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As cartas de doação das capitanias e dos forais de 1534 a 1536
constituem os primeiros pilares do ordenamento jurídico do Brasil1 . O preâmbulo dos textos da doação das capitanias enumera
os fins a alcançar com esta medida e os meios de o conseguir.
O fim é a dilatação da fé e do império: povoar a terra para se
trazerem à fé os naturais da terra, e para se colher o proveito
que resultaria do aumento da população e consequente aproveitamento da terra. O meio escolhido para perseguir este fim foi a
adopção do sistema de capitanias que consiste em confiar a um
capitão donatário uma determinada porção de território para ser
aproveitado e povoado. Mas de que falamos quando falamos de
doação de uma capitania?
Para tentar responder a esta pergunta é preciso ter presentes
as Ordenações Manuelinas vigentes ao tempo. O Título XV do
II Livro respeita aos direitos reais e abre com uma afirmação
certeira e esclarecedora: «Direito real é poder criar capitanias
na terra e no mar». Direito real. Real (de res, rei, coisa). Essa
O presente trabalho, com a grafia actualizada, resulta da ampliação da
edição promovida em 1999 pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, com o
patrocínio da Assembleia da República, edição entretanto esgotada.
1
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prerrogativa régia, ou real (de rex, regis, rei) encabeça por assim
dizer o elenco dos direitos das coisas, os direitos que assistem
ao rei, de que só ele pode dispor ou que lhe são devidos. E o
rei diz muito claramente que faz a doação da capitania sem que
lho peçam, de sua livre vontade, em resultado do seu poder real
e absoluto, e começa por mencionar as coordenadas geográficas
do objecto a doar: sessenta léguas de terra na costa do Brasil,
começando no Rio de S. Francisco e continuando com outras
confrontações, e recomendando a colocação de um padrão com
as suas armas, padrão que é ao mesmo tempo marco divisório e
identitário.
Na Idade Média em certas regiões do país mostram os testamentos que em vez de dou se dizia por vezes tiro de mim.
Apetece-me pedir emprestada esta formulação aos nossos antepassados para dizer que o rei, D. João III, tirou de si e entregou
ao capitão alguns poderes que são prerrogativa sua: jurisdição
cível e crime, poder de nomear juízes, ouvidores e oficiais, fazer
vilas, prover tabeliães do público e judicial. Mas não se trata de
delegar pura e simplesmente: o juiz intitular-se-á juiz pelo capitão, ou seja, em nome e em representação do capitão, sujeito ao
prescrito nas Ordenações.
A sucessão na capitania está igualmente regulada, desobrigada do cumprimento da Lei Mental2 , na medida em que admite
a transmissão às mulheres, bastardos, transversais e ascendentes,
doutrina expressa no & 11 daquela lei.
Finalmente o capitão tem jurisdição nos casos de heresia,
traição à coroa, sodomia e moeda falsa. Na verdade os casos
de heresia3 pertencem aos juízos eclesiásticos, que porém não
podem executar as respectivas sentenças por se tratar de penas
Lei promulgada por D. Duarte que regulava a forma de transmissão de
bens da Coroa (OM, Livro II, XVII).
3
OM, Livro V, II.
2
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de sangue, pelo que devem remetê-los ao rei para serem julgados
pelos juízes desembargadores. Serão confiscados os bens dos
hereges — direitos reais que pertencem à Coroa. As Ordenações
acrescentam que relativamente aos convertidos a outra fé «a Igreja
não há já aqui que conhecer se erra na fé ou não».
Quanto ao crime de lesa-majestade, ele é o único que inabilita
a sucessão na capitania, na linha do que dizem as Ordenações4 : a
traição é como a lepra, que enche de enfermidade todo o corpo
e não só o corpo do que a tem, mas o de seus descendentes e
dos que lhe são próximos.
Em cada capitania funcionava um scriptorium, uma chancelaria destinada ao expediente da respectiva governação, com certas
competências comuns às da chancelaria do reino. Alguns dados são-nos fornecidos por correspondência muita variada, como
uma carta de Duarte Coelho5 , que refere a existência desde o
princípio, de um livro de matrícula ou tombo de todos os moradores. Sabemos – porque no-lo dizem os textos das doações das
capitanias —, que o capitão tinha atribuições que implicavam
a emissão de documentos muito diversos, bem como a guarda
de outros, como os juramentos e as menagens dos tabeliães, em
cumprimento do disposto nas Ordenações. Nem faltava, naturalmente, o selo do capitão, em substituição do selo régio, que
autenticava as cartas de ofício de tabelionado e outras. Em boa
verdade cada item pressupõe uma prática processual que implica
a existência de um scriptorium certamente embrionário, mas um
scriptorium. O rei, sem as mencionar, refere-se às chancelarias
das capitanias a contrario, ou seja, quando especifica os actos
que não são da alçada delas: os casos em que o capitão não
pode fazer vilas sem licença régia, a obrigatoriedade de a conta
4
5

OM, Livro V, III.
TT, CC, I, 85, 103.
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do rendimento do pau-brasil ser feita na Casa da Mina, em Lisboa, o direito do capitão, se merecer castigo, a ser ouvido pelo
rei, a fixação da taxa da passagem das barcas. O poder relativamente aos tabeliães tem um alcance particularmente vasto.
Neste ponto se expressa com muita clareza a determinação régia de que na sede de cada capitania funcionaria uma réplica
da chancelaria sediada na corte: os tabeliães são providos pelo
capitão, por carta passada por ele, com o seu selo, e os tabeliães
farão juramento de bem servir o ofício, sem tirarem outras da
chancelaria (sediada junto do rei). O tabelionado era uma das
mais importantes instituições, e os tabeliães produziam documentos dotados de fé pública, eram examinados exclusivamente
pelo chanceler-mor e os únicos que escreviam e registavam o seu
sinal público nos livros de chancelaria (para além do anónimo escrivão de serviço). Apenas as ordens militares e algumas ordens
religiosas (a que mais tarde se juntaram a Misericórdia de Lisboa,
alguns concelhos, alguns nobres como D. Francisco de Almeida,
alguns infantes, e a Junta da Fazenda) tinham tabelião privativo.
As doações de ofícios consideram os casos em que a vacatura
se dê por erros de se assi é, ou seja, quando venha a provar-se
que a vaga estivesse ferida de algum tipo de nulidade, nulidade
que só se podia comprovar caso existisse in loco um arquivo com
os dados necessários para a sustentar. Diríamos que se trata de
uma forma de posse condicional, provisória.
Os forais estabelecem os direitos que da terra se devem pagar — ao rei, ao capitão e à Ordem de Cristo, à qual a Santa Sé
concedera o domínio e a jurisdição espiritual sobre as ilhas descobertas e a descobrir desde os Cabos Bojador e Não. Porém, os
forais dão-nos informações que estão para além das regras de natureza fiscal, na medida em que referem o destino das penas por
incumprimento. O montante dessas penas era afectado a cinco
fins: ao hospital, à fábrica da igreja, aos muros da capitania, à
10
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câmara real e ao acusador. Estava-se no princípio do princípio,
quando ainda estava tudo, mesmo tudo por construir.
O capitão dará a terra de sesmaria, para ser cultivada, a quem
a quisesse, com exclusão da sua pessoa e de sua família. Este item
acrescenta mais uma tipologia documental presente no scriptorium da capitania, pois adverte que o incumprimento desta prescrição faz com que os bens em causa sejam assentados no Livro
dos Próprios, ou seja, a denominação tradicional dos bens que
eram propriedade, não da Coroa, mas da pessoa do rei.
Os diplomas da doação e do foral de cada capitania levantam
a questão da cobrança dos dízimos devidos à Ordem de Cristo.
D. Manuel, por morte de seu irmão, D. Diogo, Duque de Viseu e
governador da Ordem, executado em 1484, sucedeu-lhe no título e
no cargo, e com a subida ao trono em 1495 a Coroa e o governo
da Ordem passaram a coincidir na mesma pessoa. A escassez
de documentos dos primeiros anos do século XVI provavelmente
corresponde à escassez de meios e de efectivos no terreno —
tanto no que respeita à Coroa como à Ordem. As estruturas aí
existentes, certamente muito diminutas, eram em compensação, e
por necessidade, polivalentes. São visíveis nos mais diversos textos as dificuldades logísticas de toda a ordem, dificuldades que
iam sendo supridas por uma espécie de mobilização geral, indiferenciada, dos efectivos aí existentes. Assim, Pedro do Campo
Tourinho em carta a D. João III, datada de Porto Seguro de 1546,
dá informações recebidas de Diogo Alvim, língua galego, acerca
de uma nau de França que se preparava para voltar, com outras,
daí a quatro meses a povoar a terra, e anuncia que mandara por
um portador o relato de alguns factos ocorridos não na sua capitania, como seria de esperar, mas na Baía, capitania de Francisco
Pereira Coutinho6 . Também Duarte Coelho, em 22 de Março de
6

TT, CC, I, 78, 45.
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1548, de Olinda, se faz eco de um pedido de Vasco Fernandes,
feitor e almoxarife que o rei mandara com ele7 , e queixa-se do
silêncio do rei que havia 3 anos não lhe respondia às cartas que
por 3 ou 4 vias tinha enviado, a ponto de ele, Duarte Coelho,
mandar a Lisboa um seu criado com uma carta e ordem para
esperar pela resposta8 .
Mas este silêncio documental terá ainda mais outra explicação
que me parece clara. Sendo a capitania como que uma extensão,
digamos, do poder régio, confiado, delegado na pessoa do capitão
donatário, o arquivo da chancelaria respectiva, dada a duração
efémera do primitivo estatuto da capitania, certamente terá sido
considerado, não como arquivo de função mas como arquivo
pessoal, particular, e daí a sua dispersão porventura total (como
acontece, sem excepção, com todos os arquivos privados), quando
uma grande parte das atribuições do donatário foi transferida
para o Governo Geral, para o ouvidor-geral, o provedor-mor e o
alcaide-mor. Havia uma chancelaria e um arquivo, uma Torre do
Tombo, designação, por antonomásia, do arquivo régio, de onde
a legitimidade da intitulação usada por Diogo do Couto ao referir
o seu cargo: cronista e guarda-mor da Torre do Tombo de Goa9 .
E também da de Lisboa10 . Nas capitanias do Brasil, em cada
capitania do Brasil, funcionou pois uma chancelaria régia e uma
Torre do Tombo. Mal deixaram rasto? Não importa: basta-nos
saber que elas existiram.

Vasco Fernandes, língua, foi nomeado feitor e almoxarife da feitoria e
almoxarifado da capitania de Pernambuco em 22 de Abril de 1534, e o rei
mandou que o capitão lhe desse posse. TT, Chancelaria de D. João III, Livro 7,
folha 77.
8
TT, CC, I, 80, 60.
9
TT, Livros das Monções, no 35, folha 163v.
10
TT, Miscelâneas do Convento da Graça, Tomo 2-E, folha 649.
7
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A estrutura dos forais doados por D. Manuel a partir de 1500
obedece a um esquema: há elementos comuns a todos — como
a pensão paga pelos tabeliães, o preço pago pelas mercadorias
que entravam nas terras, entre muitos outros. Não podemos perder de vista que o foral é um privilégio, uma carta personalizada,
e se o foral de Colares refere as queijadas, o de Aveiro o sal, o de
Évora as peles, o das capitanias certamente inclui o pau-brasil,
e as doações das capitanias de Tânger e Arzila têm igualmente
as suas especificidades. Sejam quais forem os produtos, a tributação grosso modo é fixada de acordo com o fim a que se
destinavam: à comercialização ou ao consumo próprio. Assim,
no foral da vila piscatória de Sesimbra, acordou-se que os pescadores não pagassem nada pelo conduto, isto é, a quantidade de
peixe que cada pescador levasse para o sustento da sua família.
Paralelamente, o capitão poderia retirar todo o pau brasil de que
precisasse para seu uso pessoal, e todo o peixe pescado à cana
seria completamente isento de qualquer direito, porque o outro,
o que se destinava a ser comercializado, pagava o dízimo à Ordem de Cristo e a redízima ao capitão: difícil não nos acudir a
semelhança com o relego — privilégio de que gozava o rei para
vender o vinho das suas terras antes dos outros proprietários.
Inserem-se no mesmo espírito certas determinações constantes
das Ordenações Manuelinas que proíbem ter ou negociar, sem licença, conchas, coris ou contas da Mina e Guiné, levar às Ilhas
de Cabo Verde manilhas de latão, panos da Índia, capas de Chaúl,
brocadilhos de Flandres, panos vermelhos e amarelos que costumam ir para a Guiné, sob pena de pagamento do triplo do valor,
para o rei e o acusador11 .
Por fim diz-se que em tempo de guerra os moradores na
capitania servirão com o capitão: não será, em 1534, o fossado
11

OM, Livro V, CXIII.
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medieval? Ir a fossado, — diziam os textos medievais, como o
foral de Sintra, dado por D. Afonso Henriques em 1145. Ir a
fossado — acompanhar o rei nas lutas fora do território. É a
aplicação da mesma receita amplamente testada nos primórdios
da nacionalidade: perante uma situação, igual ou semelhante a
outra anterior, os procedimentos são os mesmos. Mas não se
trata de feudo. Dizem as Ordenações Manuelinas12 , que nas suas
terras o capitão «não será obrigado a servir com certas lanças,
como por feudo, porque queremos que não sejam havidas por
terras feudais, nem hajam natureza de feudo, mas será obrigado
a nos servir quando lho nós mandarmos». De resto na exposição
ou narrativa da carta de doação diz-se claramente que a doação
corresponde a um pagamento de serviços — prestados e a prestar. Mas a natureza da doação de direitos reais — caso do ofício
de capitão e de bens da Coroa — não é perpétua, uma vez que
fica sujeita a condições, nem divisível, o que não se verifica com
o feudo.
E o que se diz daquilo que se pode assemelhar ao fossado,
sem o ser verdadeiramente, é válido para a forma de delimitar
um território. Delimitar, — melhor, identificar. Ao ler as cartas
de doação das capitanias e respectivos forais não posso deixar
de pensar na carta de Pero Vaz de Caminha. Caminha em 1500
embarcou na armada de Cabral para ir tomar posse do cargo de
escrivão da alfândega de Calecute, e antes de chegar ao seu destino aporta no Brasil, de onde escreve ao rei dando conta desse
feito. Ele não fala da viagem — diz que o capitão-mor e os
outros capitães escreveriam a nova sobre o achamento da terra,
e «da marinhagem e singraduras» não daria conta por não saber
fazê-lo e por competir aos pilotos. Faz um reconhecimento, um
primeiro reconhecimento da terra a que aportaram, e de que o
12

14
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rei, por virtude de Tordesilhas, era o senhorio directo. Procede
como os funcionários que séculos antes haviam percorrido o território a fazer inquirições, a indagar dos senhorios de cada palmo
de terra13 . A carta de Caminha é um documento que se inscreve
na tipologia das inquirições. De resto, foi esse o entendimento
dos funcionários da chancelaria e do arquivo régio que lhe atribuíram esta classificação e a guardaram junto das outras, suas
congéneres, na colecção das Gavetas14 .
Porém alguma vez se tinha deparado aos funcionários régios
o desafio e a necessidade de descrever os limites de um território
imenso como o do Brasil? Ainda muito pouco tempo antes, em
1485, em carta assinada por D. João II, o pormenor e a minúcia
das confrontações dos prédios rústicos dão-nos a ideia clara da
reduzida extensão do território e da ocupação imemorial e intensiva de cada palmo de terra, de que se conhecem todos os
acidentes, todos os paus, todas as pedras, a ponto de servir de
confrontação, de referência topográfica um marmeleiro seco nas
imediações de Bragança15 . No Brasil o território ainda não tinha
nome, ainda não existia, e por isso não podia ser nomeado. Mas
era preciso identificar o objecto da doação, e optou-se por uma
fórmula ao mesmo tempo completamente vaga como não podia
deixar de ser, e suficientemente abrangente mas legítima: a extensão dos domínios a doar era tudo aquilo que se situasse entre
o mar, esse sim, bem aos olhos de todos, e os limites fixados por
Tordesilhas, onde quer que isso fosse.
Administrar o território, povoar, defender e torná-lo produtivo
— eis as tarefas prementes com que se debateram os reis de
Portugal desde D. Afonso Henriques e mesmo seus pais, D. Teresa
As primeiras inquirições gerais datam de 1220.
TT, Gaveta 8, sendo que também a Gaveta 2 guarda inquirições.
15
«E um chão pera horta em que está um marmeleiro seco que parte com
caminho do concelho». TT, Chancelaria de D. João II, Livro 1, folha 1-1v.
13

14
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e D. Henrique. Dotar uma região, pequena ou grande, de uma
estrutura organizativa, era uma tarefa para a qual o rei tinha que
contar com a colaboração dos seus súbditos: ele, a Coroa, como
senhorio directo, transferia para privados — quer se tratasse de
pequenos aglomerados de famílias ou uma instituição religiosa,
como aconteceu no continente europeu no século XII, e mais
tarde no século XVI, quer para um pessoa, no caso do Norte de
África e do Brasil — o usufruto, o domínio útil desse espaço.
Que podia ser tão pequeno como um castelo ou tão grande que,
à época, não se lhe conheciam os limites.
Esta cedência de domínio útil era feita através de dois documentos: um deles era a doação, que transferia para o donatário a
administração e o usufruto da terra, e o foral, que fixava deveres
e direitos de ambas as partes — o rei e o donatário.
No continente europeu, os produtos ou direitos pagos eram,
a título de exemplo, a cera o mel, os cereais, as frutas frescas e
secas16 ; no Brasil, pedras preciosas, pérolas, prata, coral, cobre,
chumbo, estanho, aljôfar. D. João de Meneses, em 1481 recebe
de D. Afonso V com o «ofício de capitão e recebedor» de Arzila
(Marrocos), doação confirmada e ampliada por D. João II, sendo
ainda príncipe, e já como rei no ano seguinte17 , bens como vinho,
carne, pescadas, e em 1486 o mesmo ofício de Tânger18 com a
faculdade de nomear gente para os ofícios de defesa da vila —
alcaide-mor e adaíl — e de alfaqueque19 sobre-rolda, juiz, alcaide
pequeno e alcaide do mar, porteiro das portas, tabelionados e
medidor, e recebe os quintos, não naturalmente das queijadas,
como em Colares, mas das cavalgadas e presas do mar e da terra
Produtos de longa conservação, apropriados às longas viagens marítimas.
TT, Chancelaria de D. João II, Livro 6, folhas 21v-22v.
18
TT, Chancelaria de D. João II, Livro 8, folha 91v-1o .
19
Nas OA, Livro V, IL, §2, — diz-se que em Ceuta é ao capitão ou governador que compete nomear alfaqueques — emissário que resgatava os cativos.
16

17
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— ou seja, produtos e ofícios que não encontramos em contextos
geográficos europeus ou do novo mundo. Se a narrativa dos documentos, se a razão de ser destes actos é sensivelmente a mesma
— administrar o território, povoar, defender e torná-lo produtivo
—, as latitudes respectivas determinam grande parte do discurso.
Há traços que permanecem, adaptados às circunstâncias. Na
Lousã o rei tinha o relego, ou seja, o exclusivo da venda do vinho
produzido nas suas terras durante um certo tempo20 , e mutatis
mutandis o capitão de S. Tomé21 enquanto tivesse sal para vender
ninguém mais o vendia. Já no Brasil as especiarias e drogarias
são monopólio régio permanente. Nos forais do continente europeu é livre de taxas a venda de quase todos os produtos para
abastecimento pessoal ou local — por oposição a fins comerciais, exactamente como o pau-brasil, que pertencia todo à Coroa,
podendo no entanto os moradores usar livremente do que lhes
fosse preciso, como o conduto dos pescadores de Sesimbra.
No foral da capitania quem vier de fora com barcos não pode
negociar com os gentios, sob pena de pagar certa pena, dividida
em três partes: para o rei, para o acusador, o hospital ou fábrica
da igreja, e outros casos em que dois terços revertem para os
muros da capitania. Nos forais do continente europeu algumas
penas eram destinadas ao resgate dos cativos.
O alcaide-mor tem a seu cargo a reparação dos castelos, mas
em caso de grande necessidade — quando caírem muros, barreiras, baluartes e torres — deve pedir ajuda do povo22 . Do mesmo
modo os moradores das capitanias se for preciso têm de ajudar
o capitão na defesa.
A doação da capitania refere o direito de o capitão fazer
vilas e dar-lhes insígnias. A atribuição e uso de insígnias e dos
20
21
22

OM, Livro II, XXXIV.
TT, LN, Ilhas, folha 109v e seg.
OM, II, XLIV.
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símbolos nacionais estava reservada ao rei. Ao incluir na doação
o direito de dar insígnias às vilas que o capitão fundasse, o rei
está a substabelecer — mais uma vez — uma atribuição sua.
A doação, datada de Sintra, 11 de Janeiro de 148623 da capitania da Ilha de S. Tomé a João de Paiva, para falar das especificidades acima referidas, diz na narratio: que ele servirá bem a
Coroa e povoará a Ilha; no dispositio dá-lhe metade da capitania
de juro e herdade para ele e seus descendentes machos lídimos;
a jurisdição cível e crime, mero e misto império24 , reservando os
casos de crime que merecer morte ou corte de membro, casos
que irão à Casa do Cível; licença para fazer moendas de pão,
tanto de água como de atafonas e outros engenhos. São inteiramente livres as mós de braço, isto é, os moinhos manuais, para
uso doméstico. Enquanto o capitão tiver sal para vender ninguém
mais o pode vender — como no relego. No século XII como no
século XVI.
Porém, a linha de continuidade, o ar de família perceptível em
alguns dos documentos referidos pode ser transposta para uma
outra dimensão. No século XII uma nação nascente, formada por
um jovem príncipe e seus homens, esforçara-se avidamente na
conquista de um território próprio. Os sucessos de D. Afonso
Henriques desde 1128 precisavam de ser sancionados pelo papa
— a maior autoridade da época. A Santa Sé entendia que a união
dos reinos cristãos da Península Ibérica se impunha para formar
barreira contra o poder muçulmano. Ora D. Afonso Henriques,
enquanto tenente de Astorga, era vassalo do reino de Leão, e o
seu desejo, digamos, autonómico, contrariava frontalmente a estratégia do pontífice romano que não lhe daria qualquer apoio.
Ainda assim, para conseguir os seus intentos, o príncipe ofereceu
TT, Chancelaria de D. João II, Livro 8, folha 151v-152.
Mero — soberania sem restrições, com direito de vida e de morte; misto
império — poder de impor penas pecuniárias e não de sangue.
23

24
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vassalagem ao papa, o censo anual pago em marcos de ouro, e
pediu como contrapartida protecção espiritual e temporal para o
seu território. O papa em 1144 aceita as ofertas, mas ignora as
contrapartidas, dando-lhe apenas o título de dux Portugallensis.
Mais tarde, depois de ter conquistado o Baixo Alentejo, D. Afonso
volta a pedir que o considere rei de Portugal, uma vez que valorizara e ampliara muito o território que doara à Santa Sé. Em 1179
Inocêncio III concede-lhe, enfim, o estatuto pedido — de rei de
Portugal —, já não a título de graça mas por ter ficado provado,
manifestis probatum, que os seus feitos o mereciam.
No século XV Portugal não parava de aumentar a sua expansão para outras terras e outros mares, «na continuada guerra
dalém em África contra os infiéis em muitos vencimentos e tomada das cidades de Ceuta e Tânger e outros lugares e também
na investigação e descobrimento de Guiné com grandes custos e
fadiga por muitos anos continuado e finalmente no grande aumento e honra que ora reinando nós precalçaram nossos reinos
no mui trabalhoso e até então fora quase de esperança e possibilidade humana descobrimento e conquista da Índia e outras
terras e gentes a nós antes incógnitas». Com este curriculum,
que mais tarde D. Manuel haveria de escrever25 , ainda em 1455,
o Papa Nicolau V, pela bula Romanus Pontifex, atribui a Portugal
a jurisdição sobre todos os territórios descobertos e a descobrir
a sul do Cabo Bojador e Cabo Não (em que se incluía o Brasil), e em 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas. Portugal no
século XVI passou a ter um território que, de tão extenso, por
muito e muito tempo não foi possível medir. Não se podia medir,
mas sabia-se que correspondia à grandeza dos trabalhos e dias
dos portugueses. D. João III dispunha assim de um património
imenso que manifestamente não tinha condições logísticas para
25

TT, L. N., Livro 1 de Além-Douro. Prólogo. Códice datado de 1521.
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administrar, e segue a linha de D. Afonso Henriques: delega nos
capitães donatários essa responsabilidade e dá às capitanias o
respectivo foral. De novo no século XVI como no século XII. Em
1534, manifestis probatum, disse ele.

