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A VILA DE BRAGANÇA,
RIOS E CAMINHOS: 1750-1753
Luciana de Fátima Oliveira*

Resumo: o presente trabalho trata da formação e do desenvolvimento de um
núcleo urbano, localizado na região norte do Brasil, no período colonial, a
saber: a vila de Bragança que estava na extensa capitania do Grão-Pará e
Maranhão e foi fundada em 1753, no governo de D. José I, sob a administração
pombalina, cujo governador e capitão-general, na época era o importantíssimo
Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Para tanto, daremos visibilidade a
efetiva participação de seus habitantes, a importância dos rios e caminhos
que proporcionaram o crescimento e o desenvolvimento da vila de Bragança.
Desenvolvimento o qual estava inserido num período de re-ordenamento
territorial da região e de projetos políticos de poder. Iniciaremos o estudo a
partir da capitania do Caeté e da vila de Souza do Caeté.
Palavras-chave: rios, caminhos, vila de Bragança

Abstract: this work is about training and the development of an urban area, located
in the northern region of Brazil, in the colonial period, namely: the Village of Bragança
who was in the captaincy of the Grão Pará and Maranhão and was founded in 1753,
the government of D. José I, under the Pombal administration, which the governor
and captain-general at the time was the crucial Francisco Xavier de Mendonça
Furtado. To that end, we profile the effective participation of its inhabitants, the
importance of rivers and roads that have brought growth and development of the
Village of Bragança. Development which was inserted in a period of re-land of the
region and political projects of power. We will begin to study from the captaincy of
the Caeté and the village of the Caeté Souza.
Key words: rivers, roads, village of Bragança

A s primeiras vilas fundadas na extensa Capitania do Maranhão e Grão-Pará in-
serem-se, no dizer de Reis Filho (1968, p.79) no segundo período de urbaniza-
ção do Brasil, que corresponde em linhas gerais, aos anos de 1580 e 1640. Se-

gundo o autor, o exame da distribuição espacial desses núcleos urbanos revela uma urba-
nização sistemática da costa norte em direção à Amazônia. Esses núcleos fazem parte de
um amplo plano estratégico de defesa contra a ameaça francesa, que para Reis Filho
(1968), mostraram-se inimigos muito mais sérios e onipresentes do que se pode supor.(REIS
FILHO, 1968, p.81) Foi, portanto um período de penetração e conquista que começou
com a fundação de Cananéia na Paraíba em 1585, passando por Natal em 1599, São Luis
(1612) tomada aos franceses, Cabo Frio em 1615, Belém em 1616, Caeté (atual Bragança)
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em 1634, Cametá em 1635, Tapuitapera (atual Alcântara) em 1637, Gurupá em 1639,
entre outras.

Esses nascentes núcleos urbanos devem ser vistos como parte de uma colonização
em que há a criação de uma ampla retaguarda rural. Esses núcleos funcionavam assim,
muito mais como instrumentos de ação político-administrativa da Coroa na organização
da produção e controle do território. As vilas representavam a presença da Coroa através
do seu preposto, o Donatário que, através do sistema de sesmaria, da fundação e aldea-
mentos e de outras medidas, agiam no sentido de garantir em longo prazo o processo de
territorialização da colônia. No caso da região norte, as especificidades do empreendi-
mento colonial fizeram que, tal como São Paulo, as vilas, fazendas e povoações fossem
relativamente mais modestas.

A fundação da vila de Bragança, que outrora fora vila de Souza do Caeté, se
constituiu dentro de um projeto maior de consolidação do território no início da gestão
do primeiro Ministro Marquês de Pombal1. Todo esse processo vai perpassar por confli-
tos principalmente pela posse dos índios, como também pelas demarcações das terras.
E envolviam os representantes da Coroa, os colonos, os indígenas e os representantes
da Igreja.

