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A delio T orres N eiva

a ribeira grande ou
cidade velha de Santiago
de cabo verde
Patrimonio Mundial da Humanidade

1. A Cidade Velha, patrimonio mundial da humanidade1
A 26 de Junho de 2009, a Cidade Velha, bergo da nacionalidade
de Cabo Verde, primeira cidade europeia nos Tropicos, entreposto de
escravos e sfmbolo da cultura crioula, foi considerada pela UNESCO
Patrimonio Mundial da Humanidade. Foram duas decadas de invests
gagao e de esforgo transversais de governos, autarquias e populagoes.
Esta caminhada comegou quando Santiago se assume como a primeira
cidade construida por europeus nos Tropicos. A partir daf, a Cidade
Velha foi-se revelando como porto de trafico dos escravos, genese do
homem crioulo e foco de luta dos senhores de entao pelo controle do
Atlantico.
A primeira vez que se desenhou uma candidatura foi em 1992,
durante a reuniao da Unesco em Santa Fe, nos Estados Unidos. Mas
nessa altura, apesar do seu valor historico que nao estava em discussao,
a Cidade Velha nao reunia criterios para a sua inscrigao no catalogo do
Patrimonio Mundial, pois nao apresentava um piano estrategico de
protecgao ou de gestao do local, exigencia incontomavel para a UNES
CO.
Depois de 1992, varios trabalhos de investigagao foram levados
a cabo, procurou-se salvaguardar e restaurar os edificios mais emblematicos da Cidade Velha, como a Fortaleza Real de S. Filipe, o Convento de S .Francisco, a Se Catedral, a Igreja de Nossa Senhora do
Rosario, a praga central e o Pelourinho. Ao mesmo tempo varios tra
balhos universitarios levados a cabo por historiadores e investigadores
eram publicados. No ano 2000, o arquitecto Siza Vieira envolve-se
1 Estes dados foram extraidos do jom al ‘A SEMANA, Destaque Especial\ de 3 de Julho
de 2 0 0 9.
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directamente no projecto e comega a coordenar o trabalho da recuperagao do patrimonio edificado.
Em 2004, a HPC apresenta a candidatura da inclusao da Cidade
Velha na lista indicativa das candidaturas ao patrimonio Mundial da
Humanidade. Dois anos depois, em 2006, o Ministerio da Cultura envia uma carta a UNESCO para formalizar um novo pedido da inscrigao da Cidade Velha como Patrimonio Mundial que foi aceite. A
partir dai formou-se uma comissao para preparar a candidatura.
Em Janeiro de 2008 o trabalho estava concluido e em Margo, a
UNESCO decide enviar uma missao do ICOMOS - o Conselho Internacional de Monumentos e Sitios —, uma associagao civil nao govemamental, sediada em Paris, ligada a ONU, atraves da Unesco. Um ano
depois o ICOMOS deu o seu parecer positivo, apresentando apenas
dois aspectos tecnicos que, entretanto, foram resolvidos.
O Comite da UNESCO reuniu-se em Setembro e anunciou a
aceitagao da candidatura da Cidade Velha.
Os argumentos apresentados foram os seguintes: antes de mais,
o facto de a Cidade Velha ter sido um laboratorio de experimentagao
de novas especies, de relagoes sociais, de expressoes culturais que se
projectariam no Novo Mundo. Efectivamente foi aqui que os europeus
introduziram a farinha de trigo, as laranjas, os figos, a vinha; a cultura
da cana do agucar que viria a ser fundamental para o financiamento da
expansao europeia; de Africa chegaram o inhame, o feijao afficano e o
milho que partiram para a America, do outro lado do Atlantico; das
Americas, vieram a mandioca, o milho, a papaia e a manga.
Noutra vertente, a candidatura elencou valores como a lingua
crioula e as manifestagoes culturais, como a musica, a danga, as lendas,
as crengas populares, os contos, os proverbios e as anedotas. Para
Charles Akibode, coordenador cientifico da candidatura, foi a partir
da Cidade Velha que comegou a participagao dos africanos na construgao do Mundo Atlantico.
“a Cidade Velha
Quanto ao patrimonio monumental, a Cidade Velha impoe-se
impoe-se por
por uma serie de monumentos religiosos de indiscutivel valor historico
uma serie de
e arquitectonico:^ a igreja do Rosario (com a sua capela gotico-manuemonumentos reli- lina, a unica na Africa sub-Sariana), a Igreja / Convento de S. Francis
giosos de
co, a Capela de S. Roque, a Igreja / Hospital da Misericordia, o Colegio
indiscutivel valor dos Jesuftas, as capelas de Santa Luzia e de S. Pedro, a Ermida do Mon
historico e
te Alveme - monumentos que embora em ruinas, revelam a grandeza
arquitectonico”
arquitectonica da Cidade Velha.
A Fortaleza Real de S.Filipe e um conjunto de pequenos fortes
de vigia e muralhas situados no litoral testemunham o caracter de cidade fortificada que a Cidade Velha era. A acrescentar o famoso Pelourinho - simbolo do poder real e lugar de punigao dos escravos.
Com a Cidade Velha mais dez monumentos foram classificados
estes anos pela UNESCO. Com esta classificagao sobem a 890 os monumentos classificados pela UNESCO como memoria da humanidade
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2. As memorias de uma cidade esquecida
A Cidade Velha foi o bergo da cultura e da nagao Cabo'Ver'
diana. Efectivamente ela e a primeira cidade capital de^Cabo Verde, a
primeira cidade mandada construir pelos europeus na Africa Subsariana e a sede do primeiro bispado da costa ocidental africana, a diocese
de Santiago de Cabo Verde.
Como diz Daniel Pereira,2 “a Cidade Velha nao foi apenas um
entreposto de venda de escravos. Foi algo de mais importante no con'
texto da mundializagao desencadeada pela abertura da autO'estrada
do Atlantico, de que ela era a grande estagao de servigo^ sem a qual a
viagem em busca do caminho marftimo, e nao so, para a India ficaria a
meio. Funcionou como centro de “formagao” e de “transformagao”.
Como porto maritimo de passagem obrigatoria, Cabo Verde
iria revelar'Se de grande importancia no prosseguimento das viagens
mais para o sul do oceano Atlantico, na busca do caminho Maritimo
para a India.
Em 1497, a armada de Vasco da Gama, a caminho da India,
langou ancora na vila da Praia (Santiago) para se abastecer em vfveres
e agua.
Em 1500, Pedro Alvares Cabral, a caminho do Brasil, fez escala em Cabo Verde, da mesma forma que ja antes, em 1498, Cristovao
Colombo, durante a sua 3- viagem, passou por Ribeira Grande.
Por sua vez, Sebastiao El Cano, que prosseguiu a viagem de
circum-navegagao, apos a morte de Fernao de Magalhaes nas Filipi'
nas, so teve a certeza de que tinha dado a volta ao mundo, quando
avistou Cabo Verde, vindo do sul, onde se deteve em 1522.
A ocupagao humana da antiga Ribeira Grande teve o seu infr
cio em 1462. A vila organizou-se inicialmente em tomo da zona por'
tuaria, prolongando'Se para a zona anterior ao longo do vale. Foi-se
desenvolvendo depois para ambos os lados da plataforma costeira.
Nos meados do seculo XVI (1545) um piloto portugues anonimo
descreve a cidade como tendo mais de 500 fogos (cerca de 2500 habitan'
tes), com “boas casas de pedra e cal”, onde habitavam inumeros fidalgos
portugueses e castelhanos”.3 Neste ano, citam os documentos a erecgao
da igreja «ja de Nossa Senhora da Conceigao, na Ribeira Grande».
Era uma cidade bastante importante, pois o contador Andre
Rodrigues, em carta, datada de 1549, enderegada ao rei D. Joao III,
lamenta-se por o monarca muito pouco se lembrar da ilha de Santiago,
quando ela merecia que se lembrasse mais dela pois “ela, tirando a ci'
dade de Lisboa, nem duas cidades do Reino medem tanto como ela,
porque vai em crescimento” por causa da navegagao para o Brasil, o
Peru, as Antilhas e S. Tome”.4
2 Estes, D aniel Pereira, “A importdncia historica da Cidade Velha”, 2004 f>. XIV.
3 “N avigation de Lisbonne a Sao Tome p ar un pilote portugais anonyme (vers 1545)”.
4 P. Antonio B rasio, M onum enta M issionaria A fricana, 2- serie, vol. II.
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O seii monumento mais emblematico e o Pelourinho, cuja datagao desconhecemos, mas que podemos referenciar por 1512, pois nessa altura existia ja uma Camara de Deputados. E construido em marmore branco de capitel lavrado ao estilo manuelino, era o simbolo da
justiga real e lugar de execugao dessa justiga, mas tambem simbolo dos
privilegios da terra e das liberdades das gentes. Era ali que funcionava
o mercado dos escravos.5
Exposta como estava, a Cidade Velha teve que construir um
sistema de defesa, construindo para isso a Fortaleza real de S. Filipe ou
simplesmente a Fortaleza. Foi mandado construir por D. Filipe II de
Espanha e I de Portugal, motivo por que se chama Fortaleza Real, no
alto da Achada de S. Filipe, a 120 metros a cima do nivel do mar. O
imcio da construgao foi em 1587, apos os violentos ataques feitos a
cidade pelo Corsario ingles Francis Drake, em 1578 e 1585. O seu
construtor foi o arquitecto Joao Nunes, com o auxilio do engenheiro
italiano Filipe Tercio, sendo a sua construgao iniciada depois de 1585
e concluida em 1591.
Tinha uma cisterna e armazens de polvora e munigoes de guerra
e aposentos para as tropas. No norte e oeste tinha um muro de 480
palmos. A sua construgao deve ter levado cerca de seis anos, com a
utilizagao de muita mao de obra escrava.
“Do conjunto
Do conjunto faziam parte sete pequenos fortes, para alem da
faziam parte sete grande fortaleza.
pequenos fortes,
A fortaleza foi tomada de assalto em 1712 por corsarios ffancepara alem da
ses, comandados por Jacques Cassard que, de seguida, saquearam toda
grande fortaleza.” a cidade.
Foi reconstruido na segunda metade do seculo XVIII e nos anos
1960, 70 e 90 passou por obras de conservagao e restauro, primeiro entre
1968 e 1970 e mais recentemente em 1999. Esta ultima registou-se no
ambito do piano de recuperagao da Cidade Velha, uma iniciativa do
Ministerio da Cultura de Cabo Verde, coordenada pelo arquitecto portugues Siza Vieira, com recursos da Agenda Espanhola de Cooperagao
Intemacional.
Na antiga Cidade Velha havia cerca de 24 vestigios de igrejas,
capelas e ermidas. Hoje, porem, so temos vestigios da igreja de Nossa
Senhora do Rosario, do convento e igreja de S. Francisco, das ruinas
da Se e da igreja de S. Roque.
Ruinas da Se Catedral: o imcio da construgao e de cerca de
1556, data do episcopado de D. Frei Francisco da Cruz, responsavel
pela construgao de varios outros edificios religiosos, como o Pago Epis
copal, de que ja nao temos vestigios. As obras terao sido suspensas por
volta de 1592, ficando suspensas durante cerca de 130 anos, pois a
construgao so ficaria concluida por 1700. Logo a seguir, em 1712, foi
saqueada pelos corsarios franceses, comandados por Jacques Cassard,
que a deixaram bastante danificada e pilharam parte do seu espolio.
5 D aniel Pereira, o.c.
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Ainda hoje estas rumas sao um testemunho impressionante a lembrar
as proporgoes colossais da catedral.
Igreja de Nossa Senhora do Rosario e um dos edificios mais
antigos da Cidade Velha e de todo o Cabo Verde. A sua beleza e estado de conservagao sao excepcionais, pois tera ja mais de 500 anos.
Construfda a partir de 1485, no principio tera sido uma capela gotica
de estilo manuelino. A chave da sua abobada tern um selo que representa a cruz da coroa real portuguesa. Depois foi ampliada e coberta de
azulejos e ostenta pedras tumulares do tempo dos Filipes de Espanha,
de antigos senhores nobres que viveram na ilha de Santiago. Foi nesta
igreja que pregou o P. Antonio Vieira, na sua passagem de Portugal
para o Brasil.6
Nossa Senhora do Rosario era a padroeira da Confraria dos
homens pretos da Cidade, que teriam mandado construir a Igreja.
Igreja e Convento de S. Francisco: foram mandadas construir,
depois de 1640, por uma rica proprietaria, natural da ilha de Santiago,
chamada Joana Coelha, que doou os terrenos. Durante muito tempo
deu guarida aos ffades Capuchinhos. Ali chegou a funcionar uma escola. Em 1754 um grande temporal arruinou parte do convento, tendo
o convento sido abandonado a partir do seculo XIX.

