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INTRODUÇÃO 

 

No início do século XVIII, a ilha de Santiago, devido a uma nova conjuntura 

internacional, já não é a placa giratória onde eram armazenadas as 

mercadorias africanas para serem exportadas para vários pontos do Atlântico. 

A economia da ilha, deixando de se basear no comércio e na produção de 

mercadorias para o trato com a costa da Guiné virou-se, inteiramente, para a 

agricultura de subsistência e para o abastecimento de géneros aos vários 

navios que atracavam nos seus portos para fazer aguada.  

A sociedade santiaguense transfigura-se, a estrutura social escravocrata 

desmorona-se pouco a pouco. 

A mão-de-obra escrava escasseia e a sua reposição é cada vez mais 

incerta. Nos anos trinta de setecentos ela representa, apenas 18% de toda a 

população da ilha2. Isto acontece porque as rotas do tráfico negreiro passam, 

                                                           
1 Entre a história que, segundo Marc Bloch, é o estudo dos homens em sociedade e a biografia que é o estudo do 

homem do ponto de vista individual, existe um meio termo, que está a ser divulgado sob a designação de 

prosopografia, que é segundo Hubert Bonin “a reconstituição de um conjunto de biografias, para detectar as 

características de um grupo social ou profissional”. Este novo ramo da ciência histórica pode desempenhar um papel 

importante no estudo das elites porque “trata-se de, a partir de personalidades, preparar a definição dos tipos, fazer 

sobressair os traços comuns e as diferenças – a partir do singular, fazer do singular plural”. Giovanni Levi, “Les usages 

de la biographie”, Annales ESC, 44.º ano, 1989, nº 6, pp. 1325-1336; ―Problèmes et méthodes de la biographie‖. Actes 

du colloque. Sorbonne 3-4 mai 1985, Paris, Publ. Sorbonne/Histoire au Present, 1985. 

2 “Lista do Bispo de Cabo Verde assim da ilha de Santiago, como das mais ilhas, terra firme de Guiné de que hé Bispo 
D. Fr. Joseph de Santa Maria de Jesus”. 10 de Maio de 1731, AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 14, Doc. 33 
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desde os meados do século XVII, ao largo de Cabo Verde e os moradores de 

Santiago deixaram, há muito, de armar navios para comerciarem nos Rios de 

Guiné por causa da pirataria e da concorrência de comerciantes portugueses, 

franceses e ingleses. Assim, a importação e aquisição da preciosa mercadoria, 

que é o escravo, tornou-se cada vez mais cara, fazendo com que a elite insular 

renovasse o agregado de cativos apenas com a criação de escravos crioulos.  

 

Com a dádiva massiva de cartas de alforria, devido às sucessivas secas e 

consequentes fomes, aumenta a camada social intermédia composta de 

homens livres, criando assim uma reserva de mão-de-obra não escrava. Na 

primeira metade do século XVIII, os membros dessa camada social, apelidados 

pela documentação de vadios3, representavam 66% da população de Santiago 

e sobreviviam nas encostas das montanhas, longe da cidade da Ribeira 

Grande e da vila da Praia. Incontroláveis pelos agentes do poder central 

(governadores e ouvidores), eles eram um perigo, sempre eminente, para a 

ordem estabelecida. Perigo esse, que era apenas atenuado pela influência 

económica e social que sobre eles exerciam os grandes proprietários rurais. 

 

A elite santiaguense, no século XVIII, já não é renovada com brancos 

reinois abastados, que viam na fixação de residência na ilha uma forma de 

aproveitar os privilégios comerciais doados pelo Rei, D. Afonso4, aos 

moradores de Santiago. Ela é composta: por “brancos da terra”5, naturais da 

ilha (mulatos e pretos) que são assim denominados “por andarem calçados” e 

possuírem fazendas6; e por alguns portugueses que, ao se aventurarem a 

residir em Santiago e aí fazer carreira, eram, quase sempre, absorvidos pelas 

famílias da nobreza local que aproveitavam, através da união de suas filhas 

                                                           
3 No Brasil, no estado de Minas Gerais a denominação de vadio tinha uma abrangência maior. Segundo o professor da 
universidade de Minas Gerais, Doutor Francis Alberto Cotta: “O discurso oficial do século XVIII tendia a homogeneizar 
a multiplicidade de indivíduos e coloca-los sob um mesmo rótulo. O homem pardo, o negro liberto, o cabra, o gentio e o 
branco pobre eram denominados vadios”. Ver: “O Terço de Homens Pardos e Pretos Libertos: mobilidade social via 
postos militares nas Minas do século XVIII”, in: http:/www.seol.com.br/mneme/  
4 ANTT, Místicos, liv. 3, fls. 58 v.°-59, de 12 de Junho de 1466, in História Geral de Cabo Verde — Corpo Documental, 
vol. 1, Instituto de Investigação Cientifica Tropical e Direcção Geral do Património Cultural de Cabo Verde, Lisboa, 
1988, Doc. 2, pp. 15-16. 
5 Em Santiago, na primeira metade do século XVIII os brancos representam 2% da população e os mestiços 14%. É 
dentro destes 16% que se inserem os”brancos da terra”. 
6 No mesmo documento o ouvidor geral, Sebastião Barros Botelho diz que os brancos de Portugal são “poucos e ruins 
por ser gente que a desgraça, ou pobreza ou infâmia aqui lançou”, AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 10, Doc. 95, 
18 de Novembro de 1724 
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mulatas com brancos reinois, melhorar a linhagem com “sangue “limpo” como 

estratégia de branqueamento das novas gerações.  

 

A camada cimeira da pirâmide social de Santiago era liderada, desde a 

segunda metade do século XVII, por um grupo restrito e fechado de homens, 

membros de um número reduzido de famílias da “governança”, que formavam 

uma oligarquia7 que tinha “tendência” a se “autoperpetuar”8 através do poder 

local. 

 

As linhagens “honradas” e “nobres” possuíam as terras mais férteis e os 

escravos que nelas trabalhavam e controlavam o hinterland através dos vadios 

seus rendeiros, apaniguados, criados de casa e capangas, tecendo assim 

laços de fidelidade e de clientela.  

 

O elo, existente entre essas duas camadas endógenas de Santiago 

transformou a elite local numa intermediária indispensáveis ao poder central. 

Isto porque os “brancos da terra” detinham o poder económico (donos da terra, 

e da agua), dirigiam as milícias (determinavam os dias de serviço militar) e 

possuíam os meios (o conhecimento da língua materna - o crioulo – e a 

comunhão de interesses contra certas decisões políticas oriundas do Reino) 

para controlar essa população dispersa e indómita e impedir, o que mais se 

temia, a união entre os vadios e os escravos. 

 

Através da mobilização das respectivas redes clientelas os “homens 

poderosos”, chefes das grandes famílias de Santiago9, organizam e lideram 

bandos.  

 

                                                           
7 Usaremos o termo oligarquia com o significado de um grupo de pessoas com preponderância nos negócios públicos 
e que deles usa no seu interesse próprio.  
8 Charles R. Boxer diz o seguinte: “Ao longo do século XVIII, muitas Câmaras das províncias tiveram tendência para se 
tornarem oligarquias autoperpetuadoras, reelegendo os mesmos oficiais ou distribuindo rotativamente os cargos 
municipais entre eles e os seus parentes…”. In: O Império Marítimo Português, trad., Lisboa, Edições 70, 1977, p. 271 
9 Segundo António Manuel Hespanha: “família” era nessa época “uma palavra de contornos muito vastos, nela se 
incluindo agnados (colaterais) e cognados (consanguíneos), mas ainda criados, escravos e, até, os bens. “la gente que 
vive en una casa debaxo del mando del señor Della”, eis como define a familia o Diccionario de lengua castellana, da 
Real Academia de Historia (1732), invocando as Part., 7, tit. 33, l. 6: “Por esta palabra familia se entiende el señor de 
ella, e su muger, e todos los que vivem sob el, sobre quien ha mandamiento, assi como los fijos e los servientes e otros 
criados, ca familia es dicha aquella en que vivem mas de dos homens al mandamiento del señor”. Ver: Hespanha, 
António Manuel, “Carne de uma só Carne”. Para uma compreensão dos fundamentos histórico antropológicos da 
família na época moderna.” In: Analise Social, 123/124.I (1993), número de homenagem ao Prof. Doutor Adérito Sedas 
Nunes, pp. 951-974. 
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Os bandos, segundo o historiador brasileiro João Fragoso “resultavam 

dos embates entre as facções nobres. Referia-se à teia de alianças 

que tais famílias criavam entre si e como outros grupos sociais, tendo 

por objecto a hegemonia política ou a sua manutenção. /…/ Incluíam, 

ainda, reciprocidades com segmentos subalternos da sociedade: 

lavradores, escravos /…/. Através destas práticas, as melhores 

famílias adquiriam algo indispensável em suas disputas: a 

cumplicidade de outros estratos sociais. Mais do que isto a 

composição dos bandos legitimava a própria hierarquia estamental.”10  

 

Os membros da “nobreza da terra” apoderaram-se, também, de todo o 

poder local: reinavam na Câmara, administravam a Santa Casa da 

Misericórdia11, mandavam na milícia12 e predominavam no cabido13. Ocupavam 

todos os ofícios de segundo escalão da administração régia (juiz dos órfãos, 

defuntos e ausentes, meirinho da serra, feitor, alcaide, escrivão, etc…) e 

chegavam, até, na vacância dos titulares, a governarem o arquipélago como 

governadores e ouvidores gerais, detendo, repetidamente, através dos 

governos interinos da Câmara, todo o poder administrativo e militar em Cabo 

Verde.  

