjaz. Arquivo 
da Quinta das Mercês, Aucão que pos lljam d’espindolla como admjnistrador d’alma de Francisco 
d’espidolla que deus tem Amte o senhor oujdor Gaspar velloso, vila da Praia, Graciosa, 1569.12.03 e 
Boletim do Museu de Etnografia da Ilha Graciosa. N.º 2 (Dez. 1987), p. 46. Pelo dito inventário sabemos 
que o seu filho mais velho, Leão de Espínola, tinha já 41 anos (nascendo por volta de 1533).

24 Angra do Heroísmo: Imprensa de Joaquim José Soares, 1845. Disponível em: http://books.google.pt. 
25 Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, 1981.
26 Lisboa: Instituto de Alta Cultura: Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, 1968.
27 Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Fundo Ernesto do Canto, cota 70.
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Agosto) e objectivamente em curso a partir do dito 1.º regimento das dadas, de 
D. Beatriz, datável entre 1470 e 1482 e que penso ser do período mais tardio 
da sua administração. A confirmá-lo estará a cronologia das primeiras cartas e 
registos das dadas que chegaram aos nossos dias, datando de 1482 e 1483 e que 
emergem de forma significativa nesta década de 80. Antes disso, o processo não 
fica documentado para os primeiros tempos e os sugestivos termos da cronística, 
assentes em expressões como tomadas de terra ou tomou e/ou tomaram sua terra, 
podem querer significar um processo inicial de apropriação individual das terras por 
parte dos recém-chegados, posse só posteriormente protegida por registos e cartas. 
Exemplos deste procedimento confirmam-se para a ilha Terceira, até em épocas 
mais tardias. Em suma: é bem provável ter existido um “pré-período” de concessão 
formal de terras, no qual o registo não existia, e que nas ilhas de maior precocidade 
de ocupação chegou a deixar vestígios na dita década de 80 28.

No tocante à Graciosa, as referências explícitas a concessões em sesmaria 
são limitadíssimas e indirectas, reduzindo-se a um documento constante do Livro 
14 das doações de D. João III e publicado no Arquivo dos Açores 29. Por ele se sabe 
que determinadas terras, uma com 80 e outra com 13 braças de largura, haviam sido 
concedidas, no lymyte do parcell (sic) 30, ao alcunhado por Pernas Daaço e a Luís 
Pires. Por não se terem tornado produtivas no prazo prescrito dos 5 anos, em con-
junto foram concedidas na mesma forma de sesmaria, pelo capitão, a Nuno Martins, 
almoxarife. Tudo isto ocorre antes de 1519, altura em que a terra já era produtiva e 
o seu último sesmeiro se via obrigado a entregá-las aos frades do Mosteiro de Nossa 
Senhora da Graça de Lisboa, a quem os primitivos sesmeiros teriam dado as terras. 
Possivelmente pela legalidade dos direitos dos frades, mais ainda pela procuração 
do vigário de Tomar e da Ilha no documento invocada, acrescidos da ameaça de 
excomunhão, o referido mosteiro ficou então de posse da terra até ao ano de 1528, 
o que se concretizou por aforamento a Diogo Fernandes – clérigo.

Não estamos aqui perante nada de novo no tocante às formas e preceitos da 
concessão em sesmaria, aos termos da perda de direitos sobre a terra, às possibi-
lidades de reedição da dada (reedição esta que, cumprindo-se carta de D. Manuel, 
passou a caber exclusivamente ao Rei a partir de 1496 31), nem tão pouco em relação 
à tipologia contratual da exploração indirecta. Nova é sim esta pretensão e domínio 
sobre terras arquipelágicas, em época tão recuada, por parte de um mosteiro lisbo-
nense que, para além disso, assumiu uma feição de posse sobre a terra sesmada nada 
usual nas ilhas. Invocando-se as terras como perten-centes à Igreja, naturalmente 

28  Fazendo fé em Gaspar Frutuoso que as referencia para S. Miguel, Ponta Delgada e Água de Pau, neste 
ano. Cf. Rute Dias Gregório – “Formas de organização do espaço”. In História dos Açores: do descobri-
mento ao século XX. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, 2008, vol. I, p. 113.