“Igreja de Nossa
Senhora do
Rosario e
um dos edificios
mais antigos da
Cidade Velha
e de todo o
Cabo Verde.”

3. As origens da Ribeira Grande
Estamos bastante bem informados sobre as origens e os primeh
ros tempos da Ribeira Grande. As investigagoes levadas a cabo por
uma equipa de investigadores, coordenados por Maria Emilia Madeira
Santo, deixou-nos obras de grande base cientifica, como sao os tres
volumes da obra monumental “Historia Geral de Cabo Verde” e “Historia Concisa de Cabo Verde”. Estes volumes juntamente com a colectanea de documentos da Monumenta Missionaria Afficana, 2- serie,
do P. Antonio Brasio sao fontes de consulta obrigatoria. A estas fontes
recorremos e seguimos de perto.7
Elevada a cidade, aquando da instituigao do bispado Cabo Verde em 1533, a Ribeira Grande foi desde a sua fundagao a capital do
arquipelago e um centro socio-economico, administrativo, militar e
eclesiastico.
No conjunto das ilhas, Santiago era a que oferecia mais possibilidades para se desenvolver: tinha bons portos e contava com boas
6Antonio Brdsio, O P. Antonio V ieira e as M issoes de Cabo Verde, In Portugal em
A frica, 2- serie, ano III, ng 17, 1946.
7H istoria Geral de Cabo V erde3 vol., 1995, Centro de Estudos de H istoria e C artografia
A ntiga, Centro de Investigagao Cientifica e Tropical, Instituto N acional da C ultura de
Cabo Verde. H istoria Concisa de Cabo Verde, coordenagao de M aria Em ilia M adeira
Santos, M aria M anuel Ferraz Torrao e M aria Joao Soares. Lisboa—P raia 0 7. Instituto
de Investigagao Cientifica e Tropical e Instituto da Investigagao e do Patrimdnio
C ulturais.
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“E com a
capitania de
Antonio de Noli,
com sede na
Ribeira Grande
que se inicia a
colonizagao.”