 

Os mais ilustres representantes da elite santiaguense fizeram carreira e 

enriqueceram ocupando altos cargos militares e administrativos (capitães 

mores de Cacheu, de Bissau, feitores, etc..) nos Rios de Guiné, 

desempenhando assim um papel preponderante na edificação e controlo de 

vilas como Cacheu e Bissau que mais tarde terão um papel preponderante na 

instauração do sistema colonial português nessa parte de África. 
                                                           
10 Fragoso, João, “A nobreza vive em bandos: a economia política das melhores famílias da terra do Rio de Janeiro, 
século XVII. Algumas notas de pesquisa”. In: Tempo – Revista do Departamento de História da UFF, Niteroi, v. 8, n. 15, 
p. 11-35, 2003. Sobre o mesmo tema ver: Luís Miguel Duarte, “Os melhores da terra (um questionário para o caso 
português)”, in: Filipe Themudo Barata (ed.), Elites e redes clientelares na Idade Media, ed. Colibri, Évora, 2001. 
11 Segundo o mesmo C. R. Boxer as Câmaras e as Misericórdias foram as instituições do Império Português que 
“ajudaram a manter unidas as suas diferentes colónias”, já que elas “garantiam uma continuidade que governadores 
bispos e magistrados passageiros não podiam assegurar.”, Idem, p. 267 
12 O que Caio Prado Júnior diz sobre o papel das forças milicianas no Brasil é, completamente, verdadeiro para Cabo 
Verde. Segundo este autor as Ordenanças tiveram uma função impar em dois aspectos: primeiro, através da estratégia 
do arrolamento dos homens “em corpos organizados”, afim de tê-los “facilmente ao alcance da administração, sujeita a 
ela e governável”, “tornaram possível a ordem legal e administrativa” num vasto território com escassez de funcionários 
regulares e com uma população livre e dispersa; segundo, “colocando chefes e mandões locais nos postos de 
comando” as ordenanças tornaram-se “em guardas da ordem e da lei” e punha a serviço da administração régia “uma 
força que não podia contrabalançar, e que de outra forma teria sido incontrolável”. In: Formação do Brasil 
Contemporâneo. 17ª ed., São Paulo, Brasiliense, 1981, pp. 324-327 
13 O clero faz parte das elites locais e apesar de não poderem exercer ofícios camarários corporizam uma autoridade 
incontornável.  
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Os serviços prestados à Coroa pelos “homens honrados” de Santiago 

conferiram a alguns deles o símbolo mais desejado14 e obtido por mercê Real – 

o hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo – que outorgava ao portador uma 

certidão de nobreza à escala do pequeno universo15 que eram as ilhas de Cabo 

Verde e a Costa da Guiné. 

 

 

 

     
 

 

Em 172616, no interior da ilha de Santiago, nasce António de Barros Bezerra 

Oliveira17, o mais completo representante da elite santiaguense do século XVIII. 

O estudo da biografia desse “branco da terra” nos possibilitará uma melhor 

percepção da composição social, económica e familiar da elite oligárquica 

dessa época e, com isso, um melhor conhecimento da estrutura social da ilha 

maior de Cabo Verde.  

 

 

A FAMÍLIA 

 

Apesar da documentação o descrever como “branco como os do Reino e 

não como os desta ilha que têm este nome de brancos e não o são”18, António 

de Barros Bezerra de Oliveira era mestiço: bisneto, neto e filho de “brancos do 

Reino” e de mulatas santiaguenses.  

 

Tudo começa quando uma mulata, cujo pai era nobre e principal da ilha, 

casa-se com Ciprião Alvares de Almada (1)19, reinol, cavaleiro da Ordem de 

Cristo e herdeiro de um dos mais ricos proprietários de Santiago. Dessa união 

                                                           
14 Em Cabo Verde e em outras possessões ultramarinas. 
15 Ver: Jorge Miguel Pedreira “Os negociantes de Lisboa na segunda metade do século XVIII”, História Social das 
Elites, Revista Analise Social, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa., vol. XXVII, nº 116-117, Lisboa, 
1992. 
16 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 26, doc. 41,24 de Maio de 1757 
17 Aparece também na documentação como António de Barros Pereira ou António Pereira de Oliveira 
18 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 22, doc.8, nt. de 12 de Setembro de1749 
19 Serviu de Almoxarife da Ribeira Grande (1563) e teve o posto de Capitão de uma companhia de ordenança (1595). 
IAN/TT, Chancelaria D. Sebastião e D. Henrique, Privilégios, Liv. 6, fl. 226v,12 de Março de 1567 
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nasce André Alvares de Almada, que ficará conhecido na história de Cabo 

Verde por ter escrito um dos mais importantes textos sobre as Ilhas e a Costa 

da Guiné20.  

Este filho de Santiago casou duas vezes: com Ana de Lemos e a com 

Francisca de Queiroz21. Seus descendentes constituíram famílias que 

dominaram a sociedade cabo-verdiana durante dois séculos. 

 

O clã materno de António de Barros Bezerra de Oliveira era uma família 

típica da elite cabo-verdiana da época: alargada, patriarcal, com muitas 

ramificações e clientelas. Sobre seu poderio uma fonte diz-nos: “Concordam as 

testemunhas que os Barros são ricos, com muitos negros armados que os 

acompanham e são muito temidos.”22  

 

O patriarca da família, António de Barros Bezerra (1º), natural da Madeira, 

estabelece-se no arquipélago na primeira metade do século XVII (por volta de 

1635). Quando casa com a neta de André Alvares de Almada (2º casamento)23, 

filha Brites de Monteiro de Queiroz e de Pedro Semedo Cardoso24, ele ingressa 

numa das principais e mais antigas famílias da ilha. Adquire, através do 

matrimónio, o título de cidadão de Santiago, usufruindo de todas as regalias e 

privilégios políticos que a pertença a “nobreza da terra” proporcionava e torna-

se num dos maiores proprietários rurais da ilha e num grande senhor de 

escravos25. 

Podemos considerar este homem de seiscentos, um digno representante da 

elite santiaguense dessa época. Ele serviu o rei, como muitos dos seus pares, 

em Cabo Verde e no continente fronteiro. Foi escrivão da fazenda e ouvidoria 

da povoação de Cacheu e Rios de Guiné, capitão de uma companhia da vila da 
                                                           
20 Natural de Santiago, mulato, cavaleiro da ordem de Cristo, comerciante e grande prático das “cousas de Guiné” 
sobre as quais escreve, em 1594, o famoso “Tratado breve dos rios da Guiné do Cabo Verde desde o rio Sanaga até 
aos baixos de Sant´Ana”. Casou duas vezes, seus descendentes formaram famílias que dominaram a politica e a 
economia de Santiago durante o século XVII e XVIII. 
21 Seu pai, Garcia Contreiras, castelhano, natural de Badajoz foi um ilustre morador da ilha de Santiago onde serviu na 
Câmara de juiz ordinário, nas ordenanças e foi irmão da Misericórdia. Sua mãe, D. Catarina Monteiro de Queiroz, foi 
uma das maiores proprietárias rurais da sua época, possuía a fazenda de Aguas Belas e foi a instituidora do vínculo de 
Boa Ventura. A.N.T.T., Chancelaria D. Sebastião e D. Henrique, Doações, Liv. 1, fls. 278v. -280, D. 2,13 de Março de 
1559; A.H.U.,Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 1, doc. 35, 4 de Julho de 1614 
22 A.H.U.,Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 6, Doc. 44, 26 de Dezembro de 1670 
23 Do segundo casamento de André Alvares de Almada com Francisca de Queiroz. 
24 Pedro Semedo Cardoso, mestiço, natural de Santiago é um dos homens mais poderosos da ilha no século XVII. Foi 
capitão das ordenanças; serviu na Câmara (1607); ocupou o cargo de governador interino de Cabo Verde (1650). 
Tinha uma morada na cidade da Ribeira Grande no Bairro de São Pedro e fazendas no interior da ilha. A.H.U., Cabo 
Verde, Papéis Avulsos, cx. 4, doc. 22, ant. a 2 de Setembro de 1651 
25 Em 1670 ele mandou 100 escravos impedir o embarque do clérigo Estêvão Freire que ia para Portugal queixar-se 
de sua família. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 6, Doc. 44, 26 de Dezembro de 1670. 
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Praia26, governador de armas27, partiu numa armada para S. Tomé e de volta a 

Cabo Verde serviu de juiz ordinário e capitão-mor da vila da Praia28. Em 1662, 

já como cavaleiro da Ordem de Cristo volta para a costa onde ocupa os cargos 

de capitão-mor de Cacheu e administrador da Companhia de Cabo Verde e 

Cacheu29. 