29 AA, V, pp. 128-129.
30 Inquiro-me se não se trata do Pontal, bem no meio interior da ilha.
31 AA, vol. XII, pp. 389-390 e 392-393. Cf.  Rute Dias Gregório – Terra e fortuna…, p. 136.
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fruto de antigas concepções a propósito de imunidades e privilégios, o dízimo não 
foi pago durante os 8 anos em que o mosteiro permaneceu na respectiva posse. 
Em 1528, ao ser-lhes confirmado o estatuto de realengas, e perante a evidência 
dos frades as possuíram sem licença régia, estas acabaram por ser doadas pelo Rei 
a Francisco de Resendes, genro do sesmeiro anteriormente espoliado pelos ditos 
frades (Nuno Martins, almoxarife) 32.

A par das acabadas de referir concessões em sesmaria, e dos pouco comuns 
desenvolvimentos posteriores ao nível da posse e dos direitos sobre a terra em 
questão, para a Graciosa conhece-se ainda mais uma concessão régia de terra feita 
a Gonçalo Rodrigues e outra, de dois ilhéus, a Mundos Furtado de Mendonça. 
Datadas de 11 de Outubro de 1515 33 e 25 de Agosto de 1519 34, respectivamente, 
estas têm a particularidade de não invocar o regime de sesmaria, nem tão pouco a 
primeira e mais antiga, que também nasce de um processo de perda de direito de 
posse por se ter tratado de uma compra e venda de terra em litígio (proibição con-
forme às Ordenações do Reino).

A mesma omissão consta de documento datado de 8 de Agosto de 1492, este o 
mais antigo auto de demarcação de terras que se conhece para todo o arquipélago 35. 
Por ele se regista que Afonso de Matos, ouvidor, Gregório Lourenço, escudeiro do 
donatário e escrivão do referido ouvidor, João Rodrigues, escudeiro da mesma Casa 
e meirinho, Nuno da Silva e Duarte Nuno, moradores na ilha Graciosa, com Diogo 
Vaz, tabelião da vila de Santa Cruz, demarcaram as terras do referido como senhor 
Diogo da Silva. Esta propriedade é definida nos limites e confrontações com terras 
de Pero Anes Cansado 36 e de Diogo Anes da Serra Branca (referência toponímica 
repetida por Frutuoso e que chegou aos nossos dias 37), bem como se localizam 
geograficamente entre quatro picos: o da Silva, o do Temujo ou Tumujo (não estarei 
certa se poderá tratar-se do monte do Tamujal referido por Drummond 38), o de João 
de trosylhas e o Pico das Ligas, este último ao que consta ainda hoje reconhecido 
na toponímia local 39. Constitui-se tal propriedade Quatrocentista, ao tempo e pelo 
menos em parte, acessível por caminho feito, bem por possuidora de eiras omde ora 

32 AA, V, pp. 128-129.
33 AA, I, pp. 65-66.
34 AA, I, pp. 70-71.
35  Transcrito por Vanda Belém e anotado por Luís Conde Pimentel, “Carta de demarcação na ilha Graciosa”, 

de 1492. In Boletim do Museu de Etnografia da Ilha Graciosa. N.º 2 (Dez. 1987).
36  Esta é a leitura que faço do documento, oportunamente reproduzido em fotografia no dito trabalho, 

pp. 11-14.
37  Em 1845, Félix José da Costa referencia os 14 moios de campo que esta serra compreende de pastos 

públicos dos moradores. Não deixa também de referir que tal espaço, há mais de 100 anos (anterior a 
1745), era logradouro dos proprietários, passando depois a propriedade do concelho. Cf. Autor citado, 
p. 12, disponível em http://books.google.pt.

