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Introdução 

 

 Desde a fundação da colônia portuguesa na America do Sul, Brasil, a questão 

da imigração estava sempre presente na história do país lationoamericano. Com a 

chegada dos primeiros navegadores, os nativos, foram forçados a retirar-se do litoral 

e seguiram para o interior, sendo assim, a costa acabou ficando praticamente 

despovoada. No início da colonização as pessoas que podiam emigrar para a nova 

colônia eram principalmente homens que possuiam algum antecedente criminal, 

como por exemplo ex-prisioneiros, depois jesuítas, cujo trabalho era a catolização dos 

Índios, ou meninas orfãs. Durante os séculos de colonização vieram ao Brasil pessoas 

de etnias e países diferentes. Os primeiros foram os escravos vindos da África, cujas 

vidas eram ligadas ás plantações de cana-de-açúcar ao norte da colônia. Com a 

descoberta do ouro e dos diamantes em Minas Gerais, muitos portugueses chegaram 

para habitar estas áreas, porém, o medo da escacez de mão-de-obra em Portugal fez 

com que o Rei proibisse a migração livre á colônia brasileira. Dois séculos mais tarde, 

quando a colônia brasileira já era independente do Reino de Portugal, um grande 

fluxo de imigrantes extrangeiros, entre outros alemães e italianos, se direcionavam ás 

terras brasileiras, sendo estes seguidos por árabes e japoneses um seculo mais tarde. 

Os últimos, estabeleceram-se na região de São Paulo e formam hoje a segunda maior 

enclava nipónica fora do Japão. Entre todas as emigrações ao Brasil existe uma, 

muitas vezes esquecida, mas que foi muito significativa para o Brasil meridional – a  

emigração açoriana entre os anos de 1748 e 1756. 

 Devido á uma decisão política e ao desejo de uma vida melhor, no século XVIII 

milhares de açorianos com as suas famílias se deslocaram em direção às regiões 

austrais da colônia brasileira – hoje principalmente os estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, fundando aí suas freguesias. Com a ocupação destas terras, que até 

então permaneciam desabitadas, os açorianos marcaram com a sua presença a 

história dos territórios brasileiros no sul do país. 

 No século XX a cultura açoriana passou a ter um grande regenamento em 
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quase todas as cidades brasileiras com descendentes das Ilhas dos Açores. Festas 

como a do Divino Espírito Santo, trazida pelos primeiros imigrantes açorianos, nunca 

pararam de acontecer. Outras, que com o passar dos seculos se deram esquecidas, 

ressurgem e começam a serem celebradas novamente. Além das festas açorianas 

também foram estabelecidas algumas organizações pormenorizadas à questão do 

património açoriense no Brasil meridional. Fundaram-se núcleos como o Núcleo de 

Estudos Açorianos junto à Universidade Federal de Santa Catarina, cujo trabalho 

principal é a conservação da cultura açoriana e o possível desenvolvimento da 

mesma. 

 A principal motivação para este trabalho foi exatamente este grande espírito 

açoriense que hoje em dia sopra das cidades catarinenses e principalmente da capital 

do estado, Florianópolis, onde a concentração dos descendentes açorianos é uma das 

maiores no estado inteiro. A arquitetura da cidade, tão parecida com aquela nas Ilhas 

dos Açores, as tradições, as rendas, a pescaria – tudo isso, faz com que criamos uma 

imagem ou sensação de que não estamos no Brasil, mas sim, em uma das nove ilhas 

açorianas. 

 O objetivo deste trabalho seria investigar todo o procedimento da emigração 

açoriana – deste o planejamento, através dos transportes até o povoamento e a 

fundação de freguesias. Para proceder este trajeto histórico, será necessário 

trabalhar principalmente com documentos conservados no Arquivo Histórico 

Ultramarino em Lisboa. Além disso em 1948 Florianópolis comemorou 250 anos da 

vinda dos açorianos à Ilha de Santa Catarina e com isso foram feitos estudos que 

trouxeram aspetos novos no assunto da migração açoriana. Também desde então, 

foram realizados congressos históricos tanto no Brasil como nas Ilhas dos Açores, 

cujo tópico principal era a questão açoriana nos estados brasileiros de Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. Todos estes documentos e análises serão utilisados e 

apresentados neste trabalho.
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1. A colonização do Brasil e a política do “uti possidetis” 

 

 O início do século XV é considerado o grande começo das descobertas 

marítimas e graças a elas, cem anos mais tarde os Reinos de Portugal e da Espanha se 

tornaram dois dos impérios mais ricos e fortes da época. Depois de séculos seguidos 

de guerra com os árabes na península Ibérica e com a vitória dos católicos, os 

portugueses e os espanhóis concentraram suas forças nas descobertas de terras 

novas. Ainda em 1419 os barcos portugueses atingiram as costas da Ilha da Madeira, 

logo depois disso em 1432 descobriram as Ilhas dos Açores e no mesmo ano já 

navegaram pela costa africana até Cabo Verde. 

 No final do século XV os Turcos invadiram Constantinopla e assim o caminho à 

terra ao Oriente era limitado. Os dois reinos Ibéricos investiram nas expedições 

marítimas, esperando a descoberta de um caminho novo até os países orientais – não 

pela terra, mas pelo mar. Os resultados não demoraram – em 1498, os navios 

portugueses, explorando a costa africana, acharam o caminho marítimo para a Índia – 

hoje conhecido como Carreira à Índia. Alguns anos antes, em 1492 a expedição 

espanhola com Cristóvão Colombo, tentando descobrir este mesmo caminho, atingiu 

o “Novo mundo” dando assim o início das grandes navegações marítimas. 

 Portugal e Espanha sabiam que as duas últimas descobertas poderiam trazer 

muitos lucros às caixas régias e por isso queriam proteger os seus futuros 

investimentos e negócios que seriam realizados nas terras novas. Para isso, no dia 4 

de maio de 1493, o Papa Alexandre VI editou a Bula Inter–Coetera que dividiu o “Novo 

mundo” entre Portugal e Espanha. A linha de divisão era o meridiano situado a 100 

léguas a oeste de Cabo Verde – todas as terras a oeste do meridiano pertenceriam à 

Espanha e o que estivesse a leste seria de Portugal. D. João II de Portugal não 

concordou com a linha divisória e depois de negociações com os Reis Católicos, Isabel 

de Castela e Fernando II, foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas (1494), que fixou 

uma nova marcação entre as terras novas dos reinos ibéricos. A divisão foi marcada 

370 léguas a oeste de Cabo Verde – tudo que estivesse a oeste seria da Espanha e a 
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leste pertenceria a Portugal. Em 1506 o tratado entre os Reinos da Espanha e de 

Portugal foi confirmado mais uma vez com a Bula Ea Qual dada pelo Papa Júlio II. 

Esta ratificou o Tratado de Tordesilhas e anulou todos os tratados antigos. Apesar da 

marcação da linha de Tordesilhas, esta nunca foi possível marcar com exatidão por 

onde passava. Somente no final do século XVII os holandeses conseguiram 

desenvolver uma técnica precisa de medição de longitudes.1 O Tratado de 

Tordesilhas era somente entre os Reinos de Portugal e da Espanha e por objetivos 

óbvios não foi reconhecido pelos outros impérios como Inglaterra, França ou Austro-

Húngaro. 

 

                                                 
1 Fausto, Boris. História do Brasil. São Paulo:Ed. da Universidade de São Paulo, 2003, p.20. 
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Mapa 1: Tratado de Tordesilhas (1494) 

 

Source: politicaexterna.com 

 

 Vasco da Gama, atingindo a Índia em 1498, abriu o caminho marítimo para os 

negócios entre Europa e o Oriente. Pelo Tratado de Tordesilhas esta parte do mundo 
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se encontrava no hemisfério português e em pouco tempo Portugal começou a 

dominar os negócios com os países do Oriente, tornando–se assim um dos impérios 

marítimos mais fortes. 

 O caminho para o Oriente, além das especiarias, trouxe também a exploração 

de terras ainda desconhecidas. Os navios portugueses foram os primeiros que 

atingiram as Ilhas Molucas, mas segundo a coroa espanhola encontravam–se no 

hemisfério espanhol e isso levou a re-escrita do contrato de Tordesilhas. Entre os 

anos 1524-29 foi localizado o anti-meridiano de Tordesilhas que dividiu o mundo em 

duas partes iguais – uma da Espanha e a outra de Portugal. De acordo com a Escritura 

de Saragoça (22 de abril 1529) as Ilhas Molucas ficaram no hemisfério espanhol, mas 

em troca de 350.000 ducados de ouro, como indenização à Espanha, Portugal 

recebeu todos os direitos de exploração e expanção destes territórios no Oceano 

Pacífico. 

 Alguns meses depois do regresso do Vasco de Gama a Portugal, em 21 de abril 

em 1500 Pedro Álvares Cabral atingiu a costa brasileira. Ainda hoje os historiadores 

não estão bem certos se a descoberta tinha sido planejada, se ela aconteceu por 

acaso ou em função das correntes marítimas. Àlvares Cabral tomou posse destas 

terras em nome do Rei de Portugal, Dom Manuel I, chamando lhes no início de Vera 

Cruz, logo depois de Santa Cruz. Em 1503 surge o nome “Brasil”, que associado à 

primeira riqueza natural, passa a ser o novo nome da colônia recém-descoberta. 

Como o lucro das revendas das especiarias do Oriente, sobretudo da pimenta e da 

noz–moscada, era grande e no início do século XVI não foram encontradas riquezas 

minerais na colônia sul americana, o Rei não tinha grande interesse pelas terras 

brasileiras e raramente mandava expedições para explorá–las. De início, descobriram 

somente o já mencionado pau–brasil, cujo o extrato se utilisava para tingir tecidos e a 

madeira, na produção de mobília e construções de barcos. Porém, os lucros da venda 

destes artículos não podiam ser comparados com os das especiarias orientais. A 

verdadeira colonização do Brasil começou somente nos anos 30 do século XVI, 

quando foi inicializada a cultura da cana-de-açúcar e a fabricação de açúcar. Para as 
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plantações era preciso mão de obra, e como as terras brasileiras encontravam-se 

pouco habitadas, logo criou–se o importante triângulo de negócios: Portugal – África 

– Brasil. Os negociantes portugueses levavam escravos da costa africana para 

trabalharem nas plantações brasileiras de cana–de–açúcar e depois vendiam o açúcar 

em Portugal e nos outros países europeios. 

 O atual território do Brasil formou–se ao longo de quase cinco séculos de 

conquista, exploração e dominação. Os limites das fronteiras foram demarcados 

através de guerras, acordos diplomáticos ou ocupações de terras ainda desocupadas. 

No começo, a colonização foi feita através de missões jesuítas e expansões dos 

bandeirantes2 no sul da colônia. No século XVIII a política expansiva mudou e o Reino 

de Portugal implantou a estratégia de “uti possidetis” – lei internacional, pela qual 

uma determinada área pertence a quem realmente a ocupa. Com referência da 

mesma lei, no início do século XX, aconteceu a grande colonização da região Norte 

brasileira, Amazônia, que foi causada pela extração de borracha. A nova estratégia de 

ocupação foi primeiramente aplicada na região de Minas Gerais, onde no final do 

século XVII foi encontrado o precioso ouro.3 No mesmo século chegaram às terras 

brasileiras os primeiros açorianos – duzentos casais povoaram a região norte do 

Brasil, Pará e Maranhão. Além destes casais, à mesma região foram mandados 

soldados açorianos, com o objetivo de defender as fortalezas, estes nunca mais 

voltariam à suas terras.4 Com a sua assistência no norte do Brasil os açorianos 

marcaram a presença lusitana na região, mas esta ainda tinha a caráter de migração 

individual, sem o objetivo de criar núcleos familiares. No entanto, isso foi o começo 

da política do "uti possidetis" que no século XVIII o diplomata Alexandre de Gusmão 

usou na exploração da região Centro-Sul brasileira. 