20

Capitania de Pernambuco
Doação a Duarte Coelho
Évora, 10 de Março de 1534
Apostila de 25 de Setembro de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 7, folhas 83-8526

¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que considerando eu quanto serviço
de Deus e meu proveito e bem de meus reinos e senhorios e dos
naturais e súbditos deles é ser a minha costa e terra do Brasil mais
povoada do que até agora foi, assim para se nela haver de celebrar o
culto e ofícios divinos e se exalçar a nossa santa fé católica com trazer
e provocar a ela os naturais da dita terra infiéis e idólatras como pelo
muito proveito que se seguirá a meus reinos e senhorios e aos naturais
e súbditos deles de se a dita terra povoar e aproveitar, houve por bem
de a mandar repartir e ordenar em capitanias de certas em certas
léguas para delas prover aquelas pessoas que me bem parecessem pelo
Os documentos que se seguem foram transcritos directamente dos livros de registo de chancelaria, à guarda da Torre do Tombo, uma vez que
os originais, por definição, foram na altura entregues aos respectivos capitães donatários. A única diferença entre os dois textos reside no facto de a
chancelaria, a seguir ao nome próprio do rei, para poupar espaço e trabalho,
acrescentar apenas etc., em substituição dos seus títulos: Dom João por graça
de Deus Rei de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar em África e Senhor de Guiné e da conquista navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia
e da Índia. As cartas régias aqui apresentadas incorporam os títulos reais, tal
como os originais.
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que, esguardando eu aos muitos serviços que Duarte Coelho, fidalgo de
minha Casa, a el rei meu senhor e pai que santa glória haja e a mim
tem feito, assim nestes reinos como nas partes da Índia onde serviu
muito tempo e em muitas coisas de meu serviço, nas quais sempre
deu de si boa conta, e vendo como é razão de lhe fazer mercê assim
pelos serviços que até aqui tem feito como pelos que espero que me ao
diante fará, por todos estes respeitos e por alguns outros que me a isto
movem e por folgar de lhe fazer mercê, de meu próprio motu e certa
ciência poder real e absoluto, sem mo ele pedir nem outrem por ele, hei
por bem e me praz de lhe fazer como de facto por esta presente carta
faço mercê e irrevogável doação entre vivos valedoira deste dia para
todo o sempre de juro e de herdade para ele e todos seus filhos, netos,
herdeiros e sucessores que após ele vierem, assim descendentes como
transversais e colaterais, segundo adiante irá declarado, de sessenta
léguas de terra na dita costa do Brasil, as quais se começarão do Rio de
S. Francisco, que é do Cabo de Santo Agostinho para o sul, e acabarão
no rio que cerca em redondo toda a Ilha de Itamaracá ao qual rio ora
novamente ponho (nome de) Rio de Santa Cruz, e mando que assim
se nomeie e se chame daqui em diante, e isto com tal declaração
que ficará com o dito Duarte Coelho a terra da banda do sul do dito
rio onde Cristóvão Jacques fez a primeira casa de minha Feitoria, e a
cinquenta passos da dita casa da Feitoria pelo rio adentro ao longo da
praia se porá um padrão das minhas armas e do dito padrão se lançará
uma linha cortando a leste pela terra firme adentro, e a terra da dita
linha para o sul será do dito Duarte Coelho, e do dito padrão pelo rio
abaixo para a barra e mar ficará assim mesmo com ele dito Duarte
Coelho, metade do dito rio de Santa Cruz para a banda do sul, e assim
entrará na dita terra e demarcação dela todo o dito Rio de S. Francisco
e metade do Rio de Santa Cruz pela demarcação sobredita, pelos quais
rios ele dará serventia aos vizinhos deles de uma parte e da outra, e
havendo na frontaria da dita demarcação algumas ilhas, hei por bem
que sejam do dito Duarte Coelho e anexas a esta capitania, sendo as
tais ilhas até dez léguas ao mar na frontaria da dita demarcação pela
linha de leste, a qual linha se entenderá do meio da barra do dito Rio de
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Santa Cruz cortando direito a leste, e as ditas sessenta léguas de terra
se entenderão e serão ao longo da costa, e entrarão na mesma largura
pelo sertão e terra firme adentro tanto quanto puderem entrar e for
de minha conquista, da qual terra pela sobredita demarcação lhe assim
faço doação e mercê de juro e de herdade para todo sempre como dito
é, e quero e me praz que o dito Duarte Coelho e todos seus herdeiros
e sucessores que a dita terra herdarem e sucederem se possam chamar
e chamem capitães e governadores dela.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre para ele e seus descendentes e sucessores no modo sobredito
da jurisdição cível e crime da dita terra, da qual ele dito Duarte Coelho
e seus herdeiros e sucessores usarão na forma e maneira seguinte, isto
é, poderá por si e por seu ouvidor estar à eleição dos juízes e oficiais
e limpar e apurar as pautas, e passar cartas de confirmação aos ditos
juízes e oficiais, os quais se chamarão pelo dito capitão e governador,
e ele porá ouvidor que poderá conhecer de acções novas a dez léguas
de onde estiver, e de apelações e agravos conhecerá em toda a dita
capitania e governança, e os ditos juízes darão apelação para o dito seu
ouvidor nas quantias que mandam minhas Ordenações, e do que o dito
seu ouvidor julgar, assim por acção nova como por apelação e agravo,
sendo em causas cíveis não haverá apelação nem agravo até quantia
de cem mil reais, e daí para cima darão apelação à parte que quiser
apelar.
¶ Nos casos crimes hei por bem que o dito capitão, o governador e
seu ouvidor tenham jurisdição e alçada de morte natural inclusive em
escravos e gentios, e assim mesmo em peões cristãos homens livres,
em todos os casos assim para absolver como para condenar, sem haver
apelação nem agravo, e nas pessoas de maior qualidade terão alçada de
dez anos de degredo e até cem cruzados de pena, sem apelação nem
agravo, e porém nos quatro casos seguintes, isto é, heresia, quando o
herético lhe for entregue pelo eclesiástico, e traição e sodomia e moeda
falsa terão alçada em toda a pessoa de qualquer qualidade que seja
para condenar os culpados à morte e dar suas sentenças a execução
sem apelação nem agravo, e porém nos ditos quatro casos para absolver
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de morte, e posto que outra pena lhe queiram dar menos de morte,
darão apelação e agravo, e apelarão por parte da Justiça.
¶ Outrossim me praz que o dito seu ouvidor possa conhecer de
apelações e agravos que a ele houverem de ir em qualquer vila ou lugar
da dita capitania em que estiver, posto que seja muito apartado desse
lugar onde assim estiver, contanto que seja na própria capitania, e o
dito capitão e governador poderá pôr meirinho ante o dito seu ouvidor
e escrivães e outros quaisquer oficiais necessários e costumados nestes
reinos, assim na correição da ouvidoria como em todas as vilas e lugares
da dita capitania e governança, e será o dito capitão e governador e
seus sucessores obrigados, quando a dita terra for povoada em tanto
crescimento que seja necessário pôr ouvidor, de o pôr onde por mim
ou por meus sucessores for ordenado.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e governador e todos seus
sucessores possam por si fazer vilas todas e quaisquer povoações que se
na dita terra fizerem e lhes a eles parecer que o devem ser, as quais se
chamarão vilas e terão termo e jurisdição, liberdades e insígnias de vilas,
segundo foro e costume de meus reinos, e isto porém se entenderá que
poderão fazer todas as vilas que quiserem das povoações que estiverem
ao longo da costa da dita terra e dos rios que se navegarem, porque por
dentro da terra firme pelo sertão as não poderão fazer menos espaço
de seis léguas de uma a outra, para que possam ficar ao menos três
léguas de terra de termo a cada uma das ditas vilas, e ao tempo que se
fizerem as tais vilas ou cada uma delas lhe limitarão e assinarão logo
termo para elas, e depois não poderão da terra que assim tiverem dado
por termo fazer mais outra vila sem minha licença.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e governador e todos seus
sucessores a quem esta capitania vier possam novamente criar e prover
por suas cartas os tabeliães do público e judicial que lhes parecer
necessários nas vilas e povoações da dita terra, assim agora como pelo
tempo adiante, e lhes darão suas cartas assinadas e seladas com o
seu selo, e lhes tomarão juramento que sirvam seus ofícios bem e
verdadeiramente, e os ditos tabeliães servirão pelas ditas cartas sem
mais tirarem outras de minha chancelaria, e quando os ditos ofícios
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vagarem por morte ou por renúncia ou por erros de se assim é, os
poderão isso mesmo dar, e lhes darão os regimentos por onde hão-de
servir, conformes aos da minha chancelaria, e hei por bem que os ditos
tabeliães se possam chamar e chamem pelo dito capitão e governador,
e lhe pagarão suas pensões, segundo forma do foral que ora para a dita
terra mandei fazer, das quais pensões lhe assim mesmo faço doação e
mercê de juro e de herdade para sempre.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre das alcaidarias-mores de todas as vilas e povoações da dita terra
com todas as rendas, direitos, foros e tributos que a elas pertencerem,
segundo são escritos e declarados no foral, os quais o dito capitão e
governador e seus sucessores haverão e arrecadarão para si no modo
e maneira no dito foral contido, e segundo forma dele, e as pessoas a
que as ditas alcaidarias-mores forem entregues da mão do dito capitão
e governador ele lhes tomará a menagem delas, segundo forma de
minhas Ordenações.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito Duarte Coelho e
todos seus sucessores a que esta capitania e governança vier de juro e
de herdade para sempre que eles tenham e hajam todas as moendas
de água, marinhas de sal e quaisquer outros engenhos de qualquer
qualidade que seja que na dita capitania e governança se puderem fazer,
e hei por bem que pessoa alguma não possa fazer as ditas moendas,
marinhas, nem engenhos senão o dito capitão e governador, ou aqueles
a que ele para isso der licença, de que lhe pagarão aquele foro ou
tributo que se com eles concertar.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre de dez léguas de terra ao longo da costa da dita capitania e
governança, e entrarão pelo sertão tanto quanto puderem entrar e for
de minha conquista, a qual terra será sua, livre e isenta, sem dela pagar
foro, tributo nem direito algum, somente o dízimo de Deus à Ordem
do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e dentro de vinte anos do
dia que o dito capitão e governador tomar posse da dita terra poderá
escolher e tomar as ditas dez léguas de terra em qualquer parte que
mais quiser, não as tomando porém juntas, senão repartidas em quatro
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ou cinco partes, e não sendo de uma a outra menos de duas léguas,
as quais terras o dito capitão e governador e seus sucessores poderão
arrendar e aforar em fatiota27 ou em pessoas, ou como quiserem e lhes
bem vier, e pelos foros e tributos que quiserem, e as ditas terras não
sendo aforadas, ou as rendas delas, quando o forem, virão sempre a
quem suceder a dita capitania e governança pelo modo nesta doação
contido, e das novidades que Deus nas ditas terras der não será o dito
capitão e governador, nem as pessoas que de sua mão as tiverem ou
trouxerem, obrigados a me pagar foro nem direito algum, somente o
dízimo de Deus à Ordem que geralmente se há-de pagar em todas as
outras terras da dita capitania, como abaixo irá declarado.
¶ O dito capitão e governador nem os que após eles vierem não
poderão tomar terra alguma de sesmaria na dita capitania para si nem
para sua mulher, nem para o filho herdeiro dela, antes darão e poderão
dar e repartir todas as ditas terras de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que sejam e lhes bem parecer, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo de Deus à
Ordem, de tudo o que nas ditas terras houverem, segundo é declarado
no foral, e pela mesma maneira as poderão dar e repartir por seus
filhos fora do morgado e assim por seus parentes, e porém aos ditos
seus filhos e parentes não poderão dar mais terra da que derem ou
tiverem dado a qualquer outra pessoa estranha, e todas as ditas terras
que assim der de sesmaria a uns e outros será conforme à ordenação
das sesmarias, e com obrigação delas, as quais terras o dito capitão e
governador nem seus sucessores não poderão em tempo algum tomar
para si nem para sua mulher nem filho herdeiro como dito é, nem
pô-las em outrem para depois virem a eles por modo algum que seja,
somente as poderão haver por título de compra verdadeira das pessoas
que lhas quiserem vender passados oito anos e depois de as tais terras
serem aproveitadas, e em outra maneira não.

27

foro.
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¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade da
metade da dízima do pescado da dita capitania que a mim pertencer,
porque a outra metade se há-de arrecadar para mim, segundo no foral
é declarado, a qual metade da dita dízima se entenderá do pescado que
se matar em toda a dita capitania fora das dez léguas do dito capitão
e governador, porquanto as ditas dez léguas é terra sua, livre e isenta,
segundo atrás é declarado.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da redízima de todas as rendas e direitos que à dita Ordem
e a mim de direito na dita capitania pertencer, isto é, que de todo
o rendimento que à dita Ordem e a mim couber, assim dos dízimos
como de quaisquer outras rendas ou direitos de qualquer qualidade
que sejam, haja o dito capitão e governador e seus sucessores uma
dízima, que é de dez partes uma.
¶ Outrossim me praz, por respeito do cuidado que o dito capitão e
governador e seus sucessores hão-de ter e guardar e conservar o brasil
que na dita terra houver, de lhe fazer doação e mercê de juro e de
herdade para sempre da vintena parte do que liquidamente render para
mim, forro de todos os custos, o brasil que se da dita capitania trouxer
a estes reinos, e a conta do tal rendimento se fará na Casa da Mina da
cidade de Lisboa onde o dito brasil há-de vir, e na dita Casa, tanto que
o brasil for vendido e arrecadado, o dinheiro dele lhe será logo pago e
entregue em dinheiro de contado pelo feitor e oficiais dela aquilo que
por boa conta na dita vintena montar, e isto porquanto todo o brasil
que na dita terra houver há-de ser sempre meu e de meus sucessores,
sem o dito capitão e governador nem outra alguma pessoa poder tratar
nele nem vendê-lo para fora, somente poderá o dito capitão e assim os
moradores na dita capitania aproveitar-se do dito brasil aí na terra no
que lhes for necessário, segundo é declarado no foral e tratando nele
ou vendendo para fora, incorrerão nas penas contidas no dito foral.
¶ Outrossim me praz fazer doação e mercê ao dito capitão e governador e a seus sucessores de juro e de herdade para sempre que
dos escravos que eles resgatarem e houverem na dita terra do Brasil
possam mandar a estes reinos vinte e quatro peças cada ano para fazer
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delas o que lhes bem vier, os quais escravos virão ao porto da cidade
de Lisboa e não a outro algum porto, e mandará com eles certidão dos
oficiais da dita terra de como são seus, pela qual certidão lhes serão cá
despachados os ditos escravos forros sem deles pagar direitos alguns,
nem cinco por cento, e além destas vinte e quatro peças que assim
cada ano poderão mandar forras, hei por bem que possam trazer por
marinheiros e grumetes em seus navios todos os escravos que quiserem
e lhes for necessário.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito capitão e governador
e a seus sucessores e assim aos vizinhos e moradores da dita capitania que nela não possa em tempo algum haver direitos de sisas nem
imposições28 , saboarias, tributo de sal nem outros alguns direitos nem
tributos de qualquer qualidade que sejam, salvo aqueles que por bem
desta doação e do foral ao presente são ordenados que haja.
¶ Item esta capitania e governança e rendas e bens dela hei por
bem e me praz que se herde e suceda de juro e de herdade para todo
sempre pelo dito capitão e governador e seus descendentes filhos e
filhas legítimos, com tal declaração que enquanto houver filho legítimo
varão no mesmo grau não suceda filha, posto que seja de maior idade
que o filho, e não havendo macho, ou havendo-o e não sendo em
tão propínquo grau ao último possuidor como a fêmea, que então
suceda a fêmea, e enquanto houver descendentes legítimos machos
ou fêmeas, que não suceda na dita capitania bastardo algum, e não
havendo descendentes machos nem fêmeas legítimos então sucederão
os bastardos machos e fêmeas, não sendo porém de danado coito29
e sucederão pela mesma ordem dos legítimos, primeiro os machos e
depois as fêmeas em igual grau, com tal condição que se o possuidor
da dita capitania a quiser antes deixar a um seu parente transversal que
aos descendentes bastardos quando não tiver legítimos o possa fazer,
e não havendo descendentes machos nem fêmeas nem bastardos da
Impostos.
Filho de danado coito: filho de padre ou de freira: Ordenações Filipinas,
Livro IV, XCIII.
28
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maneira que dito é, em tal caso sucederão os ascendentes machos e
fêmeas, primeiro os machos em defeito deles as fêmeas, e não havendo
descendentes nem ascendentes, sucederão os transversais pelo modo
sobredito, sempre primeiro os machos que forem em igual grau, e
depois as fêmeas, e no caso dos bastardos o possuidor poderá, se quiser,
deixar a dita capitania a um transversal legítimo e tirá-la aos bastardos,
posto que sejam descendentes em muito mais propínquo grau, e isto hei
assim por bem, sem embargo da Lei Mental que diz que não sucedam
fêmeas, nem bastardos, nem transversais, nem ascendentes, porque
sem embargo de tudo me praz que nesta capitania sucedam fêmeas e
bastardos, não sendo de coito danado, e transversais e ascendentes, do
modo que já é declarado.
¶ Item outrossim quero e me praz que em tempo algum se não
possa a dita capitania e governança e todas as coisas que por esta
doação dou ao dito Duarte Coelho partir, nem escambar, despedaçar,
nem em outro modo alhear, nem em casamento ao filho ou filha nem
a outra pessoa dar, nem para tirar pai ou filho ou outra alguma pessoa
de cativo, nem para outra coisa, ainda que seja a mais piedosa, porque
minha tenção e vontade é que a dita capitania e governança e coisas
ao dito capitão e governador nesta doação dadas andem sempre juntas
e se não partam nem alienem em tempo algum, e aquele que a partir,
ou alienar, ou despedaçar, ou der em casamento, ou para outra coisa
por onde haja de ser partida, ainda que seja a mais piedosa, por esse
mesmo feito perca a dita capitania e governança, e passe directamente
àquele a que houvera de ir pela ordem de suceder sobredita, se o tal
que isto assim não cumpriu fosse morto.
¶ Outrossim me praz que por caso algum de qualquer qualidade que
seja o dito capitão e governador cometa por que, segundo direito e leis
destes reinos mereça perder a dita capitania e governança, jurisdição
e rendas dela, a não perca seu sucessor, salvo se for traidor à Coroa
destes reinos, e em todos os outros casos que cometer será punido
quanto o crime obrigar, e porém o seu sucessor não perderá por isso a
dita capitania, governança, jurisdição, rendas e bens dela, como dito é.

29

Maria José Mexia Bigotte Chorão
¶ Item mais me praz e hei por bem que o dito Duarte Coelho
e todos seus sucessores a que esta capitania e governança vier usem
inteiramente de toda jurisdição, poder e alçada30 nesta doação contida,
assim e da maneira que nela é declarado, e pela confiança que deles
tenho que guardarão nisso tudo o que cumpre a serviço de Deus e meu
e o bem do povo e direito das partes, hei outrossim por bem e me praz
que nas terras da dita capitania não entrem nem possam entrar em
tempo algum corregedor nem alçada nem outras algumas justiças para
nelas usar de jurisdição alguma por nenhuma via nem modo que seja,
nem menos será o capitão suspenso da dita capitania e governança e
jurisdição dela. E porém, quando o dito capitão cair em algum erro ou
fizer coisa por que mereça e deva ser castigado, eu ou meus sucessores
o mandaremos vir a nós para ser ouvido com sua justiça e lhe ser dada
aquela pena ou castigo que de direito no tal caso merecer.
¶ Item esta mercê lhe faço como rei e senhor destes reinos e assim
como governador e perpétuo administrador que sou da Ordem e Cavalaria do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por esta presente
carta dou poder e autoridade ao dito Duarte Coelho que ele por si e
por quem lhe aprouver possa tomar e tome a posse real, corporal e
actual das terras da dita capitania e governança das rendas e bens dela,
e de todas as mais coisas contidas nesta doação, e use de tudo inteiramente como se nela contém, a qual doação hei por bem quero e mando
que se cumpra e guarde em tudo e por tudo com todas as cláusulas,
condições e declarações nela contidas e declaradas sem míngua nem
desfalecimento algum, e para tudo o que dito é derrogo a Lei Mental e quaisquer outras leis, ordenações, direitos, glosas e costumes que
em contrário disto haja ou possa haver por qualquer via e modo que
seja, posto que sejam tais que fosse necessário serem aqui expressas e
declaradas de verbo a verbo, sem embargo da ordenação do Segundo
Livro, Título quarenta e nove que diz que quando se as tais leis e direitos derrogarem se faça expressa menção delas e da substância delas, e
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por esta prometo ao dito Duarte Coelho e a todos seus sucessores que
nunca em tempo algum vá nem consinta ir contra esta doação em parte
nem em todo, e rogo e encomendo a todos meus sucessores que lha
cumpram e mandem cumprir e guardar, e assim mando a todos meus
corregedores, desembargadores, ouvidores, juízes, oficiais e pessoas de
meus reinos e senhorios que cumpram e guardem e façam cumprir e
guardar esta minha carta de doação e todas as coisas nela contidas sem
lhe nisso ser posta dúvida, embargo nem contradição alguma, porque
assim é minha mercê, e por firmeza de tudo lhe mandei dar esta carta
por mim assinada e selada do meu selo de chumbo. Manuel da Costa
a fez em Évora a 10 dias do mês de Março ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de 1534. Eu Fernando Álvares, tesoureiro-mor de el
rei nosso senhor, escrivão de sua Fazenda a subscrevi.
¶ Esta doação vai escrita em 5 folhas com esta do meu sinal, as
quais 5 folhas vão todas assinadas ao pé de cada uma pelo doutor
Cristóvão Esteves, do meu Conselho e Desembargo, Desembargador do
Paço e Petições. Manuel da Costa a fez em Évora a 10 dias do mês de
Março de 1534.
¶ E posto que no décimo capítulo desta carta diga que faço doação
e mercê ao dito Duarte Coelho de juro e de herdade para sempre da
metade da dízima do pescado da dita capitania, hei por bem que a tal
mercê não haja efeito nem tenha vigor algum, porquanto se viu que não
podia haver a dita metade de dízima por ser da Ordem, e em satisfação
dela me praz de fazer como de feito por esta presente faço doação e
mercê de juro e de herdade para sempre de outra metade de dízima do
mesmo pescado sem que mais pagasse além da dízima inteira, segundo
é declarado no foral da dita capitania, a qual metade de dízima do
dito pescado o capitão e todos seus herdeiros e sucessores a que a dita
capitania vier haverão e arrecadarão para si no modo e maneira do dito
foral e segundo forma dele, e esta apostila passará pela chancelaria e
será registada ao pé do registo desta doação. Manuel da Costa a fez
em Évora a 25 dias de Setembro de 153431 .
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Capitania da Baía de Todos os Santos
Doação a Francisco Pereira Coutinho
Évora, 5 de Abril de 1534
Apostila de 26 de Agosto de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 7, folhas 110v-112v

¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que considerando eu quanto serviço
de Deus e meu proveito e bem de meus reinos e senhorios e dos
naturais e súbditos deles é ser a minha costa e terra do Brasil mais
povoada do que até agora foi, assim para se nela haver de celebrar o
culto e ofícios divinos e se exalçar a nossa santa fé católica com trazer
e provocar a ela os naturais da dita terra infiéis e idólatras, como pelo
muito proveito que se seguirá a meus reinos e senhorios e aos naturais
e súbditos deles de se a dita terra povoar e aproveitar, houve por bem
de a mandar repartir e ordenar em capitanias de certas em certas
léguas para delas prover aquelas pessoas que me bem parecessem,
pelo que, esguardando eu aos muitos serviços que Francisco Pereira
Coutinho, fidalgo de minha Casa a el rei meu senhor e pai que santa
glória haja e a mim tem feitos, assim nestes reinos como nas partes
da Índia onde serviu muito tempo com o Conde Almirante e com o
vice-rei D. Francisco de Almeida e com Afonso de Albuquerque, que
Deus perdoe, em todos os feitos e coisas que os ditos capitães nas ditas
partes fizeram nas quais deu sempre de si mui boa conta, e vendo
como é razão de lhe fazer mercê assim pelos serviços que até aqui tem
feito como pelos que espero que me ao diante fará, por todos estes
respeitos e por alguns outros que me a isto movem, e por folgar de lhe
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fazer mercê, de meu próprio motu e certa ciência, poder real e absoluto,
sem mo ele pedir nem outrem por ele, hei por bem e me praz de lhe
fazer, como de facto por esta presente carta faço mercê e irrevogável
doação entre vivos valedoira deste dia para todo o sempre, de juro e de
herdade para ele e todos seus filhos, netos, herdeiros e sucessores que
após ele vierem, assim descendentes como transversais e colaterais,
segundo adiante irá declarado, de cinquenta léguas de terra na dita
costa do Brasil, as quais se começarão na ponta do Rio de S. Francisco,
e correrão para o sul até a ponta da Baía de Todos os Santos entrando
nesta terra e demarcação dela toda a dita Baía de Todos os Santos e a
largura dela de ponta a ponta se montará nas ditas cinquenta léguas, e
não havendo dentro no dito limite as ditas cinquenta léguas, ser-lhe-á
entregue a parte que para cumprimento delas falecer para a banda do
sul, as quais cinquenta léguas se entenderão e serão de largo ao longo
da costa, entrando na mesma largura pelo sertão e terra firme adentro
tanto quanto puderem entrar e for de minha conquista, e sendo caso
que na frontaria e demarcação das ditas cinquenta léguas haja algumas
ilhas, hei por bem que sejam desta capitania e anexas a ela sendo até
dez léguas da dita costa, da qual terra pelas sobreditas demarcações
lhe assim faço doação e mercê de juro e herdade para todo o sempre
como dito é, e quero e me praz que o dito Francisco Pereira e todos
seus herdeiros e sucessores que a dita terra herdarem e sucederem
se possam chamar e chamem capitães e governadores dela, e o dito
Francisco Pereira e seus sucessores e assim os moradores da dita sua
capitania e todas as pessoas que a ela quiserem ir se poderão servir
pelo porto do Rio de S. Francisco e descarregar suas mercadorias nos
lugares da dita capitania, nos quais lugares em que assim descarregarem
pagarão os direitos que forem ordenados.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre para ele e seus descendentes e sucessores no modo sobredito da
jurisdição cível e crime da dita terra, da qual ele dito Francisco Pereira
e seus herdeiros e sucessores usarão na forma e maneira seguinte, isto
é, poderá por si e por seu ouvidor estar à eleição dos juízes e oficiais
e limpar e apurar as pautas, e passar cartas de confirmação aos ditos
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juízes e oficiais, os quais se chamarão pelo dito capitão e governador,
e ele porá ouvidor que poderá conhecer de acções novas a dez léguas
de onde estiver, e de apelações e agravos conhecerá em toda a dita
capitania e governança, e os ditos juízes darão apelação para o dito seu
ouvidor nas quantias que mandam minhas Ordenações, e do que o dito
seu ouvidor julgar, assim por acção nova como por apelação e agravo,
sendo em causas cíveis, não haverá apelação nem agravo até quantia de
cem mil reais, e daí para cima dará apelação à parte que quiser apelar.
¶ Nos casos crimes hei por bem que o dito capitão e governador
e seu ouvidor tenham jurisdição e alçada de morte natural inclusive
em escravos e gentios, e assim mesmo em peões cristãos homens livres
em todos os casos assim para absolver como para condenar, sem haver
apelação nem agravo, e nas pessoas de maior qualidade terão alçada de
dez anos de degredo e até cem cruzados de pena, sem apelação nem
agravo, e porém nos quatro casos seguintes, isto é, heresia, quando o
herético lhe for entregue pelo eclesiástico, e traição e sodomia e moeda
falsa terão alçada em toda a pessoa de qualquer qualidade que seja
para condenar os culpados à morte e dar suas sentenças a execução
sem apelação nem agravo, e porém nos ditos quatro casos para absolver
de morte, e posto que outra pena lhe queiram dar menos de morte,
darão apelação e agravo, e apelarão por parte da Justiça.
¶ Outrossim me praz que o dito seu ouvidor possa conhecer de
apelações e agravos que a ele houverem de ir em qualquer vila ou lugar
da dita capitania em que estiver, posto que seja muito apartado desse
lugar onde assim estiver, contanto que seja na própria capitania, e o
dito capitão e governador poderá pôr meirinho ante o dito seu ouvidor,
escrivães e outros quaisquer ofíciais necessários e costumados nestes
reinos, assim na correição da ouvidoria como em todas as vilas e lugares
da dita capitania, e será o dito capitão e governador e seus sucessores
obrigados, quando a dita terra for povoada em tanto crescimento que
seja necessário pôr ouvidor, de o pôr onde por mim ou por meus
sucessores for ordenado.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e governador e todos seus
sucessores possam por si fazer vilas todas e quaisquer povoações que se
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na dita terra que o devem fizerem e lhes a eles parecer, as quais se chamarão vilas e terão termo, e jurisdição, liberdades e insígnias de vilas,
segundo foro e costume de meus reinos, e isto porém se entenderá que
poderão fazer todas as vilas que quiserem das povoações que estiverem
ao longo da costa da dita terra e dos rios que se navegarem, porque por
dentro da terra firme pelo sertão as não poderão fazer menos espaço
de seis léguas de uma a outra, para que possam ficar ao menos três
léguas de terra de termo a cada uma das ditas vilas, e ao tempo que
assim fizerem as tais vilas ou cada uma delas lhe limitarão e assinarão
logo termo para elas, e depois não poderão da terra que assim tiverem
dado por termo fazer mais outra vila sem minha licença.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e governador e todos seus
sucessores a quem esta capitania vier possam novamente criar e prover
por suas cartas os tabeliães do público e judicial que lhes parecer
necessário nas vilas e povoações da dita terra, assim agora como pelo
tempo adiante, e lhes darão suas cartas assinadas por eles e seladas
com o seu selo, e lhes tomarão juramento que sirvam seus ofícios bem
e verdadeiramente, e os ditos tabeliães servirão pelas ditas cartas sem
mais tirarem outras de minha chancelaria, e quando os ditos ofícios
vagarem por morte ou por renúncia ou por erros de se assim é, os
poderão isso mesmo dar, e lhes darão os regimentos por onde hão-de
servir, conformes aos da minha chancelaria, e hei por bem que os ditos
tabeliães se possam chamar e chamem pelo dito capitão e governador,
e lhe paguem suas pensões, segundo forma do foral que ora para a dita
terra mandei fazer, das quais pensões lhes assim mesmo faço doação e
mercê de juro e de herdade para sempre.
¶ Outrossim lhes faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre das alcaidarias-mores de todas as vilas e povoações da dita terra
com todas as rendas, direitos, foros e tributos que a elas pertencerem,
segundo são escritos e declarados no foral, os quais o dito capitão e
governador e seus sucessores haverão e arrecadarão para si no modo e
maneira no dito foral contido, e segundo forma dele, e as pessoas a que
as ditas alcaidarias-mores foram entregues da mão do dito capitão ele
lhes tomará a menagem delas, segundo forma de minhas Ordenações.
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¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito Francisco Pereira e a
todos seus sucessores a que esta capitania e governança vier de juro e
de herdade para sempre que eles tenham a hajam todas as moendas
de água, marinhas de sal e quaisquer outros engenhos de qualquer
qualidade que sejam que na dita capitania se puderem fazer, e hei por
bem que pessoa alguma não possa fazer as ditas moendas, marinhas,
nem engenhos senão o dito capitão ou aqueles a que ele para isso der
licença, de que lhe pagarão aquele foro ou tributo que se com eles
concertar.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre de dez léguas de terra ao longo da costa da dita capitania e
entrarão pelo sertão e terra firme tanto quanto puderem entrar e for de
minha conquista, a qual terra será sua, livre e isenta, sem dela pagar
foro, tributo nem direito algum, somente o dízimo de Deus à Ordem do
Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e dentro de vinte anos do dia
que o dito capitão tomar posse da dita terra, poderá escolher e tomar
as ditas dez léguas de terra em qualquer parte que mais quiser, não
as tomando porém juntas, senão repartidas em quatro ou cinco partes,
e não sendo de uma a outra menos de duas léguas, as quais terras o
dito capitão e seus sucessores poderão arrendar e aforar em fatiota, ou
em pessoas, ou como quiserem e lhes bem vier, e pelos foros e tributos
que quiserem, e as ditas terras não sendo aforadas, ou as rendas delas
quando o forem, virão sempre a quem suceder a dita capitania pelo
modo nesta doação contido, e das novidades que Deus nas ditas terras
der não será o capitão nem as pessoas que de sua mão as trouxerem
ou tiverem obrigados a me pagar foro nem direito algum, somente o
dízimo à Ordem que geralmente se há-de pagar em todas as outras
terras da dita capitania, como abaixo irá declarado.
¶ Item o dito capitão nem os que após ele vierem não poderão
tomar terra alguma de sesmaria na dita capitania para si nem para sua
mulher, nem para o filho herdeiro dela, antes darão e poderão dar e
repartir todas as ditas terras de sesmaria a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam e lhes bem parecer, livremente,
sem foro nem direito algum, somente o dízimo de Deus à Ordem, de
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tudo o que nas ditas terras houverem, segundo é declarado no foral,
e pela mesma maneira as poderão dar e repartir por seus filhos fora
do morgado e assim por seus parentes, e porém aos ditos seus filhos e
parentes não poderão dar mais terra da que derem ou tiverem dada a
qualquer outra pessoa estranha, e todas as ditas terras que assim der
de sesmaria a uns e outros será conforme à ordenação das sesmarias, e
com obrigação delas, as quais terras o dito capitão nem seus sucessores
não poderão em tempo algum tomar para si nem para sua mulher nem
filho herdeiro como dito é, nem pô-las em outrem para depois virem a
eles por modo algum que seja, somente as poderão haver por título de
compra verdadeira das pessoas que lhas quiserem vender passados oito
anos depois de as tais terras serem aproveitadas e em outra maneira
não.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da metade da dízima do pescado da dita capitania que a mim
pertencer porque a outra metade se há-de arrecadar para mim, segundo
no foral é declarado, a qual metade da dita dízima se entenderá do
pescado que se matar em toda a dita capitania fora das dez léguas é
terra sua, livre e isenta, segundo atrás é declarado.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da redízima de todas as rendas e direitos que à dita Ordem
e a mim de direito na dita capitania pertencer, isto é, que de todo
o rendimento que à dita Ordem e a mim couber, assim dos dízimos
como de quaisquer outras rendas ou direitos de qualquer qualidade
que sejam, haja o dito capitão e seus sucessores uma dízima, que é de
dez partes uma.
¶ Outrossim me praz por respeito do cuidado que o dito capitão e
seus sucessores hão-de ter e guardar e conservar o brasil que na dita
terra houver de lhe fazer doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da vintena parte do que liquidamente render para mim, forro
de todos os custos o brasil que se da dita capitania trouxer a estes
reinos, e a conta do tal rendimento se fará na Casa da Mina da cidade
de Lisboa onde o dito brasil há-de vir, e na dita Casa, tanto que o
brasil for vendido e arrecadado o dinheiro dele, lhe será logo pago e
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entregue em dinheiro de contado pelo feitor e oficiais dela aquilo que
por boa conta na dita vintena montar e isto porquanto todo o brasil
que na dita terra houver há-de ser sempre meu e de meus sucessores
sem o dito capitão e governador nem outra alguma pessoa poder tratar
nele nem vendê-lo para fora, somente poderá o dito capitão e assim os
moradores na dita capitania aproveitar-se do dito brasil aí na terra no
que lhes for necessário, segundo é declarado no foral, e tratando nele
ou vendendo para fora incorrerão nas penas contidas no dito foral.
¶ Outrossim me praz fazer doação e mercê ao dito capitão e a seus
sucessores de juro e de herdade para sempre que dos escravos que eles
resgatarem e houverem na dita terra do Brasil possam mandar a estes
reinos vinte e quatro peças cada ano para fazer delas o que bem vier,
os quais escravos virão ao porto da cidade de Lisboa e não a outro
algum porto, e mandará com eles certidão dos oficiais da dita terra de
como são seus, pela qual certidão lhes serão cá despachados os ditos
escravos forros sem deles pagar direitos alguns, nem cinco por cento, e
além destas vinte e quatro peças que assim cada ano poderão mandar
forras, hei por bem que possam trazer por marinheiros e grumetes em
seus navios todos os escravos que quiserem e lhes forem necessários.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito capitão e a seus
sucessores e assim aos vizinhos e moradores da dita capitania que nela
não possa em tempo algum haver direitos de sisas nem imposições,
saboarias, tributo de sal nem outros alguns direitos nem tributos de
qualquer qualidade que seja, salvo aqueles que por bem desta doação
e do foral ao presente são ordenados que haja.
¶ Item esta capitania e governança e rendas e bens dela hei por
bem e me praz que se herde e suceda de juro e de herdade para todo
sempre pelo dito capitão e seus descendentes filhos e filhas legítimos,
com tal declaração que enquanto houver filho legítimo varão no mesmo
grau não suceda filha, posto que seja de maior idade que o filho, e não
havendo macho, ou havendo-o e não sendo em tão propínquo grau ao
último possuidor como a fêmea, que então suceda a fêmea, e enquanto
houver descendentes legítimos machos ou fêmeas, que não suceda na
dita capitania bastardo algum, e não havendo descendentes machos
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nem fêmeas legítimos então sucederão os bastardos machos e fêmeas,
não sendo porém de danado coito, e sucederão pela mesma ordem dos
legítimos, primeiro os machos e depois as fêmeas em igual grau, com
tal condição que se o possuidor da dita capitania a quiser antes deixar
a um seu parente transversal que aos descendentes bastardos quando
não tiver legítimos o possa fazer, e não havendo descendentes machos
nem fêmeas legítimos nem bastardos da maneira que dito é, em tal
caso sucederão os ascendentes machos e fêmeas, primeiro os machos
e em defeito deles as fêmeas, e não havendo descendentes nem ascendentes, sucederão os transversais pelo modo sobredito, sempre primeiro
os machos que forem em igual grau, e depois as fêmeas, e no caso dos
bastardos o possuidor poderá, se quiser, deixar a dita capitania a um
transversal legítimo e tirá-la aos bastardos, posto que sejam descendentes em muito mais propínquo grau, e isto hei assim por bem, sem
embargo da Lei Mental que diz que não sucedam fêmeas, nem bastardos, nem transversais, nem ascendentes, porque sem embargo de tudo
me praz que nesta capitania sucedam fêmeas e bastardos, não sendo de
coito danado, e transversais e ascendentes do modo que já é declarado.
¶ Item outrossim quero e me praz que em tempo algum se não
possa a dita capitania e governança e todas as coisas que por esta
doação dou ao dito Francisco Pereira partir, nem escambar, despedaçar,
nem em outro modo alhear, nem em casamento ao filho ou filha nem
a outra pessoa dar, nem para tirar pai ou filho ou outra alguma pessoa
de cativo, nem para outra coisa, ainda que seja a mais piedosa, porque
minha tenção e vontade é que a dita capitania e governança e coisas ao
dito capitão nesta doação dadas andem sempre juntas e se não partam
nem alienem em tempo algum, e aquele que a partir, ou alienar, ou
despedaçar, ou der em casamento, ou para outra coisa por onde haja
de ser partida, ainda que seja a mais piedosa, por esse mesmo feito
perca a dita capitania e governança, e passe directamente àquele a que
houvera de ir pela ordem de suceder sobredita, se o tal que isto assim
não cumpriu fosse morto.
¶ Outrossim me praz que por caso algum de qualquer qualidade
que seja que o dito capitão e governador cometa por que, segundo
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direito e leis destes reinos merece perder a dita capitania e governança,
jurisdição, rendas e bens dela, a não perca seu sucessor, salvo se for
traidor à Coroa destes reinos, e em todos os outros casos que cometer
será punido quanto o crime obrigar, e porém o seu sucessor não perderá
por isso a dita capitania, governança, jurisdição, rendas e bens dela,
como dito é.
¶ Item mais me praz e hei por bem que o dito Francisco Pereira
Coutinho e todos seus sucessores a que esta capitania e governança
vier usem inteiramente de toda jurisdição, poder e alçada nesta doação
contida, assim e da maneira que nela é declarado, e pela confiança que
deles tenho que guardarão nisso tudo o que cumpre a serviço de Deus e
meu e o bem do povo e direito das partes, hei outrossim por bem e me
praz que nas terras da dita capitania não entre nem possa entrar em
tempo algum corregedor nem alçada nem outras algumas justiças para
nelas usar de jurisdição alguma por nenhuma via nem modo que seja,
nem menos será o dito capitão suspenso da dita capitania e governança
e jurisdição dela. E porém quando o dito capitão cair em algum erro ou
fizer coisa por que mereça e deva ser castigado, eu ou meus sucessores
o mandaremos vir a nós para ser ouvido com sua justiça e lhe ser dada
aquela pena ou castigo que de direito no tal caso merecer.
¶ Item esta mercê lhe faço como rei e senhor destes reinos e assim
como governador e perpétuo administrador que sou da Ordem e Cavalaria do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por esta presente
carta dou poder e autoridade ao dito Francisco Pereira Coutinho que
ele por si ou por quem lhe aprouver possa tomar e tome a posse real,
corporal e actual das terras da dita capitania e governança e das rendas
e bens dela, e de todas as mais coisas contidas nesta doação, e use de
tudo inteiramente como se nela contém, a qual doação hei por bem
quero e mando que se cumpra e guarde em tudo e por tudo com todas
as cláusulas, condições e declarações nela contidas e declaradas sem
míngua nem desfalecimento algum, e para tudo o que dito é derrogo
a Lei Mental e quaisquer outras leis, ordenações, direitos, glosas e costumes que em contrário disto haja ou possa haver por qualquer via e
modo que seja, posto que sejam tais que fosse necessário serem aqui
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expressas e declaradas de verbo a verbo, sem embargo da ordenação
do Segundo Livro, Título quarenta e nove, que diz que quando se as
tais leis e direitos derrogarem se faça expressa menção delas e da substância delas, e por esta prometo ao dito Francisco Pereira e a todos
seus sucessores que nunca em tempo algum vá nem consinta ir contra
esta doação em parte nem em todo, e rogo e encomendo a todos meus
sucessores que lha cumpram e mandem cumprir e guardar, e assim
mando a todos meus corregedores, desembargadores, ouvidores, juízes,
oficiais e pessoas de meus reinos e senhorios que cumpram e guardem e façam cumprir e guardar esta minha carta de doação e todas as
coisas nela contidas sem lhe nisso ser posta dúvida, embargo nem contradição alguma porque assim é minha mercê, e por firmeza de tudo
lhe mandei dar esta carta por mim assinada e selada do meu selo de
chumbo, a qual vai escrita em três folhas, afora esta do meu sinal, que
são todas assinadas ao pé de cada uma por Dom Miguel da Silva, bispo
de Viseu, do meu Conselho e meu escrivão da Puridade. Manuel da
Costa a fez em Évora a 5 dias do mês de Abril ano do nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo de 1534. Eu Fernando Álvares, tesoureiro-mor
de el rei nosso senhor, escrivão de sua Fazenda a subscrevi.
¶ E porquanto o dito Francisco Pereira Coutinho me disse que por
ele ser o primeiro capitão desta capitania e desejar que fique memória
de seu nome me pedia por mercê que houvesse por bem que todos
seus sucessores e pessoas a que a dita capitania viesse se chamassem
Coutinhos, sob pena de perderem a sucessão dela, a mim me praz e hei
por bem que todos os sucessores dele dito Francisco Pereira e pessoas
a que a dita capitania vier se chamem Coutinhos, sob pena de o que se
não chamar Coutinho perder a dita capitania e não poder em maneira
alguma suceder nela, a qual capitania por esse mesmo efeito passará
logo ao outro sucessor a que de direito pertenceria e se o tal que
isto assim não cumpriu fosse morto, e serão assim mesmo obrigados
os ditos seus sucessores a trazer as armas dos Coutinhos. Fernão de
Álvares tesoureiro-mor de el rei nosso senhor, seu escrivão da Fazenda
e Câmara a fez escrever.
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¶ E posto que no onzeno capítulo desta doação diga que faço
doação e mercê ao dito Francisco Pereira de juro e de herdade para
sempre da metade da dízima do pescado da dita capitania, hei por bem
e mando que a tal mercê não haja efeito nem tenha vigor algum, nem
se cumpra o dito capítulo por via alguma que seja, porquanto se viu
depois desta doação assinada que o dito capitão nem seus sucessores
não podia haver a dita metade da dita dízima por ser da Ordem, e
em lugar dela me praz de fazer doação e mercê como de feito por
esta presente faço de juro e de herdade para sempre da meia dízima
que tenho ordenado que se mais pague do dito pescado, além da dita
dízima que pertence à Ordem, a qual meia dízima o dito capitão e todos
seus sucessores que esta capitania sucederem haverão e arrecadarão
para si no modo e maneira contido no foral e segundo forma dele,
e esta apostila não passará pela chancelaria, sem embargo da minha
Ordenação do segundo livro que o contrário dispõe. Manuel da Costa
a fez em Évora a 26 dias de Agosto ano de Nosso Senhor Jesus Cristo
de 1534. E posto que esta apostila não passe pela chancelaria, mando
que se registe nela ao pé do registo desta doação, e o dito Francisco
Pereira cobrará certidão de Pero Gomes que tem cargo de escrivão da
dita chancelaria de como se assim registou.
À margem:
Por falecimento de Francisco Pereira Coutinho pertencem ora estas
50 léguas de costa do Brasil a Manuel Coutinho Pereira, seu filho herdeiro, o qual se concertou e fez contrato com el rei nosso senhor de
lhe alargar o direito que havia na dita capitania e assim ser filho mais
velho Miguel (sic) Coutinho e com outorga de sua mulher Dona Filipa
e todos desistiram da demanda que com o dito senhor traziam sobre
a dita capitania e o dito senhor lhe fez mercê por um padrão de quatrocentos mil reais de juro no que render a redízima da dita capitania
para sempre com as cláusulas do dito contrato e doação que lhe disso
passou e vindo caso que a dita redízima não renda nada e não (. . . )32
32

Um borrão torna ilegíveis algumas palavras.
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lhe pagará de sua (. . . ) portanto se pôs esta verba por mandado do dito
senhor contido na carta que dos ditos 53 reais de juro lhe foi passada
que foi feita em Lisboa a 6 dias de Agosto de 1576 a qual verba pus eu
Cristóvão de Benavente mestre em Artes escrivão da Torre do Tombo.33
(Ass.) Cristóvão de Benavente.

33
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Esta apostila resulta do foral, assinado na mesma data

Capitania de Porto Seguro
Doação a Pedro do Campo Tourinho
Évora, 27 de Maio de 1534
Apostila de 7 de Outubro de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 7, folhas 103-105v

¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que considerando eu quanto serviço
de Deus e meu proveito e bem de meus reinos e senhorios e dos
naturais e súbditos deles é ser a minha costa e terra do Brasil mais
povoada do que até agora foi, assim para se nela haver de celebrar o
culto e ofícios divinos e se exalçar a nossa santa fé católica com trazer
e provocar a ela os naturais da dita terra infiéis e idólatras como por o
muito proveito que se seguirá a meus reinos e senhorios e aos naturais e
súbditos deles de se a dita terra povoar e aproveitar, houve por bem de
a mandar repartir e ordenar em capitanias de certas em certas léguas
para delas prover aquelas pessoas que me bem parecesse, pelo qual,
havendo eu respeito aos serviços que tenho recebido e ao diante espero
de receber de Pedro do Campo Tourinho, e por folgar de lhe fazer
mercê, de meu próprio motu certa ciência poder real e absoluto, sem
mo ele pedir nem outrem por ele, hei por bem e me praz de lhe fazer
como de facto por esta presente carta faço mercê e irrevogável doação
entre vivos valedoira deste dia para todo o sempre de juro e de herdade
para ele e todos seus filhos, netos, herdeiros e sucessores que após
ele vierem, assim descendentes como transversais e colaterais, segundo
adiante irá declarado, de cinquenta léguas de terra na dita costa do
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Brasil, as quais se começarão na parte onde se acabarem as cinquenta
de que tenho feito mercê a Jorge de Figueiredo Correia na dita costa
do Brasil da banda do sul, e correrão pela banda do sul quanto couber
nas ditas cinquenta léguas entrando nesta capitania quaisquer ilhas
que houver até dez léguas ao mar na frontaria e demarcação das ditas
cinquenta léguas de que assim faço mercê ao dito Pedro do Campo
Tourinho, as quais cinquenta léguas se entenderão e serão de largo ao
longo da costa, e entrarão na mesma largura pelo sertão e terra firme
adentro tanto quanto puderem entrar e for de minha conquista, da
qual terra pela sobredita demarcação lhe assim faço doação e mercê
de juro e herdade para todo o sempre como dito é, e quero e me praz
que o dito Pedro do Campo e todos seus herdeiros e sucessores que a
dita terra herdarem e sucederem se possam chamar e chamem capitães
dela.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre para ele e seus descendentes e sucessores no modo sobredito
da jurisdição cível e crime da dita terra, da qual ele dito Pedro do
Campo Tourinho e seus herdeiros e sucessores usarão na forma e maneira seguinte, isto é, poderá por si e por seu ouvidor estar à eleição
dos juízes e oficiais, e limpar e apurar as pautas, e passar cartas de
confirmação aos ditos juízes e oficiais, os quais se chamarão pelo dito
capitão e governador, e ele porá ouvidor que poderá conhecer de acções
novas a dez léguas de onde estiver, e de apelações e agravos conhecerá
em toda a dita capitania, e os ditos juízes darão apelação para o dito
seu ouvidor nas quantias que mandam minhas Ordenações, e do que
o dito seu ouvidor julgar, assim por acção nova como por apelação e
agravo, sendo em causas cíveis não haverá apelação nem agravo até
quantia de cem mil reais, e daí para cima dará apelação à parte que
quiser apelar.
¶ Nos casos crimes hei por bem que o dito capitão e seu ouvidor
tenham jurisdição e alçada de morte natural, inclusive em escravos e
gentios, e assim mesmo em peões cristãos homens livres em todos
os casos assim para absolver como para condenar, sem haver apelação
nem agravo, e nas pessoas de maior qualidade terão alçada de dez anos
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de degredo e até cem cruzados de pena, sem apelação nem agravo, e
porém nos quatro casos seguintes, isto é, heresia, quando o herético lhe
for entregue pelo eclesiástico, e traição e sodomia e moeda falsa terão
alçada em toda a pessoa de qualquer qualidade que seja para condenar
os culpados à morte, e dar suas sentenças a execução sem apelação
nem agravo, e porém nos ditos quatro casos para absolver de morte, e
posto que outra pena lhe queiram dar menos de morte, darão apelação
e agravo e apelarão por parte da Justiça.
¶ Outrossim me praz que o dito seu ouvidor possa conhecer de
apelações e agravos que a ele houverem de ir em qualquer vila ou
lugar da dita capitania em que estiver, posto que seja muito apartado
desse lugar onde assim estiver, contanto que seja na própria capitania,
e o dito capitão e governador poderá pôr meirinho ante o dito seu
ouvidor, escrivães e outros quaisquer oficiais necessários e costumados
nestes reinos, assim na correição da ouvidoria como em todas as vilas
e lugares da dita capitania, e será o dito capitão e seus sucessores
obrigado, quando a dita terra for povoada em tanto crescimento que
seja necessário pôr ouvidor, de o pôr onde por mim ou por meus
sucessores for ordenado.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e governador e todos seus
sucessores possam por si fazer vilas todas e quaisquer povoações que
se na dita terra fizerem, as quais se chamarão vilas e terão termo,
jurisdição, liberdades e insígnias de vilas, segundo foro e costume de
meus reinos, e isto porém se entenderá que poderão fazer todas as vilas
que quiserem das povoações que estiverem ao longo da costa da dita
terra e dos rios que se navegarem, porque por dentro da terra firme
pelo sertão as não poderão fazer menos espaço de seis léguas de uma
a outra, para que possam ficar ao menos três léguas de terra de termo
a cada uma das ditas vilas, e ao tempo que assim fizerem as tais vilas
ou cada uma delas lhe limitarão e assinarão logo termo para elas, e
depois não poderão da terra que assim tiverem dado por termo fazer
mais outra vila sem minha licença.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e todos seus sucessores
a quem esta capitania vier possam novamente criar e prover por suas
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cartas os tabeliães do público e judicial que lhes parecer necessário
nas vilas e povoações da dita terra, assim agora como pelo tempo
adiante, e lhes darão suas cartas assinadas por eles e seladas com
o seu selo, e lhes tomarão juramento que sirvam seus ofícios bem e
verdadeiramente, e os ditos tabeliães servirão pelas ditas cartas sem
mais tirarem outras de minha chancelaria, e quando os ditos ofícios
vagarem por morte ou por renúncia ou por erros de se assim é, os
poderão isso mesmo dar, e lhes darão os regimentos por onde hão-de
servir, conformes aos da minha chancelaria, e hei por bem que os ditos
tabeliães se possam chamar e chamem pelo dito capitão, e lhe pagarão
suas pensões, segundo forma do foral que ora para a dita terra mandei
fazer, das quais pensões lhe assim mesmo faço doação e mercê de juro
e de herdade para sempre.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre das alcaidarias-mores de todas as vilas e povoações da dita terra
com todas as rendas, direitos, foros e tributos que a elas pertencerem,
segundo são escritos e declarados no foral, os quais o dito capitão
e seus sucessores haverão e arrecadarão para si no modo e maneira
no dito foral contido, e segundo forma dele, e as pessoas a que as
ditas alcaidarias-mores foram entregues da mão do dito capitão ele
lhes tomará a menagem delas, segundo forma de minhas Ordenações.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito capitão e a todos seus
sucessores a que esta capitania e governança vier de juro e de herdade
para sempre que eles tenham e hajam todas as moendas de água,
marinhas de sal e quaisquer outros engenhos de qualquer qualidade
que sejam que na dita capitania se puderem fazer, e hei por bem
que pessoa alguma não possa fazer as ditas moendas, marinhas nem
engenhos senão o capitão ou aqueles a que ele para isso der licença,
de que lhe pagarão aquele foro ou tributo que se com eles concertar.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre de dez léguas de terra ao longo da costa da dita capitania, e
entrarão pelo sertão e terra firme tanto quanto puderem entrar e for de
minha conquista, a qual terra será sua, livre e isenta, sem dela pagar
foro, tributo nem direito algum, somente o dízimo de Deus à Ordem do
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Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e dentro de vinte anos do dia
que o dito capitão tomar posse da dita terra poderá escolher e tomar
as ditas dez léguas de terra em qualquer parte que mais quiser, não
as tomando porém juntas, senão repartidas em quatro ou cinco partes,
e não sendo de uma a outra menos de duas léguas, as quais terras o
dito capitão e seus sucessores poderão arrendar e aforar em fatiota, ou
em pessoas, ou como quiserem e lhes bem vier, pelos foros e tributos
que quiserem, e as ditas terras não sendo aforadas, ou as rendas delas
quando o forem, virão sempre a quem suceder a dita capitania pelo
modo nesta doação contido, e das novidades que Deus nas ditas terras
der não será o capitão nem as pessoas que de sua mão as trouxerem
obrigados a me pagar foro nem direito algum, somente o dízimo de
Deus à Ordem que geralmente se há-de pagar em todas as outras terras
da dita capitania, como abaixo irá declarado.
¶ O dito capitão nem os que após ele vierem não poderão tomar
terra alguma de sesmaria na dita capitania para si nem para sua mulher,
nem para o filho herdeiro dela, antes darão e poderão dar e repartir
todas as ditas terras de sesmaria a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam e lhes bem parecer, livremente sem foro
nem direito algum, somente o dízimo de Deus que serão obrigados a
pagar à Ordem de tudo o que nas ditas terras houverem, segundo é
declarado no foral, e pela mesma maneira as poderão dar e repartir por
seus filhos fora do morgado, e assim por seus parentes, e porém aos
ditos seus filhos e parentes não poderão dar mais terra da que derem
ou tiverem dada a qualquer outra pessoa estranha, e todas as ditas
terras que assim der de sesmaria a uns e outros será conforme à ordem
das sesmarias, e com obrigação delas, as quais terras o dito capitão
nem seus sucessores não poderão em tempo algum tomar para si nem
para sua mulher nem filho herdeiro como dito é, nem pô-las em outrem
para depois virem a eles por modo algum que seja, somente as poderão
haver por título de compra verdadeira das pessoas que lhas quiserem
vender passados oito anos depois de as tais terras serem aproveitadas,
e em outra maneira não.