38 F. F. Drummond – Apontamentos topográficos…, p. 313.
39  Luís Conde Pimentel – “Um documento inédito do século XV”. In Boletim do Museu de Etnografia da 

Graciosa. N.º 2 (Dez. 1987), p. 10.
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debulham (estava-se em Agosto), o que demonstra já o respectivo aproveitamento 
produtivo. O que fica omisso, como dissemos, é a forma da sua obtenção e respec-
tiva cronologia, quando estamos certos de que não se tratava, no todo, de uma terra 
em matos maninhos.

Em suma, no tocante aos processos de obtenção da terra nos primórdios da 
ocupação graciosense, entre 1492 e 1528 estão documentadas sesmarias e, ainda, 
doações régias que não referenciam tal regime. Fora disto emergem, então, referên-
cias a heranças e partilhas, dotes de casamento e escrituras de compra e venda. Com 
as suas especificidades, que têm a ver mais com os protagonistas e as circunstâncias 
destes, os processos documentados reflectem as acostumadas formas de aquisição 
da terra no arquipélago de Quatrocentos e Quinhentos e, também, idênticos pro-
blemas na afirmação do direito de propriedade que passam pelas referidas demar-
cações, mas também por demandas e conflitos.

Incida-se agora um pouco mais nos proprietários e na composição do seu 
património.

Segundo Luís Conde Pimentel, a propriedade referenciada no documento de 
1492 situava-se na que se veio a chamar Terra do Conde. Tal topónimo adviria do 
respectivo proprietário, o dito Diogo da Silva 40, primo de Nuno da Silva morador 
da Graciosa, o qual Diogo da Silva acabará por ser feito Conde de Portalegre em 
1496 (4 anos depois da data da demarcação). O próprio Frutuoso não deixaria de 
referenciar este apelido Silva, comum na ilha, como proveniente do dito Nuno da 
Silva primo coirmão do conde de Portalegre 41. Em 1562 as já designadas por terras 
do Conde seriam dos herdeiros de Sebastião de Morais, este, ao que consta, morador 
falecido no Machico em 1525 e irmão de Francisco de Morais da ilha Terceira 42.

Para além das ligações familiares, estatutos sociais, proveniências/ligações 
geográficas e locais de residência que estes informes nos trazem, tanto nas origens 
como na segunda metade do século XVI, pelas situações em presença é de 
destacar uma particularidade: há proprietários ausentes da ilha, no caso, no Reino 
e na Madeira. Relativamente à Madeira não se trata de caso isolado. Também 
D. Isabel da Silva, viúva de Mendo de Brito e moradora no Funchal, com sobrinho 
na Graciosa (Diogo Pereira da Silva, morador de Santa Cruz), em 1577 continua a 
zelar pela sua fazenda na ilha, a qual mandava arrendar e aproveitar 43.

A ausência de outros proprietários na Graciosa se pôde ainda constatar 
em estudos de propriedade sobre a Terceira. Certos terceirenses da 1.ª metade do 

40  Sobre Diogo da Silva (c. 1430-1504.02.20), casado com Maria de Ayala, filha de Garcia de Herrena, 
senhor de Lançarote, Forte Ventura e Gomera nas Canárias, ver Portugal - Dicionário Histórico, Coro-
gráfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico, vol. V, p. 897. Edição digital: 
http://www.arqnet.pt/dicionario/portalegre1c.html.

41 Livro sexto…, p. 319.
42 Luís Conde Pimentel – “Um documento…”, pp. 15-16.
43 BPARAH. Famílias: Cartório dos Condes da Praia, mç. 8, n.º 14.



