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PREFÁCIO

Por ocasião do Colóquio Internacional Cristianismo e Império: Conceitos e
Historiografia, realizado no scriptorium do Convento de Cristo, em Tomar, em 2008,
propondomo-nos percorrer a administração eclesiástica da Mina, durante os 155 anos da
presença portuguesa em S.Jorge, sistematizámos a nossa comunicação em três grandes períodos:
- o da jurisdição da Ordem de Cristo (1482-1514);
- o que decorre da integração da Mina em área diocesesana - na do Funchal, em breve
sucedida pela de S.Tomé - até à intervenção da Propaganda Fide (1514-1631), período
durante o qual Filipe II chega a diligenciar o seu desmembramento da diocese de
S.Tomé, processo que não tem sequência;
- o da intervenção da Propaganda Fide (1631-1637).
Respeitam ao primeiro destes períodos as páginas que se seguem, nas quais procurámos
então, por entre as profundas lacunas da documentação, entrever a estrutura e o funcionamento
daquela jurisdição, que cessaria com a grande remodelação da jurisdição da igreja ultramarina
obrada nesse ano de 1514 em que D.Manuel obtém a criação da Sé do Funchal.

A jurisdição da Ordem de Cristo teve um enfoque pontual no que toca às
coordenadas do espaço, no contributo de Fernando Larcher, na análise da evolução
do estatuto da Mina relativamente à jurisdição da referida Ordem. Considerando, à
partida, três momentos da sua organização eclesiástica – os tempos da dependência
do vigário de Tomar, os tempos posteriores à criação das sés do Funchal e de S.
Tomé e, por fim, os da acção da congregação da De Propaganda Fide, debruçou-se o
autor sobre o primeiro, que se estende da descoberta, em 1471, ou, com maior
precisão, da celebração da primeira missa, em 1482, a 1514, quando a criação da sé
do Funchal operou a primeira grande remodelação ultramarina, nele aprofundando a
complexidade das hierarquias e alçadas, na sua relação com a Ordem de Cristo e a
sua prelazia. Fernando Larcher expõe as lacunas da documentação e as dificuldades
em esclarecer cabalmente o funcionamento da jurisdição eclesiástica do território no
século xv, dificuldade já sentida no século seguinte, como o testemunha o vice-rei D.
Pedro de Castilho.
São igualmente apresentados aspectos relativos à fundação das primeiras
igrejas, a que se filiam as três comunidades existentes junto ao forte, cuja construção
obedece a uma consciência da importância geo-estratégica da região no quadro das
primeiras disputas marítimas.
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I
ESPAÇO, COMUNIDADES, PROBLEMAS E
PERÍODOS DA JURISDIÇÃO ECLESIÁSTICA

1. O espaço e a implantação; 2. as comunidades do Distrito da Mina; 3. problemas e
períodos da jurisdição eclesiástica

1. A capitania ou distrito da Mina estendia-se, como se sabe, pela costa africana, desde
o Cabo das Palmas, ou, talvez com mais precisão, do rio de Santo André1 perto dele, até ao "rio
da Volta" ou ao vizinho cabo de S.Paulo.2
Descoberta em Janeiro de 1471 por João de Santarém e Pêro de Escobar, cavaleiros da
casa de el-rei, e capitães do arrendatário Fernão Gomes3, breve se fazem, nesta costa, os
primeiros resgates, o primeiro em Shamá4 e o segundo na Aldeia de Duas Partes, pelos nativos
designada Anomansa. É junto a esta que, onze anos depois, D.João II ordena a construção duma
fortaleza
"como a primeira pedra da Igreja oriental que ele em louvor e glória de deus
desejava edificar, por meio desta posse real que tomava de todo o descoberto e por
descobrir segundo tinha por doações dos sumos pontífices."5
A religião fundia-se assim nas razões políticas e comerciais. A nova fortaleza permitia
assegurar a posse real do que Portugal descobrira e da exclusividade concedida pelos soberanos

1

O rio de Santo André serviria também, a partir de 1534, para delimitar a diocese do Funchal da de São
Tomé.
2
Correspondente hoje a cerca de 20 Km de costa da Libéria, à totalidade da da Costa do Marfim e a
grande parte da do Gana. Designava-se, geralmente, por Costa da Mina a zona que ia do Cabo das Três
Pontas ao Cabo de S.Paulo. Para além do rio Volta ou do próximo cabo de S.Paulo estendia-se a capitania
de S.Tomé.
3
Cfr. DUARTE PACHECO PEREIRA, Esmeraldo de Situ Orbis, Introdução e anotações históricas de
DAMIÃO PERES, Academia Portuguesa da História, 3ª ed., Lisboa, 1988, I parte, cap.4º, p.141. Excerto
transcrito in MMA, 1ªsérie, v.I, p.3, doc.1 e JOÃO DE BARROS, Ásia. Dos feitos que os portugueses
fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente, 4ª ed. Revista e prefaciada por
ANTONIO BAIÃO, Imprensa da Universidade, Coimbra, 1932, liv.II, cap.II. Transcrito in MMA, 2ª
série, v.I, p.436-443, maxime p.438.
4
J.BARROS, Ásia…, cit., Liv.II, cap.II, p.66.
5
J.BARROS, Ásia…, cit., Liv.III, cap.I, p.71.
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pontifices6. Exclusividade já posta em causa por Castela, nomeadamente, entre 1475 e 1479, em
virtude do conflito sucessório protagonizado pelas pretensões à coroa de Isabel, mais tarde a
Católica, e Afonso V de Portugal em nome de sua sobrinha D.Joana, traduzida em incursões, às
quais em breve se juntam as dos flamengos7, a que o tratado de Alcáçovas de 4 de Setembro de
1479, ratificado pelos Reis Católicos em 1480, vinha pôr em grande parte cobro.
Vários passos encaminhavam, no ano de 1481, a régia determinação de D.João para a
construção da primeira fortaleza no golfo da Guiné8. Em Maio, ainda príncipe, doava-lhe seu
pai, três meses e meio antes de morrer, o comércio da Guiné e das terras que se viessem a
descobrir, bem como os direitos sobre elas outrora concedidos ao Infante D.Henrique9, doação
confirmada pelo papa Sixto IV em 21 de Junho10, pela bula Aeterni regis, que reafirmava os
direitos exclusivos de Portugal na região e ratificava a partilha de zonas de influência acordadas
com Castela no tratado de Alcáçovas. Em 28 de Agosto sucedia no trono, fazendo regressar à
coroa os seus privilégios sobre a Guiné. Logo envia a seu primo Eduardo IV de Inglaterra uma
embaixada composta pelo Dr.João de Elvas, por Rui de Sousa e tendo como secretário Fernão
de Pina, para lhe comunicar o seu senhorio da Guiné e lhe pedir que não permitisse que se
armassem nos seus portos navios, a cargo de Castela, destinados ao golfo da Guiné,
nomeadamente uma armada comandada pelo duque de Medina Sidónia11. Em 11 de Setembro,
em resposta a uma petição feita, ainda em vida de D.Afonso V, pelo príncipe D.João, através do
bispo de Évora, D.Garcia, de Menezes, "almirante da real armada e cardeal lisbonense", o papa
concedia "indulgência plenária de todos os pecados àqueles que morrerem num castelo
construído ou a construir junto da Mina, nas partes da Etiópia12”, em bula dirigida ao príncipe13.