49

Maria José Mexia Bigotte Chorão
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da metade da dízima do pescado da dita capitania que a mim
pertencer, porque a outra metade se há-de arrecadar para mim, segundo
no foral é declarado, a qual metade da dita dízima se entenderá do
pescado que se matar em toda a dita capitania fora das dez léguas
do capitão, porquanto as ditas dez léguas é terra sua, livre e isenta,
segundo atrás é declarado.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da redízima de todas as rendas e direitos que à dita Ordem e
a mim de direito na dita capitania pertencerem, isto é, que de todo o
rendimento que à dita Ordem e a mim couber, assim das dízimas como
de quaisquer outras dízimas que é de dez partes uma.
¶ Outrossim me praz por respeito do cuidado que o dito capitão e
seus sucessores hão-de ter e guardar e conservar o brasil que na dita
terra houver de lhe fazer doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da vintena parte do que liquidamente render para mim, forro
de todos os custos, o brasil que se da dita capitania trouxer a estes
reinos, e a conta do tal rendimento se fará na Casa da Mina da cidade
de Lisboa onde o dito brasil há-de vir, e na dita Casa, tanto que o
brasil for vendido e arrecadado, o dinheiro dele lhe será logo pago e
entregue, em dinheiro de contado, pelo feitor e oficiais dela aquilo que
por boa conta na dita vintena montar, e isto porquanto todo o brasil
que na dita terra houver há-de ser sempre meu e de meus sucessores,
sem o dito capitão e governador nem outra alguma pessoa poder tratar
nele nem vendê-lo para fora, somente poderá o dito capitão e assim os
moradores na dita capitania aproveitar-se do dito brasil aí na terra no
que lhes for necessário, segundo é declarado no foral, e tratando nele
ou vendendo para fora, incorrerão nas penas contidas no dito foral.
¶ Outrossim me praz fazer doação e mercê ao dito capitão e a seus
sucessores de juro e de herdade para sempre que dos escravos que eles
resgatarem e houverem na dita terra do Brasil possam mandar a estes
reinos vinte e quatro peças cada ano para fazer delas o que lhe bem
vier, os quais escravos virão ao porto da cidade de Lisboa e não a outro
algum porto, e mandará com eles certidão dos oficiais da dita terra de
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como são seus, pela qual certidão lhe serão cá despachados os ditos
escravos forros, sem deles pagar direitos alguns, nem cinco por cento,
e além destas vinte e quatro peças que assim cada ano poderá mandar
forras, hei por bem que possam trazer por marinheiros e grumetes em
seus navios todos os escravos que quiserem e lhes forem necessários.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito capitão e a seus
sucessores e assim aos vizinhos e moradores da dita capitania que nela
não possa em tempo algum haver direitos de sisas nem imposições,
saboarias, tributo de sal nem outros alguns direitos nem tributos de
qualquer qualidade que seja, salvo aqueles que por bem desta doação
e do foral ao presente são ordenados que haja.
¶ Item esta capitania e rendas e bens dela hei por bem e me praz
que se herde e suceda de juro e de herdade para todo sempre pelo
dito capitão e seus descendentes filhos e filhas legítimos, com tal declaração que enquanto houver filho legítimo varão no mesmo grau não
suceda filha, posto que seja de maior idade que o filho, e não havendo
macho, ou havendo-o e não sendo em tão propínquo grau ao último
possuidor como a fêmea, que então suceda a fêmea, e enquanto houver descendentes legítimos machos ou fêmeas, que não suceda na dita
capitania bastardo algum, e não havendo descendentes machos nem
fêmeas legítimos, então sucederão os bastardos machos e fêmeas, não
sendo porém de danado coito, e sucederão pela mesma ordem dos legítimos, primeiro os machos e depois as fêmeas em igual grau, com
tal condição que se o possuidor da dita capitania a quiser antes deixar
a um seu parente transversal que aos descendentes bastardos quando
não tiver legítimos o possa fazer, e não havendo descendentes machos
nem fêmeas legítimos nem bastardos da maneira que dito é, em tal
caso sucederão os ascendentes machos e fêmeas, primeiro os machos
e em defeito deles as fêmeas, e não havendo descendentes nem ascendentes, sucederão os transversais pelo modo sobredito, sempre primeiro
os machos que forem em igual grau, e depois as fêmeas, e no caso dos
bastardos, o possuidor poderá se quiser deixar a dita capitania a um
transversal legítimo e tirá-la aos bastardos, posto que sejam descendentes em muito mais propínquo grau, e isto hei assim por bem, sem
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embargo da Lei Mental que diz que não sucedam fêmeas, nem bastardos, nem transversais, nem ascendentes, porque sem embargo de tudo
me praz que nesta capitania sucedam fêmeas e bastardos, não sendo de
coito danado, e transversais e ascendentes do modo que já é declarado.
¶ Item outrossim quero e me praz que em tempo algum se não
possa a dita capitania e todas as coisas que por esta doação dou ao
dito Pedro do Campo partir, nem escambar, despedaçar, nem em outro
modo alhear, nem em casamento ao filho ou filha nem a outra pessoa
dar, nem para tirar pai ou filho ou outra alguma pessoa de cativo,
nem para outra coisa, ainda que seja a mais piedosa, porque minha
tenção e vontade é que a dita capitania e coisas ao dito capitão nesta
doação dadas andem sempre juntas e se não partam nem alienem em
tempo algum, e aquele que a partir, ou alhear, ou despedaçar, ou der
em casamento, ou para outra coisa por onde haja de ser partida, ainda
que seja a mais piedosa, por esse mesmo feito perca a dita capitania
e governança, e passe directamente àquele a que houvera de ir pela
sobredita ordem de suceder se o tal que isto assim não cumpriu fosse
morto.
¶ Outrossim me praz que por caso algum de qualquer qualidade
que seja que o dito capitão cometa por que, segundo direito e leis
destes reinos, mereça perder a dita capitania, jurisdição, rendas e bens
dela, a não perca seu sucessor, salvo se for traidor à Coroa destes reinos,
e em todos os outros casos que cometer será punido quanto o crime
obrigar, e porém o seu sucessor não perderá por isso a dita capitania,
jurisdição, rendas e bens dela, como dito é.
¶ Item mais me praz e hei por bem que o dito Pedro do Campo e
todos seus sucessores a que esta capitania vierem usem inteiramente
de toda jurisdição, poder e alçada nesta doação contida, assim e da
maneira que nela é declarado, e pela confiança que deles tenho que
guardarão nisso tudo o que cumpre a serviço de Deus e meu e bem
do povo e direito das partes, hei outrossim por bem e me praz que nas
terras da dita capitania não entre nem possa entrar em tempo algum
corregedor nem alçada nem outras algumas justiças para nelas usar de
jurisdição alguma por nenhuma via nem modo que seja, nem menos
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será o dito capitão suspenso da dita capitania e jurisdição dela. E
porém quando o dito capitão cair em algum erro ou fizer coisa por que
mereça e deva ser castigado, eu ou meus sucessores o mandaremos vir
a nós para ser ouvido com sua justiça e lhe ser dada aquela pena ou
castigo que de direito no tal caso merecer.
¶ Item esta mercê lhe faço como rei e senhor destes reinos e assim
como governador e perpétuo administrador que sou da Ordem e Cavalaria do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por esta presente
carta dou poder e autoridade ao dito Pedro do Campo que ele por si ou
por quem lhe aprouver possa tomar e tome a posse real, corporal e actual das terras da dita capitania e das rendas e bens dela, e de todas as
mais coisas contidas nesta doação, e use de tudo inteiramente como se
nela contém, a qual doação hei por bem quero e mando que se cumpra
e guarde em tudo e por tudo com todas as cláusulas, condições e declarações nela contidas e declaradas, sem míngua nem desfalecimento
algum, e para tudo o que dito é derrogo a Lei Mental e quaisquer outras
leis, ordenações, direitos, glosas e costumes que em contrário disto haja
ou possa haver por qualquer via e modo que seja, posto que fossem
tais que fosse necessário serem aqui expressas e declaradas de verbo a
verbo, sem embargo da Ordenação do Segundo Livro, Título quarenta e
nove que diz que quando se as tais leis e direitos derrogarem se faça
expressa menção delas, e da substância delas, e por esta prometo ao
dito Pedro do Campo e a todos seus sucessores que nunca em tempo
algum vá nem consinta ir contra esta minha doação em parte nem em
todo, e rogo e encomendo a todos meus sucessores que lha cumpram
e mandem cumprir e guardar, e assim mando a todos meus corregedores, desembargadores, ouvidores, juízes, oficiais e pessoas de meus
reinos e senhorios que cumpram e guardem e façam cumprir e guardar
esta minha carta de doação e todas as coisas nela contidas sem lhe
nisso ser posta dúvida, embargo nem contradição alguma porque assim
é minha mercê, e por firmeza de tudo lhe mandei dar esta carta por
mim assinada e selada do meu selo de chumbo, a qual vai escrita em
três folhas com esta do meu sinal, e são todas assinadas ao pé de cada
uma por Dom Miguel da Silva, bispo de Viseu, do meu Conselho e meu
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escrivão da puridade. Manuel da Costa a fez em Évora a 27 dias do
mês de Maio ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de 1534.
¶ E posto que no onzeno capítulo desta doação diga que faço
doação e mercê ao dito Pedro do Campo de juro e de herdade para
sempre da metade da dízima do pescado da dita capitania, hei por
bem e mando que a tal mercê não haja efeito nem tenha vigor algum,
porquanto se viu que não podia haver a dita metade da dízima por
ser da Ordem, e porém em lugar dela hei por bem e me praz de lhe
fazer mercê de juro e de herdade para sempre da meia dízima do dito
pescado que tenho ordenado que se mais pague na dita capitania, além
da dízima inteira, segundo é declarado no foral da dita capitania, a qual
meia dízima o dito capitão e todos seus herdeiros e sucessores a que
esta capitania vier haverão e arrecadarão segundo forma do dito foral, e
esta apostila passará pela chancelaria e será registada ao pé do registo
desta doação. Manuel da Costa a fez em Évora a 7 dias de Outubro ano
de 1534.34

34
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Esta apostila resulta do foral assinado em 23 de Setembro anterior.

Capitania do Espírito Santo
Doação a Vasco Fernandes Coutinho
Évora, 1 de Junho de 1534
Apostila de 25 de Setembro de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 7, folhas 113-115
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que considerando eu quanto serviço
de Deus e meu proveito e bem de meus reinos e senhorios e dos
naturais e súbditos deles é ser a minha costa e terra do Brasil mais
povoada do que até agora foi, assim para se nela haver de celebrar
o culto e ofícios divinos e se exalçar a nossa santa fé católica com
trazer e provocar a ela os naturais da dita terra infiéis e idólatras, como
por o muito proveito que se seguirá a meus reinos e senhorios e aos
naturais e súbditos deles de se a dita terra povoar e aproveitar, houve
por bem de a mandar repartir e ordenar em capitanias de certas em
certas léguas para delas prover aquelas pessoas que me bem parecesse,
pelo qual, esguardando eu os muitos serviços que Vasco Fernandes
Coutinho, fidalgo de minha Casa e ao rei meu senhor e padre que
santa glória haja e a mim tem feitos, assim nestes reinos como em
África e nas partes da Índia onde serviu em muitas coisas que se nas
ditas partes fizeram, nas quais deu sempre de si mui boa conta, e por
folgar de lhe fazer mercê, de meu próprio motu, certa ciência, poder
real e absoluto, sem mo ele pedir nem outrem por ele, hei por bem
e me praz de lhe fazer mercê como de feito por esta presente carta
faço mercê e irrevogável doação entre vivos valedoira deste dia para
todo o sempre de juro e de herdade para ele e todos seus filhos, netos,
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herdeiros e sucessores que após ele vierem, assim descendentes como
transversais e colaterais, segundo adiante irá declarado, de cinquenta
léguas de terra na dita costa do Brasil, as quais se começarão na parte
onde se acabarem as cinquenta de que tenho feito mercê a Pero do
Campo Tourinho, e correrão para a banda do sul tanto quanto couber
nas ditas cinquenta léguas entrando nesta capitania quaisquer ilhas
que houver até dez léguas ao mar na frontaria e demarcação das ditas
cinquenta léguas de que assim faço mercê ao dito Vasco Fernandes
as quais cinquenta léguas se entenderão e serão de largo ao longo da
costa, e entrarão na mesma largura pelo sertão e terra firme adentro
tanto quanto puderem entrar e for de minha conquista, da qual terra
pela sobredita demarcação lhe assim faço doação e mercê de juro e
herdade para todo o sempre como dito é, e quero e me praz que o
dito Vasco Fernandes e todos seus herdeiros e sucessores que a dita
terra herdarem e sucederem se possam chamar e chamem capitães e
governadores dela.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre para ele e seus descendentes e sucessores no modo sobredito da
jurisdição cível e crime da dita terra, da qual ele dito Vasco Fernandes
e seus herdeiros e sucessores usarão na forma e maneira seguinte, isto
é, poderá por si e por seu ouvidor estar à eleição dos juízes e oficiais
e limpar e apurar as pautas, e passar cartas de confirmação aos ditos
juízes e oficiais, os quais se chamarão pelo dito capitão e governador,
e ele porá ouvidor que poderá conhecer de acções novas a dez léguas
de onde estiver, e de apelações e agravos conhecerá em toda a dita
capitania e governança, e os ditos juízes darão apelação para o dito seu
ouvidor nas quantias que mandam minhas Ordenações, e do que o dito
seu ouvidor julgar, assim por acção nova como por apelação e agravo,
sendo em causas cíveis não haverá apelação nem agravo até quantia de
cem mil reais, e daí para cima dará apelação à parte que quiser apelar.
¶ Nos casos crimes hei por bem que o dito capitão e governador
e seu ouvidor tenham jurisdição e alçada de morte natural inclusive
em escravos e gentios, e assim mesmo em peões cristãos homens livres
em todos os casos assim para absolver como para condenar, sem haver
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apelação nem agravo, e nas pessoas de maior qualidade terão alçada de
dez anos de degredo e até cem cruzados de pena, sem apelação nem
agravo, e porém nos quatro casos seguintes, isto é, heresia, quando o
herético lhe for entregue pelo eclesiástico, e traição e sodomia e moeda
falsa terão alçada em toda a pessoa de qualquer qualidade que seja para
condenar os culpados à morte, e dar suas sentenças a execução sem
apelação nem agravo, e porém nos ditos quatro casos para absolver de
morte, e posto que outra pena lhe queiram dar menos de morte, darão
apelação e agravo e apelarão por parte da Justiça.
¶ Outrossim me praz que o dito seu ouvidor possa conhecer das
apelações e agravos que a ele houverem de ir em qualquer vila ou
lugar da dita capitania em que estiver, posto que seja muito apartado
desse lugar onde assim estiver, contanto que seja na própria capitania,
e o dito capitão e governador poderá pôr meirinho dante o dito seu
ouvidor, escrivães e outros quaisquer oficiais necessários e costumados
nestes reinos, assim na correição da ouvidoria como em todas as vilas
e lugares da dita capitania, e serão o dito capitão e seus sucessores
obrigados, quando a dita terra for povoada em tanto crescimento que
seja necessário outro ouvidor, de o pôr onde por mim ou por meus
sucessores for ordenado.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e governador e todos seus
sucessores possam por si fazer vilas todas e quaisquer povoações que
se na dita terra fizerem e lhes a eles parecer que o devem ser, as quais
se chamarão vilas e terão termo, e jurisdição, liberdades e insígnias de
vilas, segundo foro e costume de meus reinos, e isto porém se entenderá que poderão fazer todas as vilas que quiserem das povoações que
estiverem ao longo da costa da dita terra e dos rios que se navegarem,
porque por dentro da terra firme pelo sertão as não poderão fazer menos espaço de seis léguas de uma a outra, para que possam ficar ao
menos três léguas de terra de termo a cada uma das ditas vilas, e ao
tempo que assim fizerem as ditas vilas ou cada uma delas lhe limitarão
e assinarão logo termo para elas, e depois não poderão da terra que
assim tiverem dado por termo fazer mais outra vila sem minha licença.
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¶ Outrossim me praz que o dito capitão e todos seus sucessores
a quem esta capitania vier possam novamente criar e prover por suas
cartas os tabeliães do público e judicial que lhes parecer necessário
nas vilas e povoações da dita terra, assim agora como pelo tempo
adiante, e lhes darão suas cartas assinadas por eles e seladas com
o seu selo, e lhes tomarão juramento que sirvam seus ofícios bem e
verdadeiramente, e os ditos tabeliães servirão pelas ditas cartas sem
mais tirarem outras de minha chancelaria, e quando os ditos ofícios
vagarem por morte ou por renunciação ou por erros por se assim é, os
poderão isso mesmo dar, e lhes darão os regimentos por onde hão-de
servir, conformes aos da minha chancelaria, e hei por bem que os ditos
tabeliães se possam chamar e chamem pelo dito capitão, e lhe pagarão
suas pensões, segundo forma do foral que ora para a dita terra mandei
fazer, das quais pensões lhe assim mesmo faço doação e mercê de juro
e de herdade para sempre.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre das alcaidarias-mores de todas as vilas e povoações da dita terra
com todas as rendas, direitos, foros e tributos que a elas pertencerem,
segundo são escritos e declarados no foral, os quais o dito capitão e
seus sucessores haverão e arrecadarão para si no modo e maneira no
dito foral contido, e segundo forma dele, e as pessoas a que as ditas
alcaidarias-mores foram entregues da mão do dito capitão, ele lhes
tomará a menagem delas segundo forma de minhas Ordenações.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito Vasco Fernandes
e todos seus sucessores a que esta capitania e governança vier de
juro e de herdade para sempre que eles tenham e hajam todas as
moendas de água, marinhas de sal e quaisquer outros engenhos de
qualquer qualidade que sejam que na dita capitania e governança se
puderem fazer, e hei por bem que pessoa alguma não possa fazer as
ditas moendas, marinhas, nem engenhos senão o capitão e governador
ou aqueles a que ele para isso der licença de que lhe pagarão aquele
foro ou tributo que se com eles concertar.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre de dez léguas de terra ao longo da costa da dita capitania e
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governança que entrarão pelo sertão e terra firme tanto quanto puderem
entrar e for de minha conquista, a qual terra será sua, livre e isenta, sem
dela pagar foro, tributo nem direito algum, somente o dízimo à Ordem
do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e dentro de vinte anos do
dia que o dito capitão e governador tomar posse da dita terra poderá
escolher e tomar as ditas dez léguas de terra em qualquer parte que
mais quiser, não as tomando porém juntas, senão repartidas em quatro
ou cinco partes, e não sendo de uma a outra menos de duas léguas,
as quais terras o dito capitão governador e seus sucessores poderão
arrendar e aforar em fatiota, ou em pessoas, ou como quiserem e lhes
bem vier, pelos foros e tributos que quiserem, e as ditas terras não
sendo aforadas, ou as rendas delas quando o forem, virão sempre a
quem suceder a dita capitania e governança pelo modo nesta doação
contido, e das novidades que Deus nas ditas terras der não será o
capitão e governador nem as pessoas que de sua mão as trouxerem
obrigados a me pagar foro nem direito algum, somente o dízimo de
Deus à Ordem que geralmente se há-de pagar em todas as outras terras
da dita capitania, como abaixo irá declarado.
¶ O dito capitão e governador nem os que após ele vierem não
poderão tomar terra alguma de sesmaria na dita capitania para si nem
para sua mulher, nem para o filho herdeiro dela, antes darão e poderão
dar e repartir todas as ditas terras de sesmaria a quaisquer pessoas de
qualquer qualidade e condição que seja e lhes bem parecer, livremente,
sem foro nem direito algum, somente o dízimo de Deus que serão
obrigados a pagar à Ordem de tudo o que nas ditas terras houverem,
segundo é declarado no foral, e pela mesma maneira as poderão dar e
repartir por seus filhos fora do morgado, e assim por seus parentes, e
porém aos ditos seus filhos e parentes não poderão dar mais terra da
que derem ou tiverem dada a qualquer outra pessoa estranha, e todas
as ditas terras que assim der de sesmaria a uns e outros será conforme
à ordem das sesmarias, e com a obrigação delas, as quais terras o
dito capitão e governador nem seus sucessores não poderão em tempo
algum tomar para si nem para sua mulher nem filho herdeiro como dito
é, nem pô-las em outrem para depois virem a eles por modo algum
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que seja, somente as poderão haver por título de compra verdadeira
das pessoas que lhas quiserem vender passados oito anos depois de as
tais terras serem aproveitadas, e em outra maneira não.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da metade da dízima do pescado da dita capitania que a mim
pertencer porque a outra metade se há-de arrecadar para mim, segundo
no foral é declarado, a qual metade da dita dízima se entenderá do
pescado que se matar em toda a dita capitania fora das dez léguas
do capitão, porquanto as ditas dez léguas é terra sua, livre e isenta,
segundo atrás é declarado.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da redízima de todas as rendas e direitos que à dita Ordem e
a mim de direito na dita capitania pertencerem, isto é, que de todo
o rendimento que à dita Ordem e a mim couber, assim das dízimas
como de quaisquer outras rendas ou direitos de qualquer qualidade
que sejam, haja o dito capitão e governador e seus sucessores uma
dízima que é de dez partes uma.
¶ Outrossim me praz por respeito do cuidado que o dito capitão
governador e seus sucessores hão-de ter e guardar e conservar o brasil
que na dita terra houver, de lhe fazer doação e mercê de juro e de
herdade para sempre da vintena parte do que liquidamente render para
mim, forro de todos os custos, o brasil que se da dita capitania trouxer
a estes reinos, e a conta do tal rendimento se fará na Casa da Mina da
cidade de Lisboa onde o dito brasil há-de vir, e na dita Casa, tanto que
o brasil for vendido e arrecadado, o dinheiro dele lhe será logo pago e
entregue em dinheiro de contado pelo feitor e oficiais dela aquilo que
por boa conta na dita vintena montar, e isto porquanto todo o brasil
que na dita terra houver há-de ser sempre meu e de meus sucessores
sem o dito capitão e governador nem outra alguma pessoa poder tratar
nele nem vendê-lo para fora, somente poderá o dito capitão e assim os
moradores na dita capitania aproveitar-se do dito brasil aí na terra no
que lhes for necessário, segundo é declarado no foral, e tratando nele
ou vendendo para fora incorrerão nas penas contidas no dito foral.
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¶ Outrossim me praz fazer doação e mercê ao dito capitão e governador e a seus sucessores de juro e de herdade para sempre que,
dos escravos que eles resgatarem e houverem na dita terra do Brasil,
possam mandar a estes reinos vinte e quatro peças de escravos cada
ano para fazer delas o que lhes bem vier, os quais escravos virão ao
porto da cidade de Lisboa e não a outro algum porto, e mandará com
eles certidão dos oficiais da dita terra de como são seus, pela qual certidão lhe serão cá despachados os ditos escravos forros sem deles pagar
direitos alguns, nem cinco por cento, e além destas vinte e quatro peças que assim cada ano poderá mandar forras, hei por bem que possa
trazer por marinheiros e grumetes em seus navios todos os escravos
que quiserem e lhes forem necessários.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito capitão e governador
e a seus sucessores e assim aos vizinhos e moradores da dita capitania que nela não possa em tempo algum haver direitos de sisas nem
imposições, saboarias, tributo de sal nem outros alguns direitos nem
tributos de qualquer qualidade que seja, salvo aqueles que por bem
desta doação e do foral ao presente são ordenados que haja.
¶ Item em esta capitania e governança e rendas e bens dela hei por
bem e me praz que se herde e suceda de juro e de herdade para todo
sempre pelo dito capitão e seus descendentes, filhos e filhas legítimos,
com tal declaração que enquanto houver filho legítimo varão no mesmo
grau não suceda filha, posto que seja em maior idade que o filho, e não
havendo macho, ou havendo-o e não sendo em tão propínquo grau ao
último possuidor como a fêmea, que então suceda a fêmea, e enquanto
houver descendentes legítimos machos ou fêmeas, que não suceda na
dita capitania bastardo algum, e não havendo descendentes machos
nem fêmeas legítimos então sucederão os bastardos machos e fêmeas,
não sendo porém de danado coito, e sucederão pela mesma ordem dos
legítimos, primeiro os machos e depois as fêmeas em igual grau, com
tal condição que se o possuidor da dita capitania a quiser antes deixar
a um seu parente transversal que aos descendentes bastardos quando
não tiver legítimos o possa fazer, e não havendo descendentes machos
nem fêmeas legítimos nem bastardos da maneira que dito é, em tal
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caso sucederão os ascendentes machos e fêmeas, primeiro os machos
e em defeito deles as fêmeas, e não havendo descendentes nem ascendentes, sucederão os transversais pelo modo sobredito, sempre primeiro
os machos que forem em igual grau, e depois as fêmeas, e no caso dos
bastardos o possuidor poderá, se quiser, deixar a dita capitania a um
transversal legítimo e tirá-la aos bastardos, posto que sejam descendentes em muito mais propínquo grau, e isto hei assim por bem, sem
embargo da Lei Mental que diz que não sucedam fêmeas, nem bastardos, nem transversais, nem ascendentes, porque sem embargo de tudo
me praz que nesta capitania sucedam fêmeas e bastardos, não sendo de
coito danado, e transversais e ascendentes do modo que já é declarado.
¶ Item outrossim quero e me praz que em tempo algum se não
possa a dita capitania e governança e todas as coisas que por esta
doação dou ao dito Vasco Fernandes partir, nem escambar, despedaçar,
nem em outro modo alhear, nem em casamento ao filho ou filha nem
a outra pessoa dar, nem para tirar pai ou filho ou outra alguma pessoa
de cativo, nem para outra coisa, ainda que seja a mais piedosa, porque
minha tenção e vontade é que a dita capitania e governança e coisas ao
dito capitão nesta doação dadas andem sempre juntas e se não partam
nem alienem em tempo algum, e aquele que a partir, ou alhear, ou
despedaçar, ou der em casamento, ou para outra coisa por onde haja
de ser partida, ainda que seja a mais piedosa, por esse mesmo feito
perca a dita capitania e governança, e passe directamente àquele a que
houvera de ir pela sobredita ordem de suceder se o tal que isto assim
não cumpriu fosse morto.
¶ Outrossim me praz que por caso algum de qualquer qualidade
que seja que o dito capitão e governador cometa por que, segundo
direito e leis destes reinos mereça perder a dita capitania e governança,
jurisdição e rendas dela, a não perca seu sucessor, salvo se for traidor
à Coroa destes reinos, e em todos os outros casos que cometer será
punido quanto o crime obrigar, e porém o seu sucessor não perderá
por isso a dita capitania, governança, jurisdição, rendas e bens dela,
como dito é.
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¶ Item me praz e hei por bem que o dito Vasco Fernandes e todos
seus sucessores a que esta capitania e governança vier usem inteiramente de toda jurisdição, poder e alçada nesta doação contida, assim
e da maneira que nela é declarado, e pela confiança que deles tenho
que guardarão nisso tudo o que cumpre a serviço de Deus e meu e
bem do povo e direito das partes, hei outrossim por bem e me praz
que nas terras da dita capitania não entre nem possa entrar em tempo
algum corregedor nem alçada nem outras algumas justiças para nelas
usar de jurisdição alguma por nenhuma via nem modo que seja, nem
menos será o dito capitão suspenso da dita capitania e governança e
jurisdição dela. E porém quando o dito capitão cair em algum erro ou
fizer coisa por que mereça e deva ser castigado, eu ou meus sucessores
o mandaremos vir a nós para ser ouvido com sua justiça e lhe ser dada
aquela pena ou castigo que de direito no tal caso merecer.
¶ Item esta mercê lhe faço como rei e senhor destes reinos e assim
como governador e perpétuo administrador que sou da Ordem e Cavalaria do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por esta presente
carta dou poder e autoridade ao dito Vasco Fernandes que ele por si
e por quem lhe aprouver possa tomar e tome a posse real, corporal e
actual das terras da dita capitania e governança e das rendas e bens
dela, e de todas as mais coisas contidas nesta doação, e use de tudo
inteiramente como se nela contém, a qual doação hei por bem quero e
mando que se cumpra e guarde em tudo e por tudo com todas as cláusulas, condições e declarações nela contidas e declaradas sem míngua
nem desfalecimento algum, e para tudo o que dito é derrogo a Lei Mental e quaisquer outras leis, ordenações, direitos, glosas e costumes que
em contrário disto haja ou possa haver por qualquer via e modo que
seja, posto que fossem tais que fosse necessário serem aqui expressas e
declaradas de verbo a verbo, sem embargo da Ordenação do Segundo
Livro, Título quarenta e nove que diz que quando se as tais leis e direitos derrogarem se faça expressa menção delas e da substância delas,
e por esta prometo ao dito Vasco Fernandes e a todos seus sucessores que nunca em tempo algum vá nem consinta ir contra esta minha
doação em parte nem em todo, e rogo e encomendo a todos meus
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sucessores que lha cumpram e mandem cumprir e guardar, e assim
mando a todos meus corregedores, desembargadores, ouvidores, juízes,
justiças, oficiais e pessoas de meus reinos e senhorios que cumpram
e guardem e façam cumprir e guardar esta minha carta de doação e
todas as coisas nela contidas sem lhe nisso ser posta dúvida, embargo
nem contradição alguma, porque assim é minha mercê, e por firmeza
de tudo lhe mandei dar esta carta por mim assinada e selada do meu
selo de chumbo, a qual vai escrita em quatro folhas com esta do meu
sinal, e são todas assinadas ao pé de cada uma por Dom Miguel da
Silva, bispo de Viseu, meu escrivão da Puridade e do meu Conselho.
Manuel da Costa a fez em Évora ao primeiro dia do mês de Junho ano
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1534.
¶ E posto que no décimo capítulo desta carta diga que faço doação
e mercê ao dito Vasco Fernandes Coutinho de juro e de herdade para
sempre da metade da dízima do pescado da dita capitania, hei por
bem e mando que a tal mercê não haja efeito nem tenha vigor algum,
porquanto se viu que não podia haver a dita metade da dízima por ser
da Ordem, e em satisfação dela me praz de lhe fazer como de facto por
esta presente faço doação e mercê de juro e de herdade para sempre
doutra metade de dízima do mesmo pescado que ordenei que se mais
pagasse, além da dízima inteira, segundo é declarado no foral da dita
capitania, a qual metade da dízima do dito pescado o dito capitão e
todos seus herdeiros e sucessores a que esta capitania vier haverão e
arrecadarão para si no modo e maneira contida no dito foral, e segundo
forma dele, e esta apostila passará pela chancelaria e será registada ao
pé do registo desta doação. Manuel da Costa a fez em Évora a 25 dias
de Setembro de 1534.35
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Esta apostila resulta do foral assinado a 7 do mesmo mês.