Rute Dias Gregório

646

século XVI são detentores de terra na ilha branca: Diogo Paim 44 e Branca da 
Câmara, da Praia, confirmam-se como proprietários de 4 ou 5 moios de terra desta-
pada, aquando da morte de Branca em 1520, mas também em 1540; Duarte Paim, 
filho de ambos, é dotado em 1530 com terra no Campo da Corte Chã 45; Gonçalo 
Ferreira, da Praia, tinha ali bens e mesmo um feitor em 1547 46.

Mas é claro que também há proprietários residentes na ilha, na grande sua 
maioria, conforme os registos disponíveis e como temos vindo indirectamente a 
arrolar. Não podemos identificar nem enunciar todos quantos este levantamento 
concretizou, vários até consubstanciados em documentação sua contemporânea. 
Por isso, tomaremos por referência algumas figuras, emblemáticas porque histori-
camente reconhecidas como pertencentes ao grupo dos primeiros da ilha, e incon-
tornáveis porque melhor documentados pelas fontes coevas.

Iniciemos por João Moreno, o referido que já dava nome a uma furna no 
tempo de Frutuoso. É conhecido e está publicado o seu testamento, datado de 
10 de Janeiro de 1536, a partir de cópia do ano de 1741 47. Por estes se sabe ser 
cavaleiro régio, que nasceu em Valezim, na Serra da Estrela, de onde terá vindo, nas 
suas próprias palavras, muito mosso. Era filho de um homónimo João Moreno e de 
Maria Rodrigues 48. Casou com Maria Freire, já falecida em 1536, com quem erigiu 
a Ermida de Jesus ou do Bom Jesus, diante do Cruzeiro. Pelo testamento emerge 
um proprietário atento e cuidadoso com a gestão dos bens, referindo o seu livro de 
lembranças e a existência de conhecimentos, tal como invocando o inventário de 
bens feito por morte da mulher. No entanto, poucas propriedades regista na cédula e 
talvez por isso mesmo. Faz referência a um cerrado grande na ilha, a casas e rendas 
destas que parece administrar em nome órfãos (netos?), a um escravo goanno (sic) 
grande que parece ter sido alforriado e ainda refere a sua legítima, avaliando-a em 
100$000 com os ganhos do tempo entretanto passado 49. Seria interessante compa-
rarmos este valor da herança com o dos bens entretanto adquiridos com a vinda para 
a ilha, mas até ao momento tal não é passível de concretização.

44  Diogo Paim, em 1527 e 1528, referencia quatro moios de terra na Graciosa, sitos à serra, destapados e 
que nada haviam rendido porque não houvera quem os arrendasse. Em 1540, nos que já são dados por 
cinco moios, diz-se que a terra apenas rendia 3 moios de trigo por estar destapada. BPARAH. Judiciais: 
AAAH, mç. 423, n.º 6, fls. 88, 106 e 139v.

45  BPARAH. Monásticos: Tombo do Convento de Jesus da Praia, fls. 8v-9; Rute Dias Gregório – Terra e 
fortuna…, p. 279, nt. 659.

46  BPARAH. Famílias. CMD, mç. 1, doc. 11. Pelo testamento sabemos que tinha direitos sobre terra no 
Quitadouro, na Graciosa. Esta estava na posse de um Gonçalo Ferreira, o que se atesta por doc. de 
1547.I.18. BPARAH. Famílias: CCP, mç. 5, pasta 13, fl. 2v.

47  Com aprovação de 1541. Publicado por Luís Conde Pimentel – “Nosso avô povoador”. In Boletim do 
Museu de Etnografia da Ilha Graciosa. N.º 4 (Dez. 1990), pp. 16-21.

48  Luís Conde Pimentel – “Nosso avô povoador”. In Boletim do Museu de Etnografia da Ilha Graciosa. 
N.º 4 (Dez. 1990), pp. 9, 19 e 21.