6

J.BARROS, Ásia…, cit , Liv.III, cap.I, p.72.
A primeira referência precisa ao futuro local de S.Jorge da Mina é a que consta de EUSTACHE DE LA
FOSSE, Voyage à la côte occidentale d'Afrique (1479-1480), Paris, 1897, p.12-13, flamengo natural de
Tournai aprisionado pelos portugueses e que teve a sorte de conseguir fugir. Refere a Aldeia das Duas
Partes onde chega nas vésperas do Natal de 1479 e onde alcança a segurança do Mansa e do Caramansa
que considera como o rei e o vice-rei. Obra reproduzida in fac simile in Crónica de Uma Viagem à Costa
da Mina no ano de 1480, na Coleccção Documenta historica, Lisboa, 1992, e também transcrita in MMA,
2ª série, v.I, p.464-479, doc.73.
8
Relembre-se que já seu pai, cerca de vinte e cinco anos antes, por volta de 1455, ordenara a Soeiro
Mendes a construção do castelo de Arguim, nas ilhas desse nome, porque aí concorria resgate de ouro e
negros da Guiné, obra que aliás D.João II acabou.
9
ANTT, Chancelaria de D.Afonso V, liv.26, f.102v. Transcrito in MMA, v.IV, p.12-15, doc.5.
10
Relembre-se que quando, havia sete anos, em 1474 terminara a prorrogação do prazo do contrato de
arrendamento a Fernão Gomes, a coroa retomara a administração do trato da costa africana.
11
GARCIA DE RESENDE, “Vida e feitos d’El-Rey Dom João Segundo”, Cap.XXXIV, publicado in
7

Livro das Obras de Garcia de Resende, FCG, Lx, 1994.
12

"e porque são duas Etiópias, bem é que saiba como esta primeira se chama Inferior ou Etiópia Baixa
Occidental. [...] E esta primeira Etiópia corre e se estende, por costa, do dito rio de Çanagá [Senegal] até o
cabo da Boa Esperança. [...]. A qual, por outro nome, Guiné chamamos." D.PACHECO PEREIRA,
Esmeraldo de Situ Orbis, cit., Livro 1º, cap.27º.
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É a 12 de Dezembro que parte a frota, transportando cerca de 100 oficiais de construção
e 500 militares14, sob o comando de Diogo da Azambuja. A esta expedição incumbia escolher o
local preciso, junto à povoação onde chega a 19 de Janeiro15, para iniciar, em 21, a construção
da fortaleza de S.Jorge da Mina16. Era a segunda portuguesa edificada em terra de negros, cerca
de 25 anos depois da de Arguim, iniciada provavelmente em 1455 e ainda agora em fase de
acabamento17.

DE LISBOA À MINA
Foi a 12 de Dezembro de 1481 que a frota sob o comando de Diogo de Azambuja zarpou para a
Mina onde chegaria a 19 de Janeito de 1482

13

ANTT - Bulas -35-1. Transcrita in MMA, I, p.7, doc.2 e in JOÃO MARTINS DA SILVA MARQUES,
Descobrimentos portugueses: documentos para a sua história, publicados e prefaciados por -, v.III
(1461-1500), Lisboa, 1988, p.242, doc.157, com versão portuguesa, p.242-243, doc.158.
14
Para a composição da frota e dos seus respectivos comandantes vide R.PINA, Chroniqua d'ElRey Dom
Joham II in Crónicas de Rui de Pina, Porto, 1977, p.883-1033, Cap.II, p.895 e sobretudo J.BARROS,
Ásia…, cit., liv.III, cap.I, p.72. De referir que é muito provável terem ido na frota o cronista João de
Barros, cfr.infra, e Cristóvão Colombo que, aliás já almirante e vice-rei, por carta dos Reis Católicos de
20 de Maio de 1493, receberá ordem para não ir à Mina. Publicada in J.MARQUES, Descobrimentos
portugueses:…, v.III, cit., p.394-395, doc.261.
15
Única voz discordante da data de 19, é D.PACHECO PEREIRA, Esmeraldo de Situ Orbis, cit.
(1905), que refere a de 1 do mesmo mês, pensamos que sem razão, dada a identidade das outras
referências e o enquadramento desta data nos acontecimentos coevos.
16
J.BARROS, Ásia…, cit., liv.II, cap.II, p.72, transcrito in MMA, 2ª série, v.I, p.436-443, maxime p.438,
e R.PINA, Chroniqua…, cit., cap.II, p.895-896.
6
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Situava-se o local da nova fortaleza, rochoso, numa península, quase ilha, que, entre a
foz do Benya e o Atlântico, com algumas escassas habitações, ficava no extremo dum desses
reinos negros da região: o de Guafo, cuja capital distava cerca de 15 Km. Avizinhava o local
escolhido uma aldeia18, que o rio partilhara entre aquele reino e o vizinho de Fetu, razão por que
depressa os europeus a tinham baptizado de Aldeia das Duas Partes.
Essa a sede, por 155 anos19, desta capitania e circunscrição eclesiástica que foi sempre
parca, quer em portugueses residentes, raramente ultrapassando a centena e meia, quer na área
efectivamente ocupada, praticamente restrita às fortalezas de S.Jorge, de Axém, a cerca de 180
Km daquela, e de Shamá, junto à foz do Pra, entre ambas, onde em 1527 será construído o Forte
de São Sebastião.
A estes três estabelecimentos não haverá mais a acrescentar durante o domínio
português da fortaleza de S.Jorge do que uma presença episódica no forte construído em Acra20,
na direcção do rio Volta, que é pilhado e destruído pela população local, antes de Setembro de
1572, e em Duma, a 15 milhas da costa, subido que foi, a partir de Axém, o rio Ankobra até ao
desaguar do Duma, já em 1623.21

17

Esta fortaleza de Arguim por certo serviu de modelo às fortalezas seguintes, a primeira das quais foi
S.Jorge.
18
A povoação não existe mais no local original, pois foi, como represália pela hostilidade militar dos
ashantis, iniciada a bombardear em 13 de Junho de 1873, e depois queimada, pelos ingleses, tendo o
espaço sido transformado em parada.
O território tinha sido transferido do domínio holandês para o inglês em 6 de Abril de 1872, na
sequência do Tratado de 25 de Fevereiro de 1871 entre a Grã-Bretanha e os Países Baixos, em que se
estabelecia a transferência para a Grã-Bretanha das Possessões da Costa do Ouro, assinado meses mais
tarde, depois do original ter sido rejeitado pela Câmara dos representantes holandesa, como Tratado de
Sumatra em Haia em 2 de Novembro de 1871.
19
São Jorge da Mina será conquistada pelos holandeses em 27 de Agosto de 1637, a que se seguirão
Shamá em 1640 e Axém em 1642, em consonância com os interesses de Maurício de Nassau no Brasil.
Na mesma época serão conquistadas também pelos holandeses na costa ocidental de África Arguim, em
1638, e Luanda e Benguela em 1641.
20
Sobre a fortaleza de S.Vicente de Cará ou Acra e a sua destruição, de que dá notícia a Informação da
Mina, de 29 de Setembro de 1572, temos um trabalho em vias de publicação.
21
São, pois, cinco as fortalezas construídas na capitania da Mina pelos portugueses, das quais duas do
período que tratamos (S.João da Mina, edificada a partir de 21 de Janeiro de 1481, e ocupada pelos
holandeses em 1637, e S.to António de Axém ou Axim); e três posteriores a 1514 e de existência efémera
(S.Sebastião de Shamá, construída em 1527, S.Vicente de Acra, edificada em 1557 e destruída pelos
nativos em 1572, e Duma (de que não conhecemos orago), edificada em 1623).
7
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Retirar directamente do Google Earth (Costa do actual Estado do Gana)
IMAGEM DE SATÉLITE
A CAPITANIA DA MINA
Do Cabo da Palma/Rio de Santo André ao Cabo de São Paulo/Rio Volta
[Com a indicação da localização de S.Jorge, Axim ou Axém (a 180 Km.) e de Shama]
____________________________