 

António de Barros (1º) teve dois filhos, naturais de Santiago: Francisco de 

Barros Bezerra e João de Barros Bezerra. O primeiro foi capitão de infantaria e 

falece antes de 166230. O outro, aos vinte e dois anos serviu de tenente do 

capitão-mor da praça Cacheu (seu pai)31 e de Juiz ordinário da vila da Praia32.  

Casa-se com Maria Semedo Valdevesso33, bisneta de André Alvares de 

Almada (1º casamento). Dessa união nascem Catarina de Barros Bezerra e 

Isabel de Barros Bezerra. 

 

D. Catarina casa-se com Paulo Gomes de Abreu e Lima34, que serviu nas 

últimas décadas do século XVII de capitão-mor da vila da Praia e de juiz 

ordinário da Câmara da Ribeira Grande. Em 1707, é nomeado capitão-mor da 

praça de Cacheu. Quando volta para Santiago ocupa o posto de Tenente 

general e governador das armas e de coronel de infantaria da ilha de 

Santiago35.  

O filho deste casal, João de Barros de Sousa Bezerra, nasce no início do 

século XVIII36. Além de ser eleito para a Câmara ele é irmão da Santa Casa da 

Misericórdia e adquire o Habito da Ordem de Cristo37 por serviços prestados na 

fulgurante carreira que teve nas ordenanças da ilha de Santiago: aos catorze 

                                                           
26 Em 1640. Notícia Corográfica e Cronológica do Bispado de Cabo Verde, dos Exmos. Bispos, Governadores e 
Ouvidores, e os sucessos mais memoráveis e verídicos, …. (apresentação, notas e comentários por António Carreira), 
Instituto Cabo-Verdiano do Livro, Lisboa, 1985. p. 70 
27 Em 1641. Carreira, António, "Capitania (A) das ilhas de Cabo Verde: organização civil, eclesiástica e militar (séculos 
XVI-XIX). Subsídios", in Revista de História Económica e Social, Sá da Costa, Lisboa, 19, 1987, p.72; 1664 
28 De 1654 até 1661 
29 Em 1676 
30 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 5A, Doc. 129, 19 de Maio de 1662 
31 Nasceu em 1640 
32 Em 1666 
33 Sua mãe Ana Mendonça era neta de André Alvares de Almada e de sua primeira mulher, Ana de Lemos. Seu pai 
,Pedro Cardoso de Valdevesso, serviu na Câmara e foi sargento-mor da ilha de Santiago (1668)  
34 Branco da terra, filho do reinol, João de Sousa de Abreu e Lima, que chegou a Cabo Verde em 1665, onde serviu na 
Câmara, e de capitão-mor da Praia. Foi nomeado neste cargo com a promessa de fortificar a vila à sua custa. Em 1689 
é capitão-mor de Cacheu, tendo falecido um ano depois.  
35 Em 1710 e em 1716 
36 Nasceu em 1702 e faleceu com apenas trinta e seis anos “de um contágio que houve na terra”. A.H.U., Cabo Verde, 
Papéis Avulsos, cx. 17, Doc. 41, 11 de Outubro de 1738. 
37 Em 1738 
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anos é soldado infante38; aos dezoito, capitão de infantaria; um ano depois 

ocupa o posto de tenente general do regimento que faz guarnição na Praia e 

aos vinte e três anos chega a coronel. Enfim em 1732, alcança a nomeação 

para o cargo militar mais cobiçado nas ilhas o de capitão-mor da vila que é hoje 

a actual capital de Cabo Verde.  

A justificação que o governador deu para a sua nomeação nesse posto é 

significativa e nos esclarece sobre a importância que, na época, tinha o porto 

da Praia e do porquê da política matrimonial da oligarquia de Santiago que 

sempre que possível casavam as suas filhas crioulas com brancos reinois.  

O governador Bento Gomes Coelho, explica, assim, a razão da outorga da 

patente de capitão-mor a João de Barros de Sousa Bezerra: 

 

 “…porque os soldos que eles vencem (capitães-mores) além de 

serem limitados raras vezes os cobrão por causa de serem poucos os 

rendimentos da alfândega São homens nobres e brancos e como 

àquela villa continuadamente estão chegando navios assim de guerra 

como mercantes de todas as nações e esta ilha se acha exausta de 

gente branca e em semelhante lugar por respeito dos estrangeiros 

esta melhor haver um capitão mor branco que preto ou mulato”. 39  

 

D. Isabel de Barros Bezerra, avó materna de António Barros Bezerra de 

Oliveira, casa-se com Rodrigo de Oliveira da Fonseca, que chegou a ilha de 

Santiago por volta de 1685, para servir o rei e fazer carreira. Este reinol, 

também, conquistou um lugar no grupo fechado da “nobreza da terra” casando-

se com a mulata.  

 

Rodrigo de Oliveira obteve o Hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo 

servindo nos Rios de Guiné, como capitão de uma companhia de ordenanças 

em Cacheu; capitão-mor de Bissau; ouvidor e juiz dos órfãos da mesma 

Praça40. Em Cabo Verde ele ocupou os mais altos cargos – sargento-mor das 

Ilhas e governador de Cabo Verde41.  

                                                           
38 Em 1716 
39 AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 14, Doc. 88, 12 de Junho de 1733 
40 Respectivamente em 1698 e 1702 
41 Respectivamente em 1695 e de 26 de Outubro a Dezembro de 1707 
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Este casal, além da mãe de António Barros Bezerra de Oliveira, D. Maria de 

Barros de Oliveira, teve mais três filhos: Maria Semedo, que se casou com 

Miguel Barbosa Aranha, capitão das ordenanças; António de Barros Bezerra 

(2º) e Pedro Cardoso do Amaral42. O primeiro, que era homónimo de seu 

bisavô, casou duas vezes, em primeiras núpcias com D. Leonor, filha do 

capitão-mor de Cacheu, Manuel Lopes Lobo e posteriormente com D. Filipa da 

Penha.  

Como todos os homens da família ele serviu: na Câmara, de juiz ordinário; 

na milícia, onde chegou ao posto de coronel; na Costa da Guiné de capitão-

mor de Cacheu43 e, finalmente, de capitão-mor da ilha de Santiago44. Como 

grande proprietário chegou a ser fiador de George Roberts, quando este inglês 

tentou arrendar a urzela de Cabo Verde.  

 

Já o outro tio de António de Oliveira, Pedro Cardoso do Amaral, foi acusado 

pela viúva do governador António Vieira de ter mandado assassinar, às 

pedradas, seu marido por negros encapuçados (Junho de 1724) e de ter 

ordenado açoitar seu filho45 que, para não ser morto, teve de fugir para a 

Guiné. Ela acusou ainda outros membros da família Bezerra46.  

Apesar dessas graves denúncias – protegido pelo ouvidor geral e pelo 

governador que, segundo a documentação, foi subornado com 600.000 réis 

pela mais poderosa família de Santiago – ele não foi incomodado, mas ao 

contrário, recebeu o Hábito da Ordem de Cristo e foi nomeado em importantes 

cargos da milícia local47. 