                                                 
2 Bandeirantes, nome que se dava aos exploradores portugueses que a partir sobretudo de São Vicente 
(São Paulo) internavam–se pelo sertão brasileiro na busca do “El dourado” e na captura de índios para 
trabalho nos engenhos de açúcar. 
3 Cortesão, Jaime. História do Brasil nos velhos mapas. Tomo II. Rio de Janeiro: Instituo Rio–Branco, 
1965-71. 
4 http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/colonizacao–do–brasil/imigracao–acoriana.php 
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 Ainda na segunda metade de século XVII, depois do fim da União Ibérica 

(1640), os espanhóis expulsaram os portugueses de Buenos Aires e estes, em retorno, 

fundaram em 1680 a Colônia do Santíssimo Sacramento na margem norte do rio da 

Prata. Entre os séculos XVII e XVIII foram edificadas no Noroeste do Rio Grande do 

Sul as reduções jesuítas dos Guarani, chamadas Os Sete Povos das Missões (São 

Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João 

Batista,São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custódio). Desta maneira o Reino de 

Portugal, querendo dominar a região do rio da Prata por onde passava o caminho da 

prata espanhola de Potosí e dos Andes, começou a ocupar efetivamente os territórios 

que não lhe pertenciam pelo Tratado de Tordesilhas.5 Entretanto os emigrantes 

portugueses começaram a conquistar o interior da região meridional do Brasil através 

de criação de gado, enquanto o litoral foi povoado em função da atividade militar. A 

Ilha de Santa Catarina foi escolhida como ponto estratégico nesta colonização do “uti 

possidetis” e a vinda dos açorianos, na segunda metade do século XVIII 

significativamente marcou a história sul brasileira. 

                                                 
5 Pelo Tratado de Tordesilhas o meridian que demarcava os territórios portugueses dos espanhóis, 
passava ao norte de Belém do Pará e ao sul de Laguna, Santa Catarina. 
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Mapa 2: As mudanças do Tratado de Tordesilhas entre séc. XV – XVIII. 

 

Source: http://pre-vestibular.arteblog.com.br/74/
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2. O Tratado de Madrid (1750) 

 

 Ainda em 1680 foi fundada a Colônia do Sacramento que se encontrava em 

frente à capitania espanhola de Buenos Aires. Esta colônia instalada na margem 

esquerda do rio da Prata foi a parte fundamental de muitas disputas entre as 

monarquias ibéricas e apesar de diversos contratos de demarcação das terras na 

América do Sul os debates continuavam. Afirmando a sua presença nas regiões 

austrais os portugueses representavam um grande perigo para os objetivos da coroa 

espanhola e as tenções acerca dos limites dos territórios ibéricos no Novo mundo 

permaneciam. 

 Para pôr final nas desputas durante os séculos, além do Tratado de 

Tordesilhas e a Escritura de Saragoça, foram assinados também outros tratados, 

chamados de Tratados dos Limites ou seja um conjunto de seis tratados, incluindo o 

de Tordesilhas, através dos quais o Reino de Portugal procurou consolidar os 

territórios conquistados e estabilizar as fronteiras da colônia do Brasil daí resultantes. 

Pelo Tratado de Lisboa (1681), a Espanha devolveu a Colônia de Sacramento, depois 

de a ter tomado nesse mesmo ano. Pelo Tratado de Utreque (1715) ficou estabelecida 

a fronteira no Norte pela margem direita do rio Oiapoque com a França, pelo Tratado 

de Madrid (1750) Portugal trocou os Sete Povos pelo Sul do Brasil até à margem 

esquerda do rio Uruguai. Com este tratado também é ligada e a grande epopeia 

açoriana entre 1748 – 1756 - período em que os territórios austrais na colônia 

brasileira foram habitadas. Pelo Tratado de Santo Ildefonso (1777), Portugal perdeu a 

Colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos e a Espanha devolveu a Ilha de 

Santa Catarina. Pelo Tratado de Badajoz (1801), a Espanha devolveu a Região dos 

Sete Povos por troca de Olivença que se encontra na península Ibérica. Com este 

último tratado o Sul do Brasil adquire a configuração geográfica aproximada da atual. 

Em 1801, o Reino de Portugal, através de uma ação militar, reconquista a Colônia do 
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Sacramento e domina o restante do território.6 Esta região – chamada Província de 

Cisplatina ou Banda Oriental, foi oficialmente integrada ao Brasil entre 1821 – 1825, 

mas depois de conflitos militares entre Buenos Aires, gauchos urugaios e grupos 

militares brasileiros, foi assinada trégua definitiva no dia 22 de agosto 1828. Com este 

convênio Argentina e Brasil legitimaram a independência da Repúplica de Urugay. 7 

Os portugueses colonizaram este território, mas os brasileiros perderam-lo. No 

entanto, este perca se data no século XIX e para este trabalho são essenciais os 

acontecimentos históricos cem anos anteriores. 

No século XVIII os portugueses já tinham construído algumas fortificações 

pequenas na região meridional do Brasil, mas estas não eram capazes de defender os 

territórios que eles pretendiam dominar. Perceberam que precisavam fortalecer a sua 

posição no Rio Grande de São Pedro, pois a possibilidade de perder estes territórios 

era muito grande. Com isso, surgiu a necessidade de construir um sistema de 

fortificaçao militar suficiente forte para proteger as terras conquistadas no Sul. José 

da Silva Paes, o primeiro Governador da Capitania de Santa Catarina, sabia que caso 

o Reino de Portugal quisesse marcar a sua presença no sul da colônia brasileira, era 

necessário povoar a região que até entao continuava quase desabitada e com a 

presença humana intensificar as fortalezas. Ao receber a carta do Governador da 

Capitania, em 1742, o Conselho Ultramarino8 não achou o pedido importante e o Rei 

respondeu de maneira delatória. Todavia, alguns anos mais tarde, quando os 

diplomatas portugueses estavam trabalhando nas preparações do Tratado de Madrid 

(1750) a questão do povoamento da região sulina voltou a ser atual. Alexandre de 

Gusmão, diplomata natural de Santos, Brasil, ocupou o lugar de secretário particular 

do soberano português e decidido usar a política do "uti possidetis" foi ele quem levou 

os debates à feliz conclusão em benefício do reino português. Pela sua carreira 

                                                 

6 Grijó, A., Kuhn, F., Guazelli, C., Neumann, E. Capítulos de história do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
Ed. da UFRGS, 2004, p. 28. 
7 Klíma, Jan. Dějiny Brazílie. Praha: Lidové noviny, 1998, p. 200. 
8 O Conselho Ultramarino foi criado em 1642 como órgão administrativo ultramarino que administrava 
os movimentos marítimos às colônias portuguesas, definido as embarcações, a equipagem, as armas e 
principalmente a política de migração. Todas as questões relativas às colônias eram resolvidas pelo 
Conselho Ultramarino. 
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política é considerado um dos maiors mercantilistas portugueses. Em 1743, foi 

nomeado conselheiro do Conselho Ultramarino onde teve uma atuação bastante 

destacada. As atividades principais dele entre outros era a defesa da colônia 

brasiliera.9 Para definir as linhas convencionais na América do Sul, Alexandre de 

Gusmão não usava as demarcações do Tratado de Tordesilhas, mas a posse efetiva de 

terra “uti possidetis”, quem ocupa o território, também o possui. Os objetivos do 

Reino de Portugal nas preparações dos debates eram entre outros assegurar às 

regiões das Minas e os recursos pecuários do Rio Grande do Sul, "arredondar e 

segurar o país" ou seja tornar a colônia do Brasil em uma ilha – continente e marcar 

no extremo sul uma fronteira estratégica, que se opusesse a qualquer tentativa 

espanhola de franquear o Brasil meridional, na sua parte mais vulnerável.10 Alexandre 

de Gusmão também percebia que com a descoberta do ouro em Minas Gerais 

Portugal já não precisava entrar em guerras por causa da Colônia do Sacramento, por 

onde passava a prata espanhola do Peru e percebia que as terras austrais poderiam 

ser usadas para criação de gado, e consequentemente dar muito lucro "[...] a 

experiência mostrava que as campanhas do Rio Grande poderiam tornar–se, com 

suas riquezas e possibilidades pecuárias, o complemento económico das Minas."11 

Alexandre de Gusmão mandou à colônia portuguesa na America do Sul uma 

expedição, cujo trabalho destinado era preparar mapas das regiões austrais. Com isso 

as preparações da corte de João V para os debates eram quase completas – possuía 

mapas perfeitos dos territórios na América e para concluir o plano o diplomata fixou 

nas terras ainda desabitadas casais açorianos no Brasil meridional, preenchendo o 

vazio demográfico e realizando assim, a política do "uti–possidetis", em benefício da 

Coroa Portuguesa."12 Este foi o grande triumfo durante os debates em Madrid. 

Depois de anos de preparações, discussões e conflitos, dia 13 de janeiro de 

1750, o Tratado de Madrid foi assinado pelos dois lados. Portugal devolveu à Espanha 

                                                 
9 Menezes, Sezinando Luiz. Alexandre de Gusmão (1695-1753) e a tributação das minas do Brasil. 
Revista História, 2006, vol.25, núm.2, p. 179-191. 
10 Cortesão, Jaime, ed. cit., p. 247 
11 Ibidem, p.153. 
12 Piazza, Walter F. A epopeia Açórico-Madeirense 1748-1756. Florianópolis: Ed. da UFSC/Ed. Lunardelli, 
1992, p.48. 
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a Colônia do Sacramento, mas no mesmo tempo triplicou o seu território – ficou com 

os Sete Povos das Missões e a região da Amazônia. Foi legitimado o princípio do “uti 

possidetis” que motivou a vinda dos casais açorianos para o Brasil meridional e a 

fundação da capitania D'el Rei de São Pedro do Rio Grande do Sul. O povoamento 

dos casais açorianos no Sul foi somente uma das ferramentas políticas de Alexandre 

de Gusmão, mas um processo que foi muito bem planejado e com objetivos 

definidos, que profundamente marcou a história do Brasil meridional. 

 

Mapa 3: Capitanias do Brasil (1524) 

 

Source: www. wikipedia. org 

 

 

Mapa 4: Tratado de Madrid (1750) 

 

Source: www. wikipedia. org 
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3. As Ilhas dos Açores 
 

O arquipélago dos Açores é formado por nove ilhas divididas em três grupos 

distintos: Grupo Ocidental – as ilhas de Corvo – com área de 12 km e Flores – com 148 

km; Grupo Central – as ilhas de Faial – com 166 km, Graciosa – com 72 km, Pico – com 

460 km, São Jorge – com 180 km e Terceira – com 476 km; Grupo Oriental – ilha de 

Santa Maria – com 130 km e ilha de São Miguel – com 744 km.Com a sua localização 

geográfica, na zona central do oceano Atlântico, 1643 km ao oeste de Lisboa e 2668 

km ao norte de Praia, Cabo Verde, as ilhas ocupavam uma tarefa muito importante 

nos séculos passados. 