49  Luís Conde Pimentel – “Nosso avô povoador”. In Boletim do Museu de Etnografia da Ilha Graciosa. 
N.º 4 (Dez. 1990), pp. 17, 19 e 20.
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Uma outra figura de impacto na Graciosa é Francisco de Espínola, falecido 
cerca 22 de Dezembro de 1542 50. Designa-se por fidalgo do hábito de Santiago 
e é já viúvo quando faz testamento nas suas casas, em Santa Cruz da Graciosa, 
a 14 de Agosto de 1542. Cópia da sua cédula, do século XVII (1611), pode ser 
consultada na BPARAH, tal como a certidão das partilhas na parte que coube à 
capela por ele instituída51. Também tive o privilégio de aceder a documentação 
constante do arquivo particular de Jorge Forjaz, de 1569, sobre demanda relativa 
à mesma capela52. Pela cédula testamental sabemos que determinou a divisão em 
3 partes da sua metade dos bens do casal: uma parte para seu sobrinho e testa-
menteiro, Pero de Espínola, morador na Graciosa; outra para sustento e herança de 
2 filhas naturais menores de 7 anos, Leonor e Francisca de Espínola (as quais tinha 
da ligação com Francisca Fernandes, mulher solteira) e outra ainda para a insti-
tuição da referida capela.

É sobre a composição do quinhão da capela que estamos melhor informados: 
um cerrado com lagoa, casa, cerrados das eiras e mais cerradinhos, de 48 alqueires; 
um moio e 45 alqueires de terra na grota e área dos Vimiais, junto à dita ladeira do 
telheiro e confrontante com caminho do Pontal; 31,5 alqueires de biscoito plantado 
e por plantar de vinha onde se chamava o basello, com cerradinhos por trás; 25 
alqueires de terra no Quitadouro; 50 alqueires de terra nos Vimiais; as casas do pro-
prietário, que se discriminam: a salla tereira com a torre que partia com a câmara, 
que foi de Afonso Correa, anexa ao cerrado das figueiras defronte das ditas casas, 
bem como à casa da atafona 53.

Tratam-se sem dúvida de dados parciais, correspondentes a 1/3 da sua metade 
dos bens, infelizmente não avaliada para podermos ter uma ideia mais precisa sobre 
o nível da respectiva fortuna. Não obstante, a casa torreada que pouquíssimas vezes 
emerge na documentação disponível da época, mesmo para a ilha Terceira, traduz 
perfeitamente o estatuto e a riqueza deste proprietário. Para mais, além da edifi-
cação de uma capela na dita igreja maior e a instituição de vínculo são, também, 
conformes a um estatuto e património de relevo. Por fim, a posse de escravos, não 
arrolados mas referidos no testamento: escravas, mais do que uma, mas sem as 
conseguirmos contabilizar, e Alexandre. Estes além de Bárbara e Jusarte alforriados 
por sua mulher 54. Comparativamente com os dados sobre o número de escravos por 

50  Dia em que, em Santa Cruz da Graciosa, se regista que estava encomendado pêra o leuarem a sepultura. 
BPARAH. AAAH, mç. 248, n.º 8, fl. 3.

51  BPARAH. Judiciais: AAAH, mç 248, n.º 8. De referir que, para além de instituição vincular na forma de 
capela, conjuntamente com sua mulher também mandou edificar uma capela que, em 1542, regista como 
mandarão fazer na Igreja grande. Idem, fl. 4.

52  Colecção Jorge Forjaz. Arquivo da Quinta das Mercês, Aucão que pos lljam d’espindolla como admjnis-
trador d’alma de Francisco d’espidolla que deus tem Amte o senhor oujdor Gaspar velloso, vila da Praia, 
Graciosa, 1569.12.03.

53 BPARAH Judiciais: AAAH, mç. 248, n.º 8, fls. 22-24.
54 BPARAH. Judiciais: AAAH, mç. 248, n.º 8, fl. 9.
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proprietário, calculados para a Terceira da 1.ª metade do século XVI, podemo-lo 
enquadrar nos grupos mais abonados nos quais se integrariam 6% a 17% dos deten-
tores de escravos apurados na ilha de Jesus Cristo 55.