 

Em 1719, o governador das Ilhas de Cabo Verde, Serafim Teixeira 

Sarmento, descrevendo o poderio da família Bezerra dizia que, apesar dela 

abrigar “mal feitores” nas suas terras, os oficiais da justiça não os iam aí 

prender e “nem para notificações” tinham coragem de entrar nas suas fazendas 

por mais “apertadas ordens” que recebessem.  
                                                           
42, A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 9, Doc. 75, 27 de Janeiro de 1713 
43 A.H.U., Guiné, cx. 4, Doc. 311, 30 de Janeiro de 1719, publ: Andrade, Maria Carlota das Neves Barbosa de (1967), 
A ocupação portuguesa dos “Rios de Guiné” ..., apêndice documental, Doc. 29 
44 Quando falece em Santiago, em 1735, servia esse cargo.  
45 José dos Santos Vieira. Serviu de capitão-mor do forte de S. Veríssimo 
46 Um deles era João Pereira de Carvalho, pai de nosso herói. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 11, doc. 21, 
25 de Junho de 1725, 
47 Capitão-mor da Fortaleza de São Filipe (1726) e capitão-mor de mar e guerra (1727). 
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Além disso, segundo o mais alto representante do rei no arquipélago a avó 

materna de António Barros Bezerra de Oliveira, a viúva48, “Dona Isabel de 

Barros, e seus genros, e filhos” vivem nas suas terras “como Régulos”, são 

cruéis com os seus escravos, tendo alguns, há cinco anos, amarrados com 

correntes, e para seu sustento lhes infligem um cruel castigo da Ilha dão-lhes 

“açoites todos os dias” com “pão de Pilão”, esta é a “causa porque alguns se 

tinhão degolado a si próprios desesperados”. Tudo isto era possível, apenas, 

possível graças à conivência do ouvidor geral que era parente de D. Isabel e 

“como tal passara a doença em sua casa onde fora assistido como filho”.49  

O que o Serafim Teixeira Sarmento nos descreve, nessas poucas frases, é 

uma família patriarcal dirigida por uma viúva50, representante do poder do 

marido defunto, uma família escravocrata e oligárquica digna representante das 

grandes linhagens santiaguenses do século XVIII.  

 

Após termos analisado a família alargada do clã Bezerra, vamos observar a 

grupo mais chegado a António de Barros Bezerra de Oliveira. 

 

Sua mãe, a mulata D. Maria de Barros de Oliveira, casa-se com João 

Pereira de Carvalho51, abrindo assim, como todas as suas predecessoras, as 

portas para a nobreza da terra. 

Quando nasce seu único filho, este reinol já se encontra completamente 

inserido na cúpula do poder local: tem o posto de coronel das ordenanças, 

serviu de capitão-mor da vila da Praia52, de governador interino das ilhas53, é 

juiz ordinário da Câmara da Ribeira Grande e irmão da Santa Casa da 

Misericórdia54. Pelos serviços prestados à coroa portuguesa, nestas distantes 

                                                           
48 Rodrigo de Oliveira da Fonseca seu marido faleceu em 1707. 
49 A.H.N., Cabo Verde, SGG/004/A1®. – fls. 307v.-309, 3 de Julho de 1719, 
50 As viúvas ricas assumiam posições importantes no seio da família e na sociedade. Isso fica claro, das Ordenações 
Filipinas, quando afirma que a mulher fica em posse e cabeça de casal por morte de seu marido. Pois, “morto o marido, 
a mulher fica em posse e cabeça de casal, se com elle ao tempo de sua morte vivia, em casa /…/, como marido e 
mulher: e de sua mão receberão os herdeiros do marido partilha de todos os bens, que por morte do marido ficarem, e 
os legatários os legados”. ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro IV, Titulo XCV, p. 949. 
51 Natural de Vila Real, estabeleceu-se no arquipélago no início do século XVIII, já que em 1716 aparece na 
documentação como sargento-mor de uma das companhias de ordenança da cidade da Ribeira Grande 
52 Em 1721 
53 Em 1725, foi encarregado pelo senado da Câmara do governo das armas de toda a ilha por falecimento do 
governador António Vieira. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 13, Doc. 10, Antes de 3 de Junho de 1728 
54 Em 1726 
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ilhas, ele recebe o Habito de Cavaleiro da Ordem Cristo55 e é nomeado 

Capitão-mor da praça de Cacheu56.  

Com 80 anos e cego João Pereira de Carvalho é considerado, pelo ouvidor 

geral de Cabo Verde57, um “homem venerado na ilha de Santiago”.  

 

António de Barros Bezerra de Oliveira teve duas irmãs, que segundo o 

costume da família desposam “brancos reinois”: A primeira, D. Antónia de 

Barros Pereira e Carvalho une-se a Francisco de Assis de Santa Maria, que 

chega a Santiago (em 1741) como secretário de seu pai, o governador João 

Juzarte (Zuzarte) de Santa Maria58. Na ilha foi nomeado por este último 

sargento-mor da praça da Ribeira Grande e mais tarde sargento-mor das ilhas 

de Cabo Verde59. Não sabemos quando e porque é que ele voltou para 

Portugal. Mas, numa carta dirigida ao governador das ilhas ele queixa-se da 

divisão da herança de sua falecida mulher, deixando claro no entanto, que não 

espera que seja feita justiça já que o testamenteiro, seu sogro, “he a mais 

principal pessoa tanto no respeito como no poder”, e toda a governação na ilha 

anda sempre “em parentes e amigos seus”60.  

A segunda irmã, Catarina de Sousa Barradas, casou com o capitão-mor da 

Praia, Gabriel António Cardoso (“branco do reino”), que veio para a ilha de 

Santiago (em 1755) com seu pai, Pedro Cardoso, primeiro administrador da 

Companhia do Grão Para e Maranhão61. 

 

António de Barros Bezerra de Oliveira, por sua vez, toma por esposa Maria 

Semedo da Silva (2ª)62, filha do reinol João Luís da Silva63 e da mulata natural 

de Santiago Isabel Barradas, cuja avó paterna, D. Catarina de Sousa 

Barradas64, era bisneta de André Alvares de Almada (2º casamento)65.  

                                                           
55 Por ter servido na ilha desde 1716 e ter ajudou a repelir os piratas que em 1719 queriam tomar a vila da Praia. 
56 Em 1731 
57 Ouvidor João Gomes Ferreira. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 29, doc. 07, 27 de Fevereiro de 1765 
58 Serviu de 1748 a 1751 
59 Em 1743 e em 1747. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 19, Doc. 40, 8 de Novembro de 1743; A.H.U., Cabo 
Verde, Papéis Avulsos, cx. 21, doc. 55, ant. a 30 de Outubro de 1747. Após a morte de sua mulher, este branco do 
reino volta para Portugal. 
60 Carta ao governador João Jácome Henrique Baena. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 30, doc. 23, ant a 29 
de Agosto de 1766 
61 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 26, doc.72, ant. a 7 de Maio de 1759. 
62 Irmã de Joaquim Afonso da Fonseca, do cónego Nicolau da Fonseca Araújo, do cónego Afonso Vicente da Fonseca 
Araújo e de Ana da Luz Barradas, casada com coronel José Maria Cardoso. 
63 A.H.N., Cabo Verde, SGG/009/A1®/liv.19? - fl. 39 – 40, 27 de Abril de 1744. 
64 Filha de Isabel Barradas de Araújo (1ª) e de Manuel Coelho de Melo (milícia, proprietário rural /1644, 1681). Casada 
com Afonso Vicente de Almada da Fonseca (Câmara, milícia, proprietário rural /1661, 1684) 
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Desse matrimónio nascem João de Barros de Oliveira, Pedro Semedo, 

Domingos Francisco de Carvalho Oliveira66 e D. Isabel Barradas que se uniu a 

José Inocêncio Cardoso67 e teve cinco filhos. O mais velho, Manuel Cardoso 

(Manuel Semedo Cardoso), herdou os morgados de Santa Cruz, Boa Ventura, 

Serrado, Boa Entrada e Nora e desposou, segundo Sena Barcelos, “uma tal D. 

Cândida”. Sua herdeira, Ana da Luz, casada com Francisco dos Reis da 

Fonseca Borges foi mãe de D. Margarida dos Reis da Fonseca Borges (que 

herdou o morgado) e D. Maria dos Passos68.  

 

A família que acabamos de analisar era indubitavelmente da “governança”, 

já que todos os seus membros eram “homens principais da terra por seus pais, 

inteiramente brancos e todos foram cavaleiros da Ordem de Cristo e serviram 

os mais importantes postos no militar, cargos na República e alguns foram 

governadores e muitos capitães-mores de Cacheu e Bissau”69. 

O clã Almada/Bezerra conseguiu levar a cabo uma política matrimonial 

consequente, casando quase todas as suas filhas mulatas com “brancos do 

reino”. Essa estratégia permitiu que ele dominasse a sociedade santiaguense 

durante, pelo menos, dois séculos. 

 

Além do poder político, este grupo familiar detinha um grande poder 

económico, já que seus membros eram proprietários de fazendas no interior da 

ilha e de moradias na Ribeira Grande e na Praia.  