 

Na fase da navegação à vela, devido ao regime de ventos e correntes que obrigava à 

"volta do largo", as embarcações provenientes do Atlântico Sul (da Índia, Extremo Oriente e 

outras partes da Ásia, de África, do Brasil e outras partes da América do Sul) e das Caraíbas 

(das chamadas "Índias de Castela") faziam uma larga rotação no sentido dos ponteiros do 

relógio que as trazia até às proximidades do Grupo Ocidental, cruzando depois o arquipélago 

em direção à Europa. É esse o percurso que ainda hoje faz a navegação de recreio, utilizando 

como ponto de apoio o porto da Horta, Ilha do Faial.13 

 

Sobre a descoberta do arquipélago devido á pouca documentação há muitas 

dúvidas. Segundo uma das teorias as Ilhas dos Açores foram descobertas durante o 

regresso das expedições marítimas às Canárias (1340–1345) durante o reinado de 

Afonso IV de Portugal. Outra teoria mostra que as ilhas foram descobertas um século 

mais tarde por Gonçalo Velho Cabral que estava em serviço do Infante D. Henrique. 

Primeiro foi atingida a ilha de Santa Maria em 1432 e a São Miguel em 1444. O 

arquipélago das Ilhas dos Açores foi povoado pelos portugueses a partir de 1439 – 

principalmente de Algarve e de Alentejo, mas entre outros também por flamengos, 

árabes, franceses e bretões. Muitos dos recém-chegados eram cristão-novos (judeus 

ibéricos) que por causa das perseguições do catolicismo foram obrigados a converter 

                                                 
13

Coelho, José A., Os Açores. Ministério da Educação Nacional, 1974, p.22. 
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a sua religião.14 Com as suas emigrações às Ilhas dos Açores, ficaram longe da Europa 

e principalmente distantes da inquisição da Igreja Católica. 

Durante a época dos Descobrimentos, as ilhas ocupavam a tarefa de ponto 

estratégico de abastecimento dos navios, assim como ponto de comércio com os 

produtos produzidos nas ilhas e os que vinham das terras novas como Índia, China e 

Brasil. Os produtos açorianos como vinho, aguardente, linho, laranja e limão eram 

exportados para Lisboa, Madeira e Brasil. No livro "A epopeia açórico–madeirense 

1748–1756" Walter F. Piazza usa os estudos de Helder Fernando Parreira de Sousa 

Lima segundo quais: 

 

Este comércio (entre o Brasil e os Açores) era importante para a economia açoriana, 

não só porque dava uma drenagem dos produtos locais, mas também e principalmente, pelos 

carregamentos de açúcar, tabaco e outras fazendas que os barcos no seu regresso traziam 

para aquelas paragens ( as ilhas açorianas).15  

 

As principais atividades eram a cultivação de cereais e a criação de gado e 

tinturas, como pastel e urzela. Com as descobertas marítimas no final do século XV, 

vieram novos produtos de agricultura e as ilhas começaram a produzir milho, batata, 

laranja e cana–de–açúcar. Além disso, existia grande produção de trigo, tornando as 

Ilhas em um grande celeiro de abastecimento, tanto da metrópole, como das frotas 

em trânsito pelo arquipélago. A Metrópole, do mesmo modo que as praças de África, 

recebe dos Açores, regularmente, valiosos carregamentos de trigo que se traduzem 

num auxílio precioso para a constante falta de cereais, causa de sérias apreensões 

para a Coroa.16  

As ilhas foram entregues aos fidalgos da Baixa Nobreza17, que se 

determinaram Capitães do donatário e cuja tarefa seria colonizar, administrar e 

                                                 
14 Coelho, José A., Os Açores. Ministério da Educação Nacional, 1974, p.19. 
15 Piazza, Walter F., ed. cit., p.36. 
16 Ibidem, p.36. 
17Tratava–se de fidalgos de sangue ou não, sem título nobiliárquico e sem cargos públicos, 
nomeadamente escudeiros e cavaleiros. 
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desenvolver o novo território em benefício do Donatário, ou seja em benefício do Rei 

de Portugal que era o maior dos Donatários. Este foi o velho sistema de vassalagem e 

em troca de docilidade e rendimentos o Donatário entregava aos Capitães de 

donatários o direto de rendimento de terra e de negócio. Alguns capitães recusavam 

morar nas Ilhas e deixando a administração das mesmas às mãos de Ouvidores, que 

os substituíam e delegavam em seus lugares. Assim a administração nas Ilhas 

funcionava através de sistema de capitanias, representadas através de Capitão do 

donatário ou Ouvidores. Em pouco tempo os Donatários se tornavam senhores 

absolutos, o poder deles crescia através das terras que possuíam e dos negócios com 

os produtos açorianos. Além disso, o Capitão do donatário recebia redízima (10%) de 

todos os dízimos cobrados na capitania e tinha o monopólio dos moinhos, do 

comércio do sal e dos fornos de cozedura de pão18. O cargo do Capitão do donatário 

era de caráter hereditário e durante os anos, criou-se nas ilhas uma aristocracia forte, 

em cujas mãos estavam a terra e todos os negócios.19 Muitas famílias ficaram sem 

terras para cultivar, enquanto outras se transformaram em grandes proprietários de 

terra e assim, com o passar dos séculos, a massa pobre crescia. Por isso, quando no 

século XVII aconteceu a crise agrícola nas Ilhas dos Açores, causada por diferentes 

motivos, os açorianos pediram ao Rei, que lhe fosse permitido imigrar à colônia do 

Brasil.

                                                 
18 http://pt.wikipedia.org/wiki/História_dos_Açores 
19 Sousa, Henrique. Migração açoriana para Brasil. [online]. [05-03-2009].  
<htt p://engforum.pravda.ru/archive/index.php/t-248881.html>.  
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3. 1. Fatores económicos e sociais da migração açoriana 

 

Os fatores que levaram à migração açoriana são entre si muito diferentes, 

porém, em conjunto, tiveram a mesma consequencia – a emigração açoriana. Uma 

das razões, considerada por muitos historiadores, é a sobrepovoação nas ilhas. 

Durante três séculos (XVI – XVIII) a população apresentava um crescimento 

acelerado, atingindo um número elevado que as ilhas não poderiam comportar. Os 

documentos disponíveis daquela época falam em números diferentes e por isso 

variam também os dados entre os pesquisadores. No livro de V. F. de Farias “De 

Portugal Ao Sul do Brasil 500 anos”20 o número dos habitantes da Ilha do Faial no 

século XVIII é de apenas 13.902, ou seja, com 30 mil menos do que Walter F. Piazza 

cita no seu livro “Santa Catarina: sua história”21 além disso V. F. de Farias anota 

somente 9.192 habitantes na Ilha do Pico e 8.606 habitantes na Ilha de São Jorge. 

Tábua 1 é do livro do Walter F. Piazza que é de opinião que um dos grandes fatores do 

fluxo açoriano foi a superpopulação nas Ilhas do Açores. 

Através da tabela que registra a situação demográfica do séc. XVIII é possível 

notar que a densidade nas Ilhas, além de Santa Maria, São Miguel e Terceira, era 

maior do que hoje em dia, mas que a situação de sobrepovoação ocorria unicamente 

na Ilha do Faial, cuja densidade demográfica era três vezes maior em comparação 

com a situação contemporânea. Alguns historiadores afirmam que por causa do 

excesso de população havia muitas pessoas desabrigadas, na margem da miséria e 

também não eram poucos os casos de mulheres que se prostituíam nas ruas. Esta 

afirmativa está ligada a um outro fator, talvez o mais significativo de todos, o 

problema da administração insulana, que deixou muitas pessoas sem terras e sem a 

possibilidade de sustentar as suas famílias.

                                                 
20 Farias, V. F. De Portugal Ao Sul do Brasil, 500 anos. Florianópolis: Edição do autor, 2002, p. 338. 
21 Piazza, Walter F. Santa Catariana: Sua História. Florianópolis: Ed. Lunardelli, 1983, p. 141. 
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Tábua 1: A situação demográfica no séc. XVIII 

Ilhas População Densidade (séc. XVIII) hab/ km Densidade em 2001 

São Miguel 44.415 60 176 

Terceira 22.460 47 138 

Pico 19.192 42 33 

Faial 43.902 264 87 

São Jorge 11.616 65 44 

Graciosa 6.799 95 77 

Santa Maria 4.280 33 57 

Flores 4.622 31 28 

Corvo 427 37 17.7 

Source: Piazza, Walter Santa Catarina: Sua História. Florianópolis: Ed. Lunardelli, 1983, p.142. 

 

 Como outro fator económico da migração é considerada a dificuldade da 

administração insulana e principalmente a “nobreza agrária” em cujas mãos estavam 

concentrados os lucros dos negócios açorianos e que não permitia a fruição 

econômica dos que se encontravam no nível mais baixo na hierarquia social. Muitas 

pessoas que vieram às ilhas eram semi–livres, mandados pelo Rei ajudar os 

usufrutuários das terras. A Corte Lisboeta prometia terra aos camponeses, promessa 

que nunca foi cumprida e que levou ao início da pirâmide social. A agricultura era a 

principal fonte financeira nas ilhas, e para que os Donatários não perdessem muito de 

seus lucros, os camponeses deviam pagar todos os custos, taxas e tributos, restando 

lhes só 1/5 de tudo! Além disso, as famílias açorianas eram numerosas e se o homem 

era servo, a mulher dele também era, as crianças deles nasciam servos e como servos 

morriam – destino fatal e pré–destinado, sem possibilidade de mudança. Muitos 

ilhéus sonhavam com a “terra da promessa”, Brasil, onde haveria terra para todos, e 

talvez uma vida melhor.22 

                                                 
22 Sousa, Henrique. Migração açoriana para Brasil. [online]. [05-03-2009] 
<http://engforum.pravda.ru/archive/index.php/t-248881.html>. 
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 Outro fator económico da migração açoriana era o comércio interno das 

ilhas. Os lucros dos negócios vinham dos produtos exportados para o continente ou 

para a costa africana, esquecendo se dos produtos necessários para a vida quotidiana 

do ilhéu. O mercado interno era pouco diversificado e o comércio se fazia em trocas 

diretas ao invés de dinheiro – as Ilhas abasteciam Lisboa com trigo e em troca 

recebiam sal. Trocas, muitas vezes desproporcionadas, impediram os ilhéus de 

acumularem uma quantidade mínima de dinheiro.23 

 As trocas alimentícias contribuíram para as crises alimentares que ocorreram 

no início do séc. XVIII. A baixa produção de trigo e a restrição de produção e 

exportação de cana-de-açúcar levou a problemas financeiros e produção limitada dos 

produtos açorianos. Entre os anos 1742 – 1745, na Ilha do Faial, não foi produzido 

nada de trigo e nas outras ilhas a situação era muito parecida com esta. A falta de 

trigo causou crise alimentar, que seguiu em problemas económicos, afetando a vida 

de muitas pessoas nas ilhas, principalmente daquelas que na hierarquia insulana se 

encontravam nos níveis mais baixos. Além do trigo, a produção de açúcar também 

caiu, devido à excelente produção brasileira de cana-de-açúcar e grande exportação 