2. Três tipos de comunidades coexistem neste território: a dos portugueses, com os
escassos escravos ao seu serviço; a das comunidades satélites, nomeadamente a da Aldeia das
Duas Partes, junto a São Jorge, e a circunvizinha de Axém; as comunidades autóctones
estruturadas nos seus reinos.
Mas seria incompreensível a Costa da Mina sem se considerar, para além destas
comunidades, os comerciantes portugueses e as incursões hostis de franceses e das nações
reformadas: dos ingleses, interrompidas post 1576, e essencialmente dos holandeses, que
surgem no final do século XVI, oito anos decorridos sobre o desastre da Invencível Armada,
estabelecendo-se três anos depois, em 1598, em vários locais, de que cumpre destacar Mori, no
reino de Sabu, a 24 km de S.Jorge, onde em 1612 construiriam o forte Nassau, seu centro até à
conquista em 1637 da então rebaptizada "Elmina".
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REINO DE FETU**

REINO DE
GUAFO*

Aldeia
R i o
B e n y a
das Duas Partes
FORTALEZA
DE S.JORGE

_____________________________________________________________________________________
* O rei reside na montanha a cerca de 15 Km a nordeste de S.Jorge. A capital é conhecida pelos europeus
por Comando e na língua local Gualfo ou Eguafo.
** Capital do reino a cerca de 20 Km a norte de Oguua (hoje Cape Coast, no Cabo Corço).
A DISPOSIÇÃO DAS 3 COMUNIDADES NA MINA:
- a do Castelo de S.Jorge
a da Aldeia satélite das Duas Partes, destruída e feita desaperecer em 1873 pelos ingleses
- a dos Reinos Vizinhos de Guafo e de Fetu

-

3. Escasseiam-nos documentos para o período - "falta aflitiva" como referia o Padre
22

Brásio

- e sobram-nos dúvidas sobre a estrutura religiosa e os problemas da jurisdição

eclesiástica da Mina.
Advirta-se, quanto à escassez, que estão praticamente perdidas as esperanças de
aparecerem o regimento que D.João II deu a Diogo de Azambuja em 148123, bem como essa
22

"O Padroado da Ordem de Cristo na Ilha da Madeira" in ANTÓNIO BRÁSIO, História e Missiologia.
Inéditos e Esparsos, Instituto de Investigação Científica de Angola, Luanda, 1973, p.100-101, onde
relembra que a Chancelaria da Ordem de Cristo até nós chegada começa em meados do séc.XVI, o que
representa um vazio de todo o período de que nos ocupamos.
9
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carta de 15 de Março24 de 1486 pela qual o mesmo monarca elevava S.Jorge da Mina a cidade25,
que não conhecemos o documento da instituição da respectiva jurisdição eclesiástica, que não
nos chegou regimento de capitão ou de feitor da Mina anterior a Fevereiro de 1529, e que o
primeiro regimento que conhecemos do Vigário da Mina é apenas de Agosto de 1607.
O arquivo da Chancelaria da Ordem de Cristo que nos chegou não é anterior aos
meados do séc.XVI, pelo que não temos documentos emanados do vigário de Tomar, o da Casa
da Mina levou-o o terramoto, e o da Ordem de Cristo no Convento de Tomar não sobreviveu à
terceira invasão francesa. E, ao contrário do que apesar de tudo aconteceu com outros espaços
ultramarinos sob a jurisdição da Ordem, vg. Açores ou Madeira, não restaram arquivos locais.
Invoque-se, quanto às dúvidas, que estamos nelas bem acompanhados. De Madrid,
numa consulta despachava ao bispo Vice-rei D.Pedro de Castilho, el-rei D.Filipe II: 26
"E no que toca à Jurisdição que há de usar o dito Vigário, me parece necessário
verem-se as bulas que os santos padres têm concedido aos Mestres da ordem de nosso
Senhor Jesus Cristo meus antecessores da Jurisdição Eclesiástica e dízimos das terras e
províncias ultramarinas. Pelo que Vos encomendo que ordeneis a Domingos Ribeiro
Cirne que busque as ditas bulas nos cartórios da Torre do Tombo, e da Mesa da
Consciencia e do Convento de Tomar e faça todas as mais necessárias para se tirar em
limpo tudo o que nesta matéria houver em favor da dita ordem. E depois de achadas
ordenareis que o Licenciado Francisco Vaz Pinto e o dito Domingos Ribeiro Cirne e
Francisco Rebelo se juntem e vejam todas as ditas bulas concederem [sic] e do que até
agora se usou com os Vigários passados, e do que será mais conveniente ao bom
governo espiritual daquela Igreja que se faça daqui em diante, declarando o que se
poderá fazer sem nova bula do Papa e do que será necessário que se impetre de novo. E
esta Relação vereis vós e ma enviareis com vosso parecer e de toda a brevidade que
nisso se puser me haverei por servido. E porque entretanto não é justo que se dilate a
23

A este regimento alude com precisão R.PINA, Chroniqua…, cit., Cap.II, p.895.
Chegaram-nos outros regimentos régios dados a chefes de expedições encarregadas de fundar
estabelecimentos em novos territórios. Vg. já da época de D.Manuel, Regimento dado a Pedro Álvares
Cabral para a construção duma fortaleza em Calicute, quando da sua partida para a Índia, e o regimento
concedido a D.Francisco de Almeida, em 5 de Março de 1505, para a fundação da feitoria de Sofala.
Podem consultar-se ambos in A.DA SILVA REGO, Portuguese colonisation in the sixteenth century. A
study of the Royal Ordinances (Regimentos), Witwatererand Universitu Press, Joanesburgo, 1965, p.28-s.
e 64, ou in JOSÉ RAMOS COELHO, Alguns documentos do Arquivo nacional da Torre do Tombo
acerca das navegações e conquistas portuguesas, publicados por ordem do Governo de Sua Magestade,
Lisboa, 1892, p.97-107 e 139-140.
De S.Jorge da Mina temos conhecimento da existência de um novo regimento ainda no séc.XV,
que é referido em documento de 1499 e a que aludiremos infra. O primeiro regimento que nos chegou, no
entanto, é já de 1529.
24
Note-se, a título de curiosidade, que já na véspera, 14 de Março, D.João II referia na carta de doação de
metade da capitania da ilha de S.Tomé "que é em as partes de guiné além da nossa cidade de são Jorge da
mina". ANTT, Chancelaria de D.João II, liv.1, f.81. Transcrito in J.MARQUES, Descobrimentos
portugueses: …, v.III, cit., p.318-319, doc.206. Aliás, já desde o ano anterior S.Jorge da Mina e S.Tomé
eram vistos como complementares.
25
A primeira povoação elevada a cidade na África negra no séc.XV. Nas ilhas, o Funchal será elevado a
cidade em 1508, servindo-lhe de modelo o regimento de Lisboa, e Vila Franca do Campo apenas em
1544.
26
BAL, Ms.51-VII.8, f.242v-243v. Transcrito in MMA, v.V, p.161-162, doc.69.
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provisão de Vigário, ordenareis que se dê ao que for servido o Regimento que até gora
tiueram os Vigários passados."
Como dizia o soberano, é necessário tirar a limpo o que nesta matéria houver. E nem
dos pareceres então escritos nos podemos socorrer, perdido que está o seu caminho.
Dificil, pois, navegar em águas de tão pouco profunda documentação... Façamo-lo em
três etapas: A Mina antes de S.Jorge (1471-1482); a Erecção de S.Jorge e os Primórdios da
Igreja (1482); a Mina de 1482 a 1514.
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II
A MINA ANTES DE SÃO JORGE
1471-1482

1. Antecedentes católicos; 2. a eventual penetração cristã; 3. a jurisdição eclesiástica da
Mina e o titular do seu exercício: 3.1. a jurisdição da Ordem de Cristo; 3.2. a jurisdição do
Vigário de Tomar; 4. a comunidade local e a sua religiosidade.