O primeiro conflito que envolve o território de Bragança data de 1633, quando a
capitania pertencia a um donatário particular. O conflito ocorre quando Francisco Coe-
lho de Carvalho2, então governador do Estado do Maranhão, tentou usurpar os direitos
do donatário e doou a área da referida capitania do Caeté para seu filho Feliciano Coelho
de Carvalho que chegou a erigir a sede da capitania á margem do rio Piriá, com o nome
de Vera Cruz – região próxima ao Maranhão. Esse acontecimento gerou o descontenta-
mento de seu donatário Álvaro de Souza, herdeiro de Gaspar de Souza que reclamou os
seus direitos ao Rei D. Filipe IV de Portugal. Explicou Lopes (2002)3.

A solução encontrada para o problema da disputa sobre a quem pertencia a capita-
nia do Caeté foi manifestada e resolvida pelo Rei D. Filipe IV. Desta questão, após a
consulta ao seu Conselho4, saiu vencedor de fato e de direito Álvaro de Souza que rece-
beu de volta a Capitania e logo tratou de fundar a Vila Souza do Caeté.

A primeira vila que foi fundada por Álvaro de Souza, a vila de Souza do Caeté,
estava localizada do lado do rio Caeté, que ficava mais próximo ao mar Oceano, ou seja,
sujeito a intempéries do lugar, o que dificultava o acesso e a comunicação com a vila de
Belém. Diante desse inconveniente, o próprio donatário, Álvaro de Souza transfere a
sede da capitania para o outro lado do rio Caeté, o que facilitaria a comunicação com a
vila de Santa Maria Belém do Grão-Pará. (PEREIRA, 1967, p.51).

A Fundação de Novas Vilas
Marquês de Pombal tinha uma visão clara acerca do Brasil como: a ampliação do

número de vilas e sua integração num projeto que aproveitasse as potencialidades dos
territórios até então inexplorados. Os indígenas - esses súditos até então praticamente
ignorados pela Coroa - teriam papel importante nesse projeto de construção e, transfor-
mação da colônia. Esse “projeto civilizador” era uma tarefa considerada difícil, pois o
governador Mendonça Furtado considerava que os colonos portugueses, tanto missioná-
rios como laicos tendiam a ser “um bando de grosseiros, despudorados e gananciosos, de
pouco valor para como divulgadores da civilização”.5 Em 1740, como parte das medidas
civilizadoras, a Coroa enviou colonos açorianos para ajudar no processo de ocupação da
região. As comunidades edificadas de acordo com os códigos de construção vigentes
seriam modelos de um pensamento ordenado e racional com praças regulares e ruas
retas e bem traçadas tal como havia sido feito em Lisboa quando do terremoto de 1755.
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Em 1751, Mendonça Furtado iniciou um levantamento das condições existentes
para determinar onde se poderiam estabelecer novos núcleos urbanos. E em 1753 Furta-
do comunica a escolha da povoação já existente de Souza do Caeté como uma espécie de
laboratório de ensaio. Ali seria erguida uma primeira vila oficial que recebeu o nome de
Bragança. Satisfeito com a retomada da Capitania do Caeté, Francisco Xavier de Men-
donça Furtado comunica ao Rei, ainda em 1753 que, sem perda de tempo, enviou o seu
Ouvidor Geral da capitania do Grão-Pará para tomar posse da capitania, fundando na-
quele sítio uma Vila com o nome de Bragança.

A Vila de Souza do Caeté passou ao domínio do rei, consolidou-se a capitania do
Pará e denominou-se Vila de Bragança, a partir de 17536, antes mesmo da edição do
Diretório. Na verdade, a sugestão do nome – de Bragança, antecede o ano de 1754 como
nos fica evidente na carta escrita por Mendonça Furtado para D. José I, que data de 11 de
outubro de 1753. “(...) me parece que não devia perder tempo em passar as poucas pa-
lhoças que até agora se conhecia pela vila do Caeté, ou a de Souza, fundando naquele
importante e útil sítio uma populosa vila que faço tenção que seja V. Majestade servido se
fundar com o nome de Bragança”.7

O sítio foi escolhido pelo fato de ser próximo do Atlântico embora um pouco afasta-
do da Beira-Mar. Mendonça Furtado comunica a providência que tomou de mandar
para a nova vila trinta casais de açorianos que já estavam em Belém. A existência de um
aldeamento de “gente da terra” (indígenas), segundo o governador, disponibilizaria mão-
de-obra suplementar para os agricultores e ajudaria o transporte de mercadorias para
Belém nas canoas dos próprios índios. Decide ainda a fundação de escola em língua
portuguesa para facilitar a adaptação mútua entre índios e europeus.