do Brasil para Europa. Os açorianos não podiam oferecer nada em troca de comida 

que não se produzia nas ilhas. Além da baixa produção agrícola nos Açores, a 

economia insulana foi influenciada pela proibição (1736) do transporte de ouro ou 

pedras preciosas da colônia do Brasil pelos mercadores insulares. A restrição se devia 

ao tráfico ilegal de metais preciosos que ocorriam nos mercados europeus.24 

 As ilhas são de caráter vulcânico o que é considerado um outro fator da  

emigração açoriana. Erupções e tremores – nada que o ilhéu não conhecia. Nos 

arquivos açorianos se encontram diversas cartas, que falam sobre as atividades 

vulcânicas que muitas vezes assustaram os ilhéus, algumas vezes os deixaram sem 

casas ou causaram pestes. As erupções, sejam pequenas ou grandes, sempre traziam 

consigo o tremor e o medo das possíveis consequências. Já no século XVI algumas 

                                                 
23 Sousa, Henrique. Migração açoriana para Brasil. [online]. [05-03-2009] 
<http://engforum.pravda.ru/archive/index.php/t-248881.html>. 
24 Piazza, Walter F., ed. cit., p. 36. 
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famílias açorianas emigraram para o Maranhão, Brasil, em busca de um futuro 

melhor, de terras calmas e esperança de possuir sua própria terra. Principalmente 

depois do abalo de terra em 1720 na Ilha do Pico, os moradores começaram 

novamente a olhar ao Brasil, como a possibilidade de uma vida melhor.25 

 E o último dos fatores, mas talvez o fator mais significativo, foi a decisão 

política. Os problemas sísmicos; as crises alimentares e econômicas; a 

superpopulação; faziam a vida do açoriano difícil e muitos deles sonhavam com uma 

vida nova, com sua própria terra e melhores condições de vida. Por isso, já desde a 

metade do séc. XVII mandavam cartas ao Rei, pedindo autorização para migrar para a 

colônia do Brasil. No mesmo tempo, Portugal estava começando com a sua política 

do “uti possidetis”, quem ocupa domina, no Brasil meridional, onde pouco mais de 

3.000 pessoas ocupavam uma área de 50.000 km. A Corte Lisboeta precisava de 

voluntários que povoassem os territórios no sul da colônia do Brasil, assegurando 

desta maneira infra–estrutura para a expansão e o domínio português nestas regiões.

                                                 
25 Erupção do Pico. Arquivo dos Açores. Vol. III. Ponta Delgada: 1981, p. 100. 
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4. Condições da migração açoriana para o Brasil 

 

 Em 11 de agosto de 1738, foi criada a “Capitania da Ilha de Santa Catarina” 

com o primeiro nomeado governador, José da Silva Paes, a pessoas que 

desempenhou uma das tarefas principais no povoamento açoriano no Brasil 

meridional. Nasceu em 1679 em Lisboa e a sua carreira militar começou em 1701, na 

Armada Real, quando participou na “Guerra de Sucessão” (1704 – 1714) como 

engenheiro. Graça aos seus trabalhos na área da engenharia de fortificações, 

conseguiu alçar todos os postos da hierarquia militar e em 1715 ganhou o hábito da 

Ordem de Cristo. Dia 4 de janeiro de 1735 foi nomeado Brigadeiro de Infantaria 

quando foi escolhido para servir no Rio de Janeiro como assistente do Governador e 

Capitão General, Gomes Freire de Andrade. A tarefa principal de José da Silva Paes 

era a de construir um sistema de fortificaçao no Rio de Janeiro e dirigir duas 

expedições de ajuda à Colônia do Sacramento, onde participou como comandante 

das forças terrestres.26 O Governador do Rio de Janeiro, quem naquela época 

administrava também e a região do Sul, escreveu ao Conselho Ultramarino a seguinte 

carta: 

 

 Fui servido determinar por Resolução de 5 deste presente mês e ano, em consulta do 

Meu Conselho Ultramarino, que o Brigadeiro José da Silva Paes passe logo à Ilha de Santa 

Catarina, e faça nela uma fortificação, a qual ele entender ser capaz para a sua defesa, 

procurando evitar nela tudo quando lhe for possível a maior despesa; e, atendendo a que 

desse porto Rio de Janeiro devem sair todos aqueles socorros, e ordens que se fizerem 

precisas para a defesa da nova colônia e ajuda do novo estabelecimento do Rio de São Pedro 

do Sul [...].27 

 

 Situada entre Rio de Janeiro e rio da Prata, a Ilha ocupava um ponto 

estratégico e caso os espanhóis quisessem conquistar Rio Grande deveriam primeiro 

                                                 
26 Piazza, Walter F.O Brigadeiro José da Silva Paes: estruturador do Brasil meridional. Florianópolis: Ed. 
da UFSC; Rio Grande: Ed. da FURG, 1998. 
27 Flores, Maria Bernardete Ramos. Povoadores da Fronteira, Os casais açorianos rumo ao Sul do Brasil. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2000, p. 27. 
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dominar a Ilha. A tarefa principal do Governador era reforçar a defesa da região e 

para que a proteção fosse ainda mais eficaz e forte, era preciso povoá-la – é aqui onde 

começa o povoamento açoriano no Sul do Brasil. Numa carta à Corte Lisboeta, com 

data de 23 de agosto de 1742, o Governador da Ilha de Santa Catarina pede que lhe 

seriam mandadas pessoas para habitarem a Ilha e as regiões próximas à ela: 

 

 Pela mesma se me dis, se manda toda a Artilharia e ballas que podem ser necessarias 

para estas Fortalezas porem eu me não posso escuzar de reprezentar a V. Magestade que 

todas estas prevenções, e obras, sem gente que as guarnessa, são corpos sem alma e para 

todos ha de ser preciso criarce hum Regimento, pois de outra sorte, e com menos nunca 

serão bem acestidas/como frequentemente se achão/ dando occazião a necessitarce deste 

corpo, a abertura deste Porto e a precizão de tantas Fortalezas não podendo os Terços da 

Cappitania do Rio de Janeiro, guarnecer com destacamentos estes Prezidios, pois aquelles 

corpos todos são necessarios para aquella Cappital pella sua cituação e guarniçõens.28 

 

 Alguns anos mais tarde os açorianos pediram a autorização do Rei para migrar 

ao Brasil. José da Silva Paes, sabendo disso, escreveu à Corte de Lisboa que: 

 

 Os moradores das Ilhas dos Açores varias vezes tem representado a V. Magestade 

que atendendo à grande multidão de povo que nelas se acham sem emprego, nem meios 

para substituir, e a necessidade que há de povoadores para o Brasil, V. Magestade se 

dignasse de mandar tirar das ilhas o numero de cazais que lhe parecesse e transportalos á 

America, donde rezultaria ás ilhas grande alivio em não ver padecer os seus moradores 

reduzidos aos males que traz consigo hua extrema indigencia [...].29 

 

 O pedido dos açorianos veio no momento mais favorável para eles – o 

Governador de Santa Catarina pedia constantamente ao Rei que lhes mandasse 4.000 

pessoas para povoar a região onde governava e no mesmo tempo as preparações 

para o Tratado de Madrid (1750) já tinham começado e a política do "uti possidetis" 

                                                 
28 AHU (Arquivo Histórico Ultramarino). Núcleo Rio de Janeiro. Caixa nº 41, doc. nº 59. In: Piazza, 
Walter F., ed. cit., p. 60. 
29 AHU.Núcleo Açores. Maço nº 2, doc. nº 9, fls. 1–5. In: Piazza, Walter F., ed. cit., p. 64. 
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precisava ser realizada. O Conselho Ultramarino consultou a situação política com os 

diplomatas e em carta de 1746 recomendou ao Rei: 

 

 [...] se das Ilhas se puderem remeter alguns Cazaes seria utilissimo, e ainda alguas 

reclutas, por que assim se aumentaria a culturas destas Terras que são proprias, não só para 

todos os fruitos, da América, senão tão bem da Europa, e dos filhos dos mesmos Cazaes se 

recrutaria o Terço ou Tropas, que aqui acesticem, e seriam mais permanentes do que os de 

fora; V. Magestade a tudo dará aquella providencia que julgar mais conveniente ao seu Real 

Serviço.30 

 

e em outra carta ao Rei o Conselho Ultramarino acrescentou: 

 

 […] visto se achar estabelecida a fortificação do Rio Grande de São Pedro que 

Vossa Majestade se sirva querer tomar a última resolução nas consultas que o Conselho tem 

posto na real presença de Vossa Majestade para o transporte dos Casais das Ilhas para o 

mesmo estabelecimento, porque só por este meio se poderá evitar grande despesa que 

precisamente se há–de fazer com os transportes dos mantimentos do Rio de Janeiro por falta 

de cultivadores que naquelas vastíssimas terras os fabriquem, além de ficarem estes, 

também igualmente servindo para a sua necessária defesa, e ser do interesse do Estado 

acrescentarem–se o número de povoadores, o que para crescer consideravelmente as rendas 

reais do mesmo Estado, assim nos dízimos das terras que cultivarem como também nos 

direitos das alfandegas dos géneros a que precisamente hão–de dar consumo, matéria esta 

que se faz digna da alta e grande compreensão de Vossa Majestade.31 

 

 Para os açorianos a colônia brasileira era vista como a "Terra das Promessas", 

onde esperavam o começo duma vida nova e melhor, que fosse sem a miséria que 

conheciam das ilhas. O provável transporte dos açorianos era visto como solução de 

dois problemas – primeiro, o da pobreza na qual se encontravam os ilhéus e segundo, 

a necessidade de povoar as regiões desabitadas no Brasil meridional. No dia 31 de 

                                                 
30 AHU. Núcleo Rio de Janeiro. Caixa n= 41, doc.,nº 59 In: In: Piazz, Walter F., ed. cit., p. 61. 
31 Sousa, Henrique. Migração açoriana para Brasil. [online]. [05-03-2009] 
<http://engforum.pravda.ru/archive/index.php/t-248881.html>. 
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Agosto de 1746 o Rei aprovou o transporte dos açorianos, pelos custos da Fazenda 

Real, e mandou a carta–chave para realização dos transportes: 

 

 Corregedor das Ilhas dos Assores. Eu El Rey vos envio muito saudar. Por Rezolução 

deste dia em Consulta do Meu Conselho Ultramarino fui servido, q. das Ilhas dos Assores se 

transportem á custa de minha Real Fazenda os cazaes de pessoas, que voluntariamente ir 

estabelecer nos meus dominios da América nas partes que se lhes destinarem.32 

 

 Os açorianos mandavam cartas ao Rei com pedidos que lhes fosse autorizada 

a migração às terras brasileiras já apartir dos anos 20 do séc. XVIII, mas só agora 

foram ouvidos. Com exceção dos casais, que depois do terramoto na Ilha do Pico 

(1720) foram transportados ao Maranhão, os outros ilhéus tinham que esperar mais 

de vinte anos para que o Rei autorizasse o pedido deles e agora, com a carta régia do 

ano 1746, eles finalmente podiam partir. A Corte Lisboeta percebia como era 

importante o povoamento daquelas terras e nada melhor poderia ter ocorrido que a 

decisão voluntária dos ilhéus que fossem mandados habitar a colônia do Brasil. Ainda 

antes de ser escrita a provisão régia, o Conselho Ultramarino escreveu ao Rei: 