1. Tomemos como ponto de partida essa quinta-feira, 20 de Janeiro de 1482, dia da
celebração da "primeira Missa dita naquelas partes da Etiópia"27.
É bem certo que não pode deixar de ocorrer uma questão prévia: Será que não existe
uma história cristã da Mina anterior à chegada da expedição de Diogo da Azambuja? Nesses
onze anos que medeiam entre a descoberta daquela costa - Janeiro de 147128 - e a fixação em
S.Jorge, não houve nenhuma manifestação do catolicismo fora das naus, nem nenhuma tentativa
proselitista junto da comunidade local?
A questão sugere-nos três ângulos de análise: a eventual existência de alguma
penetração cristã naquele período; a jurisdição eclesiástica pré-estabelecida; as caracteristicas da
religiosidade dos povos autóctones.
2. Rui de Pina29 dá-nos de passagem uma interessante informação. No primeiro
encontro com Diogo de Azambuja, em 20 de Janeiro de 1482, o Caramansa "com esses seus
principais logo lhe responderam, dizendo que a gente dos Cristãos que até aquele tempo ali
viram fora pouca, suja, e vil, e que esta que então viam era muito pelo contrário [...]." Ideia que
Barros também transmite colocando na boca daquele: "porque em os navios passados via
homens rotos e mal roupados,"30
Parece, pois, legítimo deduzir-se que nenhum clérigo ou missionário teria tentado uma
aproximação daquela comunidade.
É certo que dava notícia o Padre franciscano Lemmens de uma lápide que, aludindo à
data de 1481, comemoraria uma igreja franciscana em honra de S.to António edificada em
Elmina.31 Mas desta não se registou fotografia antes de se lhe perder o rasto. A ser certa a

27

J.BARROS, Ásia…, cit., liv.III, cap.I, p.73.
Cfr. D.PACHECO PEREIRA, Esmeraldo de situ orbis, cit., p.141.
29
RUI DE PINA, Chroniqua d'ElRey Dom Joham II in Crónicas de Rui de Pina, Porto, 1977, p.8831033, Cap.II, p.897.
30
Ásia…, cit., Liv.III, cap.II, p.76.
31
Consta da Revista Illustrata della Esposizione Missionaria Vaticana, Ano II, 1925, nº10, p.303:
"Nell'Africa occidentale si trovano i Francescani portoghesi già fin dal secondo XV e ne fa testimonianza
all'Esposizione Vaticana la lapide di una chiesa da loro edificata nel 1481 in onore di S.Antonio in Elmina
sulla Costa d'Oro." Esta afirmação entra em contradição com a de Barros de que a primeira missa na Mina
se celebra em 20 de Janeiro de 1482. Seria que os franciscanos estavam noutro local da costa da Mina? A
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informação, será de crer que esse templo seria algures na costa da Mina32, mas não propriamente
no local de S.Jorge, pois difícil seria acreditar que, no início do ano imediato, não lhe fariam
qualquer referência, nem a ela, nem ao seu ou seus clérigos, o Caramansa, nem a frota
fundadora encontrava a construção ou sequer eco seu. Pelo contrário. É peremptório Pina ao
afirmar que a missa que se celebra a 20 de Janeiro "foi a primeira que se disse". Barros precisa
ainda mais: "onde se celebrou a primeira Missa dita naquelas partes de Etiópia".

3. Parcas notícias, que não nos desviam da questão da dependência eclesiástica da Mina.
3.1. Sem deixar de relembrar previamente que não apareceu o documento da instituição
da jurisdição eclesiástica de S.Jorge, não se afiguram dúvidas sobre a sua integração na da
Ordem de Cristo, na qual irá permanecer nos trinta e sete anos seguintes, vindo a constituir uma
das vigararias dependentes do vigário geral de Tomar.
Assim o acabava de redeterminar, sem equívocos, menos de seis meses antes da partida
da frota edificadora, Sixto IV, pela supra citada bula Aeterni regis clementia, de 21 de Junho33,
que, no que diz respeito à Ordem de Cristo, recapitulava e reconfirmava as disposições das
últimas três décadas.
Como é bem sabido, por carta régia de 7 de Junho de 1454, D.Afonso V dera o
espiritual da Guiné à Ordem de Cristo:34
"quanto com direito podemos, que a dita Ordem de Jesus Cristo, per o dito
infante e pelos administradores que depois dele vierem pera todo sempre, aja daquelas
praias, costas, ilhas, terras conquistadas e por conquistar, e de Gazula, Guiné, Núbia,
Etiópia e por quaisquer outros nomes que sejam chamadas, toda espiritual administração
e jurisdição, assim como há em Tomar, que é cabeça da dita ordem, à qual as ditas
terras, assim como membros de novo encorporados e ajuntados, devem ser anexas. E
faça prover aqueles povos que conquistados forem de pregadores e reitores, que lhe
ministrem os eclesiásticos sacramentos."
Ao que não deixava de acrescentar:
lápide referida pelo padre Lemmens não foi fotografada e o Padre Brásio, quando a tentou localizar, não o
conseguiu. Cfr A.BRÁSIO, História e Missiologia…., cit., p.200 (13).
32
Relembre-se, com os mil e um riscos das conjecturas, que a fortaleza de Axém tinha o nome de Santo
António...
33
Bula que, com a respectiva tradução, D.João II encarrega o Doutor Vasco Fernandes de mandar
autenticar em 11 de Abril de 1482 por Estevão Gomes, cónego e vigário Geral do Arcebispado de Lisboa.
A bula encontra-se publicada em versão latina e portuguesa in J.MARQUES, Descobrimentos
portugueses: …, v.III, cit., p.232-238, docs.153 e 154 e no Corpus Documental del Tratado de
Tordesillas, p.111, doc.61. Pode ver-se a tradução em português, acima referida, inserida na "Sentença
Apostólica do processo, passado por Estevão Gomes, Conego da Igreja Metropolitana de Lisboa, e
Vigario Geral do Arcebispado, a favor da Ordem Militar de Christo, sobre lhe pertencer para sempre todo
o espiritual de todas as terras do Ultramar, descobertas e por descobrir, adquiridas, e por adquirir, pela
Bula do Papa Xisto IV. que confirmou as Bulas dos Papas Nicoláo V. e Calixto III. em tempo delRey
D.João II." In P.H.G.C.R.P., t.I, Liv.III, p.146-159.
34
ANTT, OC, cód.235, parte 3, f.12. Transcrito, entre outros, in MH, v.XII, p.4-6, doc.2.
Relembre-se que tal doação já tinha como precedente a carta de D.Duarte de 26 de Setembro de
1433, na qual, a requerimento do infante D.Henrique, outorgara à Ordem de Cristo o espiritual das ilhas
da Madeira, Porto Santo e Deserta, reservando para si e para a coroa o foro, o dízimo do pescado e todos
os outros direitos reais, outorga de que pedia confirmação ao papa. ANTT, Chancelaria de D.Duarte,
liv.1, f.18 e, em leitura nova, Livro dos mestrados, f.155, com a data de 26 de Outubro de 1434. Publicada
in JOÃO MARTINS DA SILVA MARQUES, Descobrimentos portugueses: documentos para a sua
história, publicados e prefaciados por -, v.I (1147-1460), 1944, p.272-273, doc.257.
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"a nós apraz porém de notificar ao dito santo padre este nosso aprazimento e
consentimento e de suplicar, mui humildosamente, a sua santidade que o queira assim
outorgar."
Um ano e um dia mais tarde, Nicolau V concedera, pela bula Romanus pontifex, de 8 de
Junho de 145535, o que lhe tinha sido suplicado por D.Afonso V, e menos de um ano volvido o
novo pontífice Calisto III assinara a bula Inter cetera datada de 13 de Março de 145636, que
constitui, como escreveu Dias Dinis37, a verdadeira carta-magna da prelazia "nullius dioecesis"
de Tomar, pela qual perpetuamente decretava, estatuía e ordenava que:
"o espiritual, a jurisdição ordinária omnímoda e o domínio e poder, pelo menos
em matéria espiritual, nas ditas ilhas, vilas, portos, terras e lugares adquiridos e a
adquirir desde o Cabo Bojador e o Cabo Não, decorrendo por toda a Guiné e por
toda a plaga meridional até aos índios, cuja situação, número, qualidade, nomes,
designações, confrontações e lugares queremos que se considerem como expressos
na presente bula, toquem e pertençam, pelos tempos adiante e para sempre, à
referida Ordem Militar."