A Consolidação da Nova Vila de Bragança

Como já foi dito, a retomada da capitania do Caeté pela Coroa fazia parte de um
processo de territorialização, assim sendo, podemos apresentar para esta questão a posi-
ção importante de análise de Rita Heloisa de Almeida que estamos de acordo, a saber:

É inevitável identificar esta concepção de extensão territorial presente nas estratégias de
ocupação de largas extensões territoriais, percorridas pelos rios brasileiros. Toda uma
legislação foi elaborada para tornar real a transformação de habitações indígenas em “mis-
sões”, e estas em “lugares”, “vilas” e cidades portuguesas (...) (ALMEIDA, 1997, p. 67).

Para a consolidação da vila de Bragança, é fundada a Vila de Ourém, as margens
do rio Guamá, local onde já havia uma fortificação, para melhorar a aproximação e o
escoamento da produção de Bragança rumo a Belém. De Ourém, na beira do rio Gua-
má, o transporte fluvial era possível e rápido. Assim, para ligar Bragança a Ourém, o
governador também mandou erguer um povoado, chamado Tentugal, e um caminho
terrestre de Tentugal a Ourém. Desta forma saindo de Bragança o transporte era feito,
por canoas via rio Caeté, até Tentugal. De Tentugal para Ourém, pelo novo caminho
terrestre, em tropa de animais. Por fim, de Ourém, em pequenas embarcações via rio
Guamá até a cidade de Santa Maria de Belém. Esse caminho era misto, isto é, parte
terrestre, parte fluvial.

É interessante notar que a vila de Ourém foi erigida próxima a uma fortificação e já
com os índios necessários para ajudarem na formação da vila, como para a sobrevivência
dos colonos que para lá foram locados:
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(...) Ao pé da Casa Forte do Rio Guamá, principiando com cento e cinqüenta Indígenas
tomados a diversos Contrabandistas; e nela estabelece uma Escola da linguagem Portuguesa
para a Mocidade. Obtém do ministério algumas famílias e homens solteiros ilheos Angrenses
e Michaelenses para lançar raízes de vivenda nesta povoação (BAENA, 1969, p.161).

Como o território da capitania do Caeté incorporou-se ao território da capitania do
Pará, o novo poder, representante do rei, se dispôs não só a reerguer ou ereger a vila
fisicamente como também aumentar a sua povoação com imigrantes açorianos. Mais
ainda, buscou a integração de Bragança com Belém, via interna, construindo a vila de
Ourém, a margem do rio Guamá, que lhe serviria de entreposto para facilitar o escoa-
mento e comércio de sua produção. Construiu mais: um ponto de apoio onde terminava
a navegação fluvial do rio Caeté, um povoado chamado Tentugal e uma via de ligação
entre Tentugal e Ourém. A todas essas construções chamamos “re-ordenamento territo-
rial”. Convém observar aqui que ao construir vilas ao lado das aldeias indígenas, anteci-
pavam-se as regras que viriam a ser estabelecidas no Diretório dos Índios. Na construção
de Ourém, por exemplo, medida foi posta em prática ao colocar-se o índio junto ao colo-
no branco com o propósito da convivência “harmoniosa” entre eles. A escola de portugu-
ês para índios na vila premeditava a facilidade de comunicação e antecipava igual pro-
pósito no Diretório.

Coube a João da Cruz Diniz Pinheiro, por ordem de Francisco Xavier de Mendonça
Furtado erguer a Vila de Bragança8. Dois anos depois, o referido Ouvidor relata os pro-
gressos da sua empreitada para o Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo.
Informa que levou consigo astrólogos e engenheiros para executar o traçado de uma
estrada entre a Vila Nova de Bragança e a de Vila de Ourém.

Conforme esclarecimento complementar de Nestor Goulart Reis, o traçado da es-
trada entre Bragança e Ourém foi feito pelo engenheiro Galuzzi em 1754, havendo con-
cordância com a afirmação do Ouvidor Diniz Pinheiro quando informa que levou um
engenheiro para tal tarefa. Só que o Ouvidor não informou quem era o engenheiro. É
provável que o Ouvidor se referisse ao engenheiro Galuzzi.