Assim, o patriarca, António de Barros Bezerra (1º) fundou uma indústria de 

bebidas no sítio a que chamam do Órgão. Seu cunhado, Luís de Santa Maria70, 

era: dono de casas na cidade, de uma fazenda de açúcares, chamada Boa 

Vista, de uma fazenda de algodão, chamada Calheta e senhor de muitos 

escravos. Em 1685, ele administra o morgado dos Mosquitos como tutor de seu 

                                                                                                                                                                          
65 Do segundo casamento de André Alvares de Almada com Francisca de Queiroz. Com este matrimónio encontram-
se de novo as duas famílias, fundadas no século XVI, por esse mulato, cavaleiro da Ordem de Cristo e um dos ilustres 
filhos das ilhas de Cabo Verde. 
66 Serviu na Câmara, administrador da companhia do G.P.M. (1776). Não se conhece a descendência desses três 
irmãos. 
67 Residiu nos Órgãos e serviu de juiz ordinário (1775) e Administrador da Companhia do Grão-Pará e Maranhão em 
1775; de Sargento-mor (1786) e de Tesoureiro da Fazenda Real (1790). 
68 Barcelos, Christiano José de Sena, Subsídios para a História de Cabo Verde e Guiné, vol II, parte III, ed. Instituto da 
Biblioteca Nacional e do Livro, Praia, 2003, p. 39 
69 AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 25, doc. 57, 16 de Dezembro de 1755 
70 Neto de André Alvares de Almada. Serviu na Câmara (1685), como provedor da Fazenda Real (1689). Ocupou o 
cargo de tenente general e governador das armas (1677). 
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neto71. Por sua vez, a avó do nosso herói, D. Isabel de Barros Bezerra, 

produzia algodão e milho nas suas fazendas do interior de Santiago.72 

Já Paulo Gomes de Abreu e Lima73 construiu uma fábrica de anil na 

propriedade de Bomcoi, onde tinha três escravos que se ocupavam, 

unicamente, da sementeira, rega, colheita e da condução dessa planta tintorial 

para os tanques.74 Seu filho, João de Barros de Sousa Bezerra, morava no sítio 

da Boa Vista.  

Dona Maria de Barros Oliveira tinha terras na Trindade e na Ribeira dos 

Órgãos e João Pereira de Carvalho, seu marido, no fim da sua vida, vivia 

numas pousadas em S. Domingos.  

O próprio António de Barros Bezerra de Oliveira possuía uma fazenda em 

São Jorge, onde residia, um sítio na Boa Entrada, outro no Pico de António e a 

fazenda de Belém, na freguesia de São João Baptista75. Segundo Sena 

Barcelos, seus filhos herdaram de seus avós maternos e paternos os morgados 

de Santa Cruz, Boa Ventura, Serrado, Boa Entrada e Nora.76  

 

 

O PERCURSO 

 

 

Não sabemos nada da infância de António de Barros Bezerra de Oliveira, 

mas podemos presumir que a passou nas propriedades de seus pais e avós no 

interior de Santiago. 

No ano de 1743, com 17 anos ele já estava, há algum tempo, inscrito na 

milícia, já que após ter sido soldado, ocupava o posto de alferes da companhia 

de cavalaria de um regimento da Ribeira Grande, que era comandado pelo 

coronel Francisco Alvares de Almada77. Meses depois, recebe a patente de 

capitão de uma companhia desse mesmo regimento78. 

                                                           
71 Filho de seu filho Santos Rodrigues de Mesquita. 
72 AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 10, Doc. 70, ant. a 28 de Janeiro de 1724 
73 Marido de D. Catarina de Barros Bezerra, tia avô de António de Barros Bezerra de Oliveira. 
74 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 9, Doc. 45, 7 Janeiro de 1707 
75 “Distante 5 léguas da Ribeira Grande”. A fazenda de Belém, ele comprou (1755) ao comissário geral Henrique da 
Costa Alvarenga e mais tarde vendeu a Misericórdia. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 28, doc. 17, 4 de Março 
de 1764 
76 Barcelos, Christiano José de Sena, obra já cit. 
77 Natural da ilha de Santiago. Serviu o Rei em praça de soldado infante, alferes de cavalaria, capitão de infantaria, e 
de sargento-mor de um regimento. Em 1742, recebe a patente de coronel da milícia da ilha de Santiago por ser 
“homem da principal nobreza da ilha” e ter “cabedais para poder manter o seu terço em qualquer ocasião”. Em 1743 
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Em 1749, continua no posto de capitão de infantaria, mas agora de um 

regimento da guarnição da vila da Praia. Passados dois anos volta a servir na 

capital de Cabo Verde como capitão-mor do forte S. António.  

Aos vinte e seis anos entra para a Ordem de Cristo79, isto apesar dos 

“impedimentos”80, porque eram relevantes os seus serviços e os da sua família; 

e porque “era filho de um cavaleiro da mesma Ordem e neto de outro, tendo 

um avô que foi governador de Cabo Verde e um pai que serviu de capitão-mor 

de Cacheu”.  

Aos vinte e nove anos ele já tinha sido eleito juiz mais velho da Câmara81, 

possuía a patente mais alta da hierarquia da ordenança militar (coronel), servia 

de tesoureiro da fazenda dos defuntos82 e era testamenteiro do sindicante 

Custódio Correia de Matos83.  

 

O ouvidor, João António da Silveira Sampaio, numa exposição ao rei, diz 

que o governador Luís António da Cunha D’Eça permitia a António de Barros 

Bezerra de Oliveira, seu primo e homem muito poderoso, cometer vários 

desmandos e roubos, tais como: desaparecer com as devassas contra dois 

réus que roubaram as coisas do “Bispo defunto”84; libertar assassinos; furtar 

cavalos, sequestrar gado e mandar por fogo nas casas de seus inimigos. O 

ouvidor acusa, enfim, Bezerra de Oliveira de ser, juntamente com sua família, 

“a peste da república”.85 

 

No ano seguinte, este jovem santiaguense, ocupa, interinamente, o mais 

alto cargo judicial do arquipélago – o de ouvidor geral das ilhas86. Instalado 

nesse posto é, agora ele, que acusa seu inimigo e antecessor de se ter 

apoderado das colheitas do “pão da terra” (milho) das feitorias das ilhas de S. 

                                                                                                                                                                          
serviu de almoxarife da ilha de Santiago. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 18, doc. 38, ant. 5 de Janeiro de 
1742. 
78 AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 20, doc. 52, ant. 9 de Novembro de 1745 
79 No lugar de seu tio Pedro Cardoso do Amaral, que faleceu. 
80 Apesar de ter na família “as pessoas e limpeza necessárias” seu avó paterno era, porém, cutileiro, estanqueiro e 
rendeiro. Barcelos, Christiano José de Sena, obra já cit., p. 433 e vol. II, parte III, p. 10  
81 No ano de 1754. AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 25, doc. 35, ant. 7 de Janeiro de 1755, 
82 AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 25, doc. 58, 25 de Dezembro de 1755. 
83 Chega a Santiago em 1752, onde falece dois anos depois. 
84 Deve ser o Bispo D. Fr. João de Moreira que faleceu em 1747. 
85 AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 25, Doc. 58, 25 de Dezembro de 1755. 
86 Não podemos esquecer que em 6 de Junho de 1755 é criada a Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Ver: António 
Carreira, As Companhias Pombalinas, Porto, 1983, pp. 272-277; Jorge Borges de Macedo, “Companhias Comerciais”, 
Dicionário de História de Portugal, vol. I, pp. 636-644; Tito Augusto de Carvalho, “As companhias portuguesas de 
colonização”, Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 19ª série, Abril-Junho 1901, nº 406. 
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Nicolau, Brava e Fogo e, sem passar pela alfândega, as ter colocado em casa 

do cônsul holandês, na vila da Praia; de não fornecer vinho para as missas, 

pelo que não se podia cumprir os ofícios divinos, nem mesmo os mais solenes, 

como os de S. José, Páscoa, Ascensão, Espírito Santo, Corpus Christi e S. 