3.2. Jurisdição da Ordem, que naturalmente levanta o problema de saber quem era o
detentor do seu exercíco.
Como cabeça desta jurisdição estabelecia, a mesma bula Romanus pontifex, o Priormor:
"E, pelo mesmo teor, autoridade e ciência lhas concedemos e damos, a
partir de agora, de modo que o Prior-mor que pelo tempo for da dita Ordem possa
providenciar sobre todos e cada um dos benefícios eclesiásticos com cura e sem
cura, seculares ou regulares de qualquer ordem, já fundados e instituídos ou a
fundar e instituir nas ditas ilhas, terras e lugares, qualquer que seja o seu valor e
qualidade, e os possa conferir sempre que de futuro vagarem."
Precisando mais:
"Que, além disso, possa proferir sentença de excomunhão, suspensão, privação e
interdito bem como outras censuras, sentenças e penas eclesiásticas, sempre que for
oportuno e o pedir a natureza dos negócios e casos que forem surgindo pelo tempo
adiante. E tudo o mais que os ordinários, por direito e costume, podem fazer, dispor
e executar e de facto fazem, dispõem e executam, nos lugares em que exercem
35

ANTT, Bulas, maço 7, nº29. Transcrita in MH, v.XII, p.71-79, doc.36. Publicada, com erro de data 1454 em vez de 1455 - seguida de versão portuguesa, in J.MARQUES, Descobrimentos …, cit., p.503514, docs.401-402.
36
ANTT, Gaveta 7, maço 13, nº7. Múltiplas vezes sumariada e publicada, pode consultar-se em versão
latina in MH, v.XXII, p.286-288, doc.137 e, seguida de versão portuguesa, in J.MARQUES,
Descobrimentos portugueses:…, v.I, cit., p.535-540, docs. 420 e 421.
37
A.J.DIAS DINIS, A Prelazia "nullius diocesis" de Tomar e o Ultramar na segunda metade do século
XV, Separata do nº105 do Ano XXVII do Boletim cultural da Guiné portuguesa, Bissau, 1972, p.13.
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jurisdição espiritual, igualmente e sem nenhuma diferença o Prior-mor o possa e
deva dispor, ordenar e executar. E para todas e cada uma destas coisas que ditas
são, pelo teor da presente, lhe concedemos plena e livre faculdade e decretamos
que as ditas ilhas, terras e lugares sejam nullius dioecesis. E, se acontecer que
alguma autoridade, seja qual for, consciente ou inconscientemente, venha contra o
que dito é, seja a sua acção irrita e nula."
Note-se, no entanto, que já os estatutos da Ordem de 144938 definiam no cap.XII que a
cura das almas pertencia ao D.Prior que a delegava no vigário de Tomar, o que será reafirmado
no cap.XXXV dos Estatutos de 1503, que estabelecia que este a exercia por si e pelos seus
capelães.
Não desmentem os documentos as atribuições do vigário de Tomar. Atente-se nalguns
exemplos.
Em carta de 17 de Janeiro de 1466, D.Fernando referia os encargos que tinha o vigário
geral "por bem da sua dignidade e em nome da Ordem, da jurisdição espiritual e temporal das
ilhas da Madeira e dos Açores e das partes da Guiné".39
E no mesmo ano, a 27 de Novembro, em ilustrativa passagem, o Infante D.Fernando
escrevia ao vigário a propósito de uma apresentação para a vigararia de Alcácer-Ceguer:40
"E, porquanto para a dita vigaria se requere vossa confirmação, eu vos
encomendo que lhe mandais fazer vossa carta de confirmação assim como à igreja
de Santiago de Santarém, fazendo em a dita carta expressa menção como a dita
igreja é da ordem de Cristo e a confirmais à minha apresentação, como governador
da dita ordem. O que assim cumpri sem delonga."

É prova dos direitos da Ordem e do vigário de Tomar, a enérgica carta, de 18 de Janeiro
de 1472, do Dom Prior, dignatários, freires e cavaleiros da Ordem aos "capitães, fidalgos,
Cavaleiros, Juízes, vereadores, procurador homens bons" da ilha da Madeira contra uma
eventual usurpação das funções jurisdicionais no arquipélago pelo bispo de Tânger:41
"vós em nenhuma maneira lhe não conheçais delas, nem lhes dês lugar a tomar
posse grande nem pequena, em nenhuma maneira que seja, nem comsentais haver
38

ANTT, Colecção Especial, parte I, cx.27. Publicado in MH, v.IX, p.125-137, doc.84. Encontra-se
publicado como a Regra da Ordem de Cristo in A Regra e deffiniçoĕs..., 1503.
39
ANTT, Convento de Cristo de Tomar, cód.B-51-52, f.17v. Publicado in A.J.DIAS DINIS, A Prelazia
"nullius diocesis" de Tomar…, cit, p.61, doc.16.
40
ANTT, Convento de Cristo de Tomar, cód.B-51-52, f.20v.
41
ADF, Registo Geral da Câmara Municipal do Funchal, t.I, f.7-8. Transcrito in A.BRÁSIO, História e
Missiologia. …, cit., p.110-111, doc.II.
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de sua mão nenhum sacramento, por que mui cedo a ordem vos enviará outro bispo
que por licença da dita ordem e vigário dela vá a vós ministrar estes sacramentos
que de seu ofício vos compridoyros forem e assim de aí em diante quando
necessário for, por que nós em toda maneira entendemos por vos conservar os
muitos privilégios dos Papas e Reis passados [...]."
Jurisdição da Ordem e do Vigário que é bem corroborada três dias depois em carta
dirigida aos mesmos pela infanta D.Beatriz, tutora de seu filho, o duque D.Diogo:42
"E por que de semelhante cousa ele nem alguém outro se não pode
intrometer sem autoridade do vigário desta ordem de Cristo, a que por o papa dele
é somente cometido o encargo por liberdade e em favor da dita ordem."
A jurisdição do vigário aparece bem afirmada anos mais tarde, em 30 de Março de
1490, quando D.Manuel faz saber a
"vós dom frei Pero Vaz, vigário de Tomar, que confiando eu de frei Nuno
Cão, mestre em teologia, que o fará bem e como cumpre a servjço de Deus, eu o
apresentei ora por vigário de Santa Maria da Vila do Funchal, da minha ilha da
Madeira, que ora está vaga. [...] Porém vos encomendo que o confirmeis logo na
dita vigararia e lhes dês dele vossa carta de confirmação."43
Não se levantam, assim, dúvidas de que a jurisdição das terras ultramarinas incumbe ao
vigário e que é a ele que pertence a confirmação dos vigários apresentados para as terras
ultramarinas, quando, dezassete anos decorridos sobre a supra citada carta de D.Afonso V e
quinze sobre a bula Inter caetera, é descoberta a costa da Mina, e que nada se altera a este
respeito nos onze anos que medeiam até à construção da fortaleza de São Jorge.
Certo é que a jurisdição da Mina dependia de Santa Maria do Olival, e não da igreja da
Conceição de Lisboa, como, por um lapso, escreve o estudioso de São Jorge da Mina Ballong'Wen-Mewuda.44
O que o induz a esta ideia é o facto do vigário daquela igreja, pertencente à Ordem de
Cristo, passar a deter, a partir de 1513, o privilégio exclusivo de baptizar sem cataquese prévia
os escravos chegados da Guiné, mediante o pagamento pelos armadores, os capitães dos navios
ou os proprietários dos escravos, de um ducado de ouro por escravo, em virtude da bula Eximie
42