Capitania da Baía de Todos os Santos
Foral

Évora, 26 de Agosto de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 7, folhas 146v-147v

¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê a
Francisco Pereira Coutinho, fidalgo de minha Casa, para ele e todos seus
filhos, netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade para sempre
da capitania e governança de cinquenta léguas de terra na minha costa
do Brasil, as quais se começarão na ponta do Rio de S. Francisco e
correm para o sul até ponta da Baía de Todos os Santos, segundo mais
inteiramente é contido e declarado na carta de doação que da dita terra
lhe tenho passado e por ser muito necessário haver aí foral dos direitos,
foros e tributos e coisas que se na dita terra hão-de pagar, assim do que
a mim e à Coroa de meus reinos pertence como do que pertence ao dito
capitão por bem da dita sua doação, eu, havendo respeito à qualidade
da dita terra e a se ora novamente ir morar, povoar e aproveitar, e para
que se isto melhor e mais cedo faça, sentindo-o assim por serviço de
Deus e meu e bem do dito capitão e moradores da dita terra, e por
folgar de lhes fazer mercê, houve por bem de mandar fazer e ordenar
o dito foral na forma e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo que
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serão obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus
Cristo de tudo o que nas ditas terras houverem, as quais sesmarias darão na forma e maneira que se contém em minhas Ordenações, e não
poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua mulher,
nem para o filho herdeiro da dita capitania. E porém podê-la-ão dar
aos outros filhos, se os tiverem, que não forem herdeiros da dita capitania, e assim aos seus parentes como se em sua doação contém, e se
algum dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer
outra pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha
e vier a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder
a um ano de a largar e trespassar a tal sesmaria em outra pessoa, e
não a trespassando no dito tempo perderá para mim a dita sesmaria
com mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta mando ao meu
feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que em tal
caso lance logo mão pela dita terra para mim e a faça assentar no Livro
dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e não o fazendo
assim, hei por bem que perca o seu ofício e me pague de sua fazenda
outro tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau do brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver pertencerá
a mim e será sempre todo meu e de meus sucessores, sem o dito
capitão nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem
em alguma delas lá na terra, nem as poderá vender nem tirar para
meus reinos e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o
contrário fizer perder por isso toda sua fazenda para a coroa do reino e
ser degredado para a Ilha de São Tomé para sempre. E porém, quanto
ao brasil, hei por bem que o dito capitão e assim os moradores da
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dita capitania se possam aproveitar dele aí na terra no que lhes for
necessário, não sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão
nas sobreditas penas.
¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará dízima que é de dez peixes um à Ordem, e além
da dita dízima hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê, como se
contém em sua doação.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
e senhorios qualquer sorte de mercadorias que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras coisas que acima são defesas,
podê-lo-ão fazer e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidade, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que
vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar mercadorias
nem as vender em algum dos ditos portos, cidades ou vilas contra suas
vontades se para outras partes quiserem antes ir fazer seu proveito,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos e costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em
minhas alfândegas, e mostrarem disso certidão dos meus oficiais, delas
não pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem
mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim,
da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em sua
doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
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dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregaram de como assim
descarregaram em meus reinos, e a qualidade das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro
no dito tempo pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregarem,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar à
dita capitania, dará lá fiança ao que montar na dita dízima, para dentro
no dito tempo de um ano mandar certidão de como veio descarregar
em meus reinos ou senhorios, e não mostrando a dita certidão no dito
tempo, se arrecadará e haverá a dita dízima pela dita fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios,
e que cá tenham pago dízima, pagarão lá de entrada dízima a mim
das mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania
mercadorias da terra para fora, pagar-me-ão assim mesmo dízima da
saída das tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá sua
redízima, segundo se contém em sua doação, e ser-lhe-á a dita redízima
entregue por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela ou
quaisquer outras pessoas, assim naturais como estrangeiras, hei por
bem que se não paguem direitos alguns, e que os sobreditos possam
livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania ao capitão, moradores e povoadores dela que forem cristãos e
meus súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra, e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela, comprando e vendendo e resgatando
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com eles tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei por
bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com os ditos
gentios contratarem, de que será a dita terça parte para a minha câmara
e outra parte para quem os acusar, e a outra terça parte para o hospital
que na dita terra houver, e não o havendo aí será para a fábrica da
igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas, antes que comecem a carregar e antes que
saiam fora da dita capitania, de o fazer saber ao capitão dela para
prover e ver que se não tirem mercadorias defesas, nem partirão isso
mesmo da dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo
assim, ou partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim
todas as mercadorias que carregarem, posto que não sejam defesas, e
isto porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver oficial
meu deputado para isso, porque havendo-o aí, a ele se fará saber o que
dito é e a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as ditas licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores dela
poderão livremente tratar comprar e vender suas mercadorias com os
capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa do Brasil
e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas capitanias para
outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas não pagarão
uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios não poderá tratar com os brasis da terra, posto que
sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas ordenações pertencem
e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de pôr
barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas aquele
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direito ou tributo que lá em câmara for taxado que leve, sendo confirmado por mim.
¶ Item os povoadores e moradores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão se lhe
necessário for.
¶ Item cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Notifico assim ao capitão da dita capitania que ora é e ao diante
for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela, e aos juízes e justiças da
dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de meus reinos e
senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e mando a todos em geral
e a cada um em especial que cumpram, guardem e façam inteiramente
cumprir e guardar esta minha carta de foral assim e da maneira que se
nela contém, sem lhe nisso ser posta dúvida nem embargo nem contradição alguma, porque assim é minha mercê. E por firmeza delo mandei
passar esta carta por mim assinada e selada do meu selo pendente, a
qual mando que se registe no livro dos registos da minha Alfândega de
Lisboa e assim nos livros da minha Feitoria da dita capitania, e pela
mesma maneira se registará nos livros das câmaras das vilas e povoações da dita capitania para que a todos seja notório o conteúdo neste
foral e se cumpra inteiramente. Manuel da Costa a fez em Évora a 26
dias do mês de Agosto ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de 1534 anos.
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Capitania do Espírito Santo
Foral
Évora, 7 de Outubro de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 7, folhas 187-188

¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê
a Vasco Fernandes Coutinho, fidalgo de minha casa, da capitania de
cinquenta léguas de terra na minha costa do Brasil para ele e todos
seus filhos, netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade para
sempre, segundo mais inteiramente é contido e declarado na carta de
doação que da dita terra lhe tenho passado, e por ser muito necessário
haver aí foral dos direitos, foros e tributos e coisas que se em a dita terra
hão-de pagar, assim do que a mim e à Coroa de meus reinos pertence
como do que pertence ao dito capitão por bem da dita sua doação,
eu, havendo respeito à qualidade da dita terra e a se ora novamente ir
morar, povoar e aproveitar, e para que se isto melhor e mais cedo faça,
sentindo-o assim por serviço de Deus e meu e bem do dito capitão e
moradores da dita terra, e por folgar de lhes fazer mercê, houve por bem
de mandar fazer e ordenar o dito foral na forma e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo que
serão obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus
Cristo de tudo o que nas ditas terras houver, as quais sesmarias darão
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na forma e maneira que se contém em minhas Ordenações, e não poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua mulher,
nem para o filho herdeiro da dita capitania. E porém podê-las-ão dar a
outros filhos, se os tiverem, que não forem herdeiros da dita capitania,
e assim aos seus parentes como se em sua doação contém, e se algum
dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer outra pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha e
vier a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder
a um ano próximo seguinte de a largar e trespassar a tal sesmaria em
outra pessoa, e não a trespassando no dito tempo, perderá para mim a
dita sesmaria com mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta
mando ao meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que em tal caso lance logo mão pela dita terra para mim e a faça
assentar no Livro dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e
não o fazendo assim, hei por bem que perca seu ofício e me pague de
sua fazenda outra tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver pertencerá
a mim e será sempre tudo meu e de meus sucessores, sem o dito
capitão nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem em
alguma delas lá na terra, nem as poderá vender nem tirar para meus
reinos e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o contrário
fizer perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino e ser
degredado para a Ilha de São Tomé para sempre. E porém quanto ao
brasil, hei por bem que o dito capitão e assim os moradores da dita
capitania se possam aproveitar dele no que lhes aí na terra for necessá-

72

Capitanias do Brasil. Doações e Forais. 1534-1536
rio, não sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão nas sobreditas penas.
¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará a dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
e senhorios qualquer sorte de mercadoria que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras coisas que atrás são defesas,
podê-lo-ão fazer e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidades, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar suas mercadorias
nem as vender em algum dos ditos portos, cidades e vilas contra suas
vontades se para outras partes antes quiserem ir fazer seus proveitos,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos ou costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas,
não pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem
mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim.
Da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em sua
doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim des73
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carregaram em meus reinos, e assim as qualidades das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro no dito tempo pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar à
dita capitania, dará lá fiança ao que montar na dita dízima, para dentro
no dito tempo de um ano mandar certidão de como veio descarregar
em meus reinos e senhorios, e não mostrando a dita certidão no dito
tempo, se arrecadará e haverá para mim a dita dízima pela dita fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios, e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a
mim das mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania mercadoria da terra para fora, pagarão assim mesmo dízima da
saída das tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá a sua
redízima, segundo se contém em sua doação e ser-lhe-á a dita redízima
entregue por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras, hei por bem
que se não paguem direitos alguns, e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão, moradores e povoadores dela que forem cristãos e meus
súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra, e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela, comprando vendendo e resgatando
com eles tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei por
bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com os ditos
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gentios contratarem, de que será a dita terça parte para a minha câmara
e outra parte para quem os acusar, e a outra terça parte para o hospital
que na dita terra houver, e não o havendo aí será para a fábrica da
igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas antes que comecem a carregar e antes que saiam
fora da dita capitania, de o fazer saber ao capitão dela para prover e
ver que se não tirem mercadorias defesas, nem partirão isso mesmo
da dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo assim,
ou partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim todas
as mercadorias que carregarem, posto que não sejam defesas, e isto
porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor ou
oficial meu deputado para isso, porque havendo-o aí, a ele se fará saber
o que dito é, e a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as ditas
licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores dela
poderão livremente tratar, comprar e vender suas mercadorias com os
capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa do Brasil
e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas capitanias para
outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas não pagarão
uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios não poderá tratar com os brasis da terra posto que
sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas ordenações pertencem
e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de pôr
barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas direito
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ou tributo que lá em câmara for taxado que leve, sendo confirmado por
mim.
¶ Item cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os povoadores moradores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão se lhe
necessário for.
¶ Notifico-o assim ao capitão da dita capitania que ora é e ao diante
for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela e aos juízes e justiças da
dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de meus reinos e
senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e mando a todos em geral
e a cada um em especial que cumpram, guardem e façam inteiramente
cumprir e guardar esta minha carta de foral assim e da maneira que
se nela contém, sem lhe nisso ser posta dúvida nem embargo algum,
porque assim é minha mercê. E por firmeza delo mandei passar esta
carta por mim assinada e selada do meu selo pendente, a qual mando
que se registe no livro dos registos da minha Alfândega de Lisboa, e
assim nos livros da minha Feitoria da dita capitania e pela mesma
maneira se registará nos livros das câmaras das vilas e povoações da
dita capitania para que a todos seja notório o conteúdo neste foral e se
cumpra inteiramente. Dada em a cidade de Évora aos 7 dias do mês
de Outubro ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1534.
Pero Dá Mesquita a fez
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Capitania de Porto Seguro
Foral
Évora, 23 de Setembro de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 7, folhas 181-182

¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê a Pedro
do Campo Tourinho, para ele e todos seus filhos, netos, herdeiros e
sucessores de juro e de herdade para sempre da capitania e governança
de cinquenta léguas de terra na minha costa do Brasil na terra do
Porto Seguro, segundo mais cumpridamente é contido e declarado na
carta de doação que da dita terra lhe tenho passado, e por ser muito
necessário haver aí foral dos direitos, foros e tributos e coisas que se
em a dita terra hão-de pagar, assim do que a mim e à Coroa de meus
reinos pertence como do que pertence ao dito capitão por bem da dita
sua doação, eu, havendo respeito à qualidade da dita terra e a se ora
novamente ir morar, povoar e aproveitar, e para que se isto melhor e
mais cedo faça, sentindo-o assim por serviço de Deus e meu e bem
do dito capitão e moradores da dita terra, e por folgar de lhes fazer
mercê, houve por bem de mandar fazer e ordenar o dito foral na forma
e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo que
serão obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus
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Cristo de tudo o que nas ditas terras houver, as quais sesmarias darão
na forma e maneira que se contém em minhas ordenações, e não poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua mulher,
nem para o filho herdeiro da dita capitania. E porém podê-la-ão dar a
outros filhos, se os tiverem, que não forem herdeiros da dita capitania,
e assim aos seus parentes como se em sua doação contém, e se algum
dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer outra
pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha e vier
a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder a um
ano próximo seguinte de a largar e trespassar em outra pessoa, e não
a trespassando no dito tempo perderá para mim a dita sesmaria com
mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta mando ao meu feitor
ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que em tal caso
lance logo mão pela dita terra para mim e a faça assentar no Livro dos
meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e não o fazendo assim,
hei por bem que perca seu ofício e me pague de sua fazenda outra
tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver pertencerá
a mim, e será sempre tudo meu e de meus sucessores sem o dito
capitão nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem
em alguma delas lá na terra, nem as poderá vender nem tirar para
meus reinos e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o
contrário fizer perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino
e ser degredado para a Ilha de São Tomé para sempre. E porém quanto
ao brasil hei por bem que o dito capitão e assim os moradores da
dita capitania se possam aproveitar dele no que lhes aí na terra for
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necessário, não sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão
nas sobreditas penas.
¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará a dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
e senhorios qualquer sorte de mercadoria que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras coisas que atrás são defesas,
podê-lo-ão fazer e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidade, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar suas mercadorias
nem as vender em algum dos ditos portos, cidades e vilas contra suas
vontades se para outras partes quiserem antes ir fazer seus proveitos,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios,
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos ou costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas,
não pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem
mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim.
Da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em sua
doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim des79
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carregaram em meus reinos, e assim as qualidades das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro no dito tempo pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar à
dita capitania, dará lá fiança ao que montar na dita dízima, para dentro
no dito tempo de um ano mandar certidão de como veio descarregar
em meus reinos e senhorios, e não mostrando a dita certidão no dito
tempo, se arrecadará e haverá para mim a dita dízima pela dita fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios, e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a
mim das mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania mercadoria da terra para fora, pagarão assim mesmo dízima da
saída das tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá a sua
redízima, segundo se contém em sua doação e ser-lhe-á a dita redízima
entregue por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras, hei por bem
que se não paguem direitos alguns, e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão, moradores e povoadores dela que forem cristãos e meus
súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra, e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela comprando vendendo e resgatando
com eles tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei por
bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com os ditos
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gentios contratarem, de que será a dita terça parte para a minha Câmara
e outra parte para quem os acusar e a outra terça parte para o hospital
que na dita terra houver, e não o havendo aí será para a fábrica da
igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas antes que comecem a carregar e antes que saiam
fora da dita capitania de o fazer saber ao capitão dela para prover e
ver que se não tirem mercadorias defesas, nem partirão isso mesmo
da dita capitania sem licença do dito capitão e não o fazendo assim
ou partindo sem a dita licença perder-se-ão em dobro para mim todas
as mercadorias que carregarem, posto que não sejam defesas, e isto
porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor ou
oficial meu deputado para isso, porque havendo-o aí a ele se fará saber
o que dito é e a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as ditas
licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores dela
poderão livremente tratar, comprar e vender suas mercadorias com os
capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa do Brasil
e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas capitanias para
outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas não pagarão
uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios não poderá tratar com os brasis da terra posto que
sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas Ordenações pertencem
e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de
pôr barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas
aquele direito ou tributo que lá em câmara for taxado que leve, sendo
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confirmado por mim.
¶ Item cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os povoadores moradores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão se lhe
necessário for.
¶ Notifico-o assim ao capitão da dita capitania que ora é e ao diante
for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela e aos juízes e justiças da
dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de meus reinos e
senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e mando a todos em geral
e a cada um em especial que cumpram, guardem e façam inteiramente
cumprir e guardar esta minha carta de foral assim e da maneira que
se nela contém, sem lhe nisso ser posta dúvida nem embargo algum,
porque assim é minha mercê. E por firmeza delo mandei passar esta
carta por mim assinada e selada do meu selo pendente, a qual mando
que se registe no livro dos registos da minha Alfândega de Lisboa e
assim nos livros da minha Feitoria da dita capitania e pela mesma
maneira se registará nos livros das câmaras das vilas e povoações da
dita capitania para que a todos seja notório o conteúdo neste foral e se
cumprir inteiramente. Dada em a cidade de Évora aos 23 dias do mês
de Setembro. Diogo Lopes a fez ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de 1534 anos.
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Capitania de Pernambuco
Foral
Évora, 24 de Setembro de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 7, folhas 182v-183v

¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê a
Duarte Coelho, fidalgo de minha Casa, para ele e todos seus filhos,
netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade para sempre da
capitania e governança de sessenta léguas de terra na minha costa do
Brasil, as quais se começam no Rio de S. Francisco que é do Cabo
de Santo Agostinho para o sul, e acabam no Rio de Santa Cruz que
é do dito cabo para a linha, segundo mais inteiramente é contido e
declarado na carta de doação que da dita terra lhe tenho passada, e
por ser muito necessário haver aí foral dos direitos, foros e tributos e
coisas que na dita terra se hão-de pagar, assim do que a mim e à Coroa
de meus reinos pertence como do que pertence ao dito capitão por
bem da dita sua doação, eu, havendo respeito à qualidade da dita terra
e a se ora novamente ir morar, povoar e aproveitar, e para que se isto
melhor e mais cedo faça, sentindo-o assim por serviço de Deus e meu
e bem do dito capitão e moradores da dita terra, e por folgar de lhes
fazer mercê, houve por bem de mandar ordenar e fazer o dito foral na
forma e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo que
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serão obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus
Cristo de tudo o que nas ditas terras houverem, as quais sesmarias darão na forma e maneira que se contém em minhas ordenações, e não
poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua mulher,
nem para o filho herdeiro da dita capitania. E porém podê-la-ão dar aos
outros filhos, se os tiverem, que não forem herdeiros da dita capitania,
e assim a seus parentes como se em sua doação contém, e se algum
dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer outra
pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha, e vier
a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder a um
ano primeiro seguinte de a largar e trespassar a tal sesmaria em outra
pessoa, e não a trespassando no dito tempo, perderá para mim a dita
sesmaria com mais outro tanto preço como ela valer, e por esta mando
ao meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que
em tal caso lance logo mão pela dita terra para mim e a faça assentar
no Livro dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e não o
fazendo assim, hei por bem que perca seu ofício e me pague de sua
fazenda outra tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto para mim arrecadar por
meus oficiais.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver pertencerá
a mim e será tudo sempre meu e de meus sucessores, sem o dito
capitão nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem
em alguma delas lá na terra, nem as poderão vender nem tirar para
meus reinos e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o
contrário fizer perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino,
e ser degredado para a Ilha de São Tomé para sempre. E porém quanto
ao brasil hei por bem que o dito capitão e assim os moradores da
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dita capitania se possam aproveitar dele aí na terra no que lhes for
necessário, não sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão
nas sobreditas penas.
¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê como se
contém em sua doação.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos e
senhorios qualquer sorte de mercadorias que na dita terra e partes dela
houver, tirando escravos e as outras mais coisas que acima são defesas,
podê-lo-ão fazer e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidades, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que
vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar mercadorias
nem as vender em algum dos ditos portos, cidades ou vilas contra suas
vontades se para outras partes antes quiserem ir fazer seus proveitos,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos e costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em
minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas,
não pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem
mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim.
Da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em sua
doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
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dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim
descarregaram em meus reinos, e as qualidades das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro
no dito tempo, pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar
à dita capitania, dará lá boa fiança ao que montar na dita dízima,
para dentro no dito tempo de um ano mandar certidão de como vão
descarregar em meus reinos ou senhorios, e não mostrando a dita
certidão no dito tempo, se arrecadará e haverá a dita dízima pela dita
fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios,
e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a mim
das mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania
mercadorias da terra para fora, pagar-me-ão assim mesmo dízima da
saída das tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá sua
redízima, segundo se contém em sua doação e ser-lhe-á a dita redízima
entregue por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras, hei por bem
que se não paguem direitos alguns, e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão e aos moradores e povoadores dela que forem cristãos e
meus súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra, e tratarão somente
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com o capitão e povoadores dela, comprando e vendendo e resgatando
com ele tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer, hei por
bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com o dito
gentio contratarem, de que será a dita terça parte para a minha câmara
e outra parte para quem os acusar, e a outra terça parte será para a
fábrica da igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas antes que comecem a carregar, e antes que
saiam fora da dita capitania, de o fazer saber ao capitão dela para
prover e ver que se não tirem mercadorias defesas nem partirão isso
mesmo da dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo
assim, ou partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim
todas as mercadorias que carregarem, posto que não sejam defesas, e
isto porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor
ou oficial meu, porque havendo-o aí, a ele se fará saber o que dito é, e
a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as ditas licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores dela
poderão livremente tratar, comprar e vender suas mercadorias com os
capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa do Brasil
e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas capitanias para
outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas não pagarão
uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios, não poderá tratar com os gentios da terra posto
que sejam cristãos, e tratando com eles, hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os direitos, foros e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas ordenações pertencem
e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de pôr
barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas aquele
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direito ou tributo que lá em câmara for taxado que leve, sendo confirmado por mim.
¶ Item de cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os moradores e povoadores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão, se lhe
necessário for.
¶ Notifico assim ao capitão da dita capitania que ora é e ao diante
for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela, e aos juízes e justiças
da dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de meus reinos
e senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e mando a todos em
geral e a cada um em especial que cumpram, guardem e façam inteiramente cumprir e guardar esta minha carta de foral assim e da maneira
que se nela contém, sem lhe nisso ser posta dúvida nem embargo nem
contradição alguma, porque assim é minha mercê. E por firmeza delo
mandei passar esta carta por mim assinada e selada do meu selo pendente, a qual mando que se registe nos livros da minha Feitoria da
dita capitania para que a todos seja notório o conteúdo neste foral e
se cumprir inteiramente. Manuel da Costa a fez em Évora a 24 dias do
mês de Setembro ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
1534 anos.
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Capitanias de Itamaracá, Santo Amaro
e Santana36
Foral
Évora, 6 de Outubro de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 10, folhas 18-19v
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê a Pero
Lopes de Sousa, fidalgo de minha casa, para ele e todos seus filhos,
netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade para sempre da
capitania de oitenta léguas de terra na minha costa do Brasil, segundo
mais inteiramente é contido e declarado na carta de doação que da dita
terra lhe tenho passado, e por ser muito necessário haver aí foral dos
direitos, foros e tributos e coisas que se em a dita terra hão-de pagar,
assim do que a mim e à Coroa de meus reinos pertence como do
que pertence ao dito capitão por bem da dita sua doação, eu, havendo
respeito à qualidade da dita terra e a se ora novamente ir morar, povoar
e aproveitar, e para que se isto melhor e mais cedo faça, sentindo-o
assim por serviço de Deus e meu e bem do capitão e moradores da
dita terra e por folgar de lhes fazer mercê, houve por bem de mandar
fazer e ordenar o dito foral na forma e maneira seguinte.
Pero Lopes de Sousa foi senhor de três capitanias: a de Itamaracá, desde
a Baía da Traição (Paraíba), até Igarassu (Pernambuco); a de Santo Amaro
(S. Paulo) situada entre dois lotes da capitania de S. Vicente, de que era capitão
seu irmão, Martim Afonso de Sousa; e a de Santana, da Ilha do Mel-Cananeia
(Paraná), até Laguna (Santa Catarina).
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¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam
cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo
que serão obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor
Jesus Cristo de tudo o que nas ditas terras houver, as quais sesmarias
darão na forma e maneira que se contém em minhas Ordenações, e
não poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua
mulher, nem para o filho herdeiro da dita capitania. E podê-las-ão dar
a outros filhos, se os tiverem, que não forem herdeiros da dita capitania, e assim aos seus parentes como se em sua doação contém, e se
algum dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer
outra pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha
e vier a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder
a um ano primeiro seguinte de a largar e trespassar a tal sesmaria em
outra pessoa, e não a trespassando no dito tempo, perderá para mim a
dita sesmaria com mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta
mando ao meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que em tal caso lance logo mão pela dita terra para mim e a faça
assentar no Livro dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e
não o fazendo assim, hei por bem que perca seu ofício e me pague de
sua fazenda outro tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver, pertencerá
a mim e será sempre tudo meu e de meus sucessores sem o dito capitão
nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem em alguma
delas lá na terra, nem as poderá vender nem tirar para meus reinos
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e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o contrário fizer
perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino e ser degredado
para a Ilha de São Tomé para sempre. E porém, quanto ao brasil, hei
por bem que o dito capitão e assim os moradores da dita capitania
se possam aproveitar dele no que lhes aí na terra for necessário, não
sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão nas sobreditas
penas.
¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará a dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima, hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
e senhorios qualquer sorte de mercadoria que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras coisas que atrás são defesas,
podê-lo-ão fazer e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidade, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar suas mercadorias
nem as vender em algum dos ditos portos, cidades e vilas contra suas
vontades se para outras partes antes quiserem ir fazer seus proveitos,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos ou costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas,
não pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem
mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim.
Da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em sua
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doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim descarregaram em meus reinos, e assim as qualidades das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro
no dito tempo, pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar à
dita capitania, dará lá fiança ao que montar na dita dízima, para dentro
no dito tempo de um ano mandar certidão de como veio descarregar
em meus reinos e senhorios, e não mostrando a dita certidão no dito
tempo, se arrecadará e haverá para mim a dita dízima pela dita fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios, e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a
mim das mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania mercadoria da terra para fora, pagarão assim mesmo dízima da
saída das tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá a sua
redízima, segundo se contém em sua doação e ser-lhe-á entregue a dita
redízima por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras hei por bem
que se não paguem direitos alguns, e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão, moradores e povoadores dela que forem cristãos e meus
súbditos.
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¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela, comprando vendendo e resgatando
com eles tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei por
bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que [com] os
ditos gentios contratarem, de que será a dita terça parte para a minha
Câmara e outra parte para quem os acusar e a outra terça parte para
o hospital que na dita terra houver, e não o havendo aí será para a
fábrica da igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas antes que comecem a carregar e antes que saiam
fora da dita capitania de o fazer saber ao capitão dela para prover e
ver que se não tirem mercadorias defesas, nem partirão isso mesmo
da dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo assim
ou partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim todas
as mercadorias que carregarem, posto que não sejam defesas, e isto
porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor ou
oficial meu deputado para isso, porque havendo-o aí a ele se fará saber
o que dito é e a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as ditas
licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores dela
poderão livremente tratar comprar e vender suas mercadorias com os
capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa do Brasil
e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas capitanias para
outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas não pagarão
uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios não poderá tratar com os brasis da terra posto que
sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
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¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas ordenações pertencerem e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de
pôr barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas
aquele direito ou tributo que lá em câmara for taxado que leve, sendo
confirmado por mim.
¶ Item cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os povoadores moradores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão se lhe
necessário for.
¶ Notifico-o assim ao capitão da dita capitania que ora é e ao diante
for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela e aos juízes e justiças da
dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de meus reinos e
senhorios assim da Justiça como da Fazenda, e mando a todos em geral
e a cada um em especial que cumpram, guardem e façam inteiramente
cumprir e guardar esta minha carta de foral assim e da maneira que
se nela contém sem lhe nisso ser posta dúvida nem embargo algum
porque assim é minha mercê. E por firmeza delo mandei passar esta
carta por mim assinada e selada do meu selo pendente, a qual mando
que se registe no livro dos registos da minha Alfândega de Lisboa e
assim nos livros da minha Feitoria da dita capitania e pela mesma
maneira se registará nos livros das câmaras das vilas e povoações da
dita capitania para que a todos seja notório o conteúdo neste foral e se
cumpra inteiramente. Dada em a cidade de Évora aos 6 dias do mês de
Outubro. Diogo Lopes a fez ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de 1534 anos.
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Capitania de S. Vicente37
Foral
Évora, 6 de Outubro de 1534
TT, Confirmações Gerais, livro 9, folha 121
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê
a Martim Afonso de Sousa, do meu conselho, para ele e todos seus
filhos, netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade para sempre
da capitania de cem léguas de terra na minha costa do Brasil, segundo
mais inteiramente é contido e declarado na carta de doação que da dita
terra lhe tenho passado, e por ser muito necessário haver aí foral dos
direitos, foros e tributos e coisas que se em a dita terra hão-de pagar,
assim do que a mim e à Coroa de meus reinos pertence como do
que pertence ao dito capitão por bem da dita sua doação, eu, havendo
respeito à qualidade da dita terra e a se ora novamente ir morar, povoar
e aproveitar, e para que se isto melhor e mais cedo faça, sentindo-o
assim por serviço de Deus e meu e bem do dito capitão e moradores da
dita terra e por folgar de lhes fazer mercê, houve por bem de mandar
fazer e ordenar o dito foral na forma e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as [terras] dela de sesmaria a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam
cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo
que serão obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor
A capitania de S. Vicente era formada por dois lotes, com a de Santo
Amaro de permeio.
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Jesus Cristo de tudo o que nas ditas terras houver, as quais sesmarias
darão na forma e maneira que se contém em minhas Ordenações, e
não poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua
mulher, nem para o filho herdeiro da dita capitania. E podê-las-ão dar
a outros filhos, se os tiverem, que não forem herdeiros da dita capitania, e assim aos seus parentes como se em sua doação contém, e se
algum dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer
outra pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha
e vier a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder
a um ano primeiro seguinte de a largar e trespassar a tal sesmaria em
outra pessoa, e não a trespassando no dito tempo perderá para mim a
dita sesmaria com mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta
mando ao meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que em tal caso lance logo mão pela dita terra para mim e a faça
assentar no Livro dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e
não o fazendo assim, hei por bem que perca seu ofício e me pague de
sua fazenda outra tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver pertencerá
a mim e será sempre tudo meu e de meus sucessores sem o dito capitão
nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem em alguma
delas lá na terra, nem as poderá vender nem tirar para meus reinos
e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o contrário fizer
perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino e ser degredado
para a Ilha de São Tomé para sempre. E porém quanto ao brasil hei
por bem que o dito capitão e assim os moradores da dita capitania
se possam aproveitar dele no que lhes aí na terra for necessário, não
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sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão nas sobreditas
penas.
¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará a dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
e senhorios qualquer sorte de mercadoria que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras coisas que atrás são defesas,
podê-lo-ão fazer e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidade, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar suas mercadorias
nem as vender em algum dos ditos portos, cidades e vilas contra suas
vontades se para outras partes antes quiserem ir fazer seus proveitos,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos ou costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas,
não pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem
mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim.
Da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em sua
doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim des97
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carregaram em meus reinos, e assim as qualidades das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro
no dito tempo, pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar à
dita capitania, dará lá fiança ao que montar na dita dízima, para dentro
no dito tempo de um ano mandar certidão de como veio descarregar
em meus reinos e senhorios, e não mostrando a dita certidão no dito
tempo, se arrecadará e haverá a dita dízima pela dita fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios,
e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a mim das
mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania mercadoria da terra para fora, pagarão assim mesmo dízima da saída das
tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá a sua redízima,
segundo se contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a dita redízima por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela, ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras, hei por bem
que se não paguem direitos alguns, e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão, moradores e povoadores dela que forem cristãos e meus
súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra, e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela comprando vendendo e resgatando
com eles tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei por
bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com os ditos
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gentios contratarem, de que será a dita terça parte para a minha câmara
e outra parte para quem os acusar e a outra terça parte para o hospital
que na dita terra houver, e não o havendo aí, será para a fábrica da
igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas, antes que comecem a carregar e antes que
saiam fora da dita capitania, de o fazer saber ao capitão dela para
prover e ver que se não tirem mercadorias defesas, nem partirão isso
mesmo da dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo
assim, ou partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim
todas as mercadorias que carregarem posto que não sejam defesas, e
isto porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor
ou oficial meu deputado para isso, porque havendo-o aí, a ele se fará
saber o que dito é, e a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as
ditas licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores dela
poderão livremente tratar, comprar e vender suas mercadorias com os
capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa do Brasil
e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas capitanias para
outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas não pagarão
uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios não poderá tratar com os brasis da terra posto que
sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas ordenações pertencem
e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de pôr
barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas aquele
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direito ou tributo que lá em Câmara for taxado que leve, sendo confirmado por mim.
¶ Item cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os povoadores moradores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão, se lhe
necessário for.
¶ Notifico-o assim ao capitão da dita capitania que ora é e ao diante
for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela e aos juízes e justiças da
dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de meus reinos e
senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e mando a todos em geral
e a cada um em especial que cumpram, guardem e façam inteiramente
cumprir e guardar esta minha carta de foral assim e da maneira que
se nela contém, sem lhe nisso ser posta dúvida nem embargo algum,
porque assim é minha mercê. E por firmeza delo mandei passar esta
carta por mim assinada e selada do meu selo pendente, a qual mando
que se registe no livro dos registos da minha Alfândega de Lisboa e
assim nos livros da minha Feitoria da dita capitania, e pela mesma
maneira se registará nos livros das câmaras das vilas e povoações da
dita capitania para que a todos seja notório o conteúdo neste foral e se
cumpra inteiramente. Dada em a cidade de Évora aos 6 dias do mês de
Outubro. Diogo Lopes a fez ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de 1534 anos.38
Inserto em confirmações sucessivas: de D. Sebastião, datada de Lisboa,
25 de Julho de 1574, e de Filipe I, datada igualmente de Lisboa, 15 de Julho de
1596.
O registo respectivo, constante do livro 10 da chancelaria de D. João III
a folha 19v, remete, quanto ao dispositivo, para o diploma concedido a Pero
Lopes de Sousa, que o precede a folha 18. Uma vez que o documento completo
consta das Confirmações Gerais por ter sido pedida a sua confirmação por Lopo
de Sousa, neto de Martim Afonso de Sousa, optou-se pela utilização deste texto
do final do século XVI, pois também este, como o registo da chancelaria de
D. João II, foi feito à vista do original emitido.
38