 

 Agora se oferece expor de mais á Real consideração de V. Magestade que além das 

sobreditas vantagens acrese a necessidade de garnecer de defensores os confins daqueles 

vastos domínios pelas muitas partes onde o tempo já tem manifestado a comunicação e 

vizinhança dos castelhanos, as quais se achão quaze todas de nossas bandas desguarnecidas 

de habitadores, e expostas a qualquer invazão que nos tempos futuros se lhe pretenda fazer 

nelas; e já que a Divina providência oferece hua conjuntura em que com grande quietação, e 

sem ciume dos nossos vizihos se possa fazer o transporte com situação dos Colonos nas 

terras dos confins, parece que será muito conviniente aproveitar dela, mandando os ditos 

cazaes e estabelecerse nos Rios das Amazonas, e da Madeira, nas Minas do Mato Grosso 

naquela parte do Rio da Prata por onde navegamos livremente indo para o Cuiabá, no Rio 

Grande e Campos de Vacaria, nos da Curitiba, e em todo districto do Rio de S. Pedro e Lagoa 

                                                 
32 AHU Núcleo Açores. Maço nº 2, doc. nº 10, fls.7–14. In: Piazza, Walter F., ed. cit., p. 83. 
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Mirim, donde poderão passar á Colonia quando estiverem alhanadas as dificuldades que 

prezentemente o embarcarão.33 

 

 Esta carta é testemunha que os principais objetivos do reino português não 

eram os de aliviar os açorianos, mas usar eles, somente como se estes fossem 

soldados, na sua estratégia de expansão na América do Sul. A carta real com a 

aprovação do transporte foi o sinal que o Conselho Ultramarino podia começar com a 

colonização do Brasil meridional. Para que a migração açoriana atingisse os objetivos 

principais de Alexandre de Gusmão, tudo precisava ser perfeitamente planejado. 

Apartir deste momento a tarefa principal do governador da Ilha de Santa Catarina, 

José da Silva Paes, era preparar tudo para a vinda das famílias açorianas e ajudá–las 

em tudo que seria necessário. D. João V mandou ao governador carta com todas as 

instruções como administrar a acomodação dos novos povoadores e o quê devia ser 

feito antes e depois do embarque dos transportes dos açorianos. Para garantir o 

projeto do povoamento, o João V. prometeu aos açorianos diversas vantagens, entre 

outros transporte de gratuito ao Brasil: “[...] das Ilhas dos Açores se transportarem à 

custa de Minha Real Fazenda os Casaes de pessoas que voluntariamente quizerem 

estabelecer–se nos Meus domínios da America nas partes que lhes determinarem 

[...].”34 Pela mesma carta real, o Capitão da Ilha de Santa Catarina, deveria preparar 

casas de taipa cobertas de palha, para que os primeiros açorianos tivessem 

acomodação quando chegarem. Depois do primeiro desembarque dos casais 

deveriam ser construídas outras casas, para os próximos imigrantes, que a Ilha ia 

receber. Fora das casas, deveria ser marcado espaço onde ficaria a igreja, território 

qual pertencia ao Bispo de São Paulo. Os Vigários, também mandados das ilhas dos 

Açores, receberiam, além do salário anual, apoio financeiro durante o primeiro ano. 

Junto à igreja estaria também e a praça principal, atrás da qual se fixariam as casas 

dos povoadores. Além das despesas da viagem, que seriam pelos custos da Fazenda 

Real, os casais receberiam apoio durante o primeiro ano no Brasil – cada família 

                                                 
33 AHU.Núcleo Rio de Janeiro. Caixa n= 41, doc.,nº 59 In: In: Piazz, Walter F., ed. cit., p. 64. 
34 Carta régia de 31 de agosto de 1746. Arquivo dos Açores. Vol. XI. Ponta Delgada, 1983, p. 526. 



29 

 

receberia 1/4 de légua de terra35, duas espingardas, duas enxadas, um machado, um 

enxó, um martelo, um facão, quatro facas, duas tesouras, uma serra, uma lima, duas 

verrumas, dois alqueires de sementes, duas vacas, e uma égua. No primeiro ano dar–

lhes–iam farinha suficiente para o sustento de cada pessoa e faria–se pesca todos os 

dias. As mulheres casadas, ou solteiras, entre 12 – 25 anos, receberiam dois mil e 

quatrocentos reis e por cada filho, dez tostões – dinheiro que lhe serviria para arrumar 

roupa para as suas famílias. Os homens deveriam ser isentos do serviço militar. Para 

que houvesse disciplina na nova Capitania era preciso formar Companhias de 

Ordenanças, nomeando oficias, e em cada freguesia deveria possuiria seu próprio 

juiz. 

 Enquanto o Governador da Ilha de Santa Catarina tinha que preparar tudo isso 

para receber os açorianos, o Corregedor das Ilhas dos Açores recebeu instruções de D. 

João V: 

 

 [...] à todas as Camaras de vossa Jurisdição, remettendo lhes suficiente Numero de 

copias, para se fixarem em todas as Povoações, lhes ordenareis que no fim de cada uma 

declarem perante quem hão de acudir os que se quiserem aproveitar da Mercê que lhes faço, 

e a quem hão de mostrar documentos de serem casadosos que quiserem passar como taes, e 

que idade tem o Marido, e Mulher, e mais pessoas que levarem em sua companhia para se 

lhes fazerem os accentos [...].36 

 

 Os candidatos para os transportes, deviam preencher um formulário, onde 

entre outros tinham que escrever a forma do rosto, do nariz e da boca, a cor dos olhos 

e do cabelo, a condição física e estado civil. Caso os homens estavam com famílias, 

tinham que preencher somente os nomes da mulher e das crianças. O principal 

critério para os transportes era o limite de idade e a prática da religião católica. Nas 

primeiras embarcações poderiam participar somente homens com não mais de 40 

anos, mulheres com no máximo 30 anos e crianças. A limitação da idade dava–se pelo 

                                                 
35 Medida initenrária antiga, cujo valor é variável segundo as épocas e os países, geralmente, em 
Portugall, a légua vale 5 quilometros. 
36 Carta régia de 31 de agosto de 1746, ed. cit., p. 526. 
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desejo régio de formar famílias jovens nas terras novas. Depois dos primeiros anos 

dos transportes, o Conselho Ultramarino sentiu uma falta de candidatos para os 

assentos. Isto devia-se ao fato de que as viagens eram perigosas o quê aumentava o 

número dos mortos e os açorianos estavam com medo. Para motivar as pessoas, o 

Rei liberou a ida à colônia brasileira para as pessoas mais velhas, como sogros, pais 

das famílias ou pessoas ainda solteiras. Segundo o historiador Avelino de Meneses, os 

primeiros alistados eram pessoas pobres, homens principalmente agricultores e 

mulheres que trabalhavam em serviços domésticos. Numa amostragem em 1752, o 

historiador, verificou, entre os homens, 55 lavradores, 4 pedreiros, 4 estudantes, 2 

pescadores, 1 carpinteiro, 1 barbeiro e 1 alfaiate. Entre as mulheres havia 46 

fiandeiras, 6 tecedeiras, 2 costureiras e uma lavadeira.37 O resto dos alistados foi 

composto de açorianos nobres aos quais, depois da vinda deles à Ilha de Santa 

Catarina, seriam atribuídas as principais funções militares. 

 O Corregedor das Ilhas dos Açores tinha a tarefa de supervisar no 

“alistamento” e informar a Corte Lisboeta sobre a situação dos transportes. 

Imediatamente mandou a fazer as listas necessárias das pessoas que voluntariamente 

queriam se estabelecer na colônia do Brasil e em documento de 1747 fez a lista que se 

segue:

                                                 
37 Meneses, Avelino, ed. cit., p.45. 
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Tábua 2: O número dos alistados 

Ilhas População Presente Alistados % Entre a Populaçaõ e 
os Alistados 

São Miguel 46.415 328 0,73 

Santa Maria 4.280 – – 

Terceira 22.460 912 4,51 

Graciosa 6.799 772 11,5 

São Jorge 11.616 2.822 24 

Faial 43.902 1.207 2,75 

Pico 19.192 1.776 9 

Flores 4.622 – – 

Corvo 427 – – 

Source: AHU. Núcleo Açores. Maço nº 1, doc. nº 9. 

 

 Somando todos os candidatos das ilhas do arquipélago foi obtido um número 

total de 7.817. Nesta lista não tem informação sobre os alistados das ilhas de Santa 

Maria, Flores e Corvo, mas pela documentação do arquivo da Ilha de Santa Catarina 

foi constantado que nos outros transportes teve ilhéus de todas as Ilhas dos Açores. 

 Em outra carta ao Rei, datada de dezembro de 1748, o Juiz de Direito anexa 

um mapa dos alistados e dos que já foram transportados para a colônia do Brasil:
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Tábua 3: O número dos transportados 

Ilha Vila Números 

dos 

Candidatos 

Número dos 

Transportados 

Falta para 

Transportar 

Terceira Cidade de Angra 

Vilda da Praya 

São Sebastiam 

1.135 

64 

47 

638 

50 

20 

497 

14 

27 

São Jorge Vila das Vellas 

Vila da Calheta 

Novo do Topo 

1.447 

823 

421 

78 

100 

104 

1.397 

723 

317 

Pico Vila das Lagens 

Vila Nova de S. 

Roque 

Vila Madalena 

278 

469 

515 

15 

28 

6 

263 

441 

509 

Faial Vila da Horta 1.283* 7 1.280* 

Graciosa Vila da Sta. Cruz 

Vila da Praia 

296 

308 

0 

17 

296 

291 

Total  7.090 1.063 6.027 

Source: Piazza, Walter F. Santa Catarina: Sua História. Florianópolis: Ed. Lunardelli, 1983, p. 

141. 

* No documento tem erro entre os números dos alistados e dos que já foram 

transportados da Ilha do Faial. O número correto seria 1. 287 alistados com 7 já 

transportados o que daria 1.280 pessoas que esperam para serem transportados. 

Apesar deste erro o número total dos transportados é correto.O número dos alistados 

variava entre 7.090 e 7.817, mais 2.370 pessoas alistadas da Ilha de Madeiram o que 

mostra que no mínimo 9.460 pessoas queriam imigrar ao Brasil. De acordo com os 

documentos disponíveis, acredita–se que nem todos os alistados foram 

transportados. Já no ano 1746 passaram a fazer as listas com os números dos 

candidatos, porém o verdadeiro alistamento dos casais só começou somente depois 

da assinatura do contrato com o primeiro Assentista – Feliciano Velho de Oldenberg, 
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no dia 7 de agosto de 1747. Três meses mais tarde partiram os primeiros navios. Pelo 

mapa e pela documentação acessível é evidente que as pessoas, que ocuparam os 

primeiros assentos, eram principalmente da Ilha de Terceira o que foge das 

afirmações sobre o excesso de população nas Ilhas dos Açores. Se uma das razões da 

crise econômica açoriana fosse realmente a superpopulação neste caso ela se 

contradizia, porque os primeiros alistados não eram do Faial ou de Graciosa – as ilhas 

onde a densidade demográfica no século XVIII era a maior no arquipélago. Porque a 

Corte Lisboeta, mesmo sabendo da situação dos ilhéus, não mandou transportar 

primeiro as pessoas que sobretudo precisavam da ajuda real? Infelizmente os 

documentos não mencionam qual foi a razão da prioridade dos terceirenses. 