ADF, Registo Geral da Câmara Municipal do Funchal, t.I, f.7-8. Transcrito in A.BRÁSIO, História e
Missiologia. …, cit., p.111-112, doc.III.
43
ANTT, CC, II-2-66. Transcrito in A.BRÁSIO, História e Missiologia…., cit., p.120-121, doc.XIII.
44
J.BATO'ORA BALLONG-WEN-MEWUDA, São Jorge da Mina, 1482-1637, 2 t., Lisboa-Paris, 1993,
p.257: "Ainsi le nouveau "bénéfice ecclésiastique" de São Jorge da Mina n'est qu'une dépendance de
l'église-mère de l'Ordre du Christ à Lisbonne: Nossa Senhora da Conceição."
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devotionis, dirigida por Leão X a D.Manuel, datada de 7 de Agosto desse ano45. Privilégio este,
que será confirmado pela bula Preclara tua celsitudini de 10 de Janeiro de 151546 e relembrado
em cartas régias de 1516, de 15 de Julho de 1517, e de 27 de Setembro de 153747, já de D.João
III, ao vigário de Nossa Senhora da Conceição.

4. Mas com que comunidade se depara a expedição de Azambuja? Quais as suas
características de sociabilidade e de religiosidade?
Numa primeira abordagem poderíamos afirmar, quanto à sociabilidade, que os
habitantes destes territórios populosos apresentavam-se cordiais para com os estranhos. Do
ponto de vista religioso eram arreigados a um paganismo primitivo, com sacerdotes próprios, e
não davam mostras de ter recebido a influência monoteísta muçulmana.
Da Aldeia das Duas Partes, fronteira do local escolhido para a fixação, a notícia escrita
que nos chegou referente a período mais antigo48 é a do flamengo Eustache de la Fosse, natural
de Tournai:49
"Et avant partir arrière l'ung de l'aultre, nous gectames lot, lequel de nous
yroit plus oultre 6 lieues ad cause qu'il y a deux portz a ladite minne d'or, dont la
première a en nom Chama at l'aultre quy est 6 lieues plus loing Laldee duos partz,
et ce ad cause qu'il y a deux villaiges, et y a ung traict d'arc de l'ung a l'aultre, et il
m'escheut le lot d'aller des 6 lieus plus long. Et a celle cause je partys l'endemain
que je fus arrivé a ladite minne pour aller a mon lieu assigné, che fut le dimanche
devant le Noel; et puis nous prinsmes nostre seureté du manse et caremanse qui
sont le roy et et vice-roy: [...]".
D.Agostinho Manuel de Vasconcelos 50, notando que João de Barros não descreve "os
costumes e governo daqueles bárbaros", escreve, mas século e meio mais tarde, já por volta de
1639, "o que aquele esqueceu":
45

ANTT, Bulas, 29-20, publicado in MMA, I, doc.74, p.275-277.
ANTT, Bulas, 21-17, publicada in MMA, I, doc.86, p.328-330.
47
ANTT, Chanc.de D.João III, liv.24,f.208, publicada in MMA, II, doc.23, p.62-63.
48
Ainda que escrita só quarenta anos depois dos acontecimentos. Eustache relata as situações em que se
viu envolvido, nomeadamente o aprisionamento do seu barco na Mina, o ter viajado como prisioneiro no
navio de Diogo Cão e ter sido condenado à forca por se encontar ilegalmente em domínios portugueses,
condenação da qual recorreu e à qual escapou por ter conseguido fugir para território espanhol,
regressando depois à Flandres.
49
Voyage à la côte occidentale d'Afrique (1479-1480), Alphonse Picard et fils, Paris, 1897. Reproduzida
in fac-símile in Crónica de Uma Viagem à Costa da Mina no ano de 1480, Coleccção Documenta
historica, Lisboa, 1992. Também reeditado in DENIS ESCUDIER (éd.), Voyage d'Eustache Delafosse sur
la côte de Guinée, au Portugal et en Espagne (1479-1481), Paris, Éditions Chandeigne (Collection
Magellane), 1992 e EUSTACHE DE LA FOSSE, Viaje d'Eustache de la Fosse : (1479-1481), CEMYR,
Centro de estudios medievales y renacentistas de la Universidad de La Laguna, 2000.
46
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"Los naturales de aquella costa son por la mayor parte dociles i de buĕ
natural, aunque en la religiõ barbarisimos i mui varios: Comunmente hazen
Deidades de todo lo que les parece nuovo i admirable: muchos siglos adoraron un
arbol notable en grãdeza, i la muraron al rededor, porque no le tocasen, i com
singular reverencia en dias senalados venia el Sofo (asi llaman à los Sacerdotes)
com mucha fiesta i regozigo à alimentarla com agua i comida. Com la propria
idolatria veneraron unos huesos de Ballena; en otros tiempos peñascos excesivos:
Finalmĕte sus Dioses son todo lo que tienen por prodigioso i no visto. Observan
mas q todas las naciones del mundo los agueros de las suertes, i el modo q tienĕ en
sacarlas es com unas pajas puestas en la boca, i conforma caen, asi juzgan los
acaecimiĕtos futuros: Generalmente hablan com el diablo, i tienen gran respeto a
los hechizeros, i estos, fundados en esta autoridad i reputacion, se hazen superiores
cõ el engano en que el diablo los trae embueltos:"51
E mais adiante:52
"Casanse com cuantas mugeres pueden sustentar; i el matrimonio se celebra, sin
outra cereminia, mas que dar el desposado cantidad de ocho reales al padre de la
novia para vino, a que son mui inclinados: i demanera, que llegan a perder el juizio
com facilidad."
Embora o texto seja já do século XVII, não há razão para supor que esta passagem não
corresponda à realidade que os portugueses de início aí encontraram.
Estas apreciações são corroboradas em parte por outras informações dos séculos XVI e
XVII, respeitantes à realidade dum paganismo primitivo e à inexistência de influência islâmica,
à acção dos sacerdotes locais: os Sofos, e à inadequação dos costumes locais aos canônes do
matrimónio católico.
Com a veneração pelos penhascos confrontam-se os portugueses logo que se inicia a
construção da fortaleza, embora dêem a entender os cronistas que não era convicção muito
arreigada.
50