nascentes de agua doce. E com a capitania de Antonio de Noli, com
sede na Ribeira Grande que se inicia a colonizagao. Os primeiros povoadores estabeleceram-se num vale profundo e verdejante, com agua
corrente em abundancia e um razoavel porto de mar, a volta do qual
se vai desenvolver a vida da ilha.
A carta regia dos privileges aos povoadores de Santiago de 12
de Junho de 14668 afirma expressamente que havia quatro anos que D.
Fernando comegara a povoar a tal ilha, o que nos faz retroceder a
1462. Ha quern afirme que em 1461 ja a ilha de Santiago era colonizada por famflias algarvias conduzidas por Antonio de Noli, Diniz Eanes
e Aires Franco.9 De qualquer maneira, em 1462 o rei de Portugal criava na ilha de Santiago duas capitanias: a dos Alcatrazes, situada no
lugar hoje chamado Baia e a da Ribeira Grande, hoje, Cidade Velha.
A dos Alcatrazes doada a Diogo Gomes teve duragao breve por os
terrenos serem improprios para ser habitada, passando em 1515 para a
Cidade da Praia Negra, hoje cidade da Praia. Bern mais importante se
tomou a capitania da Ribeira Grande, doada a Bartolomeu de Noli,
irmao do descobridor, pois tinha abundancia de agua, vegetagao luxuriante, duas encostas e reunia condigoes para se tomar a capital daquelas terras.
Em 1462, a pedido dos primeiros povoadores, chegaram alguns
casais algarvios, a quern foram feitas promessas e prometidos privileges.
Faltam-nos os documentos que nos permitam acompanhar de
perto a evolugao da Ribeira Grande nos alvores de Quinhentos, mas os
elementos que temos permitem-nos identificar em 1497 10 “uma Ca
mara a funcionar e o anuncio da construgao do hospital, a cujo administrador caberia arrecadar e gerir os bens dos que morressem sem testamento ou herdeiros conhecidos”. “Nao ha referenda ao numero dos
moradores nos primeiros 50 anos da historia de Cabo Verde, mas os
dados fomecidos pelo corregedor Pero de Guimaraes em 1513, levam
a crer que o crescimento da populagao foi lento. Em meados de Quinhentos, segundo o Piloto Anonimo, a Ribeira Grande contava com
“casas de pedra e cal habitadas por infinitos cavaleiros portugueses e
castelhanos, e tendo mais de quinhentos fogos” que a avaliar pela reduzida area ocupada pela cidade, sugere um movimento bastante
concentrado”.11 (A uma media de sete individuos por cada fogo teremos mais de 3500 almas, cifra bastante significativa para a epoca).
Meio seculo apos o imcio do povoamento, a importancia do porto da Ribeira Grande e ja afirmada pelos oficiais da Camara que em
1512 afirmam ser de escala para os navios de Sao Tome, Brasil, Mina
e Guine.12 A Coroa dota a vila de infra-estruturns minimas para fisca8 A. B rasio. M M A. 2- Serie I, vol., p. 584.
9 Mendes Correia, U ltram ar Portugues. llhas de Cabo Verde, p. 128.
10 A. Brdsio, MMA, II Serie, vol. I, p. 58 4 .
11 Viagem de Lisboa a S. Tome, escrita por um piloto anonimo, p. 26.
12 A . Brdsio, MMA, 2- serie, II vol., 25 de Outubro de 1512, p. 56.
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lizar essa movimentagao. Boa parte da navegagao que demandava a
Costa da Guine partia da Ribeira Grande, onde no regresso eram cobrados os impostos.
Em meados do seculo XVI vivia-se na Ribeira Grande um ambiente de prosperidade, conforme consta de uma carta dirigida ao rei
pelo contador e rico armador Andre Rodrigues dos Mosquitos em que
diz que “tirando a cidade de Lisboa nem duas cidades do Reino rendem
tanto quanto ela que vai em crescimento”,13 ou esta outra do deao da
Se em que diz que “o estado desta terra e estar muito rica em grande
maneira”.14 Isso nao impede que a Ribeira Grande seja uma pequena
povoagao, devido a sua situagao geografica que nao facilitava a sua
expansao. As descrigoes que existem dessa epoca apresentam-na entre
montes e rochedos, com o mar em ffente, dividida pela ribeira de Ma
ria Parda e dotada de “um porto grande mas pouco limpo e seguro dos
ventos”.15
O crescimento da populagao levou ao aumento do espago urbano na margem direita da Ribeira de Maria Parda, onde nasceram os
bairros de S. Pedro e S. Bras. No primeiro moravam os sobrados mais
opulentos dos vizinhos e oficiais regios, pelas ruas paralelas de S. Pedro
(ou direita), Banana e Carreira. O Bairro de S. Bras, situado no alto de
um rochedo “desposto sobre o mar”, a ocidente da baia, era o sftio mais
sadio da cidade.16 Em tomo da Se foi-se formando o bairro de S. Sebastiao, o mais recente da Ribeira Grande, situado num alto a leste da
Baia. Acima dele, foi erguido por volta de 1593 a fortaleza de S. Filipe,
residencia dos governadores. Alem destes quatro nucleos, a Ribeira
Grande tinha bairros perifericos que acolbiam brancos nobres e “pretos libres”, forros e marinheiros desempregados.
Em 1466 chegaram os primeiros escravos provenientes sobretudo da Africa. Eram escravos, na sua maior parte da Guine, mencionando-se entre eles Balantas, Papeis, Bijagos e tambem alguns Felupes e
Jalofos. Nesse mesmo ano, D. Fernando fazia seguir para as ilhas de
Cabo Verde sacerdotes destinados a evangelizagao dos negros.
Em 1513 a Ribeira Grande tinha 162 habitantes, 53 brancos, 15
negros e 12 padres. Deste numero sao exclufdos os escravos que deviam ser ja em grande numero, pois o mesmo historiador afirma que
em 1549 a populagao conjunta da Ribeira Grande e da Praia Negra
somava 15.707 habitantes. Data tambem desse ano a Carta de privilegios da vila da Ribeira Grande que Ribeiro Vilas considera a verdadeira carta organica da ilha de Santiago17, dando a ideia que entao esta
cidade tinha ja comercio com a metropole, Agores, Madeira, Canarias

“Em meados do
seculo XVI
vivia-se na
Ribeira Grande
um ambiente de
prosperidade”

“Em 1513 a
Ribeira Grande
tinha 162
habitantes, 53
brancos, 15
negros e 12
padres.”

13A. Brdsio, o. c., II vol., p i 95 - 2 7 de M argo de 1549.
14 A. Brdsio, o. c., II vol., p 4 0 8 - 9 de Dezembro de 1548.
15A. Brdsio, o. c., IV vol., p. 209.
16 A. Brdsio, o. c., TV v o l, p. 455 Ribeira Grande, vida urbana, genjte, mercdncia e
estagnagao in H istdria Concisa de Cabo Verde, p. 209-210.
17 H istdria Colonial, 1938, Tomo I, p. 114.
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e Costa da Africa, bem como a grande variedade de “pegas” que ali ja
existia: brancos, mouros, negros e mestizos.
A prosperidade material da Ribeira Grande ficou a dever-se a
tres factores: o comercio dos escravos, a exploragao agricola que possibilitara a criagao de gado para consumo local e para a exportagao e
cultivo da urzela, ao tempo famoso corante vegetal.
“Dos escravos
Dos escravos vindos do Continente Africano, alguns eram en>
vindos do
pregados nos trabalhos agricolas da ilha, mas a maior parte rumava
Continente
para o Brasil e Antilhas, onde a esperanga do lucro dos negreiros era
Africano, alguns muito tentadora. Embora o trafico humano tenha perdurado ate meaeram empregados dos do seculo XIX, foi no entanto no seculo XVI e XVII que Santiago
nos trabalhos
registou o movimento esclavagista mais significativo.
agricolas da ilha”
Em 1514 e 1516 surgiram as primeiras normas relativas ao baptismo dos escravos a bordo dos navios negreiros, de passagem em Sam
tiago.
Nos primordios dos seculos XVI aumentou consideravelmente o
povoamento da ilha de Santiago: a Ribeira Grande tinha-se tornado a
primeira cidade dos tropicos, ponto de passagem para as armadas que
demandavam terras de Vera Cruz e albergava bom numero de cristaos.
O trafico humano, apos uma primeira fase, particularmente intensa e brutal, diminui consideravelmente no seculo XVIII, permitindo melhor atengao por parte da Igreja. Em Santiago fazia-se a selecgao
dos escravos chegados da Guine: uns desembarcavam e eram distribm
fdos pelas ilhas; outros eram “mercadoria em transito” a caminho das
Americas. A Igreja preocupava-se com o baptismo deles: na mentalidade desse tempo quase nao se fazia preparagao, para os escravos em
transito. O baptismo era administrado em grandes grupos, tanto a bon
do como em terra, perante a impaciencia do comandante ansioso por
prosseguir viagem. Com os escravos destinados as ilhas o modo de proceder era diferente: deviam ter uma catequese de seis meses. Existiu
um projecto de construir na Ribeira Grande uma casa destinada a
evangelizagao dos escravos. Para os adultos de mais de doze anos, o
Baptismo era livre.
A protecgao dispensada pela Igreja aos escravos comegava a dar
os seus frutos: uma a lei de 1684 refere-se a situagao dos escravos a
bordo dos navios, mas nenhuma lei protege os escravos dos maus tratos do comandante ou dos feitores.18