Mas o apelido Espínola, que Frutuoso também regista na Graciosa, é dado 
como proveniente de Pero de Espínola, sobrinho e herdeiro do atrás referido Fran-
cisco, ambos filho e irmão, respectivamente, de António de Espínola morador na 
Madeira 56. Por sua vez, o referido Pero Espínola consorciou-se (cerca de 1530/32) 
com Catarina da Veiga, filha de Diogo Martins e Inês Pires da Veiga. O inventário 
por morte do dito Pero de Espínola e sua mulher, esta já falecida em Setembro de 
1574 e Pero Espínola pelo menos antes de 3 de Dezembro de 1569 57, encontra-se 
publicado 58. Por ele temos uma ideia clara do nível da fortuna em causa, apresen-
tados que ficam os valores do dinheiro, dos escravos, do móvel, das alfaias de cozi-
nha, do gado e da raiz, esta composta por casas e terras. Entre os mais bens de raiz 
sitos na Graciosa, são também de destacar os bens e quinta que herdaram de 
António de Espínola no Funchal 59. No cômputo geral, sem considerarmos débitos 
nem créditos, apurámos para Pero Espínola e um património avaliado em 1.195$000, 
orçando o imóvel em 1.092$000.

Detenhamo-nos então um pouco mais nos bens dos sogros de Pero de Espí-
nola, progenitores de Catarina da Veiga: os ditos Diogo Martins (que Drummond 
apelida Ferreira) e Inês Pires da Veiga.

Segundo Francisco Ferreira Drummond, Diogo Martins chega à ilha com a 
família embarcado num navio de mercancias, bem abonado em termos de fazenda, 
a partir da qual veio a adquirir muitas terras 60. No Arquivo de Ponta Delgada, Fundo 
Ernesto do Canto, encontra-se um fragmento do seu inventário, feito na Graciosa 
em 21 de Outubro de 1546 61. Afortunadamente, e tanto quanto pudemos constatar, 
está completo no arrolamento e quase completo na avaliação dos bens imóveis, 
carecendo no entanto dos registos dos móveis. Para mais, no Arquivo de Angra do 

55  Rute Dias Gregório – Terra e fortuna nos primórdios da humanização da ilha Terceira, 1450?-1550. 
Ponta Delgada: CHAM, 2007, p. 211; Rute Dias Gregório – “Escravos e libertos da ilha Terceira na 
primeira metade do século XVI”. In Avelino de Freitas de Meneses e João Paulo de Oliveira e Costa 
(coord.) – O reino, as ilhas e o mar oceano: estudos em homenagem a Artur Teodoro de Matos. Lisboa/
Ponta Delgada: CHAM, 2007, p. 447 e passim. 29% dos detentores possuía 1 escravo, 35% 2 a  3, 17% 
4 a 5, 6% 6 a 7, 5% 8 a 9 e 8% 10 e mais escravos.

56 Boletim do Museu Etnográfico da Graciosa, n.º 2 (Dez 1987), p. 56.
57  Data em que seu filho, Leão de Espínola, emerge como administrador da capela do tio-avô, Francisco de 

Espínola. Colecção Dr. Jorge Forjaz. Arquivo da Quinta das Mercês. Aucão que pos ljam d’espindolla…
58  Luís Conde Pimentel – “Um inventário do século XVI”. In Boletim do Museu de Etnografia da Ilha 

Graciosa. N.º 2 (Dez 1987) 46-59.
59  Documento publicado por Luís Conde Pimentel – “Um inventário do século XVI”. In Boletim do Museu 

de Etnografia da Ilha Graciosa. N.º 2 (Dez 1987), p. 56.
60 Francisco Ferreira Drummond – Apontamentos topográficos…, p. 329.
61 BPARPDL. FEC: Colecção de documentos originais, mç. 1.
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Heroísmo, no Cartório dos Condes da Praia, existe também um acordo e partilhas 
entre seus herdeiros, celebrado em 18 de Janeiro de 1547 (cópia datada de 1589) 62.