João Baptista. Acusa-o, também, de aparecer na igreja apenas para ver e ser 

visto pelas mulheres e de desonrar os homens nobres da ilha, mandando 

recados às suas esposas e filhas. Na mesma carta, António de Barros Bezerra 

de Oliveira insurge-se contra João António da Silveira Sampaio por este 

insultar os “homens da governança” quando os apelidava nas audiências que 

dava de “ladrões, negros e mulatos” e quando dizia que a brancura da elite da 

terra lhes vinha dos pais que foram “criados de bispos, de ouvidores e 

governadores” e que pelas mães todos eles descendiam do “gentilismo da 

Guiné”. 87 

 

Em 1757, encontramo-lo como síndico dos religiosos do Convento de São 

Francisco da Ribeira Grande, ocupando-se activamente dos problemas dos 

capuchinhos.88  

 

Em Novembro desse ano, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão 

obtém o “comércio exclusivo das ilhas de Cabo Verde suas anexas e Costa 

da Guiné desde o Cabo Branco até ao Cabo das Palmas”. Mas, esse alvará 

régio não concede apenas o comércio, mas também a posse e o exclusivo 

do governo no arquipélago. A companhia ficava, assim, com a possibilidade 

de propor as pessoas de sua escolha para a concessão de patentes 

militares e nomeação para cargos na administração. O único poder que 

ficava fora de sua jurisdição era o poder religioso. Estas decisões, de 

importância capital para as populações das ilhas e principalmente para a 

elite deveriam ficar “no mais inviolável recato e segredo.” 89 

 

Em Março de 1761, toma posse como governador Marcelino Pereira de 

Ávila, mas, falece vinte e três dias após a sua chegada. Com a vacância do 

governo, a Câmara assume a governação e nomeia para governador das 

                                                           
87 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 26, Doc. 24, 22 de Outubro de 1756. 
88 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 26, Doc. 44, doc. 45, 28 de Junho de 1757. 
89 Carreira, António, As Companhias Pombalinas, obra já cit., pp. 272 a 277. 
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armas o coronel António de Barros Bezerra de Oliveira, que tinha acabado de 

ser eleito juiz ordinário mais velho, servia como provedor dos defuntos e da 

Santa Casa da Misericórdia.  

Assim, com trinta e cinco anos o nosso herói obtém todo o poder civil e 

militar do arquipélago: no âmbito militar, ele não só comandava um regimento 

que se compunha de uma dezena de companhias, entre as quais uma 

companhia de soldados brancos do Reino mas como governador das armas 

tinha, oficialmente, poder sobre toda a Milícia da ilha de Santiago; ele podia 

também actuar no espaço religioso já que tinha na família vários cónegos90 e 

continuava a usufruir da confiança dos religiosos do Convento de São 

Francisco; podia influenciar directamente os negócios na ilha da Companhia do 

Grão Para e Maranhão porque seu primeiro administrador era o pai de seu 

cunhado, Gabriel António Cardoso. Podemos dizer que António Bezerra 

controlava a Milícia, a Câmara, e tinha ascendência sobre a Igreja e a 

Companhia.  

 

No mês de Maio do mesmo ano morre na ilha o ouvidor geral Carlos José 

de Sousa e Matos. O arquipélago fica, assim, sem governador e sem ouvidor 

geral durante pelo menos sete meses e são governadas durante esse tempo 

pela oligarquia de Santiago dirigida pelo seu “régulo”, António de Barros 

Bezerra de Oliveira. Apesar da instalação da Companhia do Grão Pará e 

Maranhão no arquipélago a elite santiaguense usufrui, durante esses meses, 

de total autonomia na gestão da vida política, judicial, económica e militar.  

 

A 17 de Dezembro de 1761 chega a Cabo Verde um novo ouvidor geral, 

João Vieira de Andrade. A sua estadia e o seu assassinato serão catastróficos 

para o bando chefiado por Barros de Oliveira. 

 

Não podemos esquecer que os ouvidores gerais, não só representavam a 

justiça, mas muitas vezes, também, controlavam a fazenda do rei e a dos 

defuntos e ausentes e, por isso, eram os que incomodavam mais os interesses 

dos poderosos das ilhas. A respeito disso, o governador Francisco de Oliveira 

                                                           
90 O cónego da catedral de Cabo Verde, Francisco Robalo de Valdevesso era seu parente pelo lado materno, e os 
cónegos Nicolau da Fonseca Araújo (2) e Afonso Vicente da Fonseca Araújo eram seus cunhados. 
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Grans, explicando o temor/ódio que os “principais da ilha” tinham pelos 

ouvidores gerais dizia que era “…porque todos temem que eles (ouvidores) os 

avexem, a uns pellos crimes, a outros pelos testamentos não cumpridos /.../ 

outros pelas capelas…”. Já aos governadores, os homens da “governança”, 

“…têm menos que lisonjear porquanto (se) os acusam, hé por huma guarda ou 

por huma diligencia que lhes não tira dinheiro91.”  

 

Inocêncio Alves da Silva, confirma a má convivência existente entre a sua 

categoria e os poderosos das ilhas quando, respondendo as queixas feitas 

contra ele, afirma que “/.../ na classe dos lugares se reputa o de corregedor das 

ilhas por morgado dos Bacharéis, e esta (terra) por inferno delles, não só pelo 

mao clima, mas pelas injustiças que aqui têm padecido /.../”92. 

Eis como um morador de Santiago descrevia as relações que, nessa 

época, os “poderosos da terra” mantinham com o governador e o ouvidor:  

 

“…nesta terra todos querem ser grandes, e governar e não querem cá 

ministro recto, porque aquele que não (lhes) faz vontade é mão 

ministro e aí logo procuram, com suas falsidades, enreda-lo com o 

governador porque toda a máxima destes galfarros se funda em que 

enquanto estas duas cabeças que os governam estão /…/ e batendo-

se uma com outra as suas estão sãs e quitas”.93 

 

A trajectória de João Vieira de Andrade na ilha de Santiago é prova do 

sentimento de temor/ódio que a elite de Santiago nutria pelos ouvidores do Rei.  

 

Três meses depois de sua chegada, este funcionário, informa Lisboa que as 

condições do exclusivo comercial dado à Companhia do Grão-Pará e 

Maranhão deixaram de estar “em inviolável segredo” e as achou “vulgares 

nesta ilha" porque o governador Manuel António de Sousa Meneses94 a 

mandou lançar no livro de registro da sua secretaria e com o falecimento do 

                                                           
91 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 13, doc. 33, 28 de Abril de 1729. 
92 Ouvidor geral das ilhas de Cabo Verde. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 21, doc. 17, 28 de Setembro de 
1746. 
93 Carta de João Coelho de Barros a Francisco Xavier Mendonça. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 29, doc. 3, 
8 de Fevereiro de 1765 
94 Serviu de 1757 a 1761 
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seu sucessor Marcelino Pereira de Ávila que passou o governo aos oficiais da 

Câmara se fizeram públicas e patentes”.95  

O que se pode deduzir dessa informação é que a oligarquia santiaguense 

descobre de repente que a sua terra foi “vendida” à Companhia e que o rei 

entregou aos comerciantes portugueses e brasileiros, que compunham a Junta 

que a dirigia, não só as decisões económicas mas, também, quase todos os 

seus poderes soberanos.  

 

Não sabemos que reacção tiveram os “principais da terra”, mas pelas 

acusações que faz o ouvidor e pela opinião claramente hostil que demonstra 

pela oligarquia local, podemos concluir que as relações desta última com o 

representante dos interesses da Coroa, não eram as melhores. Ainda piores 

eram as relações deste com o governo interino da Câmara e principalmente 

com António de Barros de Oliveira que o continuava96 a dirigir. 

 

Numa carta, datada de 16 de Março de 1762, ele relata o estado calamitoso 

em que encontrou a ilha: os moradores estão de “muito má fé contra a 

companhia” do Grão-Pará e Maranhão porque lhes vende as fazendas cem por 

cento mais caras do que o preço do Reino, os prejudica nos pesos e medidas e 

não compra os produtos da terra. Por isso, como retaliação, os habitantes da 

cidade foram para o campo e, apenas, a ela regressam para alguma 

festividade. Os juízes e os escrivães, também, se retiraram e deixaram a Praia 

e a Ribeira Grande sem governo civil. Com as cadeias em ruína, os “criminosos 

pretos vadios” estão a monte e os “que se dizem grandes da terra, seus 

apaniguados e escravos” cometem os delitos que querem sem serem 

incomodados. A “principal cabeça e absoluto régulo” da ilha é António de 

Barros Bezerra, juiz mais velho da Câmara, governador das armas e provedor 

dos defuntos.  

 

Mas, o mais grave nessa exposição são as dúvidas que João Vieira de 

Andrade levanta sobre as mortes súbitas de altos funcionários régios, quando 

informa Lisboa da existência de rumores que o ouvidor Custódio Correia de 

                                                           
95 A câmara tomou conhecimento desse documento ultra secreto no livro de registo da secretaria do governador 
Marcelino Pereira de Ávila. AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 27, doc. 46, 16 de Março de 1762. 
96 O que era completamente ilegal, já que as eleições para a câmara eram anuais e não se podia ser reeleito.  
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Matos (1754), o ouvidor Carlos José de Sousa e Matos (1761) e o governador 

Marcelino Pereira de Ávila, foram envenenados.  