Provavelmente, a superioridade dos alistados mudou somente depois do aviso do 

Corregedor das Ilhas em dezembro de 1748, que recomendou ao Conselho 

Ultramarino transportar primeiro os habitantes das Ilhas do Faial, Graciosa, São Jorge 

e Pico. Não somente porque os portos eram melhores para os casais embarcarem, 

mas também pela pobreza em qual estes se encontravam. No mesmo aviso o 

Corregedor recomendou que fossem transportados mais 2.000 pessoas, fora dos 

ilhéus que já haviam sido transportados à Ilha de Santa Catarina para a colônia do 

Brasil. Além do número dos alistados o Corregedor tinha que determinar o número 

dos casais que poderiam embarcar em cada porto e cuidar que as Câmaras 

escolhessem os oficiais de Ordenanças – Capitães, Alferes e Sargentos, organizando 

cada companhia em grupos de quarenta ou cinquenta homens.38 

 

 

4. 1. Regimento dos transportes 

 

 Antes de assinar o contrato com o futuro Assentista, o Conselho Ultramarino 

publicou o “Regimento dos transportes”, que deveria garantir maior segurança e 

disciplina durante a transportação. Segundo o regimento em cada navio os homens 

deveriam separar-se em dois grupos, cada grupo deveria ter um Mandante, que 

                                                 
38Piazza, Walter, ed. cit., p. 93. 
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observaria a disciplina ao bordo. As mulheres, junto com as suas crianças até sete 

anos de idade, deveriam estar separadas dos homens e trancadas nas câmaras do 

navio. Seriam escolhidos 24 homens para fazer vigilância de cada uma das portas das 

câmaras, trocando a guarda de quatro em quatro horas. A chave dos quartos das 

mulheres ficaria com o Capitão ou com o Mandante do navio. Homens fiéis seriam 

escolhidos para levarem as refeições às câmaras das mulheres e das crianças. Os 

homens eram proibidos de falar com as mulheres – seja esposo com esposa, filho com 

mãe ou irmão com irmã. Somente o Capitão ou o mandante do navio podiam dar 

licença para conversar, mas durante a conversa um deles deveria estar presente. 

Dentro das câmaras não poderia entrar ninguém mais alem do cirurgião ou do 

capelão, mas de novo, somente na presença obrigatória do Capitão. A separação das 

mulheres dos homens pode parecer rigorosa, mas teve o seu fundamento moral. 

Como a viagem era de longa duração, esta separação foi feita para proteger as 

mulheres dos homens – o Conselho Ultramarino queria protegê–las das prováveis 

ações contra elas. Por outro lado, as mulheres foram as que mais sofreram nestes 

transportes – trancadas dentro das câmaras pequenas, durante o maior tempo do 

trajeto, como se fossem prisioneiras, sem poder conversar com os maridos ou os 

filhos. Nem sequer os escravos eram transportados em navios com tal mal 

tratamento. Assim os transportes se tornavam verdadeiras torturas para as mulheres 

e as crianças, que acompanhavam esposos e pais a esta aventura. Pelo regimento 

durante a viagem, o capelão deveria realizar uma missa pelo menos nos dias Santos e 

somente nesses dias as mulheres podiam sair das câmaras. Depois de cada missa o 

regimento deveria ser lido em voz alta para relembrar cada pessoa de suas 

obrigações. 

 O regimento foi feito para proteger os açorianos e assegurar lhes uma boa 

viagem. Ao mesmo tempo parece que os alistados eram um certo tipo de 

“mercadoria” do reino português, que seria instaurada no Brasil meridional. O 

Conselho Ultramarino queria garantir a segurança durante todo o trajeto e, através 

do estatuto, mantê–la em sua devida ordem, mas em vez disso assinou um 

documento que fez dos açorianos uma mercadoria que valia ainda menos do que se 
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fossem escravos. E em nenhum dos futuros transportes de colonos alemães para o 

Brasil desembracariam estes em condiões físicas e morais tão precárias como seus 

antecessores açorianos entre 1748-1753.39

                                                 
39 Wiederspahn, Oscar Henrique. A Colonização Açoriana no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Escola 
Superior de Teologia São Lourenço de Brindes / Instituto Cultural Português, 1979, p. 23. 
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5. Os transportes 

 

5.1. As condições do contrato 

 O número das pessoas já inscritas nos transportes prometia um grande lucro 

financeiro para os proprietários dos navios. A Corte Lisboeta recebeu muitas 

propostas para que os transportes sejam efetuados. Entre os muitos candidatos, o 

Conselho Ultramarino, contratou o Feliciano Velho Oldenberg & Cia para transportar 

os ilhéus, que em 1741 era o principal contratador do comércio de tabaco do Brasil 

(Bahia) que depois o vendia em Portugal, nas ilhas atlânticas e no norte de África. Em 

troca do transporte gratuito de um casal de açorianos para cada cem toneladas de 

carga transportada, Feliciano Velho Oldenberg recebeu do Rei português autorização 

para comercializar livremente no Brasil e para os outros alistados foi pago do tesouro 

real. O contrato para o transporte de 1000 pessoas das Ilhas dos Açores para a Ilha de 

Santa Catarina, assinado no dia 7 de agosto de 1747, inclui vinte e quatro cláusulas. Na 

sua época o contrato foi muito importante e ainda no mesmo ano foi publicado sob o 

título de “Condições com que se arremata o assento do transporte dos casais desta 

Corte e das Ilhas para o Brazil.” 

 Na primeira cláusula, o fato de que os transportes seriam utilisados somente 

para transportar os casais, a alimentação para a viagem, as ferramentas, as armas e 

as sementes, que os açorianos obteriam depois da sua chegada no Brasil se 

apresentava explicito. Nenhuma outra pessoa, bem como nenhum produto voltado 

ao comercio que não estivessem na lista dos assentos, poderiam ser transportados. 

 A segunda cláusula é ao respeito da segurança – todos os navios para este 

transporte deveriam ser novos, ou pelo menos em um bom estado e “para assim 

conste ao Conselho se aprezentará certidão do Mestre Construtor da Ribeyra das 

Naus”. 

 Na terceira cláusula é explicito que nos navios deveriam ser construídas 

câmaras para as mulheres, que estariam separadas das outras pessoas. As portas e os 
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postigos das câmaras tinham que ter duas chaves diferentes. Antes do navio sair do 

porto, o Conselho Ultramarino fazia uma fiscalização para confirmar as condições dos 

navios e fixar as pessoas neles conforme a sua capacidade. 

 A quarta cláusula é sobre as derrotas das embarcações e o tempo de 

permanência nos portos das Ilhas dos Açores. Antes que os navios embarcassem para 

a Ilha de Santa Catarina tinham que fazer duas escalas nos portos açorianos, com 

permanência de no máximo vinte dias. Durante este período os casais deviam 

embarcar e caso os navios ficassem vazios depois do vigésimo dia, o Corregedor ou o 

Juiz Ordinário podia dar atestado de permanência por mais alguns dias, o que lhes 

custariam aproximadamente vinte mil reis. 

 Na cláusula quinta são determinadas as condições das refeições a bordo. Cada 

dia o Juiz Ordinário ou o Corregedor tinha que fazer uma lista das pessoas que 

embarcavam. Desde o seu embarque nas Ilhas dos Açores até o desembarque no 

Brasil. O Assentista devia dar comida para cada pessoa que tinha embarcado, menos 

as crianças com menos de três anos de idade. Todos os dias os casais deviam receber 

500 gr de carne fresca ou peixe, 500 gr de pão e água por pessoa. Para a alimentação 

durante as escalas, o Conselho Ultramarino pagaria ao Assentista oitenta reis por dia 

por pessoa com refeição inteira, a metade para as crianças de sete a três anos que 

tinham meia refeição e para as crianças com menos de três anos não pagaria nada. 

 A sexta cláusula é sobre as condições do pagamento das refeições, caso o 

navio ficasse mais do que vinte dias no porto. Caso o navio demorasse para embarcar 

à sua viagem, o Conselho Ultramarino não pagaria nada, somente no caso que fosse 

uma demora por causa do tempo. 

 A sétima cláusula determina as mesma condições das refeições para as 

pessoas embarcadas em Lisboa com destino a Santa Catarina. 

 Na oitava cláusula fala-se sobre os pertences de cada pessoa. Cada um, com 

mais de quatorze anos, podia levar no navio uma cama e uma arca, refrescos, 
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sementes e plantas. Caso alguém quisesse levar mais, teria que pedir a permissão do 

Capitão ou do Mestre do navio e pagar o preço definido por este. 

 A nona cláusula trata da comida a bordo, entre outros os dia em que seriam 

servido carne ou peixe, o tamanho das porções e quantas vezes por dia. O Assentista 

devia dar refeições para as pessoas não somente durante a viagem, mas caso o 

transporte durasse menos de três meses, também depois do desembarque no Brasil. 

Chegando a conclusão a seguir, descrita con enfaze quê a comida seria servida nos 

diferentes dias da semana e que. Carne ou peixe nunca poderiam faltar nas refeições 

sendo acompanhados por legumes ou arroz. 

 Para complementar a questão da alimentação, a décima cláusula acrescenta 

que a comida seria preparada pelo cozinheiro ou pelos cozinheiros do navio e seria 

distribuída somente depois de ser experimentada pelos recebedores. 

 A décima primeira cláusula trata-se das condições financeiras do contrato. O 

Conselho Ultramarino pagaria para cada pessoa acima de sete anos e que embarcasse 

nos portos das Ilhas dos Açores ou da Madeira quarenta mil reis; a metade deste 

preço pagaria para as crianças entre três e sete anos, embarcando os bebes entre 

zero e três anos de idade sem nenhum custo de transporte. O pagamento seria feito 

somente pelas pessoas que chegassem vivas e apos os seus desembarques, o 

Governador de Santa Catarina, daria uma certidão ao Capitã ou ao Mestre do navio 

com o número de pessoas pelas quais deveriam receber o dinheiro. 

 A décima segunda clausula é a respeito das dietas para os doentes ao bordo. 

 A décima terceira cláusula estabelece a seguinte norma - antes de o navio 

embarcar, o Ministro ou o Juiz Ordinário deveriam verificar se no navio havia 

quantidade de alimentos suficiente para a viagem inteira. Em caso de que o navio não 

estivesse devidamente equipado com alimentação suficiente, o Mestre ou o Capitão 

seriam obrigados a complementar o que faltava. 

 O décimo quarto artigo diz que depois do navio desembarcar em terras 

brasileiras, o Governador de Santa Catarina, tinha que escolher seis pessoas, que 
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dariam testemunho sobre as condições da viagem, descrevendo se o Capitão havia 

cumprido todas as cláusulas do contrato e se tinham sido bem tratados . O Capitão, 

ou o Mestre do navio, obteria do Governador uma carta com as declarações das 

testemunhas que apresentaria ao Conselho Ultramarino em Lisboa. Dependendo do 

conteúdo da carta, o pagamento pelo transporte, seria feito com ou sem desconto. 

 A cláusula décima quinta fala sobre os medicamentos a bordo. Em cada navio 

era obrigatório a disposição de uma bem preparada e acompanhada pelo Cirurgião e 

o Boticário. 

 Décima sexta é ao respeito do atendimento religioso. Em cada navio devia ter 

um Capelão sempre pronto para atender os doentes e dar missas e que depois 

voltaria a Portugal ou às Ilhas dos Açores. 