Os bens de raiz existentes à morte do proprietário Diogo Martins (Tabela I) 
são compostos por assento de casas, em que entravam casa de pastell e casa de 
cozinha, casas ditas sobradas e térreas, pegadas, telhadas, feitas de pedra e barro, 
rebocadas por dentro e com o que penso serem lajes por fora, com charco, currais, 
eiras, palheiro, chiqueiro de porcos e covas para o trigo. Atrás deste assento ou 
assentamento, assim mesmo designado, ficava ainda um pomar cercado por muro 
em redor, com laranjeiras, limoeiros, limeiras, cidreiras, pereiras, macieiras, 
pereiros, marmeleiros, figueiras he outras arvores de toda çorte. Nas imediações da 
dita parede do pomar localizava-se ainda um cerrado grande com poço no interior 
e dois cerradinhos 63. Este espaço constituía a área de residência da família, dita 
assento ou assentamento, como referimos, unidade espácio-organizacional típica 
que já registámos na ilha Terceira da 1.ª metade do século XVI e que constitui, por 
excelência, a área mais “aconchegante” das famílias e no caso o centro da unidade 
de exploração económica em presença 64. Trata-se este de um espaço rural, que o

Tabela I
Avaliação dos bens de Diogo Martins, 1546

Imóvel Localização Avaliação 
formal Avaliação não formal

Casas do assento e anexos Campo, Corte Chã 120$000 —

Pomar Campo, Corte Chã  70$000 Não se avalia, mas critica-se a 
avaliação formal

Cerrados (3) Campo, Corte Chã  90$000 —
Terras de pão, 10 moios Campo, Corte Chã 900$000 2.000$000

Terra Campo, Corte Chã — Anota-se que valia muito mais 
do que 70$000 o moio

Cerrados Campo, Corte Chã — —

Terra do cerrado Campo, Corte Chã — Não se avalia, mas critica-se a 
avaliação formal

Terra, 4 moios Pico do Timão  20$000 70$000
Biscoitos, 4 moios Concelho da Praia 120$000 Anota-se que valia mais

1.320$000 2.470$000

62 BPARAH. Famílias: Cartório dos Condes da Praia, mç. 5, pt. 13.
63 BPARPD. FEC: Colecção de documentos originais, mç. 1.
64  Rute Dias Gregório – Terra e fortuna nos primórdios da humanização da ilha Terceira (1450?-1550). 

Ponta Delgada: CHAM, 2007, pp. 255-256 e 294-295.
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acordo entre herdeiros de 1547 diz situar-se no campo na cortechã 65 (ao que sabe-
mos, ambos topónimos ainda hoje referenciados na Ilha Graciosa).

Além do referido assento de casas com pomar e cerrados, fica também arro-
lada uma terra de cereal com 10 moios, o que se pode traduzir numa dimensão 
entre 53,4 e 58,6 ha (usando, respectivamente, as medidas das 105 e das 110 braças 
em quadra por moio, que recolhemos para a ilha Terceira 66 e porque não nos foi 
possível detectar elementos de equivalência ao nível da agrimensura da Graciosa 
dos primeiros tempos). Para mais, acrescem os designados por cerrados da vinha 
e da ladeira, contíguos, todas estas propriedades sitas no concelho de Santa Cruz. 
Ainda se inventariam 4 moios de terra murada no Pico do Timão, topónimo hoje 
identificável, e outros 4 moios sitos à, então recentíssima, vila da Praia (desde 1 de 
Abril de 154667, sendo que o inventário é de Outubro do mesmo ano).