4. Uma cidade, encruzilhada de povos e culturas
Em 1513, numa carta dirigida ao rei o Corregedor Pedro Guimaraes, informava que na vila da Ribeira Grande “os vizinhos, homens
honrados brancos sao cinquenta e oito moradores. E os vizinhos negros
sao dezasseis. E os que ora sao estantes estrangeiros, naturais de vossos
18A. Brasio, o. c., 2- Serie, Vol. V I, p. 511.
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reinos sao cinquenta e seis. E quatro mulheres brancas solteiras. E tiegras umas dez e assim esta gente outra forasteira que logo nos navios
que aqui estavam se partiram. E Clerigos com o vigario da dita ilha, sao
doze, frades tres, entre os quais sao dois pregadores”. Por este pequeno
excerto podemos ver que o oficial regio divide a populaqao em grupos
bem definidos: os vizinhos, os estantes, as mulheres solteiras, os religk>
sos e a populaqao flutuante que ele designa por “gente forasteyra”. Sao
excluidos da relaqao certas categorias de pessoas entre os quais os escravos que representavam o grupo maioritario da populaqao do arquipelago.19 Quarenta anos depois, em 1555, Francisco de Paiva, tabeliao
publico e judicial, informa que a cidade ja tern “passante 500 vizinhos”,
numero comprovado por outras fontes.
Com o primeiro grupo de pessoas nascido logo apos a descoberta
da ilha de Santiago, a Ribeira Grande fazia parte da capitania doada a
Antonio de Noli que at se estabelece em 1462 com alguns familiares e
homens vindos do Algarve e Alentejo. A sua posiqao geografica e os
privilegios concedidos atraem facilmente portugueses, castelhanos e
genoveses, de diferentes origens sociais e culturais. Depois, vem os
aventureiros, os degredados, os escravos, os pequenos mercadores, os
“Esses homens,
homens do mar, os fidalgos do Reino. Esses homens, juntamente com
juntamente
com
um grupo restrito de “pretos livres”, sustentados pelo trabalbo de mi'
um
grupo
restrito
lhares de escravos, ergueram em menos de um seculo a pequena cida'
de que se tomou o centra de um comercio florescente de escravos e de “pretos livres”,
produtos afficanos. Em 1513 os vizinhos eram ja 114 e 40 anos depois sustentados pelo
trabalho de
Francisco de Paiva, tabeliao publico e judicial fala ja de 500.20
milhares
de
A populaqao de Ribeira Grande era formada por escudeiros, caescravos,
valeiros, criados do rei e mesmo fidalgos, que ali chegavam na esperanqa
ergueram em
de enriquecer rapidamente, atraves do comercio com a costa africana.
menos
de um
Mas ali chegavam tambem aventureiros, degredados, pequenos mercaseculo
a
pequena
dores e homens do mar, para ja nao falar nos milhares de escravos.
cidade”
Moradores'vizinhos eram os homens que at se estabeleceram
com suas mulheres, aquando do povoamento de Santiago e ai adquiriram bens. Depois, com o aumento da populaqao e a primeira geraqao
dos “filhos da terra” aparece uma distinqao entre moradores e vizinhos.
Moradores eram os naturais ou os individuos vindos de fora que casaram ou viveram mais de quatro anos nela. Vizinho seria o morador
abastado, proprietario de casas ou terrenos no perfmetro do concelho.
Armadores'mercadores eram os moradores ricos que vieram a
govemar a cidade durante o seu perfodo florescente. Controlavam as
Camaras e as Confbarias, nomeadamente a da Misericordia. O seu estatuto proporcionava-lhes o privilegio de comerciar com a costa da
Guine. Aqueles vizinhos que nao tinham meios para armar navios,
recebiam as mercadorias africanas atraves de encomendas feitas a an
madores. Era desse modo que os moradores da capital das ilhas se abas'
19ANTT CC, 1-12-120, 22 de M aio de 1513.
20A. Brasio, o.c., 2- serie, vol V, p. 99, 2 9 de Janeiro de
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“Foi a posigao
geografica de
Cabo Verde que
o fez ponto quase
obrigatorio de
navegagao,
entreposto
comercial, ponto
de passagem de
mercado e
carregamento de
escravos”