Para a retomada da capitania aos domínios do Rei e ao crescimento e desenvolvi-
mento da capitania do Caeté, puderam contar com os conflitos, que se apresentaram por
diversas vezes, entre os missionários jesuítas e os administradores do rei.

Com a volta da capitania aos domínios reais, outro conflito foi registrado, só que
desta vez os administradores foram mais prudentes e tiveram uma postura diferenciada
comparada aos conflitos já ocorridos. O Governador Mendonça Furtado relatou ao Se-
cretário da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real, novos fatos com rela-
ção à Vila de Bragança. Conta ele que acompanhando os casais de açorianos foi o Ouvi-
dor Geral do Pará, João da Cruz Diniz Pinheiro, encarregado da acomodação dos “ilhe-
os” açorianos na Vila. Foi recebido com desprezo. Os missionários da Aldeia não ficaram
satisfeitos com a Resolução de reerguer o povoado com os novos moradores sob o domí-
nio da Coroa e a proteção Real9 Sobre esse episódio o Ouvidor Geral, João da Cruz Diniz
Pinheiro relata:

(...) De repente me vi acometido pelo missionário da aldeia o Pe. Theodoro da Cruz da
Companhia, que se preza de ter descomposto a todos os capitães mores e pessoas que àquela
vila passaram e não lhes deram sujeição, perguntando-me com voz alterada, porque me tinha
enfadado e que me importava a Aldeia, seu Principal e seus índios e, quem é que ali governava
se eu ou ele, o que vendo vinha encaminhado a obrigar-me rompesse em algum excesso lhe
respondi rindo revestido de uma prudência que se fosse para a sua Aldeia, que vinha engana-
do porque eu não a rezoava nem respondia a quem dizia missa e vestia roupeta (...).10
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João da Cruz Diniz Pinheiro, no mesmo ofício conta mais sobre a atitude dos missio-
nários em relação a vila e a indisposição em aceitar qualquer autoridade naquele espaço.

Estou certo de que estes padres não ao de perceber toda a ocasião que tiverem de se queixarem
de mim não com as verdades mas pelos meios que puderem, não perdoando a testemunhos
falsos e a tudo que a este fim lhe possa fazer conta que e o seu sistema e modo com que cá
vivem, e eu aqui mesmo o experimento e com este mesmo modo é que tem feito tudo quanto
quiseram naquela capitania do Caeté onde esta reformada a nova vila que sendo no seu
princípio populosa a fizeram a ruína sendo eles próprios os que por ultimo mandaram
deitar a baixo com machados as casas do Juiz Ordinário para assim se arruinar de todo o
sempre (...) por ultimo conseguiram seu intuito que era não haver vila naquele Sítio (...)11.

Descontentes os missionários não concederam índios para facilitar os trabalhos do
ouvidor e dos colonos, procurando provocar o Ouvidor para que o mesmo cometesse
algum excesso e, a partir daí, obtivessem algum pretexto de queixa para, desta forma,
dificultar o estabelecimento da nova Vila de Bragança. Demonstrando preocupação, o
Governador mandou para a Vila um destacamento da Guarda Militar para evitar algu-
mas assuadas12 e garantir a concessão dos índios que o ouvidor precisava.

Figura 01: “Planta da vila Nova de Bragança”. Detalhe do “Mappa
dos rios Guarajá e Cayté... Original manuscrito de E. Galuzzi,
do Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro, 1754.

Fonte: REIS, N. Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil
Colonial, p.280.