 Na décima sétima cláusula, sobre a direção náutica, descrivia a necessidade de 

contratar navegantes com experiência, conhecimentos e brevidade. 

 A condição décima oitava trata-se do cumprimento dos regimentos pelo 

Mestre ou Capitão do navio. Estes tinham que cuidar da organização interna,para que 

tivesse uma boa ordem ao bordo e não faltasse nada nos barcos. 

 A décima nona condição fala sobre o retorno dos navios de Santa Catarina 

para as Ilhas dos Açores ou da Madeira. Depois do desembarque dos casais, o 

Assentador, graças à licença para negociar na colônia do Brasil poderia parar nos 

portos brasileiros e fazer negócios. Depois do seu retorno às Ilhas dos Açores, poderia 

transportar mais uma vez o mesmo número de casais ao Brasil, sob as mesmas 

condições do primeiro transporte. 

 A vigésima cláusula completa a antecedente – se durante o regresso a 

Portugal o Assentista ou o Mestre parasse em algum porto brasileiro para carregar o 

seu estoque, poderia fazer isso em qualquer porto, mas depois teria que voltar com a 

carga diretamente ao reino português. 
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 O vigésimo primeiro artigo trata-se das possíveis arribadas durante a viagem 

de ida. Se o barco tivesse que arribar num porto brasileiro por causa de tempestade, 

falta de alimentos ou de água, ou ainda por causa de necessidades urgentes – o 

Governador do mesmo porto lhe ajudaria pagando o valor que fosse preciso para a 

viagem continuasse. 

 Vigésima segunda cláusula é sobre os mantimentos que sobrariam no navio 

depois do desembarque no Brasil. Caso o Assentista quisesse vender a mercadoria 

restante, poderia fazer os negócios somente nos portos em quais existia Alfandega, 

pagando nela as taxas alfandegorias. 

 A penúltima cláusula, vigésima terceira, trata-se dos contratos de pagamento. 

A primeira metade do valor deveria ser paga assim que o navio estivesse para sair de 

Lisboa em direção às Ilhas dos Açores levando os casais. Este valor dependeria do 

número de alistados, cujos nomes o Conselho Ultramarino mandaria ao Assentista 

junto com a primeira metade do pagamento. 

 O último artigo, vigésimo quarto, é sobre o re-conhecimento do conteúdo do 

contrato relacionado aos casais. O contrato deveria ser lido ao público um dia antes 

do embarque e em cada dia santo depois da missa. Durante a viagem os mandantes 

podiam olhar no contrato para conferir alguma das obrigações do Assentista. 

 Finalmente, com o fechamento de acordos contratuais de transporte e 

atividades dos Assentista, os voluntários açorianos, ganharam liberdade para iniciar o 

povoamento das terras brasileiras. Os pedidos de todos os participantes seriam 

respondidos – a Corte Lisboeta com a política do "uti possidetis" e o objetivo de 

marcação da presença lusitana na região Sul do Brasil, José da Silva Paes e a 

povoação necessária da Capitania de Santa Catarina; e por último os açorianos e a sua 

possível evasão da miséria. 

 

 

 



41 

 

5. 2. O contrato com Feliciano Velho Oldenberg 

 O transporte já estava aprovado, o contrato com Feliciano Velho de 

Oldenberg já estava assinado, as listas dos alistados estavam prontas, já existia 

“Regimento dos transportes” e o Governador da Ilha de Santa Catarina estava 

preparando tudo o que fosse necessário para a vinda dos açorianos. A única coisa que 

ainda faltava era marcar a data das primeiras embarcações. Como no arquipélago dos 

Açores sopram ventos fortes, o Governador aprovou que os barcos saissem dos 

portos somente durante os meses de março e outubro, quando as condições 

climáticas eram as melhores para a navegação. 

 

5. 2. 1. O primeiro transporte 

 O primeiro barco que levou os açorianos para à Ilha de Santa Catarina, foi o navio 

“Jesus, Maria, José”, cujo Capitão foi Luís Lopes Gordelho. Dia 6 de Outubro de 1747 

começou o embarque dos casais. Logo no primeiro dia embarcaram 28 casais, 201 

pessoas, das quais 155 foram com refeição completa, 26 com meia refeição (crianças 

de 7–12 anos) e 20 sem refeição (crianças com menos de 3 anos). No segundo dia 

embarcaram mais 35 pessoas, das quais 31 com refeição completa, 2 com meia 

refeição e 2 sem. Em dois dias foi feito o alistamento do navio, que levou 236 pessoas 

para a colônia do Brasil. 

 O navio “Santa Ana e Senhor do Bonfim”, com Capitão Pedro Lopes Arraya, 

começou com a embarcação dos alistados no dia 9 de outubro de 1747. Logo no 

primeiro dia subiram 26 casais ou seja 139 pessoas, 110 com refeição completa, 17 

com meia refeição e 12 sem direito a alimentação. No dia seguinte, dia 10 de outubro, 

entraram no barco mais 16 casais – 98 pessoas, 78 com refeição completa, 11 com 

meia refeição e 9 sem. 

 Em dois dias a capacidade dos barcos já estava completa com um total de 473 

pessoas a bordo. Depois de uns dias de tempestade e vento, os dois barcos saíram do 

porto de Angra em direção à Ilha de Santa Catarina no dia 21 de outubro. Precisavam 
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percorrer mais de 8.000 km até que chegassem ao seu destino. Na sua frente, o ilhéu 

açoriano encontrava uma viagem longa e difícil, porém cheia de esperanças e sonhos 

de uma vida melhor. Dia 6 de Janeiro de 1748, em menos de três meses, os navios 

atingiram o seu destino chegando no porto da Ilha de Santa Catarina. O Brigadeiro 

José da Silva Paes escreveu ao Rei de Portugal sobre a chegada dos açorianos: “A seiz 

do mez passado as primeyras, suaz Galeras que trouxeram 85 Cazaes, alem de trez 

que tinhão chegado antes, conduzidos nos Navios do contrato do Tabaco ao Rşde 

Janrş, que todos produzirão 461 pessoas entre gres. e pequenos [...].”40 Pode-se notar 

que o número dos que partiram do porto de Angra, 473 pessoas, é diferente do 

número dos desembarcados que o Governador informou na sua carta, o que significa 

que durante o primeiro transporte morreram 12 pessoas. 

 O brigadeiro José da Silva Paes ficou feliz por ter recebido os primeiros 

imigrantes, ao mesmo tempo surpreso com as péssimas condições do transporte e 

com as narrações horríveis da viagem. Em carta ao Rei o Governador escreveu sobre o 

insuficiente espaço para todos a bordo e sobre a pouca quantidade de água, que havia 

nos barcos, o que significava higiene mínima. Esta apodrecia logo depois de alguns 

dias do embarque e como já não era suficiente, as pessoas não tomavam banho 

durante a viagem inteira. Como os açorianos levavam consigo somente as coisas mais 

importantes, muitas vezes eles não tinham nem roupa para trocar e ficavam com a 

sua única camisa ou vestido durante toda a viagem. As câmaras que as mulheres 

limpavam todo dia, ficavam molhadas e assim o ar ficava muito húmido o quê levava 

ao problemas respiratórios. A falta de comida fresca, frutas, legumes e vitaminas, 

causava fraqueza física e durante a longa viagem muitos adoeciam de febres, 

infeções intestinais, pneumonias, crises de fígado, escorbuto ou avitaminose. O 

destino dos açorianos muitas vezes parecia igual ao dos escravos da costa africana 

que os negociantes levavam para a colônia do Brasil. Muitos deles morriam durante a 

longa viagem por causa do mal de Luanda, doença que atingia fracos e fortes, 

homens e mulheres, adolescentes e crianças. Os que tinham mais sorte, 

                                                 
40 AHU. Núcleo Santa Catarina. Caixa nº1, doc nº 40, fls. 1-11. 
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desembarcavam doentes, mas graças à abundância de fruta nas terras brasileiras, 

conseguiam fortalecer e escapar da morte. 

 

5. 2. 2 O segundo transporte 

 A carta do Governador demorou pouco menos de dois anos para ser 

respondida e quando a resposta chegou à Ilha de Santa Catarina, José da Silva Paes já 

tinha sido substituído por Manuel Escudeiro. Queixa sobre o primeiro transporte feito 

por Feliciano Velho Oldenberg chegou à Corte Lisboeta com grande atraso e o 

Assentista ainda conseguiu completar o contrato de transporte de mil pessoas. Por 

isso em 1748 de novo seguiram dois navios que levaram as famílias açorianas à Ilha de 

Santa Catarina. 

 O barco “Jesus, Maria e José” levou ao bordo 280 pessoas, 207 com refeição–

inteira, 26 com refeição–média e 47 sem refeição. O outro navio, “São Domingos e 

Almas” levou 310 pessoas, 238 com refeição–inteira, 38 com refeição–média e 34 

sem. No dia 16 de outubro os dois navios partiram dos portos açorianos em direção à 

colônia brasileira. No aviso do Governador das Ilhas dos Açores ao Conselho 

Ultramarino sobre este transporte, está escrito: 

 

 Em o dia 16 de Outubro do prezente anno de 1748 partirão deste porto as duas 

galleras do segundo transporte de Cazaes para a Ilha de Santa Catarina, levando a Gallera 

Jesus Maria José de que Cappitam Luiz Lopes Godelho 47 Cazaes com pessoas 280. (…) 

Gallera São Domingos e Almas Capittam Pedro Lpoes Arraya se mostra levar 51 Cazal com 

pessoas 310...”41 

 

 Esta vez o Assentista levou 590 pessoas, 130 mais do que no primeiro 

transporte. Com tudo parece que este número elevado acabou marcando as 

condições de viagem. Se no primeiro transporte as pessoas sofriam falta de espaço, 

higiene ou alta umidade, agora eles sofriam muito mais e infelizmente muito deles 

                                                 
41 AHU. Núcleo Rio de Janeiro. Caixa nº 30, Doc. nº 14.648. In: Piazza, Walter F., ed. cit., p.200. 
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não conseguiram completar a sua viagem. Segundo os números nas cartas enviadas 

ao Rei de Portugal, o brigadeiro da Ilha fala em somente 483 pessoas que atingiram as 

terras brasileiras.O novo Governador da Ilha de Santa Catarina, Manoel Escudeiro, 

escreveu na sua primeira manifestação ao Rei que “[...] chegaram a esta ilha duas 

Galeras (…) com tão mao sucesso na viagem que lhe morrerão nella cento, e nove 

pessoas, dezembarcando enfermos quazi todos os que escaparão vivos; [...]”42 e junto 

com a carta ele anexou mapa com os números do segundo transporte: 

 

 

Tábua 4: O número dos desembarcados em 1749 

 casais 

do 

navio 

homens mulheres filhos  crianças 

menores e 

doentes 

Mortos 

no mar 

Mortos 

em terra 

1. 

navio 

51 50 48 152 25 36 77 

2. 

navio 

47 44 43 102 19 73 0 

 98 94 91 254 44 109 0 

 

 Caso tivessem morrido 109 pessoas, teriam chegado somente 481 açorianos, 

não 483 como escreveu o Governador Manuel Escudeiro. Infelizmente esta diferença 

entre os números não é a única que ocorre na documentação. 