Sobre a suspeita de assassinato deste último ele diz: 

 

“E por assim viverem (criminosamente) todos e os chamados grandes 

absolutos e despóticos sucedeo falecer o governador que para estas 

ilhas veio Marcelino Pereira de Ávila aos vinte e três dias de terra; 

dizem que com veneno que lhe introduziu no tabaco o coronel António 

de Barros Bezerra e Oliveira /…/ e se assim não foi como muitos 

dizem sempre foi a violência de demaziada água da Inglaterra que 

José Romão da Silva97 tesoureiro dos mesmos defuntos e auzentes 

lhe fez beber em brevíssimo tempo como todos asseveram”.98 

 

 

Estes hediondos crimes foram possíveis e ficaram impunes porque todos 

rendem “obséquios” aos poderosos que “fazem um corpo e querem 

inteiramente governar a seu arbítrio independente dos Ministros de Vossa 

Majestade”. Os membros desse grupo têm poder, segundo João Vieira, porque 

agregam como apaniguados “um grande número de pretos forros a que 

vulgarmente chamam vadios, andam continuamente escoltados por eles, 

armados de clavinas, pistolas e catanas e assim obra os despotismos”.99 

Por isso, avisa que se o Rei “não mandar sair destas ilhas as expressadas 

pessoas100, nem eu nem outro algum poderá nellas administrar justiça porque 

eu já delas estou publicamente ameaçado /…/ que para essa corte maneatado 

me remeterão e como sei que outras tais violências nestas ilhas se perpetuarão 

e ficarão impunidas, não parece justo me exponha a ultraje sem fruito.” 

 

                                                           
97 Serve, também, de juiz ordinário e de sargento-mor da praça de Santiago (1762) 
98 AHU, Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 27, doc. 46, 16 de Março de 1762. 
99 Idem 
100 Estes homens são, principalmente: o chantre (Inácio Martins Gordo), o “juiz que serve de governador” (António de 
Barros Bezerra), o tesoureiro dos ausentes (José Romão da Silva), os cónegos (Francisco Robalo Valdevesso e 
Manuel António da Silveira Estrela, Nicolau da Fonseca Araújo (2) e Afonso Vicente da Fonseca Araújo) e o 
administrador da companhia do Grão-Pará e Maranhão (Pedro Cardoso) 
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Na noite de 13 de Dezembro de 1762, nove meses depois desse aviso 

profético, um bando de homens armados com zagaias e machados assassina, 

na vila da Praia, João Vieira de Andrade.101  

 

António de Barros Bezerra de Oliveira, no seu papel de juiz mais velho, 

manda imediatamente fazer uma investigação, para descobrir os mandantes 

desse crime.102 Somente a 26 de Junho de 1763 é que a Câmara da Ribeira 

Grande decide informar o poder central do assassinato de seu ouvidor, dizendo 

que apesar de desconhecer quem foram os matadores, a “vulgaridade” 

murmura que esse acto foi cometido por vadios que lhe tinham muito ódio por 

certas leis, restritivas, que contra eles mandou publicar. A Câmara acredita que 

esses boatos podem ser verdadeiros porque ao lado do corpo do ouvidor foi 

encontrado o corpo do primo de um vadio a quem o “Ministro mandou açoitar 

com vergalho despindo-o publicamente no pelourinho desta cidade como se 

fazem aos escravos”103.  

 

Sobre esse episódio o anónimo de 1784 diz o seguinte: 

 

“Não passou muito tempo que não desse demonstração da sua 

malignidade, porque estando hospede em umas casa /.../ e 

aparecendo aí 2 pretos forros soldados que tinham tido arengas pelas 

quais um deu no outro com um pau, a justiça que lhe administrou foi 

pedir logo uma corda e ele mesmo com as suas mãos amarrou as do 

que tinha dado com o pau, e depois mandou /.../ que fosse atado ao 

pelourinho, e que o preto ofendido desse no agressor 200 açoites, 

procedimento que escandalizou muito a todos os pretos, por não 

haver costume de se açoitar a gente forra, e principalmente soldados. 

Dizia que havia de amansar aos de Cabo Verde; e aos principais da 

terra havia de remeter em ferros para Lisboa”. 104 

 
                                                           
101 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 28, doc. 24, 26 de Março de 1764. 
102 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 27, doc. 62, 17 de Dezembro de 1762. 
103, A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 27, doc. 66, 26 de Junho de 1763 
104 Noticias dos Governadores das Ilhas de Cabo Verde. In: Notícia Corográfica e Cronológica do Bispado de Cabo 
Verde, dos Exmos. Bispos, Governadores e Ouvidores, e os sucessos mais memoráveis e verídicos, tirados dos livros 
e papéis antigos. E assim mais algumas insinuações dos meios mais conducentes para o restabelecimento deles por 
se achar na última decadência (apresentação, notas e comentários por António Carreira), Instituto Cabo-Verdiano do 
Livro, Lisboa, 1985. 
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A 29 de Junho, o juiz mais velho que servia de ouvidor interino105 acusa 

formalmente João Freire de Andrade106 de ser o mandatário do crime. Mas, ao 

mesmo tempo, afirma não ter procedido judicialmente por ele “se ostentar 

formalmente como régulo passeando publicamente associado de vadios e 

escravos seus armados de toda a qualidade de armas proibidas”.107 

 

Na realidade se “preto não prende preto”, nenhum ouvidor dispondo apenas 

dos meios locais se atreveria a prender um “coronel” fosse ele Barros Bezerra 

de Oliveira ou Freire de Andrade. E este último, tudo leva a crer, pertencia a 

um bando diferente e, por isso era potencial concorrente ao título e ao poder 

até então reconhecido ao “príncipe da ilha”.  

 

Em Setembro do mesmo ano, o Conselho Ultramarino decide que a 

devassa feita na ilha de Santiago não era credível e por isso não devia ser 

levada ao conhecimento do Rei. Acha necessário averiguar o crime o mais 

rápido possível “para os culpados serem castigados com todo o rigor e de 

molde a servir de exemplo a outros, o que não acontecera se não se fizer essa 

averiguação”. Por isso os conselheiros instigam o Rei a nomear um ministro de 

capacidade e “integreza” que vá às ilhas e proceda a uma segunda devassa; 

que os culpados sejam presos e remetidos ao Reino e que todas essas 

diligências sejam supervisionadas pelo, recém-nomeado, governador. 108  

 

Esse parecer coaduna-se com a política absolutista do Marquês de Pombal, 

que combatia com dureza todos os poderes políticos paralelos, fossem eles da 

nobreza, das ordens religiosas poderosas (jesuítas) ou das Câmaras. Se os 

Távoras, filhos da aristocracia, tinham sido supliciados no patíbulo, em 1759, 

como exemplo para a nobreza, como podiam uns simples cavaleiros da Ordem 

de Cristo, militares de segunda linha, mestiços nascidos numas ilhas 

longínquas, afrontar e assassinar os delegados do poder real sem serem, por 

isso, implacavelmente castigados?  

 

                                                           
105 José Romão da Silva 
106 Em 1761, foi provido pela Câmara/governo no posto de capitão-mor do forte de S. Veríssimo da Ribeira Grande 
107 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 27, doc. 67, 29 de Junho de 1763 
108 Idem 
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Assim, as seis horas da manhã do dia 19 de Fevereiro de 1764 surgem 

defronte a vila da Praia as fragatas de guerra “Nossa Senhora da Penha de 

França” e “Nossa Senhora de Nazaré”. Também se encontram, ao largo 

bloqueando a ilha, quatro navios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão que 

receberam a ordem de ficarem “longe da vista de Santiago para darem 

execução de certa diligência de serviço do Rei e que não possam contactar 

ninguém das ditas ilhas ou remeter cartas, nem mandar embarcações miúdas a 

terra sem para isso terem ordem expressas”.  

 

As dez horas do dia 20 desembarcam, nas areias da vila da Praia, o ouvidor 

e o governador com a tropa destinada a Santiago e uma companhia composta 

do destacamento das fragatas régias109. Os altos funcionários escoltados pelas 

tropas metropolitanas dirigem-se, em seguida, à Ribeira Grande mas 

encontram-na abandonada110, “porque todos os cabeças estavam dispersos e 

fugidos sem quererem aparecer no auto de posse”. Apenas no dia seguinte, 

com a chegada do juiz ordinário111 e do escrivão112, é que conseguem realizar a 

cerimónia.113 Logo após a tomada de posse, os dois oficiais camarários são 

enclausurados numa das fragatas, juntamente com o capitão-mor da Praia, 

Gabriel António Cardoso114, que vinha à cidade para falar com o governador.  