teciam de escravos, milho e outros produtos resgatados na Costa, para
uso proprio ou para os vender aos estrangeiros de passagem pelo porto.
Alem disso havia a populagao flutuante.
Centro de importagao de mercadorias europeias a serem repatriadas para os Rios da Guine e destes para Portugal e Castela, Santia
go tomou-se elo de ligagao entre a Costa da Guine e a Peninsula Iberica. A descoberta das Antilhas e do Continente Americano (ambas
necessitadas de mao de obra dos escravos) acrescenta a Santiago uma
fungao de entreposto. A ilba para alem de ser uma via de acesso a
Guine torna-se tambem um entreposto de mercado de escravos para o
Novo Mundo. Muitos mercadores de Lisboa e Sevilha, com interesses
nas Indias do Atlantico, vem a Santiago adquirir escravos guineenses.
“Na segunda metade do seculo XVI e comegos do seculo XVII
quase todo o comercio da costa ocidental afficana para o “Novo Mum
do” passava por Santiago, onde se abasteciam de escravos e de outras
mercadorias africanas, os navios que iam para as Antilhas, depois de
desembarcarem as mercadorias europeias para o sustento dos moradores ou para o resgate nos Rios da Guine. Com esses navios chegavam
tambem os “estantes estrangeiros” e a gente “forasteira” que constitufam entao a minoria da populagao da Ribeira Grande e que a tomavam
um centro mercantil e cosmopolita, onde a circulagao e renovagao de
parte da populagao eram continuas. A estada na Ribeira Grande, onde
se cruzavam rotas marftimas comerciais de grande importancia, permitia a esses homens intervirem no comercio entre a Europa, a costa
ocidental afficana e a America”.21
Alem dos mareantes escalavam na Ribeira Grande mercadores
portugueses e castelhanos que se dirigiam a Costa da Guine, as Indias
de Castela e ao Brasil. Passavam tambem na Ribeira Grande passageiros forgados, como os condenados a degredo, quer em Angola quer no
Brasil.
Chamavam-se “estantes” os que, apesar de nao terem o estatuto
de moradores viviam na Ribeira Grande e ai exerciam os seus negocios
e profissoes que acabavam por se tornar moradores.
A maioria da populagao de Cabo Verde era constitufda por es
cravos, oriundos da Guine ou deles descendentes. Podemos dividir os
escravos de Santiago em tres grupos: os escravos chegados com o esta
tuto de “mercadoria”, as “pegas” e ficavam na Ribeira Grande ou na
Praia apenas o tempo necessario para serem repatriados; os escravos
rurais destinados as fazendas de Santiago e do Fogo, e os escravos ou
escravas domesticas e de offcios especializados, que podiam alcangar
alforria.
Foi a posigao geografica de Cabo Verde que o fez ponto quase
obrigatorio de navegagao, entreposto comercial, ponto de passagem de
mercado e carregamento de escravos, alvo de piratas e corsarios, objec
tive de ambigoes militares e economicas, enfim, o centro de um con21 H istdria Concisa de Cabo Verde, p .2!4>
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junto de actividades em que homens de diversas origens se defrontavam ou associavam uns com os outros.
“A Cidade
A Cidade Velha tornou-se tambem entreposto de permuta de
sementes, cereais e plantas. Nos meados do seculo XVI existiam ja em Velha tornou-se
tambem entreSantiago: o coqueiro vindo da India e que de Cabo Verde passou para
o Brasil; o milho maiz ou milho grosso, que se instalou no arquipelago, posto de permuta
de sementes,
provavelmente trazido do Brasil e que se tomou a base da alimentagao
cereais e
do seu povo, permitindo o povoamento da ilha de Santiago, a primeira
plantas.”
a ser ocupada pelos portugueses.22 Foi a partir daf que o milho maiz foi
introduzido no Continente Africano e na Europa. A sua introdugao na
costa ocidental da Africa, nos fins do seculo XVI, princfpios do seculo
XVII deve'Se aos portugueses. Gabriel Soares de Sousa, em 1587, refere-se a proveniencia de alguns animais e algumas plantas de grande
interesse para o Brasil. “As primeiras vacas que foram a bafa, levaramnas de Cabo Verde e depois de Pernambuco, as quais se dao de feigao,
que parem cada ano e nao deixam de parir as velhas”. “As eguas foram
a Bafa de Cabo Verde, das quais se iniciou a terra”. “As ovelhas e cabras foram de Portugal e Cabo Verde, as quais se dao muito bem”. “E
comecemos nas canas de agucar, cuja planta levaram a capitania dos
Ilheus (Brasil), das ilhas da Madeira e Cabo Verde”. “As palmeiras que
dao cocos, se dao na Bafa melhor que na India. Foram primeiro cocos
a Bafa de Cabo Verde, donde se encheu a terra”. O arroz e tao grande
e formoso como o de Valencia. “Levaram a semente do arroz do Brasil
de Cabo Verde”. “Da ilha de Cabo Verde e de S. Tome foram a Bafa
inhames que se plantaram na terra logo, onde se deram de maneira
que pasmam os negros da Guine que sao os que usam mais dele”.23 Foi
por isso que o P. Antonio Brasio defendeu que “se devia fazer da Cb
dade Velha a nossa cidade museu”.24 Diz Orlando Ribeiro que em
Cabo Verde, os campos sao mediterranicos, na forma como sao trabalhados, as plantas americanas e a alimentagao afficana.

5. A Ribeira Grande, no seu esplendor
A Ribeira Grande foi elevada a cidade em 1533, quando se tornou sede do bispado de Cabo Verde. Iva Cabral procurou fazer uma
descrigao fisica da cidade nessa altura, a partir de varias fontes escritas
dispersas no tempo. E esse quadro deveras interessante que aqui reproduzimos:
“Situada entre montes e rochedos tao altos que nao tern outra
vista senao a do mar...”, a capital das lhas de Cabo Verde era dividida
por uma ribeira chamada de Maria Parda, que nascendo a duas leguas
22 Teixeira, A.J.S & Barbosa, A agricultura do arquipelago de Cabo Verde, Jun ta de
Investigaqao do U ltram ar 1958, p. 34-36.
23 Teixeira, p. 3 5 , Tratado descritivo do B rasil.
24 A . Brdsio, Monumentos sacros da Ilha de Santiago, in Cabo Verde, Ano X I, n- 150,
1960.
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de distancia,25 formava uma pequena lagoa de “aguas caidas”26“antes
de desaguar no oceano. O porto desta era “grande, mas pouco limpo e
seguro dos ventos”.27
Fundada por homens vindos do mar, e por isso intimamente lb
gada ao porto, do qual dependeu durante muito tempo para se alimentar e crescer, a cidade da Ribeira Grande nasceu junto a Baia. Foi ai
que os seus primeiros moradores ergueram o pelourinho, simbolo da