100

Capitanias do Brasil. Doações e Forais. 1534-1536
ee

O texto do referido livro 10, folha 19v, da chancelaria de D. João III é o
seguinte:
Dom João etc. A quantos esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora
doação e mercê a Martim Afonso de Sousa do meu Conselho para ele e todos
seus filhos, netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade para sempre
da capitania de cem léguas de terra na minha costa do Brasil, segundo mais
inteiramente é contido e declarado na carta de doação que da dita terra lhe
tenho passada por ser muito necessário haver ali foral dos direitos, foros e
tributos e coisas que se na dita terra hão-de pagar, assim do que a mim e
à Coroa de meus Reinos pertence como do que pertence ao dito capitão por
bem da dita sua doação. Eu, havendo respeito à qualidade da dita terra e a
se ora novamente ir morar e povoar e aproveitar, e por que se isto melhor e
mais cedo faça, sentindo-o assim por serviço de Deus e meu e bem do dito
capitão e moradores da dita terra e por folgar de lhes fazer mercê houve por
bem de mandar ordenar e fazer o dito foral na forma e maneira seguinte: etc.
em forma por ser como o foral atrás escrito de Pero Lopes de Sousa nem mais
nem menos, e por isso se não tresladou mais dela. Feito em a dita cidade no
dito mês e era sobredita, e feito pelo dito Diogo Lopes.
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Capitania do Maranhão39
Foral
Évora, 11 de Março de 1535
TT, Chancelaria de D. João III, livro 10, folhas 85-86
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê a
João de Barros, fidalgo de minha casa, para ele e todos seus filhos,
netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade para sempre da
capitania de oitenta léguas de terra na minha costa do Brasil, segundo
mais inteiramente é contido e declarado na carta de doação que da dita
terra lhe tenho passado, e por ser muito necessário haver aí foral dos
direitos, foros e tributos e coisas que se em a dita terra hão-de pagar,
assim do que a mim e à Coroa de meus reinos pertence como do
que pertence ao dito capitão por bem da dita sua doação, eu, havendo
respeito à qualidade da dita terra e a se ora novamente ir morar, povoar
e aproveitar, e para que se isto melhor e mais cedo faça, sentindo-o
assim por serviço de Deus e meu e bem do capitão e moradores da
dita terra, e por folgar de lhes fazer mercê, houve por bem de mandar
fazer e ordenar o dito foral na forma e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que seja, contanto que sejam cristãos,
livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo que serão
A capitania do Maranhão era constituída por dois lotes: o primeiro doado
a Aires da Cunha e João de Barros, e o segundo, também chamado Rio Grande,
doado a Aires da Cunha, João de Barros e Fernando Álvares de Andrade.
39
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obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo
de tudo o que nas ditas terras houver, as quais sesmarias darão na
forma e maneira que se contém em minhas Ordenações, e não poderão
tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua mulher, nem
para o filho herdeiro da dita capitania. E podê-las-ão dar a todos os
outros filhos, se os tiver, que não forem herdeiros da dita capitania, e
assim aos seus parentes como se em sua doação contém, e se algum
dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer outra
pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha e vier
a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder a um
ano primeiro seguinte de a largar e trespassar a tal sesmaria em outra
pessoa, e não a trespassando no dito tempo perderá para mim a dita
sesmaria com mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta mando
ao meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que
em tal caso lance logo mão pela dita terra para mim e a faça assentar
no Livro dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e não o
fazendo assim, hei por bem que perca seu ofício e me pague de sua
fazenda outra tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver pertencerá
a mim, e será sempre tudo meu e de meus sucessores sem o dito
capitão nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem
em alguma delas lá na terra, nem as poderá vender nem tirar para
meus reinos e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o
contrário fizer perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino,
e ser degredado para a Ilha de São Tomé para sempre. Porém quanto
ao brasil hei por bem que o dito capitão e assim os moradores da
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dita capitania se possam aproveitar dele no que lhes aí na terra for
necessário, não sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão
nas sobreditas penas.
¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará a dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
e senhorios qualquer sorte de mercadoria que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras coisas que atrás são defesas,
podê-lo-ão fazer e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidade, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar suas mercadorias
nem as vender em algum dos ditos portos, cidades e vilas contra suas
vontades se para outras partes antes quiserem ir fazer seus proveitos,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos ou costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas,
não pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem
mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim.
Da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em sua
doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
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de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim descarregaram em meus reinos, e assim as qualidades das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro
no dito tempo, pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar à
dita capitania dará lá fiança ao que montar na dita dízima, para dentro
no dito tempo de um ano mandar certidão de como veio descarregar
em meus reinos e senhorios, e não mostrando a dita certidão no dito
tempo, se arrecadará e haverá a dita dízima pela dita fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios, e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a
mim das mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania mercadoria da terra para fora, pagarão assim mesmo dízima da
saída das tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá a sua
redízima, segundo se contém em sua doação e ser-lhe-á entregue a dita
redízima por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela, ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras, hei por bem
que se não paguem direitos alguns, e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão, moradores e povoadores dela que forem cristãos e meus
súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem, não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra, e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela, comprando vendendo e resgatando
com eles tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei por
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bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com os ditos
gentios contratarem, de que será a dita terça parte para a minha Câmara
e outra parte para quem os acusar, e a outra terça parte para o hospital
que na dita terra houver, e não o havendo aí, será para a fábrica da
igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas, antes que comecem a carregar e antes que
saiam fora da dita capitania, de o fazer saber ao capitão dela para
prover e ver que se não tirem mercadorias defesas, nem partirão isso
mesmo da dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo
assim, ou partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim
todas as mercadorias que carregarem, posto que não sejam defesas, e
isto porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor
ou oficial meu deputado para isso, porque havendo-o aí, a ele se fará
saber o que dito é, e a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as
ditas licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores
dela poderão livremente tratar comprar e vender suas mercadorias com
os capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa
do Brasil, e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas
capitanias para outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas
não pagarão uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios não poderá tratar com os brasis da terra, posto que
sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas ordenações pertencerem e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de
pôr barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas
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aquele direito ou tributo que lá em câmara for taxado que leve, sendo
confirmado por mim seu direito.
¶ Item cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os povoadores moradores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão se lhe
necessário for, e notifico-o assim ao capitão da dita capitania que ora
é e ao diante for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela, e aos
juízes e justiças da dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais
de meus reinos e senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e
mando a todos em geral e a cada um em especial que cumpram,
guardem e façam inteiramente cumprir e guardar esta minha carta
de foral, assim e da maneira que se nela contém, sem lhe nisso ser
posta dúvida nem embargo algum, porque assim é minha mercê. E por
firmeza delo mandei passar esta carta por mim assinada e selada do
meu selo pendente, a qual mando que se registe no livro dos registos
da minha Alfândega de Lisboa, e assim nos livros da minha Feitoria
da dita capitania, e pela mesma maneira se registará nos livros das
câmaras das vilas e povoações da dita capitania para que a todos seja
notório o conteúdo neste foral e se cumprir inteiramente. Dada em
a cidade de Évora a 11 dias de Março. Pero Dá Mesquita a fez ano
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1535. E eu, Fernão de
Álvares escrivão da Fazenda e da Câmara de el rei nosso senhor e seu
chanceler-mor a fiz escrever e subscrevi.
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Foral
Évora, 11 de Março de 1535
TT, Chancelaria de D. João III, livro 10, folha 86
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê a
Aires da Cunha, fidalgo de minha casa, para ele e todos seus filhos,
netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade para sempre da
capitania de oitenta léguas de terra na minha costa do Brasil segundo
mais inteiramente é contido e declarado na carta de doação que da dita
terra lhe tenho passado, e por ser muito necessário haver aí foral dos
direitos, foros e tributos e coisas que se em a dita terra hão-de pagar,
assim do que a mim e à Coroa de meus reinos pertence como do
que pertence ao dito capitão por bem da dita sua doação, eu, havendo
respeito à qualidade da dita terra e a se ora novamente ir morar, povoar
e aproveitar, e para que se isto melhor e mais cedo faça, sentindo-o
assim por serviço de Deus e meu e bem do capitão e moradores da
dita terra e por folgar de lhes fazer mercê, houve por bem de mandar
fazer e ordenar o dito foral na forma e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo que
serão obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus
Cristo de tudo o que nas ditas terras houver, as quais sesmarias darão
na forma e maneira que se contém em minhas ordenações, e não poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua mulher,
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nem para o filho herdeiro da dita capitania. E podê-las-ão dar a todos
os outros filhos, se os tiver, que não forem herdeiros da dita capitania,
e assim aos seus parentes como se em sua doação contém, e se algum
dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer outra pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha e
vier a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder
a um ano primeiro seguinte de a largar e trespassar a tal sesmaria em
outra pessoa, e não a trespassando no dito tempo perderá para mim a
dita sesmaria com mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta
mando ao meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que em tal caso lance logo mão pela dita terra para mim e a faça
assentar no Livro dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e
não o fazendo assim, hei por bem que perca seu ofício e me pague de
sua fazenda outra tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver pertencerá
a mim e será sempre tudo meu e de meus sucessores sem o dito capitão
nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem em alguma
delas lá na terra, nem as poderá vender nem tirar para meus reinos
e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o contrário fizer
perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino e ser degredado
para a Ilha de São Tomé para sempre. Porém quanto ao brasil hei
por bem que o dito capitão e assim os moradores da dita capitania
se possam aproveitar dele no que lhes aí na terra for necessário, não
sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão nas sobreditas
penas.
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¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará a dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
e senhorios qualquer sorte de mercadoria que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras coisas que atrás são defesas,
podê-lo-ão fazer e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidade, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar suas mercadorias
nem as vender em algum dos ditos portos, cidades e vilas contra suas
vontades se para outras partes antes quiserem ir fazer seus proveitos,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos ou costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas, não
pagarão na dita terra do Brasil direito algum e se lá carregarem mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim.
Da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em
sua doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim descarregaram em meus reinos, e assim as qualidades das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão den110
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tro no dito tempo pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar à
dita capitania dará lá fiança ao que montar na dita dízima, para dentro
no dito tempo de um ano mandar certidão de como veio descarregar
em meus reinos e senhorios, e não mostrando a dita certidão no dito
tempo, se arrecadará e haverá para mim a dita dízima pela dita fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios, e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a
mim das mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania mercadoria da terra para fora, pagarão assim mesmo dízima da
saída das tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá a sua
redízima, segundo se contém em sua doação e ser-lhe-á entregue a dita
redízima por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras hei por bem
que se não paguem direitos alguns e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão, moradores e povoadores dela que forem cristãos e meus
súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela, comprando vendendo e resgatando
com eles tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei por
bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com os ditos
gentios contratarem de que será a dita terça parte para a minha Câmara
e outra parte para quem os acusar e a outra terça parte para o hospital
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que na dita terra houver e não o havendo aí será para a fábrica da
igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas, antes que comecem a carregar e antes que
saiam fora da dita capitania, de o fazer saber ao capitão dela para
prover e ver que se não tirem mercadorias defesas, nem partirão isso
mesmo da dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo
assim, ou partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim
todas as mercadorias que carregarem posto que não sejam defesas, e
isto porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor
ou oficial meu deputado para isso, porque havendo-o aí, a ele se fará
saber o que dito é, e a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as
ditas licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania, e os moradores e povoadores
dela, poderão livremente tratar, comprar e vender suas mercadorias
com os capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa
do Brasil e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas
capitanias para outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas
não pagarão uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios não poderá tratar com os brasis da terra posto que
sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas Ordenações pertencerem e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de
pôr barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas
aquele direito ou tributo que lá em Câmara for taxado que leve, sendo
confirmado por mim seu direito.
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¶ Item cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os povoadores, moradores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão se lhe
necessário for, e notifico-o assim ao capitão da dita capitania que ora
é e ao diante for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela, e aos juízes
e justiças da dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de
meus reinos e senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e mando
a todos em geral e a cada um em especial que cumpram, guardem e
façam inteiramente cumprir e guardar esta minha carta de foral assim
e da maneira que se nela contém, sem lhe nisso ser posta dúvida
nem embargo algum, porque assim é minha mercê. E por firmeza
delo mandei passar esta carta por mim assinada e selada do meu
selo pendente, a qual mando que se registe no livro dos registos da
minha Alfândega de Lisboa e assim nos livros da minha Feitoria da dita
capitania, e pela mesma maneira se registará nos livros das câmaras
das vilas e povoações da dita capitania para que a todos seja notório o
conteúdo neste foral e se cumprir inteiramente. Dada em a cidade de
Évora a 11 dias de Março. Pero Dá Mesquita a fez ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1535. E eu, Fernão de Álvares escrivão
da Fazenda e da Câmara de el rei nosso senhor e seu chanceler-mor a
fiz escrever e subscrevi.
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Capitania de Ilhéus
Foral
Évora, 1 de Abril de 1535
TT, Chancelaria de D. João III, livro 10, folhas 70-71
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê a
Jorge de Figueiredo Correia, fidalgo de minha casa e escrivão da minha
Fazenda, para ele e todos seus filhos, netos, herdeiros e sucessores de
juro e de herdade para sempre da capitania de cinquenta léguas de
terra na minha costa do Brasil, segundo mais inteiramente é contido e
declarado na carta de doação que da dita terra lhe tenho passado, e
por ser muito necessário haver aí foral dos direitos, foros e tributos e
coisas que se em a dita terra hão-de pagar, assim do que a mim e à
Coroa de meus reinos pertence como do que pertence ao dito capitão
por bem da dita sua doação, eu, havendo respeito à qualidade da dita
terra e a se ora novamente ir morar, povoar e aproveitar, e para que se
isto melhor e mais cedo faça, sentindo-o assim por serviço de Deus e
meu e bem do capitão e moradores da dita terra, e por folgar de lhes
fazer mercê, houve por bem de mandar fazer e ordenar o dito foral na
forma e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo que
serão obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus
Cristo de tudo o que nas ditas terras houver, as quais sesmarias darão
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na forma e maneira que se contém em minhas ordenações, e não poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua mulher,
nem para o filho herdeiro da dita capitania. E podê-las-ão dar aos
outros filhos, se os tiver, que não forem herdeiros da dita capitania, e
assim aos seus parentes como se em sua doação contém, e se algum
dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania, ou qualquer outra pessoa, tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha e
vier a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder
a um ano próximo seguinte de a largar e trespassar a tal sesmaria em
outra pessoa, e não a trespassando no dito tempo perderá para mim a
dita sesmaria com mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta
mando ao meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que em tal caso lance logo mão pela dita terra para mim e a faça
assentar no Livro dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e
não o fazendo assim, hei por bem que perca seu ofício e me pague de
sua fazenda outra tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania, e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver pertencerá
a mim e será sempre tudo meu e de meus sucessores sem o dito capitão
nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem em alguma
delas lá na terra, nem as poderá vender nem tirar para meus reinos
e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o contrário fizer
perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino e ser degredado
para a Ilha de São Tomé para sempre. Porém quanto ao brasil hei por
bem que o dito capitão e assim os moradores da dita capitania se
possam aproveitar dele no que lhes aí na terra for necessário, não sen-
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do em o queimar, porque queimando-o incorrerão nas sobreditas penas.
¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará a dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima, hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
e senhorios qualquer sorte de mercadoria que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras coisas que atrás são defesas,
podê-lo-ão fazer, e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidade, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar suas mercadorias
nem as vender em algum dos ditos portos, cidades e vilas contra suas
vontades se para outras partes antes quiserem ir fazer seus proveitos,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos ou costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas não
pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim,
da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em
sua doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim descarregaram em meus reinos, e assim as qualidades das mercadorias que
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descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro
no dito tempo, pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar à
dita capitania dará lá fiança ao que montar na dita dízima, para dentro
no dito tempo de um ano mandar certidão de como veio descarregar
em meus reinos e senhorios, e não mostrando a dita certidão no dito
tempo, se arrecadará e haverá a dita dízima pela dita fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios, e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a
mim das mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania mercadoria da terra para fora, pagarão assim mesmo dízima da
saída das tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá a sua
redízima, segundo se contém em sua doação e ser-lhe-á a dita redízima
entregue por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras, hei por bem
que se não paguem direitos alguns e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão, moradores e povoadores dela que forem cristãos e meus
súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem, não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra, e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela comprando vendendo e resgatando
com eles tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei
por bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com os
ditos gentios contratarem, de que será a dita terça parte para a minha
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Câmara, e outra parte para quem o acusar e a outra terça parte para
o hospital que na dita terra houver, e não o havendo aí será para a
fábrica da igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas antes que comecem a carregar e antes que saiam
fora da dita capitania, de o fazer saber ao capitão dela para prover e
ver que se não tirem mercadorias defesas, nem partirão assim mesmo
da dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo assim
ou partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim todas
as mercadorias que carregarem, posto que não sejam defesas, e isto
porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor ou
oficial meu deputado para isso, porque havendo-o aí, a ele se fará saber
o que dito é e a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as ditas
licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores dela
poderão livremente tratar comprar e vender suas mercadorias com os
capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa do Brasil
e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas capitanias para
outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas não pagarão
uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios não poderá tratar com os brasis da terra, posto que
sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas ordenações pertencerem e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de
pôr barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas
aquele direito ou tributo que lá em câmara for taxado que leve, sendo
confirmado por mim seu direito.
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¶ Item cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os povoadores moradores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão se lhe
necessário for.
¶ Notifico-o assim ao capitão da dita capitania que ora é e ao diante
for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela, e aos juízes e justiças da
dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de meus reinos e
senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e mando a todos em geral
e a cada um em especial que cumpram, guardem e façam inteiramente
cumprir e guardar esta minha carta de foral assim e da maneira que
se nela contém, sem lhe nisso ser posta dúvida nem embargo algum,
porque assim é minha mercê. E por firmeza delo mandei passar esta
carta por mim assinada e selada do meu selo pendente, a qual mando
que se registe no livro dos registos da minha Alfândega de Lisboa e
assim nos livros da minha Feitoria da dita capitania e pela mesma
maneira se registará nos livros das câmaras das vilas e povoações da
dita capitania para que a todos seja notório o conteúdo neste foral e
se cumprir inteiramente. Pero Dá Mesquita a fez em Évora ao primeiro
dia do mês de Abril ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de 1535.
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Capitania do Ceará
Doação a António Cardoso de Barros
Évora, 19 de Novembro de 1535
Alvará de lembrança de 13 de Setembro de 1535
TT, Chancelaria de D. João III, livro 21, folhas 187v-189v
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que considerando eu quanto serviço
de Deus e meu proveito e bem de meus reinos e senhorios e dos
naturais e súbditos deles é ser a minha costa e terra do Brasil mais
povoada do que até agora foi assim para se nela haver de celebrar o
culto e ofícios divinos e se exalçar a nossa santa fé católica com trazer
e provocar a ela os naturais da dita terra infiéis e idólatras, como por o
muito proveito que se seguirá a meus reinos e senhorios e aos naturais
e súbditos deles de se a dita terra povoar e aproveitar, houve por bem
de a mandar repartir e ordenar em capitanias de certas em certas
léguas, para delas prover aquelas pessoas que me bem parecesse, pelo
qual, esguardando eu os muitos serviços que tenho recebido de António
Cardoso de Barros, cavaleiro fidalgo de minha casa, assim nestes reinos
como em África, e a boa conta que sempre de si deu em tudo o que
me serviu, e como é razão de lhe fazer mercê, assim pelos serviços
que me até aqui tem feito como pelos que espero que me ao diante
fará, por todos estes respeitos e por folgar de lhe fazer mercê de meu
próprio motu, certa ciência, poder real e absoluto, sem mo ele pedir
nem outrem por ele, hei por bem e me praz de lhe fazer como de feito
por esta presente carta faço mercê e irrevogável doação entre vivos
valedoira deste dia para todo o sempre de juro e de herdade para ele
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e todos seus filhos, netos, herdeiros e sucessores que após ele vierem,
assim descendentes como transversais e colaterais, segundo adiante
irá declarado, de quarenta léguas de terra na dita costa do Brasil, as
quais se começam de Angra dos Negros que está da banda de leste em
altura de dois graus e acabam no Rio da Cruz da banda de oeste, que
está em altura de dois graus e um terço, as quais quarenta léguas se
entenderão e serão de largo ao longo da costa, e entrarão na mesma
largura pelo sertão e terra firme adentro tanto quanto puderem entrar
e for de minha conquista, e entrarão assim mesmo nesta capitania e
serão anexas a ela quaisquer ilhas que houver até dez léguas ao mar
na frontaria e demarcação das ditas léguas da qual terra e ilhas pela
sobredita demarcação lhe assim faço doação e mercê de juro e herdade
para todo o sempre como dito é, e quero e me praz que o dito António
Cardoso e todos seus herdeiros e sucessores que a dita terra herdarem e
sucederem se possam chamar e chamem capitães e governadores dela.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre para ele e seus descendentes e sucessores no modo sobredito da
jurisdição cível e crime da dita terra, da qual ele dito António Cardoso
e seus herdeiros e sucessores usarão na forma e maneira seguinte, isto
é, poderá por si e por seu ouvidor estar à eleição dos juízes e oficiais,
e limpar e apurar as pautas, e passar cartas de confirmação aos ditos
juízes e oficiais, os quais se chamarão pelo dito capitão e governador,
e ele porá ouvidor que poderá conhecer de acções novas a dez léguas
de onde estiver, e de apelações e agravos conhecerá em toda a dita
capitania e governança, e os ditos juízes darão apelação para o dito seu
ouvidor nas quantias que mandam minhas Ordenações, e do que o dito
seu ouvidor julgar, assim por acção nova como por apelação e agravo,
sendo em causas cíveis não haverá apelação nem agravo até quantia de
cem mil reais, e daí para cima dará apelação à parte que quiser apelar.
¶ Nos casos crimes hei por bem que o dito capitão e governador e
seu ouvidor tenham jurisdição e alçada de morte natural inclusive em
escravos e gentios, e assim mesmo em peões, cristãos, homens livres
em todos os casos assim para absolver como para condenar, sem haver
apelação nem agravo, e nas pessoas de maior qualidade terão alçada de
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dez anos de degredo e até cem cruzados de pena, sem apelação nem
agravo, e porém nos quatro casos seguintes, isto é, heresia, quando o
herético lhe for entregue pelo eclesiástico, e traição e sodomia e moeda
falsa terão alçada em toda a pessoa de qualquer qualidade que seja para
condenar os culpados à morte e dar suas sentenças a execução, sem
apelação nem agravo, e porém nos ditos quatro casos para absolver de
morte, e posto que outra pena lhe queiram dar menos de morte, darão
apelação e agravo, e apelarão por parte da Justiça.
¶ Outrossim me praz que o dito seu ouvidor possa conhecer das
apelações e agravos que a ele houverem de ir em qualquer vila ou lugar
da dita capitania em que estiver, posto que seja muito apartado desse
lugar onde assim estiver, contanto que seja na própria capitania, e o
dito capitão e governador poderá pôr meirinho dante o dito seu ouvidor,
e escrivães e outros quaisquer oficiais necessários e costumados nestes
reinos, assim na correição da ouvidoria como em todas as vilas e lugares
da dita capitania e governança, e será o dito capitão e seus sucessores
obrigados, quando a dita terra for povoada em tanto crescimento que
seja necessário outro ouvidor, de o pôr onde por mim ou por meus
sucessores for ordenado.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e governador e todos seus
sucessores possam por si fazer vilas todas e quaisquer povoações que
se na dita terra fizerem e lhes a eles parecer que o devem ser, as quais
se chamarão vilas e terão termo, e jurisdição, liberdades e insígnias de
vilas, segundo foro e costume de meus reinos, e isto porém se entenderá que poderão fazer todas as vilas que quiserem das povoações que
estiverem ao longo da costa da dita terra e dos rios que se navegarem
porque por dentro da terra firme pelo sertão as não poderão fazer menos espaço de seis léguas de uma a outra, para que possam ficar ao
menos três léguas de terra de termo a cada uma das ditas vilas, e ao
tempo que assim fizerem as ditas vilas ou cada uma delas lhes limitarão
e assinarão logo termo para elas, e depois não poderão da terra que
assim tiverem dado por termo fazer mais outra vila sem minha licença.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e todos seus sucessores
que a esta capitania vierem possam novamente criar e prover por suas
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cartas os tabeliães do público e judicial que lhes parecer necessário nas
vilas e povoações da dita terra, assim agora como pelo tempo adiante,
e lhes darão suas cartas assinadas por eles e seladas com o seu selo, e
lhes tomarão juramento que sirvam seus ofícios bem e verdadeiramente,
e os ditos tabeliães servirão pelas ditas cartas sem mais tirarem outras
de minha chancelaria, e quando os ditos ofícios vagarem por morte ou
por renunciação ou por erros por se assim é, os poderão isso mesmo
dar, e lhes darão os regimentos por onde hão-de servir, conformes aos
da minha chancelaria, e hei por bem que os ditos tabeliães se possam
chamar e chamem pelo dito capitão e governador, e lhe pagarão suas
pensões, segundo forma do foral que ora para a dita terra mandei fazer,
das quais pensões lhe assim mesmo faço doação e mercê de juro e de
herdade para sempre.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre das alcaidarias-mores de todas as vilas e povoações da dita terra
com todas as rendas, direitos, foros e tributos que a elas pertencerem,
segundo são escritos e declarados no foral, os quais o dito capitão e
governador e seus sucessores haverão e arrecadarão para si no modo
e maneira no dito foral contido, e segundo forma dele, e as pessoas a
que as ditas alcaidarias-mores foram entregues da mão do dito capitão e
governador ele lhes tomará a menagem delas segundo forma de minhas
Ordenações.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito António Cardoso e a
todos seus sucessores a que esta capitania e governança vier que eles
tenham e hajam de juro e de herdade para sempre todas as moendas
de água, marinhas de sal e quaisquer outros engenhos de qualquer
qualidade que sejam que na dita capitania e governança se puderem
fazer, e hei por bem que pessoa alguma não possa fazer as ditas moendas, marinhas, nem engenhos senão o dito capitão e governador ou
aqueles a que ele para isso der licença de que lhe pagarão aquele foro
ou tributo que se com eles concertar.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre de dez léguas de terra ao longo da costa da dita capitania e
governança, e entrarão pelo sertão tanto quanto puderem entrar e for
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de minha conquista, a qual terra será sua, livre e isenta, sem dela
pagar foro, tributo nem direito algum, somente o dízimo à Ordem do
Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro de vinte anos do dia que
o dito capitão e governador tomar posse da dita terra e poderá escolher
e tomar as ditas dez léguas de terra em qualquer parte que mais quiser,
não as tomando porém juntas, senão repartidas em quatro ou cinco
partes, e não sendo de uma a outra menos de duas léguas, as quais
terras o dito capitão governador e seus sucessores poderão arrendar
e aforar em fatiota, ou em pessoas, ou como quiserem e lhes bem
vier, pelos foros e tributos que quiserem, e as ditas terras não sendo
aforadas, ou as rendas delas quando o forem, virão sempre a quem
suceder a dita capitania e governança pelo modo nesta doação contido,
e das novidades que Deus nas ditas terras der não será o capitão e
governador nem as pessoas que de sua mão as tiverem ou trouxerem
obrigados a me pagar foro nem direito algum, somente o dízimo de
Deus à Ordem que geralmente se há-de pagar em todas as outras terras
da dita capitania, como abaixo irá declarado.
¶ O dito capitão e governador nem os que após ele vierem não
poderão tomar terra alguma de sesmaria na dita capitania para si nem
para sua mulher, nem para filho herdeiro dela, antes darão e poderão
dar e repartir todas as terras de sesmaria a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam e lhes bem parecer, livremente
sem foro nem direito algum, somente o dízimo de Deus que serão
obrigados a pagar à Ordem de tudo o que nas ditas terras houverem,
segundo é declarado no foral, e pela mesma maneira as poderão dar
e repartir por seus filhos fora do morgado e assim por seus parentes,
e porém aos ditos seus filhos e parentes não poderão dar mais terra
da que derem ou tiverem dada a qualquer outra pessoa estranha, e
todas as ditas terras que assim derem de sesmaria a uns e outros será
conforme à ordenação das sesmarias, e com a obrigação delas, as quais
terras o dito capitão e governador nem seus sucessores não poderão
em tempo algum tomar para si nem para sua mulher nem filho herdeiro como dito é, nem pô-las em outrem para depois virem a eles por
modo algum que seja, somente as poderão haver por título de compra
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verdadeira das pessoas que lhas quiserem vender passados oito anos
depois de as tais terras serem aproveitadas, e em outra maneira não.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da meia dízima do pescado que é de vinte peixes um que
tenho ordenado que se pague, além da dízima inteira que pertence à
Ordem, segundo no foral é declarado, a qual meia dízima se entenderá
do pescado que se matar em toda a dita capitania fora das dez léguas
do capitão e governador, porquanto as ditas dez léguas é terra sua, livre
e isenta, segundo atrás é declarado.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da redízima de todas as rendas e direitos que à dita Ordem
e a mim de direito na dita capitania pertencer, isto é, que de todo o
rendimento que à dita Ordem e a mim couber, assim das dízimas como
de quaisquer outras rendas ou direitos de qualquer qualidade que sejam
haja o dito capitão e governador e seus sucessores uma dízima que é
de dez partes uma.
¶ Outrossim me praz por respeito do cuidado que o dito capitão
governador e seus sucessores hão-de ter de guardar e conservar o brasil
que na dita terra houver de lhe fazer doação e mercê de juro e de
herdade para sempre da vintena parte do que liquidamente render para
mim forro de todos os custos o brasil que se da dita capitania trouxer
a estes reinos, e a conta do tal rendimento se fará na Casa da Mina da
cidade de Lisboa onde o dito brasil há-de vir, e na dita Casa tanto que
o brasil for vendido e arrecadado, o dinheiro dele lhe será logo pago e