 

De madrugada do dia vinte e três, os militares reinois prendem o cónego 

Francisco Robalo de Valdevesso115, em sua casa, e apanham o cónego Nicolau 

da Fonseca da Araújo116, que tentava sair da Ribeira Grande, a cavalo. De 

manhã aprisionam o chantre e vigário geral, Inácio Martins Gordo. Esses 

religiosos são acusados117 de inconfidência por dizerem “mal do rei e do 

ministério do conde de Oeiras”.  

No dia seguinte, o ouvidor geral, escoltado por uma companhia de soldados 

infantes, montados em cavalos da terra (“por conta do impraticável dos 

                                                           
109 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 28, doc. 29, 11 de Abril de 1764 
110 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 28, doc. 27, 30 de Março de 1764 
111 José Romão da Silva servia de ouvidor, governador e tesoureiro dos defuntos e ausentes 
112 Francisco Rodrigues Guerra, homem pardo servia de escrivão da Câmara, da correição, dos defuntos e ausentes, 
da fazenda e da guerra 
113 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 28, doc. 17, 4 de Março de 1764 
114 Cunhado de António de Barros Bezerra de Oliveira 
115 Filho de José Barbosa Martins, nasceu, em Cabo Verde, no ano de 1720. A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 
32, doc. 59, 30 de Abril de 1772.  
116 Outro cunhado de António de Barros Bezerra de Oliveira 
117 Foi acusado pelo letrado e degredado, António Bernardino de Sousa Correia de Sá  
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caminhos”), foi armar um rigoroso cerco “ao principal cabeça e absoluto régulo” 

da ilha, António de Barros Bezerra de Oliveira, que para resistir “consta se fazia 

forte com escravos e vadios na sua fazenda de S. Jorge”. 

No dia vinte oito, “quatro homens bons”118 trazem preso de Pedra Molar o 

“faraó da ilha”119 que é entregue ao capitão da fragata “Nossa Senhora da 

Estrela”. A cinco de Março, esse navio de guerra parte para Portugal, levando 

numa prisão, expressamente condicionada a bordo, três chefes religiosos e 

cinco homens da “governança”.120 Os presos chegaram a Lisboa a 11 de Abril 

de 1764121 e logo foram encarcerados na prisão do Limoeiro.  

 

A sentença foi proferida a 18 de Dezembro e condenou António de Barros 

Bezerra de Oliveira a que fosse levado arrastado preso à cauda de um cavalo 

com baraço pelas ruas de Lisboa, conduzido até ao Rossio ao patíbulo e que aí 

lhe fosse cortada a cabeça e “levada para a vila da Praia onde ficará exposta 

até que o tempo a consumisse”122. 

 

Em Fevereiro de 1765, chegam a ilha de Santiago dois caixotes com as 

cabeças dos réus e foram levadas para o presídio da vila da Praia. No dia 

seguinte juntaram se “todas as justiças e braço militar” e muito povo para 

assistirem ao pregão da sentença do crime proferido pelo ouvidor. Depois 

todos seguiram para a cadeia da Praia onde estavam as cabeças e dali com 

elas para o lugar do delito. Aí perante as tropas, o povo e a nobreza foram 

pregadas as cabeças em postos altos e novamente apregoada a sentença.123. 

 

                                                           
118 Entre eles encontram-se Manuel Gonçalves de Carvalho, reinol, e seu cunhado João Freire de Andrade que irão 
ser os novos régulos da ilha e os cabecilhas do bando dos Freires. 
119 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 28, doc. 13, 2 de Março de 1764 
120 Já a fragata “Nossa Senhora de Nazaré” ficou nos mares de Cabo Verde com o intuito de proteger o ouvidor e os 
outros oficiais régios, receber os presos menos importantes e, sobretudo, esperar os autos da devassa. Segundo o 
ouvidor geral, ela “/.../ teria de ficar na ilha de 20 a 25 ou mesmo 30 dias /.../.” A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 
28, doc. 29, 11 de Abril de 1764. 
121 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 28, doc. 28, 11 de Abril de 1764. 
122 O destino dos outros “réus principais” foi o seguinte: João Coelho Monteiro da Fonseca e Manuel José de Oliveira 
foram enforcados no Rossio e decapitados. Suas cabeças foram levadas para a Praia. José Romão da Silva, Francisco 
Rodrigues Guerra e José Morais foram açoitados e degredados a vida. Gabriel António Cardoso, foi condenado a dez 
anos de degredo para a Índia e a pagar 300 mil réis aos herdeiros de João Vieira de Andrade. O cónego Pedro Cabral 
foi absolvido e Pedro Sanches da Gama morreu na prisão antes do fim do julgamento. A.H.U., Cabo Verde, Papéis 
Avulsos, cx. 28, doc. 48, 18 de Dezembro de 1764; Collecção das Leys, Decretos e Alvarás..., vol. II (1760-1769), p. 
399: “Sentença proferida na Caza da Supplicação, contra os réos comprehendidos na devaça, que Sua Magestade 
Fidelissima mandou tirar pela morte do Bacharel João Vieira de Andrade, sendo Ouvidor nas Ilhas de Cabo Verde, 
Lisboa, MDCCLXIV”.  
123 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 29, doc. 5, 20 de Fevereiro de 1765.  
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Com essa acção a Coroa acabou por decepar todos os poderes locais da 

ilha e destruir o mais poderoso bando de Santiago, arrancando, com esse 

exemplar castigo, o embrião de autonomia que brotava no seio de certos 

“brancos da terra”.124  

Com esse acto de vingança e de reposição da ordem “coloinial”, também, 

desapareceu uma das figuras predominantes do século XVIII cabo-verdiano. 

Figura polémica, sobre a qual difere o juízo nas fontes documentais:  

 

Para os oficiais régios que, em Cabo Verde, com ele esbarraram, ele era o 

“cabeça dos delinquentes”, culpado de várias mortes de oficiais reinois; 

revoltoso, “perverso, perturbador e enredador da Republica”125, “grande 

tratante, ladrão e usurpador” dos bens públicos126, cruel escravocrata e por tudo 

isso a “peste e perversão” da terra santiaguense. Para o Bispo de Cabo Verde 

ele e seus iguais representavam o espírito indómito, soberbo, “arrogante e 

altivo do génio de sua nação”127. Já para uma fonte anónima de 1784, o 

coronel/régulo foi:  

 

“…o maior perito que houve na ilha, era grande filósofo, grande jurista, 

muito curioso na medicina, e tinha rara habilidade para tudo o que se 

aplicava, e com tal facilidade de memória que tudo quanto lia fixava. 

/.../ Era zeloso do culto Divino /…/ muito caritativo e esmoler, a ponto 

de todos os anos mandar buscar remédios para curar os pobres, a sua 

casa parecia mais uma enfermaria da pobreza…”128.  

 

Na minha opinião António de Barros Bezerra de Oliveira é a personagem 

mais representativa da elite cabo-verdiana do século XVIII. Não foi o demónio 

que os oficiais do rei descrevem e nem o anjo que o Anónimo apresenta. Mas 

foi, sem dúvida o “branco da terra”, mais poderoso de sua época, que iniciou 

desde muito jovem uma carreira fulgurante na milícia e na administração local, 

que congregou à sua volta a elite e os vadios, que fez frente aos oficiais régios 
                                                           
124 Não podemos esquecer que é nessa mesma época que rebenta, no Brasil, a revolta conhecida por “Inconfidência 
Mineira” (1789) e que esse país atingiria a independência em 1822. 
125 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 29, doc. 14, 15 de Julho de 1765 
126 A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 28, doc. 36, 4 de Junho de 1764 
127 Opinião que o Bispo de Cabo Verde tinha dos “nacionais das ilhas” de Cabo Verde nos meados do século XVIII. 
A.H.U., Cabo Verde, Papéis Avulsos, cx. 29, doc. 12, 22 de Junho de 1765 
128 António de Barros Bezerra era assim descrito pelo “Anónimo de 1784”: António Carreira, “Conflitos sociais em 
Cabo Verde no século XVIII‖, Revista de História Económica e Social, nº 16, Lisboa, 1985.  
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e que conseguiu governar como régulo/príncipe a sociedade santiaguense 

durante, mais ou menos, dez anos.  

Penso que já chegou a hora de avivar a História da nação cabo-verdiana 

com figuras humanas. Mas, para isso, é necessário iniciar um projecto que 

resgate a memória de homens como António de Barros Bezerra de Oliveira.  

 

 