autonomia municipal, em frente a Camara.28 Mais tarde foi tambem ai
que se construiu a igreja e o Hospital da Misericordia e o presidio. Esse
espago urbano era formado por ruas pequenas e por becos. As ruas tem
nomes descritivos como a do Calhau, a da Praga, a do Porto e a da
Misericordia.
Centro antigo, provavelmente deve ter sido tambem o centro
comercial da cidade. Ai viviam os mercadores (vizinhos ou estantes).
Alguns desses comerciantes tinham suas “logeas” e armazens no res do
chao de suas casas. Era o caso de Afonso Antunes, mercador estante,
que em 1598 possuia uma “logea” na Praga Velha, onde vivia.29 Joao
Lopes, o Velho, mercador-vizinho, que em 1608 tinha pousadas na
Rua do Calhau.30 Nessa parte da Ribeira Grande viviam ainda os ma«
reantes, que ficavam apenas o tempo necessario para abastecer os seus
navios.
Mas era ainda nesse ponto inicial da vida urbana das Ilhas, que
muitos dos herdeiros dos primeiros moradores tinham casas que alugavam ou vendiam aos recermchegados. Assim, Diogo Fernandes de
Carvalho, natural de Tavira (Algarve), mercador residente em Santia^
go em 1603, comprou por 80.000 reais umas casas na Rua do Calhau a
Luisa Gomes que, por sua vez, as tinha comprado uns anos antes a um
certo Cristovao Bocarro.31
Com o aumento da popula^ao, o crescimento do espago urbano
fez'Se na margem direita da ribeira Maria Parda, onde nasceram dois
bairros: o de S. Pedro e o de S. Bras. O primeiro, situado no vale da
ribeira, possuia tres grandes ruas principais: a Rua de S. Pedro (ou Direita), que se iniciava “no ponto onde surgem os navios”32, e seguia a
margem de Maria Parda. Paralelamente a esta, ficava a Rua da Banana, que terminava na Horta Velha, e a da Carreira que ia dar a igreja
de Nossa Senhora do Rosario. Era neste bairro que se encontravam as
casas mais opulentas, os sobrados mais ricos, ja que era aqui que vivia
a maior parte dos vizinhos e oficiais regios.
Na Rua de S. Pedro, viveram varios oficiais regios. Por exemplo,
25 A. Brdsio, o.c. 2- serie, vol. TV, p. 209.
26 A. Brdsio, o.c. 2- serie, vol. V, p. 93 (1 6 95 ).
27 A. Brdsio, o.c. 2- serie, vol. IV, p. 209.
28 A . Brdsio, o.c. 2- serie, vol. V, p. 93.
29 A. Brdsio, o.c. 2- serie, vol. Ill, p. 40 8 .
30 A N T T , Cartdrio N otarial L ° , 1608, 3 0 de Janeiro de 1698.
31 A N T T , Nucleo Antigo, nQ757.
32 A . Brdsio, o.c., 2 - serie, vol. V, p. 154.
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foi nela que viveu Gaspar Rodrigues, que em 1558 foi escrivao da Correigao33 em 1563, tesoureiro dos Defuntos34 em 1569 , almoxarife35e
em 1577, ouvidor e mordomo da Confraria de S. Pedro e de Nossa
Senhora da Conceigao.36 Vizinho desta rua era ainda o tabeliao publico e judicial Domingos da Fonseca 37e Andre de Dornelha, capitao de
navio e “pratico” das coisas da Guine.38 A rua da Carreira era tambem
habitada por homens honrados da Ribeira Grande. Assim, em 1613,
Valentim Fernandes Lucas vendeu ao capitao Diogo Ximenes Vargas,
um dos mais ricos vizinhos, certas casas da Rua da Carreira por 280
000 reais,39 casas onde provavelmente morou o dito capitao. O mesmo
Diogo Ximenes Vargas deixa de heranga umas casas situadas na Rua
da Banana a um mogo mulato de nome Antonio que mais tarde sera
conhecido por Padre Antonio Fernandes Vargas.40 Foi tambem nesse
bairro que o vizinho Manuel Vaz do Pico teve uma casa situada na
“rua principal da cidade” e que ia dar a igreja de Nossa Senhora da
Conceigao. Era nessa casa que certos vizinhos brancos, liderados pelo
juiz da terra, Nicolau Rodrigues da Costa faziam “almoedas” e jogavam
cartas aos domingos e dias santos. Esses encontros transformavam-se
as vezes em “pagodes” que escandalizavam muitos dos pios moradores
da cidade.
O Bairro de S. Bras, situado no alto de um rochedo a ocidente da
baia, era, segundo os padres da Companhia de Jesus que ai viveram 31
anos, “o sitio mais sadio da cidade”, ja que estava “desposto sobre o
mar”. Era constituido por duas partes divididas por uma rua, a da Cidade, que tinha de largo 25 palmos.41 Nesse bairro morou em 1598 o cavaleiro fidalgo da Casa real, ouvidor-geral das Ilhas e limites da Guine,
vizinho da Ribeira Grande, Manuel Dias Calheta. Foram os Padres da
Companhia de Jesus que ocuparam a maior parte das moradias deste
bairro. Assim, em 1611 compraram ai umas casas por 600.000 reais aos
herdeiros de Manuel Barbosa, em 1613, pardieiros que foram casas “ten
reas”, a Maria Simoa, vizinha da cidade e viuva de Martim Siqueira que
foi capitao nas armadas do rei.
O ultimo bairro a ser construido na cidade da Ribeira Grande
parece ter sido o de S. Sebastiao, situado no alto, a oeste da baia. Ai foi
construida a Se, e o bairro foi-se formando em tomo das suas obras.
Para chegar a ele, a partir do porto, era necessario subir uma ladeira
ingreme. Por volta de 1593, no alto deste bairro construiu-se a Forta33AN'i 1, Chancektria de DSebastiao e D. Henrique, Perdoes e Legitimagdes, 1- IV, FIs. 171-172.
34 A N T T , Chancelaria de D .Sebastiao e D . Henrique, Doagoes 1-14, FIs. 27 e 28.
35 ANTT, Chancelaria de D .Sebastiao e D.Henrique, Previlegios 1- 13, FIs. 119, doc.
de 14 de M arqo de 1578.
36 A . Brdsio o.c. 2- serie, Vol III, p. 16 de Julho de 1577 p. 80.
37 A N T T . Cartorio N otarial I I 1591 15 de Setembro, FIs 87 17 de Junho de 1591.
38 A . Brdsio o.c., 2- serie, Vol V, p. 120, 7 de Novembro 1725.
39A. Brdsio o.c., 2- serie, Vol V, p. 172, 10 de M argo de 1627.
40 Ibid.
41 A . Brdsio o.c., 2- serie, Vol V, p. 2 44, 3 0 de Maio de 1630.
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leza de S. Filipe, onde se instalaram os govemadores das Ilhas de Cabo
Verde. A edificagao desse forte militar, no cimo desse novo espago
urbano, fez dele um lugar perigoso para viver “nas ocasioes das entradas dos inimigos”.42
Alem destas quatro partes, a Ribeira Grande tinha como qual“a Ribeira
quer outra cidade mercantil, bairros perifericos que acolhiam os miseGrande tinha
raveis brancos ou “pretos livres”, os forros e os marinheiros desemprecomo qualquer
gados. Um destes bairros foi a “Aldeia dos Sapes”, onde segundo a
outra cidade
mercantil, bairros propria Camara, em 1616, “se agasalhava metade da gente pobre desta
perifericos que
cidade”.43
acolhiam os
miseraveis
brancos ou
“pretos livres”,
os forros e os
marinheiros
desempregados.”