Com base nestes documentos, orça-se o valor dos imóveis em, aproximada-
mente, 1.320$000. Faz-se este somatório com base em informes que excluem duas 
terras e dois cerrados da avaliação (e embora se saiba o valor de cada moio não se 
lhes conhece medida) e as terras de 10 moios foram avaliadas por nós em função o 
seu tamanho e do valor definido por cada moio pelos avaliadores. Para mais, prati-
camente todos os itens da avaliação apresentam notas laterais que objectivamente 
questionam as valorações apresentadas. Sobre a terra maior, avaliada a 90$000 o 
moio, se diz que no mínimo deveria tê-lo sido a 200$000; 4 moios de biscoitos com 
casas e assentos são avaliados em 120$000, quando se contrapõe tal valor só para 
as benfeitorias. Tendo por base esta 2.ª avaliação anónima e não datada, poderíamos 
atingir no mínimo um valor global de 2.470$000.

De esclarecer, ainda, que o valor da legítima de pai, referente ao imóvel eque 
coube a Guiomar da Veiga, ou Jerónima do Espírito Santo, freira no Faial, atingiu 
o valor de 195$000. Reconhecendo 3 filhos herdeiros, pode-se apurar um valor no 
mínimo à volta dos 585$000 só para as legítimas paternas dos bens de raiz. E se 
desconhecemos a composição do móvel, bem como a respectiva valoração, pode-
mos acrescentar que envolveriam cerca de 6 escravos, 4 deles nomeados: Gaspar, 
Isabel, Luzia e seu filho, mulatinho, João 68. As considerações tecidas atrás, sobre a 
inclusão destes proprietários numa percentagem de 6% do universo dos detentores 
de escravos da ilha Terceira são também aqui válidas69.

65 BPARAH. Famílias: Cartório dos Candes da Praia, mç. 5, pt. 13.
66  A medida das 105 braças em quadra equivale a 231 × 231 m = 53361 m2 ou 5,34 ha. A medida das 110 

braças em quadra equivale a 242 × 242 m = 58564 m2 ou 5,86 ha. Rute Dias Gregório – Terra e fortuna…, 
pp. 259-263.

67 AA, 1980, I, 321-323.
68 BPARAH. Famílias: Cartório dos Condes da Praia, mç. n.º 5, pt. 13.
69 Remete-se para a nota 55 deste estudo.
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No cômputo geral, e sem nos alongarmos em mais análises 70, os proprietá-
rios visíveis da ilha branca, no caso todos falecidos até meados do século XVI, 
possuem fortunas muito equivalentes às que considerámos como “grandes fortunas” 
na Terceira no mesmo período, num intervalo de avaliação que orçaria os 800$000 
e os 1.200$000. Nalguns casos até ultrapassam tais níveis, como é o caso de Diogo 
Martins. Mas não ficaria talvez tão acima deles para podermos vir a enquadrá-lo no 
patamar que também designámos por híper-fortunas da ilha de Jesus Cristo, no qual 
contextualizámos os capitães, seus descendentes directos e Pero Anes do Canto. 
Para este último, que deixou quase tanta fazenda por vincular como aquela que 
fundamentou a instituição de 3 morgadios, estimou-se o valor de apenas um deles 
em mais de 1.340$000 71. Por tudo isto, classificar provisoriamente os citados patri-
mónios graciosenses como “grandes fortunas” parece-nos a opção mais acertada.

Para terminar, podemos ainda afirmar que no âmbito da micro análise incidente 
na composição/estruturação dos patrimónios, incluindo os sistemas de exploração 
e produção que aqui ficaram omissos, os dados e conclusões obtidos neste estudo 
parecem conferir com os levados a cabo, para idêntico período, noutros espaços dos 
Açores nomeadamente na ilha Terceira. Não obstante, importa continuar a desven-
dar e aprofundar tais processos e protagonismos a partir da documentação coeva, 
no encalço de uma construção fundamentada da história local da ilha Graciosa.
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