Os índios solicitados foram cedidos porque a guarda militar estava lá, mas estava
claro que o governador não poderia contar com os jesuítas nunca. Certamente tal episó-
dio permitiu ao governador reflexões sobre mais esta afronta dos missionários e sobre
uma forma firme e eficaz para evitar novos confrontos. E a melhor solução seria excluir –
tirar – os missionários da aldeia de São João Baptista. Isso viria a acontecer em 1755,
abrangendo os missionários jesuítas da aldeia de São João e os outros de todas as ordens
religiosas.
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Em Bragança, o levantamento apresentado conforme planta abaixo, com seu traça-
do xadrez com suas ruas retilíneas, marca o início do planejamento urbano da vila; e
seguirá a orientação que a administração portuguesa adotava para a formação de fre-
guesias e vilas. Roberta Marx Delson frisa: “(...) O xadrez da malha urbana não era ape-
nas um requinte artístico, mas sim uma clara representação da imagem “civilizada” e
“europeizada” que Portugal esperava projetar no interior da colônia (...)”. (DELSON,
1979, p.04).

O desenho da página anterior é cópia da “Planta da Vila Nova de Bragança”, a
margem do rio Caeté, cujo original foi manuscrito pelo Engenheiro Enrico Antonio Galu-
zzi de 1754, conforme apresentado por Nestor Goulart Reis em sua obra intitulada “Ima-
gens de Vilas e Cidades do Brasil Colônia” (2001, p.280). Ao centro da planta, indicada
pela letra A, temos a praça principal com o prédio da Matriz (Nº. 2). Com o número 1,
outra Igreja. Os demais quadradinhos escuros indicam residências.

A estrada anteriormente citada entre Bragança e Ourém, diminuía em um dia o
tempo de viagem de Bragança às margens do rio Guamá, onde se localizava a nova vila
de Ourém. Nas laterais da estrada foram distribuídas as terras para os novos colonos
(casais de açorianos) e, da mata derrubada tirou as madeiras necessárias para a constru-
ção da Igreja, Casa da Câmara e corpo da Vila. Informa que na Vila existiam nove casas
de paredes e cobertura de palha, por isso, mandou estabelecer uma olaria com forno para
produção de telhas, suficiente para cobrir todas as casas e dar lucros. Para levantar a Vila
contou com a ajuda de 25 índios da Aldeia; informa finalmente, que re-ativou a marinha
na costa do mar para a extração de sal.13

(...) Para este efeito levei desta cidade [Belém] a minha custa astrólogos e engenheiro, com
quem pus em execução a idéia de lhe facilitar a comunicação por terra para que se pudessem
servir de bois e cavalos sem o embaraço que causa a navegação dos rios por ser toda de remo
que só se faz a força de muita gente para o que lhe mandei abrir uma estrada por linha reta na
distância de quatro legoas com quarenta palmos de largo, que não só pos franca a comunicação
mas fez mais suave e útil por diminuir um dia dos que se gastavam embarcando. Por esta
mesma estrada de uma e outra parte lhe reparti as terras que se lhe mandavam dar ficando
todos, com a comodidade de terem serventia comum e tirei as madeiras que poderiam ser
necessárias para a construção da Igreja, Casa da Câmara e Corpo da vila que tudo me pareceu
necessário fazer-se por não haver na antiga do Caeté mais que nove casas de paredes e cober-
tura de Palha e uma terra muito indigna que lhe servia e serve de Igreja (...)14.

A confirmação dos trabalhos do ouvidor João da Cruz Diniz Pinheiro é feita pelo
Provedor Mor15 da Fazenda Real da Capitania do Pará, João Inácio de Brito e Abreu, ao
Secretário de Estado da Marinha e Ultramar Tomé Joaquim da Costa Corte Real, confor-
me ofício de 1758. Na descrição da vila, informa que ela era separada da parte onde
ficava a aldeia por um pequeno rio que se atravessava por uma ponte de madeira, que
media sete braças de comprimento por doze palmos de largura. Do lado dos colonos,
existiam cinqüenta e duas moradas e do lado onde existiu aldeia tinham vinte e duas
casas velhas onde moravam os poucos índios que se conservaram naquela povoação.
Entre as casas mais próximas, de um e outro lado, a distância era de trinta braças16 Ainda
do lado dos colonos existia outra Igreja para frente do rio, formosa, coberta de telhas,
com doze braças de comprimento por sete de largura. Era a Igreja da paróquia para toda
a Vila, ao lado da qual existia a casa da residência que acomodava o pároco e o Diretor.17