6. A Ribeira Grande sede da diocese de Santiago
Com a primeira leva de povoadores, desembarcaram em Santiago Fr. Rogerio e Fr. Jaime, ambos franciscanos da Catalunha e residentes no convento de S. Bernardino da Atouguia, que teriam construido
um pequeno oratorio na Ribeira Grande. Essa assistencia foi, porem,
de curta duragao, tanto mais que levando Bartolomeu de Noli uma
vida escandalosa, Frei Rogerio, por o ter chamado a ordem, foi morto
e Frei Jaime encarcerado. De qualquer maneira, e fora de duvida que a
fixagao de novos religiosos acompanhou o ritmo do povoamento.
Segundo Senna Barcelos, a igreja do Espirito Santo, teria sido
construida por iniciativa de D. Fernando, na Ribeira Grande, entre
1466 e 1470 e estaria concluida por volta de 1500. Nas duas primeiras
decadas do seculo XVI encontramos ja varios clerigos, como Estevao
Martins de Abreu, Rui de Aguiar e Francisco Afonso. Temos noticia
que entre 1513 e 1515 estavam ja estabelecidos permanentemente dois
vigarios na Ribeira Grande e dois outros padres na vila da Praia. O primeiro acto eclesial conhecido para as ilhas de Cabo Verde foi a apresentagao a 15 de Outubro de 1473 do dominicano Frei Joao para a vigararia
da Ilha de Santiago, na parte da capitania de Rodrigo Afonso.
Entre tanto varias igrejas se erigiram na cidade velha, como a de
Nossa Senhora da Conceigao (a primeira que se construiu), a de Nossa
Senhora do Rosario e a da Misericordia, doze capelas com invocagoes
diferentes de que ja nem os alicerces restam e a Se Catedral, que viria
a ser construida com materiais vindos do Reino.
Para evangelizar o grosso da populagao que vinha sendo trazida
da Guine, na sua maioria escravos, foram enviados alguns religiosos
franciscanos, da provincia do Algarve e a tal ponto foi crescendo o
numero dos cristaos que no reinado de D. Joao III as ilhas de Cabo
Verde seriam elevadas a bispado.
Em 1514 Funchal era elevada a categoria de diocese ultramarina unica, o que fez com que a administragao eclesiastica se enraizasse
42 A. Brdsio, o.c., 2- serie, Vol IV, p. 614 - 2 7 de Julho de 1617.
43A. Brdsio, o.c., Vol V, p . 154, 15 de Abril de 1526, citado in Iva C abral H istdria Geral
de Cabo Verde, vol 11, p. 225-229.
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ainda mais no territorio. Assim, ja em 1520 emerge a acgao de Fr. Jon
ge Perdigao no arquipelago, como vigario geral no espiritual e temporal
na vila de Ribeira Grande e visitador de todas as ilhas do arquipelago.
A 25 de Maio de 1532, D. Joao III solicitou a Santa Se a criagao
de quatro novas dioceses ultramarinas com as correspondentes catedrais, entre os quais a de Santiago de Cabo Verde, na Ribeira Gran
de.44
A nova diocese de Cabo Verde, foi criada a 31 de Janeiro de “A nova diocese
1533, por Clemente VII, pela bula “Pro Excellenti” de 31 de Janeiro de de Cabo Verde,
foi criada a
1533.45 Este novo bispado, criado por desmembramento da diocese do
Funchal, compunha-se de todas as ilhas de Cabo Verde e do territorio 31 de Janeiro de
1533, por
compreendido dentro de 360 leguas em terra firme, contadas desde o
Clemente VII”
rio Gambia, junto ao promontorio de Cabo Verde e o rio de Santo
Andre, no Cabo das Palmas, actual Costa do Marfan. A nova diocese
implicava a construgao de uma catedral e outros edificios eclesiasticos
que iriam transfigurar a face da cidade.
Os bispos de Cabo Verde residiriam na Ribeira Grande desde
1538 ate 1747, altura em que passaram para a ilha de Santo Antao. O
primeiro bispo apresentado para a diocese em 1532, foi D. Bras Neto,46
que nunca chegou a tomar posse do bispado. Foi D. Francisco da Cruz,
o terceiro bispo da diocese que organizou o governo e as demais instituigoes da diocese, entre as quais a construgao da Igreja e da casa da
Misericordia ou do pago Episcopal, tendo ainda iniciado a construgao
da Se por volta do ano 1556. A obra foi embargada no ano de 1590,
fazendo entao de Se a igreja da Misericordia. A sua construgao so terrninaria em 1693. Em obediencia as normas do concilio de Trento, D.
Sebastiao, a 12 de Janeiro de 1570 ordenou a construgao de um
seminario,47 mas parece que so o bispo D. Frei Francisco de Sao Simao
o havia de construir na Ribeira da Prata, em 1783. Em todo o caso, ja
em 1555, uma provisao do rei ordenava a abertura de uma escola de
latim e moral na Ribeira Grande, que por dificuldades financeiras so
duraria ate 1594. D. Francisco da Cruz leccionava no pago, meninos
destinados ao sacerdocio.
A par do bispo, o topo da estrutura diocesana estava formada
pelas dignidades de deao, e pregador, tesoureiro, arcediago, chantre e
mestre-escola, 12 conegos, um provisor e um vigario geral da diocese.
Ao clero secular vieram juntar-se em 1603 os Jesuitas, que visavam particularmente a sua acgao missionaria nos Rios da Guine e da
Serra Leoa, sobretudo o bloqueio do Islao. A sua missao terminaria em
1642.
A par dos eclesiasticos, crescia tambem o movimento dos leigos.
Em 1577 temos ja noticia da existencia de tres conffarias, a da Miseri44P. Antonio Brdsio, MMA o.c., 2- serie, vol. II, p. 232-233.
45A. Brdsio, o.c., 2- serie, vol. II, p. 249.
46 A. Brdsio, o.c., 2- serie, vol. II, p. 266.
47 A. Brdsio, o.c., 2- serie, vol III, p. 7.
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cordia, a da Nossa Senhora da Conceigao e a de S. Pedro48 e em 1612
as confirarias eram pelo menos 7, incluindo a da Misericordia: Confraria da Santissima Trindade, Confraria do Nome de Jesus, Confraria do
Santissimo Jacome, Confraria de Nossa Senhora do Rosario, Confraria
do Bem-aventurado S. Jacinto, Confraria da Cruz e Confraria das Al
mas do Purgatorio.
Da qualidade e da necessidade espiritual desta gente e do seu
clero nos da testemunho o P. Antonio Vieira quando passou por estas
ilhas em 1652 e conta as suas impressoes ao P. Andre Fernandes.49
“Nesta ilha de Santiago, cabega de Cabo Verde, ha mais de sessenta
mil almas e nas outras ilhas que sao oito ou dez, outras tantas e todas
elas estao em extrema necessidade espiritual, porque nao ha religiosos
de nenhuma religiao, que as cultivem e os parocos sao muito poucos e
mui pouco zelosos, sendo o natural da gente o mais disposto que ha,
entre todas as nagoes das novas conquistas, para se imprimir neles tudo
o que lhes ensinaram. Sao todos pretos, mas somente neste acidente se
distinguem dos europeus. Tern grande juizo e habilidade para toda a
politica que cabe em gente sem fe e sem muitas riquezas que vem a ser
o que ensina a natureza. Ha aqui clerigos e conegos tao negros como
azeviche, mas tao compostos, tao autorizados, tao doutos, tao grandes
musicos, tao discretos e bem morigerados, que podem fazer inveja aos
que vemos nas nossas catedrais”.
Devido as ffequentes ausencias dos bispos na diocese e as dificuldades materiais que afectavam cada vez mais o clero, a diocese em
trou em declmio pelos meados do seculo XVII, tomando-se cada vez
“a crise das
mais agraria. Devido a crise das relagoes de Portugal com a Santa Se,
relagoes de
Cabo Verde chegaria a estar privado de bispo durante 26 anos.
A agravar esta situagao esta a Propaganda Fide, fundada em
Portugal com a
Santa Se, Cabo
1622, que comegou a promover nucleos de missoes em territorios ul
Verde chegaria a tramarines de soberania portuguesa, sendo a area da grande Guine
estar privado de tambem objecto da sua nova politica evangelizadora. Por entendimenbispo durante 26 to com a Santa Se, os Capucbinhos de Nantes e da Andaluzia fixam-se
anos.”
na Guine, chocando com a jurisdigao de Cabo Verde.
Na Relagao da costa da Guine de 1606, fala-se dos motivos que
levaram a trocar a Ribeira Grande pela Praia como sede do bispado. Ai
se diz que “a capitania de Cabo Verde compreende a ilha de Santiago
com as mais adjacentes, que esta em quinze graus de frescos, ha muitos
jardins, de frutas de espinho e outras da terra e hortaligas e abundantes
cames e muita criagao de cavalos; e povoada de muita gente. O clima
e pouco sadio, principalmente na cidade que se chama de Ribeira
Grande, porque passa por ela um rio grande que nasce duas leguas
acima da cidade e ela fica sobre o mar com um porto grande, mas pouco limpo e seguro dos ventos e uma fortaleza de bom tamanho e bastantemente provida e fabricada de boas casas de pedra e cal. Ha na
48 A. B rasio, o.c. 2- serie, vol. Ill, p. 80.
49 Jose Lucio de Azevedo, C artas do P. Antonio V ieira, Tomo I, p. 285-289.
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mesma ilha outra povoagao que se chama Vila da Praia, a qual tem
bom porto e e lugar mais sadio que a cidade, porque esta num sitio alto
e lavado de ares, cercada de duas ribeiras, uma das quais faz a entrada
no mar, uma grande e Formosa baia com um ilheu na boca que a anapara dos ventos do mar, com que fica o porto mais seguro e por ser tal
e ter pouca defensao, e muitas vezes infestado de inimigos e assim
pouco povoada. E por estas razoes se tratou algumas vezes de mudar a
cidade para este sitio fortificado, o que se fizesse redundaria em grande
aumento da terra”.50
A Vila da Praia comegou a ganhar importancia, foi mandada
fortificar e bispos e govemadores ai deveriam habitar a vez. Foi em
1770 que a Praia se tornou definitivamente capital de Cabo Verde.
Conhece-se a ma vontade com que bispos e govemadores ai eram obrigados a permanecer, obedecendo a ordens regias. Os bispos nao se
sentiam a vontade e procuraram novos locais para residencia. Em 1755
o bispo D. Frei Pedro Jacinto Valente se embarcou para Santo Antao.
Os dois bispos que lhe sucederam residiram em S. Nicolau (1866) e ai
fundaram o seminario.