D.AGUSTIN MANUEL Y VASCONCELOS, Vida y acciones del rey don Ivan el segundo,
decimotercio de Portugal, En la Imprenta de Maria de Quiñones, Madrid, 1639, liv.II, p.82-83.
51
Esta apreciação prossegue, p.83-84, com informações que já denotam a influência católica (não
esquecer que foram escritas em 1637): "mas cõ todo son mui religiosos en el juramento, i demanera ꜝ q
pueden dar exemplo a muchos Catolicos: presumen, q luego muere el que lo quebranta, persuadidos de un
milagro q Dios obrò por un siervo suyo, i se tiene por tradicion: que andando entre los Zacanes (nacion la
mas politica de aquella costa) predicando la Fè de Cristo S.N.aviĕdole los naturales asigurado la vida cõ
juramentos i promesas, despues lo matarõ alevosamente: i Dios, que siempre es milagroso com sus
Santos; permitio que de los complices de aquel martirio ninguno en breves horas quedase com vida. [...]
Com esto son gente verdadera i bien inclinada, i puede entre ellas mas las buenes costumbres, que en
otras partes las buenes leys."
Acrescenta, aliás, de imediato a seguinte interessante informação sobre o sistema judicial: "De
onde nace tambien no aver pleitos prolijos; los que ai deciden verbalmente en ciertos dias diputados para
eso un numero de juezes, que son los mas ancianos del pueblo, los cuales instituyen una forma de Senado,
a que llamã Cabecera; i sin mas testigos, ni relacion, que la confesion del reo, ò actor, determinan las
cosas."
52
Idem, p.84.
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Em carta de Setembro de 1510 estranhava-se que em casa de Dom João Serrão, tido
como "tão bom cristão", fossem encontrados oito ídolos bem escondidos.
À falta de testemunhos da época, recorramos a uma relação, também bem mais tardia,
enviada à Propaganda Fide em 1632:53
"Quanto à quella della Mina, è tutto pro forma, poiche di cristiano non
hanno altro che il nome, perche quanto al resto, conoscer che cosa sai scomunica ò
confesarsi, drittamente non lo fanno senon per obligo et per timore di non esser
condannati. Se uanno alla Chiesa à pie del confessore, nõ sanno altro che negare
tutto ciò che loro si domanda et così tal è l'assolutione qual è la cristianità. Però il
principale effeto che si hà in questi è de figliuolini innocenti che muoiono bettezati.
Sono grandi malefici, e molto amici di malie et superstitioni, usando
principalmente di chiromantia, et pigliando un poco del fuoco che per ciò fanno, ui
gettano un legno uerde, et uedendo per qual parte spira il fuoco, d'indi prendono
segnale di ciò che desiderano di sapere. Altri modi di superstitioni hanno, mà
quello di che più usano è il sortilegio, pretendendo conforme la parte in che cade la
sorte, di sapere ciò che uogliono, et questo modo di sorte, supposto che realmente è
tratto implicito col demonio, è, contutto ciò in essi tanto implicito che niente
indouinano, nè il diauolo in cosa alcuna gli aiuta, et così nulla sanno di ciò che
pretendono sapere, ne pure se à questa Costa hanno de uenir nauigli ò altro dal
Regno.
[...]
Li Gentili di questa Villa hanno Vicario negro, che essi chiamano Sofo, et
al quale danno intiero credito e uanno prendere la lei acqua che essi chiamo santa,
et si sbruffan com essa. Ne restano di andare ui di nascosto molti cristiani negri,
che danno più credito al detto Sofo che a Sacerdoti cristiani.
È tanto bestiale questa gente, che chiamano santo le pietre sporche di fango
et d'immonditia di porci, et le uenerano et gli pongono da mangiare, dicendo che il
santo pietra mangia.
Jn un campo che dicono paglizzata (che stà à tiro di moschetto di questa
fortezza) hanno una pietra che chiamano il Santo Grande, la qual uanno a uisitare
et uenerare una uolta l'anno, et come che il mare molte uolte riccopre la pietra com
l'arena, succede spesso cercarla un giorno, et non trouarla, et trouandola gli fanno
molta festa, che consiste in congregarsi christiani et gentili à mangiare et bere.
Le donne negre hanno l'istesso rito, eccettuatene alcune alleuate frà
christiani bianchi, che non assistono à sofatte cose, et à queste sole si dà la santa
communione reputandosi di essa capaci.
Tutti questi christiani negri et gentili hanno infinite superstitioni, che nõ
possono leuare loro, perche se uno hauerà otto figli, quattro sono christiani, et
quattro gentili, et così uni si uanno nutrendo negli errori degli altri. Sono molto
amici di malie, et di chiamare alle loro terre malifici che sono ignorantissimi, ne
tengono alcun trato col diauolo et sono da esse a ciascun passo inganati, mangiando
loro castrati et altre cose che chiedono per letali malie che fanno solo per
guadagnarsi il uiuere; et per molto che i Gouernatori faccino per gettarli fuori della
terra, non ui è remedio, [...]."

53

BC - Ms.2681, f.130-132v. - FUP-R-1-3-1. Publicado in MMA, v.VIII, p.214-217, doc.46
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II
A ERECÇÃO DE S.JORGE DA MINA E
OS PRIMÓRDIOS DA ACTIVIDADE RELIGIOSA

Em "três dias" se criou S.Jorge da
Mina... O primeiro, que não ultrapassou a noite,
foi o das conversações; o segundo, bem mais
longo, foi o da construção: ao terceiro a obra
estava acabada e havia doravante que coexistir
na nova realidade...

§ 1º. O "primeiro dia":
a "primeira missa", o/s primeiro/s eclesiástico/s e o primeiro contacto com o Caramansa

1. A "primeira missa"; 2. o seu incógnito celebrante; 3. as funções do clero da Mina; 4.
o primeiro apelo à conversão e ao baptismo do Caramansa (20 Jan.1482)

1. Foi uma elevação - "em hum teso", como escreve Barros -, onde existia uma grande
árvore, local afastado da aldeia e "mui disposto pera se fazer uma fortaleza"54, que Azambuja
naturalmente escolheu, para, feitos os contactos prévios55, da nau vir a terra, no dia seguinte à
chegada, e aí manifestar atitude de presença e vontade de fixação. Atitude e vontade
testemunhadas por três actos:
-

o içar, na árvore, a bandeira com as Quinas reais, e ao lado armar um altar;

54

Cfr. J.BARROS, Ásia…, cit., Livro III, cap.I, p.73
Os contactos com o Caramansa foram efectuados por um tal João Bernaldes, que se encontrava na zona
com um navio do rei resgatando o ouro com aquele, quando Diogo de Azambuja chegou.
Será possível que, volvidos mais de 30 anos, este seja o mesmo João Bernaldes, piloto que leva em 1446
uma das nove caravelas da expedição de Gil Eanes, referido por GOMES EANES DE ZURARA, Crónica
da Guiné, Introdução, novas anotações e glossário de JOSÉ DE BRAGANÇA, Livraria Civilização,
Barcelos, 1973, cap.LXXXVIII, p.370 e por J.BARROS, Ásia…, cit., Liv. I, cap.XIV, p.57.
55
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-

a celebração da missa;

-

o receber, com a dignidade dum enviado régio, o chefe local - o Caramansa56 -,
comunicando-lhe a intenção e "acordando" a fixação duma fortaleza-feitoria naquela
terra.

Interessa-nos aqui em particular a celebração, no dia seguinte à chegada, dia de S.Sebastião,
quinta-feira 20 de Janeiro de 1482, dessa primeira missa, junto à árvore, local onde se sepultarão
os primeiros portugueses que deixam a vida na Mina e que ficará em adro da igreja de São
Jorge. 57
Para além do local, que informações temos sobre a celebração, a assistência à Missa, e o
celebrante?
Da celebração temos uma descrição bastante enfática de João de Barros:58
"foi ouvida dos nossos com muitas lágrimas de devoção, dando muitos
louvores a deus em os fazer dignos que na força de tanta idolatria o pudessem
louvar e glorificar em serviço de louvor, pedindo-lhe pois lhe aprouvera serem eles
os primeiros que levantassem altar de tão alto sacrifício, que lhe désse saber e
graça para adquirir aquele povo idólatra a sua fé, com que a igreja que ali
fundassem fosse durável até ao fim do mundo."
A assistência à primeira missa, realizada antes do encontro com o Caramansa e sua
gente, foi limitada aos portugueses - ao governador, que a mandou celebrar59, aos outros
capitães, a parte significativa dos que vieram nas naus e quase seguramente a João Bernaldes e
alguns dos que o acompanhavam.