(...) Para a parte do Norte da mesma vila, está um pequeno canal possuindo de
natureza que chamam de Igarapé que enche com as marés que divide esta vila daquela
parte que algum dia foi aldeia, administrada pelos padres da Companhia a qual esta
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povoada de índios e hoje é uma parte da mesma vila composta de 22 moradas de casas
velhas em que moram os poucos índios que se conservam naquela povoação (...). No fim,
desta parte uma formosa Igreja coberta de telha com doze braças e meia de comprimento
e sete e meia de largo, dividida em três partes: corpo da igreja, cruzeiro com dois altares
colaterais e capela maior com seu altar muito descente em que está colocado o Santíssimo
Sacramento em um belo Sacrário dourado e esta Igreja serve hoje de Paróquia a toda a
vila e ao lado da mesma Igreja para a parte do rio fica a casa da residência que tem
largueza, não só para nela se acomodar o pároco, mas o Diretor, fazendo-se divisão tanto
nas casas como nos quintais delas, ficando um e outro com acomodação para uma gran-
de família e isso com uma pequena despesa18.

Finalmente, pela descrição acima, percebemos que a Vila de Bragança estava for-
mada. Contava ela nesta representação, com um traçado urbano para algumas ruas e
duas praças, duas Igrejas, Casa de Câmara e Cadeia, dezenas de moradias e uma popu-
lação mista, de índios e colonos cada qual no seu lugar. Certamente havia negros e cabo-
clos, mas o documento só fala de indígenas.

Essa representação comparada com as anteriores evidencia atividades urbanas tí-
picas: primeiro a relativas à olaria para produção de telhas; segundo a relativa à marina
para extração de sal e salga de pescados e, por fim uma atividade comercial pela oportu-
nidade de escoamento da produção local para Belém.

O funcionamento da casa da Câmara significa o poder local organizado. É o que
concluímos porque os oficiais da Câmara solicitaram no início de 1761 mais um vigário
para atender o aumento (populacional) da freguesia19. Essa correspondência evidencia
também que a Igreja estava cumprindo o seu papel tanto quanto aos ofícios religiosos
como quanto ao fator de concentração humana na vila. Um detalhe importante é que a
casa do pároco também abrigava o Diretor da aldeia. O diretor, como já foi dito anterior-
mente, é o funcionário que substituiu o Principal depois que os missionários foram exclu-
ídos das aldeias, conforme dispunha o Diretório dos Índios. A convivência de pároco e
diretor deixa claro o entendimento entre aquelas autoridades, muito ao contrário do que
havia antes entre missionários e capitães mores.

Foram inúmeros os desafios e obstáculos pelos quais a vila de Souza do Caeté passou.
A “solução” encontrada pela Coroa portuguesa para a superação dos conflitos inacabáveis
e discórdias foi a tentativa de uma “nova” administração, isto é, a volta da capitania do
Caeté aos domínios do Rei, bem como, um maior desenvolvimento agrícola na região.

Mostremos agora o enfrentamento entre as razões do Estado, corporificadas pelas
autoridades ligadas diretamente ao governador e os valores éticos defendidos pelos mis-
sionários. No caso da constituição da Vila de Bragança a ordem, é, em última instância
emanada do Rei que é representado pelo Governador e pelo Ouvidor Geral, ambos da
capitania do Grão-Pará. A transgressão é praticada pelos Missionários da Companhia de
Jesus que não querem acatar a Resolução de reerguer a Vila. Agora, pela firmeza e deter-
minação da nova autoridade vai prevalecer a razão de Estado. Naquele momento reer-
guer a Vila era uma decisão de Estado e, portanto, a cidade personificava a nova ordem,
a vontade régia segundo os novos princípios vigentes no século XVIII, marcados pelos
ideais iluministas.