“A Vila da Praia
comegou a
ganhar
importancia, foi
mandada
fortificar e
bispos e
govemadores
ai deveriam
habitar a vez.”

7. Declinio da Ribeira Grande
A begemonia de Ribeira Grande durou cerca de 150 anos. O seu
declinio pode ser abordado sob varios aspectos. De facto varios factores contribuiram para que a Ribeira Grande comegasse a declinar.
Cerca de quarenta anos depois, de acordo com a relagao de
Francisco de Andrade, de 1582, a cidade comega a diminuir de impor
tancia, com apenas 508 vizinhos que tinham 5700 escravos “afora os
menores”.51 Decadencia que se vai acentuando a medida que Santiago
vai perdendo a posigao de “entreposto” de “exportagao” de escravos,
entre 1643 e 1645. Sabemos efectivamente que a obrigagao dos navios
virem a Santiago descarregar escravos e a carga recebidos dos Rios da
Guine, antes de largarem para os seus destinos, foi revogada desde
1642.52
Antes de mais nada motivos economicos. Uma das principais
causas do declinio da Ribeira Grande foi o declinio do comercio dos
seus moradores com a costa ffonteira. Enquanto o porto de Ribeira
Grande foi ponto de apoio aos navios que se dirigiam para a Africa e
para o Novo Mundo, a cidade foi um centro de negocios altamente
lucrativos para muitos mercadores portugueses e castelhanos, e um
lugar de descanso e reabastecimento para mareantes, entao a sociedade urbano-mercantil da primeira capital de Cabo Verde que floresceu
e enriqueceu.
50A. Brdsio, o.c., 2- serie, vol. IV, p. 208-20 9.
511bid. Vol III, p.
2 Antonio C arreira, Documentos para a historia das ilhas de Cabo Verde e Rios da
Guine, p. 150.
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“Em 1613 era ja
bem visivel a
decadencia da
vida urbanomercantil na
Ribeira Grande,
data a que se
seguiu um
periodo de secas
e fomes”

Porem, quando as rotas marftimas comegaram a passar ao largo
de Santiago, a Ribeira Grande morreu como centro mercantil e a sociedade foi perdendo a estrutura. De sociedade urbana e cosmopolita
tomou-se uma cidade virada para o interior. Temos varios documentos que alertam para a crise que comegava a alastrar.53
Do declmio do trafico dos escravos e do desaparecimento gradu
al dos armadores, que tinham dominado a Ribeira Grande quase um
seculo, resultou uma sociedade nova. Os antigos armadores e seus descendentes dedicam-se cada vez mais as suas fazendas do interior da
ilha, tomando-se proprietaries rurais.
Alem da perda dos resgates da Guine foi tambem a perda dos
impostos pagos pelos navios vindos da costa africana e do reino que ali
deixaram de aportar. Em 1558, aparece efectivamente um foral da alfandega que admite a possibilidade da navegagao da costa da Guine
para qualquer destino sem escala obrigatoria em Santiago.
Uma outra causa do declmio da Ribeira Grande foi o seu clima.
O P. Baltasar Barreira, o grande missionario da costa da Guine, escreveu que a Ribeira Grande era “uma cidade doentia”, talvez por isso os
jesuitas escolheram o morro para sua habitagao. De resto, o arrendamento das casas era muito custoso, ate porque a cidade nao tinha
grandes espagos para se estender.
Mas o verdadeiro motivo desta decadencia foi a pirataria. Duran
te os seculos XVI e XVII, a importancia das ilhas de Cabo Verde foi
gravemente afectada por causa do ataque dos corsarios e da usura praticada por outras potencias europeias emergentes, designadamente a
Inglaterra, a Holanda e a Franga, criando grande instabilidade, tanto
em terra como no mar, fazendo afugentar as embarcagoes. A pirataria
inglesa, ffancesa e holandesa infestava os mares, invadia os portos e
saqueava as cidades. Os ataques dos piratas em 1582, 1595 e, sobretudo, 1598 foram fatais para a Ribeira Grande. Em 1598, o famoso corsario Drak arrecadou da Ribeira Grande um espolio avaliado em 150
milhoes de libras. Desde o gado das achadas ate as arrecadas de ouro,
tudo foi sumido na voragem desse corsario. Depois o famoso saque do
fiances Casard, em 1712, deixou a Ribeira Grande reduzida a um montao de rumas, a tal ponto que a cidade nunca mais se refaria deste descalabro.
Outras causas ajudaram o declmio da Ribeira Grande: a aboligao da escravatura, principal comercio da Ribeira Grande, a anexagao
de Portugal a Espanha, a dureza do clima, a falta de chuvas, as ausencias longas dos bispos da sua diocese, tudo se somou para votar a Ribeira Grande ao abandono.
Em 1613 era ja bem visivel a decadencia da vida urbano-mercantil na Ribeira Grande, data a que se seguiu um periodo de secas e
fomes (1609-1611). Em 1613, o govemador Francisco Martins de Sequeira escreve ao rei falando da catastrofica situagao economica e fi53 H istdria G eral de Cabo Verde, vol II, p. 263 e ss.
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nanceira de Santiago, onde nao aportavam navios e crescia o mal-estar
economico e financeiro. No mesmo ano uma consulta do Conselho da
India aponta ao rei que “se prouve remedio para nao perecerem todos
e se despejar a ilha”.54
A costa afiricana tinha sido invadida por franceses, holandeses e “A costa afiricana
ingleses e era impossivel controla-la a partir de Santiago. A propria tinha sido invadida
Coroa autorizava os navios a pagar os direitos dos escravos em Cacheu,
por franceses,
o que facilitava os negocios do contratador e dos traficantes na costa
holandeses e
da Guine, sem necessidade de irem a Santiago.
ingleses e era
Com o desenvolvimento dos mulatos e crioulos acentua-se tarnimpossivel
bem a distingao e o conflito entre os naturais da terra (mulatos e pretos)
controla-la a
e os oficiais regios vindos do Reino. nos finais do seculo XVI e princfpios
partir de
do seculo XVII. No primeiro seculo da sua historia (1512-1612) a CaSantiago.”
mara da Ribeira Grande foi dirigida por “brancos honrados” como confirma em 1604 o jesuita Sebastiao Gomes. Treze anos depois, o mesmo
jesuita escreve que o Conselho da Camara passa a ser constituido por
crioulos, na sua maioria mulatos, filhos ilegitimos de “brancos honrados” e que em toda a ilha nao haveria mais do que vinte brancos.
Em 1629, o padre Sebastiao Gomes descreve assim a situagao
em que se encontrava a Ribeira Grande: “Os mercadores e oficiais
tem-se ido da terra” que “a olhos vistos se consume de dia para outro,
com menos dinheiro, menos comercio, menos gente, menos credito e
assi que em poucos dias estara quase deserta”.55
Em 1627, o mesmo jesuita descrevia assim a degradagao da cidade: “A casaria da cidade, tirando algumas casas de sobrado, que sao
poucas e pequenas, todo o mais e terreno, de pedra e barro, com casas
palahogas estresachadas”. E no ano seguinte, o govemador Joao Perei
ra Corte Real refere-se a Ribeira Grande como “cidade que nao chega
a ser aldeia, adonde sao quinze ou desasseis homens de Portugal, os
cidadaos, e com os da terra crioulos nao chegam a 35”.56
Os vizinhos da Ribeira Grande, que deixaram a cidade, uns voltaram para o Reino, outros para a costa afiricana ou para o Novo Mundo. Mas a maioria dos “filhos da terra” voltou-se para o interior, explorando as possibilidades agrarias da ilha.
Em 1644 o rei volta a autorizar os navios saidos do Reino para os
Rios da Guine a pagar os direitos devidos ao porto de Cacheu e com a
provisao de Dezembro de 1647 - que em definitivo mandava os navios
pagar os direitos “nas partes donde sairem”, a cidade de Ribeira Gran
de, como diz Maria Emilia Madeira Santos “viu decretada oficialmente
a sua morte como deposito de escravos e centro urbano-mercantil”.

50 A. Brdsio, o.c., 2- serie, vol V, p. 550.
51 A. Brdsio, o.c., vol V, p. 2 14.
52 A. Brdsio, o.c., vol V, p. 2 36.
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