entregue em dinheiro de contado pelo feitor e oficiais dela aquilo que
por boa conta na dita vintena montar, e isto porquanto todo o brasil
que na dita terra houver há-de ser sempre meu e de meus sucessores
sem o dito capitão e governador nem outra alguma pessoa poder tratar
nele nem vendê-lo para fora, somente poderá o dito capitão e assim os
moradores na dita capitania aproveitar-se do dito brasil aí na terra no
que lhes for necessário, segundo é declarado no foral, e tratando nele
ou vendendo-o para fora incorrerão nas penas contidas no dito foral.
¶ Outrossim me praz fazer doação e mercê ao dito capitão e governador e a seus sucessores de juro e de herdade para sempre que dos
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escravos que eles resgatarem e houverem na dita terra do Brasil possam
mandar a estes reinos vinte e quatro peças cada ano para fazer delas o
que lhes bem vier, os quais escravos virão ao porto da cidade de Lisboa
e não a outro algum porto, e mandará com eles certidão dos oficiais
da dita terra de como são seus, pela qual certidão lhe serão cá despachados os ditos escravos forros sem deles pagar direitos alguns, nem
cinco por cento, e além destas vinte e quatro peças que assim cada ano
poderá mandar forras hei por bem que possa trazer por marinheiros e
grumetes em seus navios todos os escravos que quiserem e lhes forem
necessários.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito capitão e governador
e a seus sucessores e assim aos vizinhos e moradores da dita capitania que nela não possa em tempo algum haver direitos de sisas nem
imposições, saboarias, tributo de sal nem outros alguns direitos nem
tributos de qualquer qualidade que seja, salvo aqueles que por bem
desta doação e do foral ao presente são ordenados que haja.
¶ Item em esta capitania e governança e rendas e bens dela hei por
bem e me praz que se herde e suceda de juro e de herdade para todo
sempre pelo dito capitão e governador e seus descendentes filhos e
filhas legítimos, com tal declaração que enquanto houver filho legítimo
varão no mesmo grau não suceda filha, posto que seja em maior idade
que o filho, e não havendo macho, ou havendo-o e não sendo em
tão propínquo grau ao último possuidor como a fêmea, que então
suceda a fêmea, e enquanto houver descendentes legítimos machos
ou fêmeas, que não suceda na dita capitania bastardo algum, e não
havendo descendentes machos nem fêmeas legítimos então sucederão
os bastardos machos e fêmeas, não sendo porém de danado coito,
e sucederão pela mesma ordem dos legítimos, primeiro os machos e
depois as fêmeas em igual grau, com tal condição que se o possuidor da
dita capitania a quiser antes deixar a um seu parente transversal que aos
descendentes bastardos quando não tiver legítimos, o possa fazer, e não
havendo descendentes machos nem fêmeas legítimos nem bastardos da
maneira que dito é, em tal caso sucederão os ascendentes machos
e fêmeas, primeiro os machos e em defeito deles as fêmeas, e não
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havendo descendentes nem ascendentes, sucederão os transversais pelo
modo sobredito, sempre primeiro os machos que forem em igual grau, e
depois as fêmeas, e no caso dos bastardos o possuidor poderá se quiser
deixar a dita capitania a um transversal legítimo e tirá-la aos bastardos,
posto que sejam descendentes em muito mais propínquo grau, e isto hei
assim por bem, sem embargo da Lei Mental que diz que não sucederão
fêmeas, nem bastardos, nem transversais, nem ascendentes, porque
sem embargo de tudo me praz que nesta capitania sucedam fêmeas e
bastardos, não sendo de coito danado, e transversais e ascendentes do
modo que já é declarado.
¶ Item outrossim quero e me praz que em tempo algum se não
possa a dita capitania e governança e todas as coisas que por esta
doação dou ao dito António Cardoso partir, nem escambar, despedaçar,
nem em outro modo alienar, nem em casamento a filho ou filha nem
a outra pessoa dar, nem para tirar pai ou filho ou outra alguma pessoa
de cativo, nem para outra coisa, ainda que seja a mais piedosa, porque
minha tenção e vontade é que a dita capitania e governança e coisas ao
dito capitão nesta doação dadas andem sempre juntas e se não partam
nem alienem em tempo algum, e aquele que a partir, ou alienar, ou
despedaçar, ou der em casamento, ou para outra coisa por onde haja
de ser partida, ainda que seja a mais piedosa, por esse mesmo feito
perca a dita capitania e governança, e passe directamente àquele a que
houvera de ir pela ordem de suceder sobredita se o tal que isto assim
não cumpriu fosse morto.
¶ Outrossim me praz que por caso algum de qualquer qualidade
que seja que o dito capitão e governador cometa por que, segundo
direito e leis destes reinos mereça perder a dita capitania e governança,
jurisdição e rendas dela, a não perca seu sucessor, salvo se for traidor
à Coroa destes reinos, e em todos os outros casos que cometer será
punido quanto o crime obrigar, e porém o seu sucessor não perderá
por isso a dita capitania, governança, jurisdição, rendas e bens dela,
como dito é.
¶ Item me praz e hei por bem que o dito António Cardoso e todos
seus sucessores a que esta capitania e governança vier usem inteira127
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mente de toda jurisdição, poder e alçada nesta doação contidos, assim
e da maneira que nela é declarado, e pela confiança que deles tenho
que guardarão nisso tudo o que cumpre a serviço de Deus e meu e
bem do povo e direito das partes, hei outrossim por bem e me praz
que nas terras da dita capitania não entre nem possa entrar em tempo
algum corregedor nem alçada nem outras algumas justiças para nelas
usar de jurisdição alguma por nenhuma via nem modo que seja, nem
menos será o dito capitão suspenso da dita capitania e governança e
jurisdição dela. E porém quando o dito capitão cair em algum erro ou
fizer coisa por que mereça e deva ser castigado, eu ou meus sucessores
o mandaremos vir a nós para ser ouvido com sua justiça e lhe ser dada
aquela pena ou castigo que de direito no tal caso merecer.
¶ Item esta mercê lhe faço como rei e senhor destes reinos e assim
como governador e perpétuo administrador que sou da Ordem e Cavalaria do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por esta presente
carta dou poder e autoridade ao dito António Cardoso que ele por si
e por quem lhe aprouver possa tomar e tome a posse real, corporal e
actual das terras da dita capitania e governança e das rendas e bens
dela, e de todas as mais coisas contidas nesta doação, e use de tudo
inteiramente como se em ela contém, a qual doação hei por bem quero
e mando que se cumpra e guarde em tudo e por tudo com todas as
cláusulas, condições e declarações nela contidas e declaradas sem míngua nem desfalecimento algum, e para tudo o que dito é derrogo a Lei
Mental e qualquer outras leis, ordenações, direitos, glosas e costumes
que em contrário disso haja ou possa haver por qualquer via e modo
que seja, posto que fossem tais que fosse necessário serem aqui expressas e declaradas de verbo a verbo, sem embargo da Ordenação do
Segundo Livro, Título Quarenta e Nove que diz que quando se as tais
leis e direitos derrogarem se faça expressa menção delas e da substância delas, e por esta prometo ao dito António Cardoso e a todos seus
sucessores que nunca em tempo algum vá nem consinta ir contra esta
minha doação em parte nem em todo e rogo e encomendo a todos
meus sucessores que lha cumpram e mandem cumprir e guardar, e
assim mando a todos meus corregedores, desembargadores, ouvidores,
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juízes, justiças, oficiais e pessoas de meus reinos e senhorios que cumpram e guardem e façam cumprir e guardar esta minha carta de doação
e todas as coisas nela contidas sem lhe nisso ser posta dúvida, embargo
nem contradição alguma porque assim é minha mercê, e por firmeza de
tudo lhe mandei dar esta carta por mim assinada e selada do meu selo
de chumbo, a qual é escrita em duas folhas com esta e são assinadas
ao pé de cada lauda pelo doutor Cristóvão Esteves da Espargosa, fidalgo
de minha Casa, do meu Conselho e Desembargo e meu desembargador
do Paço e Petições. Pedro Dá Mesquita a fez em Évora a 19 dias do mês
de Novembro ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1535.
¶ Da qual terra o dito António Cardoso tinha um alvará de lembrança assinado por mim feito a 13 dias do mês de Setembro deste
presente ano de 35 porque no dito dia lhe fiz mercê da dita capitania, o
qual alvará foi roto ao assinar desta. E eu Fernando Álvares do Conselho
de el rei nosso senhor e seu tesoureiro-mor e escrivão de sua Fazenda
a fiz escrever e subscrevi.
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Foral
Évora, 20 de Novembro de 1535
TT, Chancelaria de D. João III, livro 22, folhas 108v-109
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê a
António Cardoso de Barros, cavaleiro fidalgo de minha Casa, para ele
e todos seus filhos, netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade
para sempre da capitania de quarenta léguas de terra na minha costa
do Brasil, segundo mais inteiramente é contido e declarado na carta de
doação que da dita terra lhe tenho passado, e por ser muito necessário
haver aí foral dos direitos, foros e tributos e coisas que se em a dita terra
hão-de pagar, assim do que a mim e à Coroa de meus reinos pertence
como do que pertence ao dito capitão por bem da dita sua doação,
eu, havendo respeito à qualidade da dita terra e a se ora novamente ir
morar, povoar e aproveitar, e para que se isto melhor e mais cedo faça,
sentindo-o assim por serviço de Deus e meu e bem do dito capitão e
moradores da dita terra, e por folgar de lhes fazer mercê, houve por bem
de mandar fazer e ordenar o dito foral na forma e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo que
serão obrigados de pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus
Cristo de tudo o que nas ditas terras houver, as quais sesmarias darão
na forma e maneira que se contém em minhas ordenações, e não poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua mulher,
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nem para o filho herdeiro da dita capitania. E porém podê-la-ão dar a
outros filhos, se os tiver, que não forem herdeiros da dita capitania, e
assim aos seus parentes como se em sua doação contém, e se algum
dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer outra pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha e
vier a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder
a um ano primeiro seguinte de a largar e trespassar a tal sesmaria em
outra pessoa, e não a trespassando no dito tempo perderá para mim a
dita sesmaria com mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta
mando ao meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que em tal caso lance logo mão pela dita terra para mim, e a faça
assentar no Livro dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e
não o fazendo assim, hei por bem que perca seu ofício e me pague de
sua fazenda outro tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver, pertencerá
a mim e será sempre tudo meu e de meus sucessores sem o dito capitão
nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem em alguma
delas lá na terra, nem as poderá vender nem tirar para meus reinos
e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o contrário fizer
perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino e ser degredado
para a Ilha de São Tomé para sempre. E porém quanto ao brasil, hei
por bem que o dito capitão e assim os moradores da dita capitania
se possam aproveitar dele no que lhes aí na terra for necessário, não
sendo em o queimar, porque queimando-o, incorrerão nas sobreditas
penas.
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¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará a dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
e senhorios qualquer sorte de mercadoria que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras coisas que atrás são defesas,
podê-lo-ão fazer e serão recolhidos e agasalhados em quaisquer portos,
cidade, vilas ou lugares dos ditos meus reinos e senhorios em que vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar suas mercadorias
nem a as vender em algum dos ditos portos, cidades e vilas contra suas
vontades se para outras partes antes quiserem ir fazer seus proveitos,
e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos e senhorios
não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que venderem,
posto que pelos forais, regimentos ou costumes dos tais lugares fossem
obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão os sobreditos
vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para fora do reino
se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos ou costumes
que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita
terra forem com mercadorias de que já cá tenham pago os direitos em
minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas,
não pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem
mercadorias da terra para fora do reino, pagarão da saída dízima a
mim. Da qual dízima haverá sua redízima o capitão, como se contém
em sua doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos
e senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim
descarregaram em meus reinos, e as qualidades das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro
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no dito tempo pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar à
dita capitania dará lá fiança ao que montar na dita dízima, para dentro
no dito tempo de um ano mandar certidão de como veio descarregar
em meus reinos e senhorios, e não mostrando a dita certidão no dito
tempo, se arrecadará e haverá para mim a dita dízima pela dita fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios, e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a
mim das mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania mercadoria da terra para fora, pagarão assim mesmo dízima da
saída das tais mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá a sua
redízima, segundo se contém em sua doação e ser-lhe-á a dita redízima
entregue por meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim
arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras, hei por bem
que se não paguem direitos alguns, e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão, moradores e povoadores dela que forem cristãos e meus
súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem, não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra, e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela comprando vendendo e resgatando
com eles tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei
por bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com os
ditos gentios contratarem, de que será a dita terça parte para a minha
Câmara, e outra parte para quem os acusar, e a outra terça parte para o
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hospital que na dita terra houver, e não o havendo, será para a fábrica
da igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas antes que comecem a carregar e antes que saiam
fora da dita capitania de o fazer saber ao capitão dela para prover e
ver que se não tirem mercadorias defesas, nem partirão isso mesmo da
dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo assim ou
partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim todas as
mercadorias que carregarem posto que não sejam defesas, e isto porém
se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor ou oficial
meu deputado para isso, porque havendo-o aí, a ele se fará saber o que
dito é, e a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as ditas licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores dela
poderão livremente tratar comprar e vender suas mercadorias com os
capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa do Brasil
e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas capitanias para
outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas não pagarão
uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania, e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viver fora de meus
reinos e senhorios, não poderá tratar com os brasis da terra posto que
sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas ordenações pertencem
e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de
pôr barcas para a passagem deles, o capitão as porá, e levará delas
aquele direito ou tributo que lá em câmara for taxado que leve, sendo
confirmado por mim.
¶ Item cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver será obrigado de pagar ao dito
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capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os povoadores, moradores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão se lhe
necessário for.
¶ Notifico-o assim ao capitão da dita capitania que ora é e ao diante
for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela, e aos juízes e justiças da
dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de meus reinos e
senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e mando a todos em geral
e a cada um em especial que cumpram, guardem e façam inteiramente
cumprir e guardar esta minha carta de foral assim e da maneira que
se nela contém, sem lhe nisso ser posta dúvida nem embargo algum,
porque assim é minha mercê. E por firmeza delo mandei passar esta
carta por mim assinada e selada do meu selo pendente, a qual mando
que se registe no livro dos registos da minha Alfândega de Lisboa e
assim nos livros da minha Feitoria da dita capitania, e pela mesma
maneira se registará nos livros das câmaras das vilas e povoações da
dita capitania para que a todos seja notório o conteúdo neste foral, e se
cumpra inteiramente. Dada em a cidade de Évora aos 20 dias do mês
de Novembro. Pero Dá Mesquita a fez ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de 1535 anos.
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Capitania de S. Tomé
Doação a Pero de Góis
Évora, 28 de Janeiro de 1536
Alvará de lembrança de 10 de Março de 1534
TT, Chancelaria de D. João III, livro 21, folhas 65-67
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que, considerando eu quanto serviço
de Deus e meu e assim proveito e bem de meus reinos e senhorios e
dos naturais e súbditos deles é ser a minha costa e terra do Brasil mais
povoada do que até agora foi, assim para se nela haver de celebrar
o culto e ofícios divinos e se exalçar a nossa santa fé católica com
trazer e provocar a ela os naturais da dita terra infiéis e idólatras como
pelo muito proveito que se seguirá a meus reinos e senhorios de se
a dita terra povoar e aproveitar, houve por bem de a mandar repartir
e ordenar em capitanias de certas em certas léguas para delas prover
aquelas pessoas que me bem parecesse pelo que, havendo eu respeito
aos serviços que tem feito Pero de Góis, fidalgo de minha Casa, assim
na armada de que Martim Afonso de Sousa foi por capitão-mor na dita
costa do Brasil como em alguns descobrimentos que o dito Afonso fez
no tempo que lá andou, e em todas as mais coisas de meu serviço em
que se o dito Pero de Góis achou, assim com o dito Martim Afonso
como sem ele depois de sua vinda de lá, nas quais deu de si mui boa
conta, e havendo isso mesmo respeito aos outros serviços que tenho
recebido e ao diante espero receber e por folgar de lhe fazer mercê, de
meu próprio motu certa ciência poder real e absoluto, sem mo ele pedir
nem outrem por ele, hei por bem e me praz de lhe fazer, como de facto
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por esta presente carta faço, mercê e irrevogável doação entre vivos
valedoira deste dia para todo o sempre de juro e de herdade para ele
e todos seus filhos, netos, herdeiros e sucessores que após ele vierem,
assim descendentes como transversais e colaterais, segundo adiante irá
declarado, da capitania de trinta léguas além do Cabo Frio para a banda
do norte, onde se acaba a capitania do dito Martim Afonso de Sousa e
se acabam os Baixos dos Pargos, e porém não havendo dentro do dito
limite e demarcação as ditas trinta léguas eu lhe não serei obrigado
a lhas satisfazer, e havendo mais ficará com tudo o que mais for, e
bem assim serão da dita capitania e anexas a ela quaisquer ilhas que
houver até dez léguas ao mar na frontaria das ditas trinta, as quais se
entenderão e serão de largo ao longo da costa, e entrarão na mesma
largura pelo sertão e terra firme adentro tanto quanto puderem entrar e
for de minha conquista, da qual terra e ilhas pela sobredita demarcação
lhe assim faço doação e mercê de juro e herdade para sempre como
dito é, e quero e me praz que o dito Pero de Góis e todos seus herdeiros
e sucessores que a dita terra herdarem e sucederem se possam chamar
e chamem capitães e governadores dela.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para todo
sempre para ele e seus descendentes e sucessores no modo sobredito
da jurisdição cível e crime da dita terra da qual ele, dito Pero de Góis,
e seus herdeiros e sucessores usarão na forma e maneira seguinte, isto
é, poderá por si e por seu ouvidor estar à eleição dos juízes e oficiais
e limpar e apurar as pautas, e passar cartas de confirmação aos ditos
juízes e oficiais, os quais se chamarão pelo dito capitão e governador,
e ele porá ouvidor que poderá conhecer de acções novas a dez léguas
de onde estiver, e de apelações e agravos conhecerá em toda a dita
capitania e governança, e os ditos juízes darão apelação para o dito seu
ouvidor nas quantias que mandam minhas Ordenações, e do que o dito
seu ouvidor julgar, assim por acção nova como por apelação e agravo
sendo em causas cíveis não haverá apelação nem agravo até quantia de
cem mil reais, e daí para cima dará apelação à parte que quiser apelar.
¶ Nos casos crimes hei por bem que o dito capitão e governador
e seu ouvidor tenham jurisdição e alçada de morte natural inclusive
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em escravos e gentios, e assim mesmo em peões cristãos homens livres
em todos os casos, assim para absolver como para condenar, sem haver
apelação nem agravo, e nas pessoas de maior qualidade terão alçada de
dez anos de degredo e até cem cruzados de pena, sem apelação nem
agravo, e porém nos quatro casos seguintes, isto é, heresia, quando o
herético lhe for entregue pelo eclesiástico, e traição e sodomia e moeda
falsa terão alçada em toda a pessoa de qualquer qualidade que seja
para condenar os culpados à morte e dar suas sentenças a execução
sem apelação nem agravo, e porém nos ditos quatro casos para absolver
de morte, e posto que outra pena lhe queiram dar menos de morte,
darão apelação e agravo, e apelarão por parte da Justiça.
¶ Outrossim me praz que o dito seu ouvidor possa conhecer de
apelações e agravos que a ele houverem de ir em qualquer vila ou lugar
da dita capitania em que estiver, posto que seja muito apartado desse
lugar onde assim estiver, contanto que seja na própria capitania, e o
dito capitão e governador poderá pôr meirinho ante o dito seu ouvidor,
escrivães e outros quaisquer oficiais necessários e costumados nestes
reinos, assim na correição da ouvidoria como em todas as vilas e lugares
da dita capitania, e será o dito capitão e governador e seus sucessores
obrigados, quando a dita terra for povoada em tanto crescimento que
seja necessário pôr ouvidor, de o pôr onde por mim ou por meus
sucessores for ordenado.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e governador e todos seus
sucessores possam por si fazer vilas todas e quaisquer povoações que
se na dita terra fizerem e lhes a eles parecer que o devem ser, as quais
se chamarão vilas e terão termo, e jurisdição, liberdades e insígnias de
vilas, segundo foro e costume de meus reinos, e isto porém se entenderá que poderão fazer todas as vilas que quiserem das povoações que
estiverem ao longo da costa da dita terra e dos rios que se navegarem
porque por dentro da terra firme pelo sertão as não poderão fazer menos espaço de seis léguas de uma a outra, para que possam ficar ao
menos três léguas de terra de termo a cada uma das ditas vilas, e ao
tempo que assim fizerem as tais vilas ou cada uma delas, lhe limitarão
e assinarão logo termo para elas, e depois não poderão da terra que
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assim tiverem dado por termo fazer mais outra vila sem minha licença.
¶ Outrossim me praz que o dito capitão e governador e todos seus
sucessores a quem esta capitania vier possam novamente criar e prover
por suas cartas os tabeliães do público e judicial que lhes parecer
necessário nas vilas e povoações da dita terra, assim agora como pelo
tempo adiante, e lhes darão suas cartas assinadas por eles e seladas
com o seu selo, e lhes tomarão juramento que sirvam seus ofícios bem
e verdadeiramente, e os ditos tabeliães servirão pelas ditas cartas sem
mais tirarem outras de minha chancelaria, e quando os ditos ofícios
vagarem por morte ou por renúncia ou por erros de se assim é, os
poderão isso mesmo dar, e lhes darão os regimentos por onde hão-de
servir, conformes aos da minha chancelaria, e hei por bem que os ditos
tabeliães se possam chamar e chamem pelo dito capitão e governador,
e lhe pagarão suas pensões, segundo forma do foral que ora para a dita
terra mandei fazer, das quais pensões lhe assim mesmo faço doação e
mercê de juro e de herdade para sempre.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre das alcaidarias-mores de todas as vilas e povoações da dita terra
com todas as rendas, direitos, foros e tributos que a elas pertencerem,
segundo é declarado no foral, os quais o dito capitão e governador
e seus sucessores haverão e arrecadarão para si no modo e maneira
no dito foral contido, e segundo forma dele, e as pessoas a que as
ditas alcaidarias-mores foram entregues da mão do dito capitão ele
lhes tomará a menagem delas, segundo forma de minhas Ordenações.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito Pero de Góis e a
todos seus sucessores a que esta capitania e governança vier que eles
tenham e hajam de juro e de herdade para sempre todas as moendas
de água, marinhas de sal e quaisquer outros engenhos de qualquer
qualidade que seja que na dita capitania se puderem fazer, e hei por
bem que pessoa alguma não possa fazer as ditas moendas, marinhas,
nem engenhos senão o dito capitão ou aqueles a que ele para isso
der licença de que lhe pagarão aquele foro ou tributo que se com eles
concertar.
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¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre de oito léguas de terra ao longo da costa da dita capitania e
governança, e entrarão pelo sertão tanto quanto puderem entrar e for
de minha conquista, a qual terra será sua, livre e isenta, sem dela pagar
foro, tributo nem direito algum, somente o dízimo de Deus à Ordem
do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e dentro de vinte anos do
dia que o dito capitão e governador tomar posse da dita terra poderá
escolher e tomar as ditas oito léguas de terra em qualquer parte que
mais quiser, não as tomando porém juntas, senão repartidas em quatro
ou cinco partes, e não sendo de uma a outra menos de duas léguas, as
quais terras o dito capitão e seus sucessores poderão arrendar e aforar
em fatiota, ou em pessoas, ou como quiserem e lhes bem vier, e pelos
foros e tributos que quiserem, e as ditas terras não sendo aforadas,
ou as rendas delas quando o forem, virão sempre a quem suceder a
dita capitania e governança pelo modo nesta doação contido, e das
novidades que Deus nas ditas terras der não será o dito capitão e
governador nem as pessoas que de sua mão as tiverem ou trouxerem
obrigados a me pagar foro nem direito algum, somente o dízimo de
Deus à Ordem que geralmente se há-de pagar em todas as outras terras
da dita capitania, como abaixo irá declarado.
¶ Item o dito capitão e governador nem os que após ele vierem
não poderão tomar terra alguma de sesmaria na dita capitania para si
nem para sua mulher, nem para o filho herdeiro dela, antes darão e
poderão dar e repartir todas as ditas terras de sesmaria a quaisquer
pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam e lhes bem parecer, livremente sem foro nem direito algum, somente o dízimo de Deus
que serão obrigados de pagar à Ordem de tudo o que nas ditas terras
houverem, segundo é declarado no foral, e pela mesma maneira as poderão dar e repartir por seus filhos fora do morgado e assim por seus
parentes, e porém aos ditos seus filhos e parentes não poderão dar mais
terra da que derem ou tiverem dada a qualquer outra pessoa estranha,
e todas as ditas terras que assim der de sesmaria a uns e outros será
conforme à ordenação das sesmarias, e com obrigação delas, as quais
terras o dito capitão nem seus sucessores não poderão em tempo algum
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tomar para si nem para sua mulher nem filho herdeiro como dito é,
nem pô-las em outrem para depois virem a eles por modo algum que
seja, somente as poderão haver por título de compra verdadeira das
pessoas que lhas quiserem vender passados oito anos depois de as tais
terras serem aproveitadas, e em outra maneira não.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da meia dízima do pescado da dita capitania que é de vinte
peixes um, que tenho ordenado que se pague, além da dízima inteira
que pertence à Ordem, segundo no foral é declarado, a qual meia
dízima se entenderá do pescado que se matar em toda a dita capitania
fora das oito léguas do dito capitão e governador, porquanto as ditas
oito léguas é terra sua, livre e isenta, segundo atrás é declarado.
¶ Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para
sempre da redízima de todas as rendas e direitos que à dita Ordem
e a mim de direito na dita capitania pertencer, isto é, que de todo o
rendimento que à dita Ordem e a mim couber, assim dos dízimos como
de quaisquer outras rendas ou direitos de qualquer qualidade que sejam
haja o dito capitão e governador e seus sucessores uma dízima, que é
de dez partes uma.
¶ Outrossim me praz por respeito do cuidado que o dito capitão
e seus sucessores hão-de ter de guardar e conservar o brasil que na
dita terra houver de lhe fazer doação e mercê de juro e de herdade
para sempre da vintena parte do que liquidamente render para mim
forro de todos os custos o brasil que se da dita capitania trouxer a
estes reinos, e a conta do tal rendimento se fará na Casa da Mina da
cidade de Lisboa onde o dito brasil há-de vir, e na dita Casa tanto que
o brasil for vendido e arrecadado, o dinheiro dele lhe será logo pago e
entregue em dinheiro de contado pelo feitor e oficiais dela aquilo que
por boa conta na dita vintena se montar, e isto porquanto todo o brasil
que na dita terra houver há-de ser sempre meu e de meus sucessores,
sem o dito capitão e governador nem outra alguma pessoa poder tratar
nele nem vendê-lo para fora, somente poderá o dito capitão e assim os
moradores na dita capitania aproveitar-se do dito brasil aí na terra no
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que lhes for necessário, segundo é declarado no foral e tratando nele
ou vendendo-o para fora, incorrerão nas penas contidas no dito foral.
¶ Outrossim me praz fazer doação e mercê ao dito capitão e governador e a seus sucessores de juro e de herdade para sempre que
dos escravos que eles resgatarem e houverem na dita terra do Brasil
possam mandar a estes reinos vinte e quatro peças cada ano para fazer
delas o que lhes bem vier, os quais escravos virão ao porto da cidade
de Lisboa e não a outro algum porto, e mandará com eles certidão dos
meus oficiais da dita terra de como são seus, pela qual certidão lhe
serão cá despachados os ditos escravos forros sem deles pagar direitos
alguns, nem cinco por cento, e além destas vinte e quatro peças que
assim cada ano poderá mandar forras hei por bem que possa trazer por
marinheiros e grumetes em seus navios todos os escravos que quiserem
e lhes forem necessários.
¶ Outrossim me praz por fazer mercê ao dito capitão e governador e
a seus sucessores e assim aos vizinhos moradores da dita capitania que
nela não possa em tempo algum haver direitos de sisas nem imposições,
saboarias, tributo de sal nem outros alguns direitos nem tributos de
qualquer qualidade que seja, salvo aqueles que por bem desta doação
e do foral ao presente são ordenados que haja.
¶ Item esta capitania e governança e rendas e bens dela hei por
bem e me praz que se herde e suceda de juro e de herdade para todo
sempre pelo dito capitão e governador e seus descendentes filhos e
filhas legítimos, com tal declaração que enquanto houver filho legítimo
varão no mesmo grau não suceda filha, posto que seja de maior idade
que o filho, e não havendo macho, ou havendo-o e não sendo em
tão propínquo grau ao último possuidor como a fêmea, que então
suceda a fêmea, e enquanto houver descendentes legítimos machos
ou fêmeas, que não suceda na dita capitania bastardo algum, e não
havendo descendentes machos nem fêmeas legítimos então sucederão
os bastardos machos e fêmeas, não sendo porém de danado coito,
e sucederão pela mesma ordem dos legítimos, primeiro os machos e
depois as fêmeas em igual grau, com tal condição que se o possuidor da
dita capitania a quiser antes deixar a um seu parente transversal que aos
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descendentes bastardos quando não tiver legítimos o possa fazer, e não
havendo descendentes machos nem fêmeas legítimos nem bastardos
da maneira que dito é, em tal caso sucederão os ascendentes machos
e fêmeas, primeiro os machos e em defeito deles as fêmeas, e não
havendo descendentes nem ascendentes, sucederão os transversais pelo
modo sobredito, sempre primeiro os machos que forem em igual grau, e
depois as fêmeas, e no caso dos bastardos, o possuidor poderá se quiser
deixar a dita capitania a um transversal legítimo e tirá-la aos bastardos,
posto que sejam descendentes em muito mais propínquo grau, e isto hei
assim por bem, sem embargo da Lei Mental que diz que não sucedam
fêmeas, nem bastardos, nem transversais, nem ascendentes, porque
sem embargo de tudo me praz que nesta capitania sucedam fêmeas e
bastardos, não sendo de coito danado, e transversais e ascendentes do
modo que já é declarado.
¶ Outrossim quero e me praz que em tempo algum se não possa a
dita capitania e governança e todas as coisas que por esta doação dou
ao dito Pero de Góis partir, nem escambar, despedaçar, nem em outro
modo alienar, nem em casamento ao filho ou filha nem a outra pessoa
dar, nem para tirar pai ou filho ou outra alguma pessoa de cativo, nem
para outra coisa, ainda que seja a mais piedosa, porque minha tenção e
vontade é que a dita capitania e governança e coisas ao dito capitão e
governador nesta doação dadas andem sempre juntas e se não partam
nem alienem em tempo algum, e aquele que a partir, ou alienar, ou
despedaçar, ou der em casamento, ou para outra coisa por onde haja
de ser partida, ainda que seja a mais piedosa, por esse mesmo feito
perca a dita capitania e governança, e passe directamente àquele a que
houvera de ir pela ordem de suceder sobredita se o tal que isto assim
não cumpriu fosse morto.
¶ Outrossim me praz que por caso algum de qualquer qualidade
que seja que o dito capitão e governador cometa por que, segundo
direito e leis destes reinos mereça perder a dita capitania, governança,
jurisdição e rendas dela, a não perca seu sucessor, salvo se for traidor
à Coroa destes reinos, e em todos os outros casos que cometer será
punido quanto o crime obrigar, e porém o seu sucessor não perderá
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por isso a dita capitania, governança, jurisdição, rendas e bens dela,
como dito é.
¶ Item mais me praz e hei por bem que o dito Pero de Góis e
todos seus sucessores a que esta capitania e governança vier usem
inteiramente de toda jurisdição, poder e alçada nesta doação contida,
assim e da maneira que nela é declarado, e pela confiança que deles
tenho que guardarão nisso tudo o que cumpre a serviço de Deus e meu
e bem do povo e direito das partes hei outrossim por bem e me praz
que nas terras da dita capitania não entre nem possa entrar em tempo
algum corregedor nem alçada nem outras algumas justiças para nelas
usar de jurisdição alguma por nenhuma via nem modo que seja, nem
menos será o dito capitão suspenso da dita capitania e governança e
jurisdição dela. E porém quando o dito capitão cair em algum erro ou
fizer coisa por que mereça e deva ser castigado, eu ou meus sucessores
o mandaremos vir a nós para ser ouvido com sua justiça e lhe ser dada
aquela pena ou castigo que de direito no tal caso merecer.
¶ Item esta mercê lhe faço como rei e senhor destes reinos e assim
como governador e perpétuo administrador que sou da Ordem e Cavalaria do Mestrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por esta presente
carta dou poder e autoridade ao dito Pero de Góis que ele por si ou
por quem lhe aprouver possa tomar e tome a posse real, corporal e
actual das terras da dita capitania e governança e das rendas e bens
dela, e de todas as mais coisas contidas nesta doação, e use de tudo
inteiramente como se nela contém, a qual doação hei por bem quero
e mando que se cumpra e guarde em tudo e por tudo com todas as
cláusulas, condições e declarações nela contidas e declaradas sem míngua nem desfalecimento algum, e para tudo o que dito é derrogo a
Lei Mental e qualquer outras leis, ordenações, direitos, glosas e costumes que em contrário disto haja ou possa haver por qualquer via e
modo que seja, posto que sejam tais que fosse necessário serem aqui
expressas e declaradas de verbo a verbo, sem embargo da ordenação do
Segundo Livro, Título quarenta e nove que diz que quando se as tais leis
e direitos derrogarem se faça expressa menção delas e da substância
delas, e por esta prometo ao dito Pero de Góis e a todos seus sucesso144
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res que nunca em tempo algum vá nem consinta ir contra esta minha
doação em parte nem em todo, e rogo e encomendo a todos meus
sucessores que lha cumpram e mandem cumprir e guardar, e assim
mando a todos meus corregedores, desembargadores, ouvidores, juízes,
justiças, oficiais e pessoas de meus reinos e senhorios que cumpram
e guardem e façam cumprir e guardar esta minha carta de doação e
todas as coisas nela contidas sem lhe nisso ser posta dúvida, embargo
nem contradição alguma porque assim é minha mercê, e por firmeza
de tudo lhe mandei dar esta carta por mim assinada e selada do meu
selo de chumbo, a qual vai escrita em duas folhas afora esta do meu
sinal, e são todas assinadas ao pé de cada lauda pelo doutor Cristóvão
de Figueiredo Espargosa fidalgo do meu Conselho e desembargador do
Paço e Petições. Dada em Évora a 28 dias de Janeiro. Pero Dá Mesquita
a fez ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1536. E esta
doação e mercê e tudo o nela contido se entenderá e cumprirá inteiramente desde 10 dias de Março do ano de (1)534 em diante porquanto
no dito dia lhe fiz a dita mercê do qual tinha um alvará de lembrança
por mim assinado que foi roto ao assinar desta.
(À margem:)
Gil de Góis de Sousa, filho deste Pero de Góis, fez contrato com
Sua Majestade pelo qual lhe largou a pretensão do domínio e jurisdição
desta capitania para ficar à sua real coroa para sempre e Sua Majestade
lhe fez mercê de duzentos mil reais e por sua morte (. . . )40 pudesse
testar deles cem mil reais para sua mulher e portanto se pôs aqui esta
verba por despacho da fazenda em 17 deste Julho e ano (. . . ) assi o
certifico eu Gaspar Álvares de Lousada escrivão desta Torre do Tombo
(. . . ) de Julho de 619.
(Assin.) Gaspar Álvares de Lousada