Os padres missionários seriam punidos mais tarde com o afastamento das aldeias,
depois com a expulsão da colônia e de todos os domínios de Portugal. Devemos sempre
lembrar que os fatos não se deram isolados, e assim, o afastamento dos missionários fez
parte de uma nova política de tratamento e aproveitamento dos índios no Estado do
Grão-Pará e Maranhão. Puniu-se não somente as transgressões dos missionários jesuítas
da aldeia de São João Baptista, mas todas as transgressões destes missionários contra a
autoridade do Rei e de todos seus domínios, e que iniciou na antiga capitania do Caeté.
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Rios, Caminhos e Muitas Outras Vilas
Se julgarmos pelo grande número de vilas e arraiais construídos no curto período de

1750 e 1777 – era pombalina – o projeto de re-ordenamento espacial da Amazônia foi um
grande sucesso. Cidades como Bragança, Barcelos, Macapá, Guimarães, Óbidos e Maza-
gão fazem parte desse grande processo de europeização da Amazônia portuguesa. É como
se Portugal quisesse se recriar nos trópicos como uma espécie de espelho invertido.

O número de aldeias que existiam no Estado no ano de 1751 não se sabe ao certo,
porém, temos descrito no trabalho de Renata Malcher Araújo o nome das vilas que foram
erigidas tanto a partir de aldeamentos, como as simplesmente criadas, ou como no caso
da vila de Bragança que foi erigida no lugar onde fora a vila de Souza do Caeté, isto é,
onde existira outra. Relação, a saber:

Bragança (1754); Ourém (1754); Santa Ana (1754); Turiassu (1754); aldeia Maracanã
(vila de Cintra, 1755); Trocano (Borba, 1756); Javari (S. José do Javari, 1756); Coaby
(Colares, 1757); Piye (Rebordelo, 1757); Muaná (freguesia de Muaná, 1757); Joanes (Mon-
forte, 1757); Caya (Monsaraz, 1757); M. Jesus (Soure, 1757); Conceição (Salvaterra, 1757);
São José (Mondins, 1757); Anajatiba (Chaves, 1757), Curussá (vila Nova Del Rey, 1757);
Mamayassu (Porto Salvo, 1757); São Caetano (Odivelas, 1757); Araticu (Oeiras, 1758);
Guaracuru (Melgaço, 1758); Arucará (Portal, 1758); Guarimocu (Arraiolos, 1758); Tuba-
ré (Esponsende, 1758); Paru (Almeirim, 1758); Urubuqua (Outeiro, 1758); Gurupatu (Monte
Alegre, 1758); Borari (Alter do Chão, 1758); Santo Inácio (vila Boim, 1758); São José
(Pinhel, 1758); Tapajós (Santarém, 1758); Comaru (vila Franca, 1758); Pauxis (Óbidos,
1758); Mariuá (Barcelos, 1758); Mortigura (vila do Conde, 1758); Piragury (Pombal,
1758); Itacurusá (Veiros, 1758); Aricará (Souzel, 1758); Maturu (Porto de Moz, 1758);
Surubiu (Alenquer, 1758); Nhamundá (Faro, 1758); Pedreira (Moura, 1758); Bararoá
(Tomar, 1758); Cumaru (Poiares, 1758); Araçary (Carvoeiro, 1758); Jahu (Ayrão, 1758);
Câmara (Moreira, 1758); Dary (Lamalonga, 1758); Sumaúma (Beja, 1758); Cavhiana
(Vilarinho, 1758); Guaianazes (Villar, 1758); Arapijó (Carrazedo, 1758); Abacaxis (Ser-
pa, 1759); Anibaré (Silves, 1759); Tefé (Ega, 1759); São Pedro (Olivença, 1759); Tracotu-
ba (Fonte Boa, 1759); Coary (Alvelos, 1759); Urauá (Alvarens, 1759); Maturá (Castro
Avelãs, 1759). (MALCHER: 1989, p. 304-305).

Figura 02: Mapa das principais vilas da região do Grão-Pará, Maranhão e Rio Negro no Século
XVIII. Arquivo Público do Pará.
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Baseada nas monções daquele território pode-se constatar no mapa acima as rotas
estratégicas, de ocupação que propunham a formação de vilas, aldeias e até fortificações,
e que estavam próximas aos cursos fluviais – dos rios, como também próximo do litoral.
No entanto, a escolha do terreno para a formação desses sítios não se restringia apenas a
proximidade do rio ou do mar, mais outras exigências como: as condições climáticas, a
fertilidade da terra e os recursos naturais para serem aproveitados, com também propícia
a defesa, entre outras observâncias necessárias. Os rios podem afirmar, foi o caminho da
expansão e da consolidação do território do Grão-Pará.