2. Do celebrante não temos qualquer notícia. Nem nome, nem outra referência. É
evidente que viera na frota, naturalmente encarregado de assistir à comunidade que
permaneceria na fortaleza a construir e, com probabilidade, de começar a semear o evangelho
entre os autóctones.
Das missões eclesiásticas enviadas aquando da construção das outras duas fortalezas
mandadas erigir na Guiné nos reinados de D.Afonso V e D.João II - Arguim e Çanagá sabemos que, na primeira, ficou desde logo um eclesiástico, "Polono da vila de Lagos", que
56

Sobre o Caramansa e o seu estatuto vide infra.
J.BARROS, Ásia…, cit., Livro III, cap.I, p.78.
58
Ásia…, cit., Livro III, cap.I, p.73.
59
"E ao pé, e sombra de uma árvore mandou dizer, e ouviu Missa", conforme PINA, Chroniqua…, cit.,
cap.II, p.896.
57
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teria sido o primeiro missionário enviado pelo Infante D.Henrique à Guiné, e, para a segunda,
foi enviado Mestre Álvaro, frade da Ordem de São Domingos, como superior de vários
religiosos60.
É certo que, obedecendo a expedição da Mina a uma cuidadosa preparação, a escolha do
clero não foi descurada. Impensável que, entre os "cem Mestres de pedraria, e carpintaria61, e os
quinhentos pera defender, e servir", nessa armada que tem como capitães "homens muy
honrados, e Criados d'ElRey"62 não tivesse sido dada a devida atenção à escolha do ou, segundo
nos inclinamos a crer, dos clérigos.
Mas colocam-se múltiplas questões:
- Viera nomeado como capelão da fortaleza? Já como vigário da Mina, como aparece
designado na primeira referência que temos, de 150363, o superior desta comunidade? Viera
só ou acompanhado por outro ou outros clérigos?

60

Cfr.J.BARROS, Ásia…, cit., p.101 e GARCIA DE RESENDE, Vida e feitos d’El-Rey Dom João
Segundo,cit., p.117. Identificamos este Fr.Álvaro com Fr.Álvaro da Torre, pregador régio e tradutor da
carta de Jerónimo Münzer a D.João II publicada no Tractado da Sphera, e que em Novembro de 1487 era
vigário-geral da província dominicana de Portugal. A seu respeito, mas sem fazer esta identificação, vide
FR.ANTONIO DO ROSÁRIO in DHIP, v.I, p.180 e INNOCENCIO DA SILVA, Diccionário
biblographico portuguez, Imprensa Nacional, Lisboa, 1858-1958, t.I, p.51 e t.VIII, p.52.
Advirta-se, porém, que as circunstâncias da construção da Çanagá eram bem diferentes das de
S.Jorge: a frota levava entre as suas missões restituir ao trono o príncipe Dom João Bemoim já baptizado
em 3 de Novembro de 1489, em Setúbal, na câmara da rainha D.Leonor, baptismo a que assistiu, além
dela, o rei, o príncipe D.Afonso, D.Manuel, duque de Beja e governador da Ordem de Cristo, um
comissário do papa e os bispos de Tânger e de Ceuta. Refira-se que, no dia seguinte ao baptismo, D.João
II fez D.João Bemoim cavaleiro e concedeu-lhe armas de nobreza. Este fez menagem do seu reino ao rei
de Portugal e mandou obediência ao papa pelo comissário deste como qualquer príncipe cristão. De
seguida foram baptizados 24 fidalgos de D.João de Bemoim. Cfr.J.BARROS, Ásia…, cit., Liv.III,
cap.VII, p.96.
Esboçando um quadro dos três castelos mandados construir na Guiné:
_____________________________________________________________________________________
CASTELO
INÍCIO OBRAS
CAPITÃO
ECLESIÁSTICOS
_____________________________________________________________________________________
Arguim
1455?
Soeiro Mendes de Évora
Polono
S.Jorge da Mina
1482
Diogo de Azambuja
?
Canagá
1490
Pero Vaz da Cunha, o Bisagudo
alguns religiosos, cujo superior
era o dominicano Mestre Álvaro
_____________________________________________________________________________________
61

A.W.LAWRENCE, Trade castles and forts of West Africa, Jonathan Cape, Londres, 1963, p.104,
escreve que, enquanto Barros refere cem artesãos, Pina menciona cem pedreiros e cem carpinteiros, mas
na verdade não é o que consta da crónica deste, como se vê desta tranrscrição. J.BARROS, Ásia…, cit.,
liv.III, cap.I, p.72, refere "seiscentos homens de que os cento eram oficiais para esta obra."
62
R.PINA, Chroniqua…, cit., cap.II, p.895.
63
A primeira referência que encontramos expressamente à designação de vigário é em 1503, aliás
anterior ao regimento desse ano. Trata-se do vigário que baptiza o rei de Fetu. Pelo menos desde a
elevação a cidade, senão desde o início, o título de vigário devia ser usado.
Já em 1491 aparece a referência a um vigário no Congo, que acompanhou a embaixada de Rui
de Sousa (Fr.Luís de Sousa. Cit. in A.BRÁSIO, p.204 in fine).
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(FALTAM p.23 a 88, QUE RETIREI POR CAUSA DO PESO)

Aparecerem igualmente, pouco depois, referências a vigários na Índia: o de Cochim em 1506, o
de Goa em 1512.
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4. baptismo do rei?; início da missionação?
§ 3º. O "terceiro dia": S.Jorge depois da construção. Uma difícil penetração do
cristianismo nos territórios circunvizinhos.
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1. A nova realidade local; 2. uma triste avaliação da cristianização; 3. os últimos tempos
de Azambuja na Mina.
IV. DA FUNDAÇÃO À ENTRADA NA ÓRBITA DIOCESANA COM A CRIAÇÃO DA DIOCESE
DO FUNCHAL
§ 1º No reinado de D.João II (até 1495)
1. Uma actividade religiosa não documentada; 2. acção de institutos religiosos?; 3. a
comenda da Mina, criada em 1493.
§ 2º No Reinado de D.Manuel (1495-1514)
§ 2º A. A Estrutura Eclesiástica
1. Um novo rei: D.Manuel governador da Ordem de Cristo; 2. um novo vigário geral da
Ordem de Cristo; 3. um regimento perdido com referências à apresentação e vencimento do
Vigário da Mina; 4. primeiras referências a uma nomeação e a nomes de eclesiásticos da Mina;
5. um providencial rol com a identificação do vigário e eclesiásticos em 1514.
§ 2º B. A Acção Religiosa
1. As missas do infante; 2. as primeiras informações religiosas precisas; um episódico
sucesso evangelizador junto dos reinos vizinhos em Julho de 1503; 3. avaliação eclesiástica da
Mina; 4. uma cristianização não consolidada; 5. um futuro sombrio.
§ 2º C. Referências Complementares
1. A propósito da união pessoal de Portugal, Castela e Aragão nas mãos do príncipe
D.Miguel da Paz; 2. nas Definições da Ordem de Cristo de 1503; 3. no Regimento das Cazas da
Índia e Mina de 1509.
V. EPÍLOGO: DA JURISDIÇÃO DA ORDEM DE CRISTO PARA A DA DIOCESE DO
FUNCHAL
ICONOGRAFIA DO CASTELO E DA IGREJA DE S.JORGE DA MINA
FONTES E BIBLIOGRAFIA
ABREVIATURAS
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