40

Falhas de tinta tornam ilegíveis partes do texto.
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Capitania de S. Tomé
Foral
Évora, 29 de Fevereiro de 1536
TT, Chancelaria de D. João III, livro 22, folhas 141-142
¶ Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves
daquém e dalém-mar em África e Senhor de Guiné e da conquista
navegação e comércio de Etiópia Arábia Pérsia e da Índia. A quantos
esta minha carta virem faço saber que eu fiz ora doação e mercê a
Pero de Góis, fidalgo de minha Casa, para ele e todos seus filhos,
netos, herdeiros e sucessores de juro e de herdade para sempre da
capitania de trinta léguas de terra na minha costa do Brasil, segundo
mais inteiramente é contido e declarado na carta de doação que da
dita terra lhe tenho passada, e por ser muito necessário haver aí foral
dos direitos, foros e tributos e coisas que na dita terra se hão-de pagar,
assim do que a mim e à Coroa de meus reinos pertence como do
que pertence ao dito capitão por bem da dita sua doação, eu, havendo
respeito à qualidade da dita terra e a se ora novamente ir morar, povoar
e aproveitar, e para que se isto melhor e mais cedo faça, sentindo-o
assim por serviço de Deus e meu e bem do dito capitão e moradores da
dita terra, e por folgar de lhes fazer mercê, houve por bem de mandar
ordenar e fazer o dito foral na forma e maneira seguinte.
¶ Item primeiramente o capitão da dita capitania e seus sucessores
darão e repartirão todas as terras dela de sesmaria a quaisquer pessoas
de qualquer qualidade e condição que sejam, contanto que sejam cristãos, livremente, sem foro nem direito algum, somente o dízimo que
serão obrigados a pagar à Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus
Cristo de tudo o que nas ditas terras houver, as quais sesmarias darão
na forma e maneira que se contém em minhas ordenações, e não poderão tomar terra alguma de sesmaria para si, nem para sua mulher,
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nem para o filho herdeiro da dita capitania. E porém podê-la-ão dar
aos outros filhos, se os tiverem, que não forem herdeiros da dita capitania, e assim a seus parentes como se em sua doação contém, e se
algum dos filhos que não forem herdeiros da dita capitania ou qualquer
outra pessoa tiver alguma sesmaria por qualquer maneira que a tenha
e vier a herdar a dita capitania, será obrigado do dia que nela suceder
a um ano primeiro seguinte, de a largar e trespassar a tal sesmaria em
outra pessoa, e não a trespassando no dito tempo, perderá para mim a
dita sesmaria com mais outro tanto preço quanto ela valer, e por esta
mando ao meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim estiver que em tal caso lance logo mão pela dita terra para mim e a faça
assentar no Livro dos meus Próprios, e faça execução pela valia dela, e
não o fazendo assim, hei por bem que perca seu ofício e me pague de
sua fazenda outra tanto quanto montar na valia da dita terra.
¶ Item havendo nas terras da dita capitania costa, mares, rios e
baías dela qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral,
cobre, estanho, chumbo ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-á
a mim o quinto, do qual quinto haverá o capitão sua dízima, como se
contém em sua doação, e ser-lhe-á entregue a parte que lhe na dita
dízima montar ao tempo que se o dito quinto por meus oficiais para
mim arrecadar.
¶ Item o pau de brasil da dita capitania e assim qualquer especiaria
ou drogaria de qualquer qualidade que seja que nela houver pertencerá
a mim e será tudo sempre meu e de meus sucessores sem o dito capitão
nem outra alguma pessoa poder tratar nas ditas coisas nem em alguma
delas lá na terra, nem as poderão vender nem tirar para meus reinos
e senhorios, nem para fora deles, sob pena de quem o contrário fizer
perder por isso toda sua fazenda para a Coroa do reino e ser degredado
para a Ilha de São Tomé para sempre. E porém quanto ao brasil hei
por bem que o dito capitão e assim os moradores da dita capitania
se possam aproveitar dele no que lhes aí na terra for necessário, não
sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão nas sobreditas
penas.
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¶ Item de todo o pescado que se na dita terra pescar, não sendo
à cana, se pagará dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e além
da dita dízima hei por bem que se pague mais meia dízima que é de
vinte peixes um, a qual meia dízima o capitão da dita capitania haverá
e arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê.
¶ Item querendo o dito capitão e moradores e povoadores da dita
capitania trazer ou mandar trazer por si ou por outrem a meus reinos
ou senhorios qualquer sorte de mercadorias que na dita terra e partes
dela houver, tirando escravos e as outras mais coisas que atrás são defesas podê-lo-ão fazer, e serão recolhidas e agasalhadas em quaisquer
portos, cidade, vilas ou lugares dos ditos meus reinos ou senhorios
em que vierem aportar, e não serão constrangidos a descarregar suas
mercadorias nem a vender em algum dos ditos portos, cidades ou vilas contra suas vontades se para outras partes antes quiserem ir fazer
seus proveitos, e querendo-as vender nos ditos lugares de meus reinos
e senhorios não pagarão delas direitos alguns, somente a sisa do que
venderem, posto que pelos forais, regimentos ou costume dos tais lugares fossem obrigados a pagar outros direitos ou tributos, e poderão
os sobreditos vender suas mercadorias a quem quiserem e levá-las para
fora do reino se lhes bem vier, sem embargo dos ditos forais, regimentos
e costumes que em contrário haja.
¶ Item todos os navios de meus reinos e senhorios que à dita terra
forem com mercadorias de que já cá tenham pagos os direitos em
minhas alfândegas e mostrarem disso certidão dos meus oficiais delas,
não pagarão na dita terra do Brasil direito algum, e se lá carregarem
mercadorias da terra para fora do reino pagarão da saída dízima a mim.
Da qual dízima o capitão haverá sua redízima, como se contém em sua
doação. E porém trazendo as tais mercadorias para meus reinos e
senhorios, não pagarão da saída coisa alguma, e estes que trouxerem
as ditas mercadorias para meus reinos e senhorios serão obrigados de,
dentro de um ano, levar ou enviar à dita capitania certidão dos oficiais
de minhas alfândegas do lugar onde descarregarem de como assim
descarregaram em meus reinos, e as qualidades das mercadorias que
descarregaram, e quantas eram, e não mostrando a dita certidão dentro
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no dito tempo, pagarão a dízima das ditas mercadorias, ou daquela
parte delas que nos ditos meus reinos e senhorios não descarregaram,
assim e da maneira que hão-de pagar a dita dízima na dita capitania se
carregarem para fora do reino, e se for pessoa que não haja de tornar
à dita capitania dará lá boa fiança ao que montar na dita dízima,
para dentro no dito tempo de um ano mandar certidão de como não
veio descarregar em meus reinos e senhorios, e não mostrando a dita
certidão no dito tempo, se arrecadará e haverá a dita dízima pela dita
fiança.
¶ Item quaisquer pessoas estrangeiras que não forem naturais de
meus reinos e senhorios que à dita terra levarem ou mandarem levar
quaisquer mercadorias, posto que as levem de meus reinos e senhorios,
e que cá tenham pago dízima, pagarão lá da entrada dízima a mim das
mercadorias que assim levarem, e carregando na dita capitania mercadorias da terra para fora, pagarão assim mesmo dízima da saída das tais
mercadorias, das quais dízimas o capitão haverá sua redízima, segundo
se contém em sua doação, e ser-lhe-á a dita redízima entregue por
meus oficiais ao tempo que se as ditas dízimas para mim arrecadarem.
¶ Item de mantimentos, armas, artilharia, pólvora, salitre, enxofre,
chumbo e quaisquer outras coisas de munição de guerra que à dita
capitania levarem ou mandarem levar o capitão e moradores dela ou
quaisquer outras pessoas assim naturais como estrangeiras, hei por bem
que se não paguem direitos alguns, e que os sobreditos possam livremente vender todas as ditas coisas e cada uma delas na dita capitania
ao capitão e aos moradores e povoadores dela que forem cristãos e
meus súbditos.
¶ Item todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios como de
fora deles que à dita capitania forem não poderão tratar nem comprar
nem vender coisa alguma com os gentios da terra e tratarão somente
com o capitão e povoadores dela comprando e vendendo e resgatando
com ele tudo o que puderem haver, e quem o contrário fizer hei por
bem que perca em dobro toda a mercadoria e coisas que com o dito
gentio contratarem, de que será a dita terça parte para a minha Câmara
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e outra parte para quem os acusar e a outra terça parte será para a
fábrica da igreja dela.
¶ Item quaisquer pessoas que na dita capitania carregarem seus
navios serão obrigadas, antes que comecem a carregar e antes que
saiam fora da dita capitania, de o fazer saber ao capitão dela para
prover e ver que se não tirem mercadorias defesas nem partirão assim
mesmo da dita capitania sem licença do dito capitão, e não o fazendo
assim, ou partindo sem a dita licença, perder-se-ão em dobro para mim
todas as mercadorias que carregarem posto que não sejam defesas, e
isto porém se entenderá enquanto na dita capitania não houver feitor
ou oficial meu, porque havendo-o aí a ele se fará saber o que dito é e
a ele pertencerá fazer a dita diligência e dar as ditas licenças.
¶ Item o capitão da dita capitania e os moradores e povoadores dela
poderão livremente tratar, comprar e vender suas mercadorias com os
capitães das outras capitanias que tenho providos na dita costa do Brasil
e com os moradores e povoadores delas, isto é, de umas capitanias para
outras, das quais mercadorias e compras e vendas delas não pagarão
uns nem outros direitos alguns.
¶ Item todo o vizinho e morador que viver na dita capitania e for
feitor ou tiver companhia com alguma pessoa que viva fora de meus
reinos e senhorios não poderá tratar com os gentios da terra posto
que sejam cristãos, e tratando com eles hei por bem que perca toda a
fazenda com que tratar, da qual será um terço para quem o acusar e
os dois terços para as obras dos muros da dita capitania.
¶ Item os alcaides-mores da dita capitania e das vilas e povoações
dela haverão e arrecadarão para si todos os foros, direitos e tributos que
em meus reinos e senhorios por bem de minhas ordenações pertencem
e são concedidos aos alcaides-mores.
¶ Item nos rios da dita capitania em que houver necessidade de
pôr barcas para a passagem deles o capitão as porá, e levará delas
aquele direito ou tributo que lá em Câmara for taxado que leve, sendo
confirmado por mim.
¶ Item de cada um dos tabeliães do público e judicial que nas vilas
e povoações da dita capitania houver, será obrigado de pagar ao dito
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capitão quinhentos reais de pensão em cada um ano.
¶ Item os moradores e povoadores e povo da dita capitania serão
obrigados em tempo de guerra a servir nela com o capitão se lhe
necessário for.
¶ Notifico assim ao capitão da dita capitania que ora é e ao diante
for e ao meu feitor, almoxarife e oficiais dela e aos juízes e justiças da
dita capitania e a todas as outras justiças e oficiais de meus reinos e
senhorios, assim da Justiça como da Fazenda, e mando a todos em geral
e a cada um em especial que cumpram, guardem e façam inteiramente
cumprir e guardar esta minha carta de foral assim e da maneira que se
nela contém sem lhe nisso ser posta dúvida nem embargo porque assim
é minha mercê. E por firmeza delo mandei passar esta carta por mim
assinada e selada do meu selo pendente, a qual mando que se registe
no livro dos registos da minha Alfândega de Lisboa e assim nos livros
da minha Feitoria da dita capitania e pela mesma maneira se registará
nos livros das câmaras das vilas e povoações da dita capitania para que
a todos seja notório o conteúdo neste foral e se cumpra inteiramente.
Dada em a cidade de Évora a 29 dias do mês de Fevereiro. Pero Dá
Mesquita a fez ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1536
anos.
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