Desse período encontramos hoje cidades que tiveram suas origens na transforma-
ção de aldeias de catequeses em povoados e vilas. Como exemplos, podemos citar: Aldei-
as de Abacaxi deram origem a Vila de Serpa, hoje denominada Itacoatiara. Aldeias de
Tapajó, na foz do Tapajó, deram origem a Santarém. No rio Xingu, Aldeias de Muturu
originaram Porto de Mós. Na região dos furos (entre a foz do Xingu e Belém), Aldeias de
Mortiguara deram origem a Vila do Conde (SERAFIM LEITE, 1993, p. 253-254). No caso
de Bragança, o que a originou foi a vila já constituída de Souza do Caeté e a incorporação
da aldeia de São João Baptista como parte da cidade.

Notas
1 Sebastião José de Carvalho e Melo – primeiro Ministro de D. José I e meio irmão de Francisco Xavier de

Mendonça Furtado (Governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão, após 1750.
2 Francisco Coelho de Carvalho, fidalgo, cavaleiro da Ordem de Cristo, foi alcaide mor da cidade de São

Luis do Maranhão com poderes de Capitão Geral e Governador do Estado.
3 Mais sobre o tema ver: ABREU (1963); CRUZ (1973); FLEIUSS (1925); MEIRELES (2001); LOPES (2002);

HOLANDA (1997).
4 AHU: Documentos avulsos: Doc. 0035 Cx. 01: Carta Régia (capitulo) de D. Filipe III para o Conselho da

Fazenda, 05/04/1634.
5 Francisco Xavier de Mendonça Furtado – Governador e capital-general da Capitania do Grão-Pará e

Maranhão e meio irmão de Marquês de Pombal.
6 Esse nome foi escolhido por sugestão do governador Mendonça Furtado para homenagear a dinastia do

Rei Dom José I
7 AHU: Documentos avulsos: Doc. 3251 Cx. 35. Carta do governador e capitão-general do Estado do Maranhão

e Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado para o rei [D.José I], 11/10/1753.
8 AHU: Documentos avulsos: Doc. 3454 Cx. 37: Ofício do Ouvidor geral da Capitania do Pará, João da Cruz

Dinis Pinheiro, para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real, 30/09/
1754.

9 AHU: Documentos avulsos: Doc. 3439 Cx. 37. Ofício do [Governador e capitão-general do Estado do
Maranhão e Pará], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para o [Secretário de estado da Marinha e
Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real. 10/09/1754.

1 0 AHU: Documentos avulsos: Doc. 3454 Cx.37. Ofício do Ouvidor Geral da Capitania do Para, João da Cruz Diniz
Pinheiro, para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real. 30/09/1754.

1 1 Ibid.
1 2 Conflitos, algazarras de um grupo de pessoas.
1 3 AHU: Documentos avulsos: Doc. 3838 Cx. 42: Auto das cartas do Ouvidor geral e intendente da Capitania

do Pará, João da Cruz Dinis Pinheiro, para o [secretário do Estado e Negócios Estrangeiros e da Guerra,
conde de Oeiras, Sebastião José de carvalho e Melo], 06/10/1756.

1 4 Ibid.

1 5 Provedor Mor: autoridade responsável pelos impostos e taxas cobradas pela Coroa portuguesa.

1 6 Uma braça mede hoje 2,2 metros pelo que 30 braças equivalem a 66 metros.

1 7 AHU: Documentos avulsos: Doc. 3987 Cx. 44: Ofício (cópia) do juiz de fora [e provedor da Fazenda Real da
Capitania] do Pará, João Inácio de Brito e Abreu, para o Secretário de estado da Marinha e Ultramar, [Tomé
Joaquim da Costa Corte Real], 20/10/1758.



197197197197197 Revista Mosaico, v.1, n.2, p.188-197, jul./dez., 2008

1 8 Ibid.

1 9 AHU: Documentos avulsos: Doc. 4703 Cx. 51. Ofício do [Governador e capitão-general do Estado do Pará e
Maranhão], Manuel Bernardo de Melo de Castro, para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, 21/11/1761.
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