 Durante as viagens morreram muitas pessoas, porém o número das pessoas 

que morreram depois das suas chegadas ao país, também é significativo. Muitos dos 

que sobreviveram a viagem, chegavam doentes e fracos ao seu destino. Nos 

primeiros anos os transportes até à Ilha de Santa Catarina não contavam com 

médicos nem remédios disponíveis para tratar dos doentes, por isso muitos dos 

açorianos morreram na Ilha logo depois do desembarque. O número de mortalidade 

                                                 
42 AHU. Núcleo Santa Catarina. Caixa núm. 1, doc. nº. 48. 
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infántil era muito alto, por isso na mesma carta em que foram apresentados os 

números de pessoas transportadas em 1749, Manoel Escudeiro escreveu: 

 

 Pello Regimento e condiçoens do contrato dos transportes se dispoem que aos 

menores de quinze até tres annos, deminua a reçam, e aos pequeninos de tres annos para 

baixo se não dê couza alguma: e porque a experiencia mostra a quem sabe o que são...., e 

crianças sahidas de desmamas que huns e outros costumão comer mais que as pessoas 

mayores, se me offerece reprezentar a V. Magestade que se lhe não asestia, excede, ou 

tirarem de ses Pays o sustento para os filhos, ou deycharem nos morrer á fome se V. 

Magestade não for servido recomendar compaixão, ordenando que no transporte se reforme 

o Regimento e condiçõens.43 

 

 Apesar da alta taxa de mortalidade o Assentista tinha que complementar o 

contrato de transporte de 1. 000 pessoas. Com o anúncio do segundo transporte, o 

Corregedor da Comarca Francisco Xavier da Sylva escreveu que depois do primeiro e 

do segundo transporte ainda faltavam a ser transportadas 118 pessoas, o que 

significa que o Assentista já havia transportado 882 pessoas com refeição-completa e 

meia-refeição.44 Infelizmente o Corregedor incluiu nas suas contas todas as pessoas 

que tinham embarcado no segundo transporte, sem presumir o alto número das 

pessoas que morreram durante a viagem e pelas quais, mais tarde, o Assentista 

receberia dinheiro. 

 

5. 2. 3. O terceiro transporte 

 Como a capacidade do navio “Jesus, Maria, José” era maior do que a 

quantidade restante de pessoas a serem transportadas, 118 pessoas, Feliciano Velho 

Oldenberg pediu ao Conselho Ultramarino que lhe fosse permitido o embarque de 

mais pessoas. O pedido do Assentista foi aprovado e o navio saiu com 246 pessoas a 

bordo – 183 refeição–inteira, 34 refeição–média e 29 sem, ultrapassando o número do 

                                                 
43 AHU. Núcleo Santa Catarina. Caixa nº. 1, doc. nº. 48. 
44 AHU. Núcleo Rio de Janeiro. Caixa nº. 30, doc. nº14. 648. In: Piazza, Walter F., ed. cit., p. 279. 
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contrato com 82 passageiros. Junto com o último transporte de Oldenberg chegaram 

ao porto brasileiro também os primeiros três navios do contrato do Conselho 

Ultramarino com Francisco de Sousa Fagundes. No documento, que o Governador de 

Santa Catarina mandou à Corte Lisboeta, falando sobre a chegada dos navios, foi 

declarado que o navio do Assentista Oldenberg chegou à Ilha de Santa Catarina em 

dezembro de 1749. Segundo a mesma, nenhuma pessoa morreu durante a viagem e 

todas chegaram vivas e em bom estado. 

 Com este último transporte Feliciano Velho de Oldenberg cumpriu o contrato 

do transporte de 1.000 açorianos à capitania de Santa Catarina. Logo depois do 

segundo transporte, devido a carta do Governador José da Silva Paes, finalmente 

entregada ao Conselho Ultramarino, Feliciano Velho Oldenberg passou a ser muito 

criticado pelas autoridades – devido às condições desumanas como água apodrecida 

e comida sem vitaminas servidas durante o transpore, o que elevava o grande número 

de mortalidade nas viagens. Por isso, quando o diplomata Alexandre de Gusmão 

recomendou ao Rei um novo transporte para os açorianos até o Brasil meridional "a 

nova arrematação para se transportarem no espacio de dois annos, fazendose em 

cada hum dellles dois transportes de 4 Galleras com lotação de 250 oessoas cada 

huma, duas em Março, e duas em Outubro..."45 o Conselho Ultramarino assinou um 

novo contrato para o transporte de 4.000 pessoas, mas como nenhuma das 

autoridades gostou como Feliciano Velho de Oldenberg cumpriu o dito contrato, o 

novo transporte foi realizado por Francisco de Sousa Fagundes, com esperança de 

melhor cumprimento das condições do contrato. 

 

5. 3. O primeiro contrato com com Francisco de Sousa Fagundes 

 Com o contrato com o novo Assentista, Francisco de Sousa Fagundes, as 

autoridades esperavam que os transportes seriam mais humanas e que a taxa de 

mortandade diminuiria. O novo contrato, assinado dia 3 de julho de 1749, com 

                                                 
45 AHU. Núcleo Açores. Maço nº 2, doc. nº 30. 
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pequenas diferenças, era quase idêntico a aquele, que foi assinado antes com 

Feliciano Velho Oldenberg. Logo na primeira cláusula estava escrito que até julho do 

ano de 1751, o Assentista deveria transportar quatro mil pessoas desde as Ilhas dos 

Açores até à Ilha de Santa Catarina. Os navios deveriam servir somente para 

transportar os açorianos, as malas deles, as ferramentas e as armas que o Conselho 

Ultramarino mandaria para eles. Caso o transporte se atrasasse, seria descontada um 

quarto do preço do contrato.
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5.3. 1. O primeiro transporte 

 O primeiro transporte organizado por Francisco de Sousa Fagundes foi 

realizado por três barcos, que no dia 4 de setembro de 1749 partiram em direção à 

Ilha de Santa Catarina. No primeiro, “Bom Jesus dos Perdões e Nossa Senhora do 

Rosário” couberam 600 pessoas, o segundo “Nossa Senhora da Conceição e Porto 

Seguro” couberam 480 pessoas e no último “Sant’Ana e Senhor do Bonfim” 220 

pessoas a bordo.Os barcos levaram entre quatro e cinco meses para percorrer os 

8.000 km. Sobre a chegada dos navios tem uma documentação ampla, mas quase 

cada documento apresenta números diferentes sobre as pessoas que vieram à Ilha de 

Santa Catarina. Na carta do Corregedor da Comarca das Ilhas dos Açores, de 20 de 

fevereiro de 1750, pode ser lido que: 

 

 Pellas tres Listas incluzas do primeiro transporte para a Ilha de Santa Catarina 

pertencente ao Contracto de Francisco de Souza Fagundes se verifica terem hido nas tres 

embarcaçoens do mesmo duzentos e setenta e sete Cazaes com 1513 cabeças, que reduzidas 

a pessoas de rassão formão mil trezentas e trinta e outo segundo as Condiçoens de seu 

Contracto, e que morrerão sete pessoas de meya rassão [...]46  

 

 Ainda acrescenta que o Assentista deveria receber somente pelo transporte 

de 1. 338 pessoas. Do outro lado, na carta do brigadeiro de Santa Catarina, Manoel 

Escudeiro, tem outra informação sobre o primeiro transporte de Francisco de Sousa 

Fagundes: 

 

 De vinte de Dezembro do anno passado athé 19 de Janeiro do prezente entrarão no 

porto desta Ilha quatro transportes de Cazaes das dos Assores, sendo hum delles perencente 

ao antigo contracto de Feliciano Velho; dous dos quaes, com o de Feliciano Velho chegarão 

com a ditta de lhes não faltar pessoa alguma de reção, dezembarcando saons, e salvos todos 

os que sahirão, de Angra, rezervandosse para o quarto, e ultimo Navio que chegou, toda a 

infeção maligna, de que no Mar morrerão vinte e nove pessoas, e em terra já dez: 

                                                 
46 AHU. Núcleo Açores. Maço nº. 2, doc. nº 35. 
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desembarcando logo para os Hospitais cento, e trinta e ses enfermos, em estado tal que no 

subsequente dia receberão o Santissimo Viático, cento e cinco [...] Transportarão estes 

Navios trezentos, e onze Cazaes, que comprehendem mil, sette centos, e quarenta e seis 

pessoas;47 

 

 Em outro documento com data de 20 de novembro de 1750, o Governador da 

Ilha de Santa Catarina escreveu que “[...] em 20 e 25 de dezembro passado 3 navios 

com casais das Ilhas dos Açores que faziam o nú. de mil sessenta e seis pessoas [...]”48 

e que no último navio que chegou à Santa Catarina dia 20 de janeiro, embarcaram nas 

Ilhas dos Açores 636 pessoas, mas “que havendo falecido no mar 19 pessoas de ração, 

e menores 16 [...]”49 na Ilha de Santa Catarina desembarcaram apenas 600 pessoas. 

Três documentos foram apresentados e todos mostravam números diferentes dos 

que desembarcaram na Ilha de Sanata Catarina. Em caso de redução do número dos 

chegados no último transporte de Feliciano Velho Oldenberg – 246 pessoas, obtinha 

um total de 1. 500 pessoas que vieram com os navios do Francisco de Souza Fagundes 

ou seja, com 13 pessoas à menos do que foi escrito na carta do Corregedor da 

Comarca das Ilhas dos Açores. Provavelmente, no aviso do embarque das Ilhas dos 

Açores estava escrito somente o número de passageiros pelos quais o Assentista 

deveria receber dinheiro. Do outro lado do oceano Atlântico, as autoridades de Santa 

Catarina mencionam nos seus relatórios do desembarque o número de todos que 

chegaram vivos à Ilha, i.e. também os passageiros que tinham menos de três anos. 

 Outro fator que causava a infelicidade do Governador era a quantidade de 

pessoas que chegaram de uma so vez e em apenas 3 barcos. A Ilha nem o Governador 

estavam prontos para receber tantos casais – não havia casas construídas, doutores 

que atenderiam os doentes, faltava comida e as freguesias ainda não estavam 

prontas para receber tal número de açorianos. Em geral, o Governador Manuel 

Escudeiro não ficou nada satisfeito com o transporte feito por Francisco de Souza 

                                                 
47 AHU. Rio de Janeiro. Caixa nº. 30. Doc. nº. 16. 647. In: Piazza, Walter, ed. cit., p. 279. 
48 Provisão de 20 de Novembro de 1750. Arquivo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, livro 552, p. 
25. 
49 AHU. Núcleo Rio de Janeiro. Caixa nº 30, Doc. nº 14.643 In: Piazza, Walter F., ed. cit, p. 279. 
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Fagundes. Sobre tudo, comparado ao primeiro transporte, não gostou da alta taxa de 

mortalidade que teve no terceiro barco e que muito das pessoas vieram doentes e 

demais delas morreram logo depois o desembarque. O Governador da Ilha 

manifestou ao Rei o seu descontentamento pelas condições da viagem: 

 No navio em que a mortalidade de gente, e sinfeccionou de Malignas, e Escorbutos se 

embarcarão nas ilhas seis centas, e oitenta e seis pessoas [...]; e me persuandoa que nenhua 

outra foy a cauza de tanto mal, que vir a gente empilhada; sendo certo que ainda na maior 

Embarcação, se não poderá arrumar semelhante número, de que são mais as Mulheres, e 

crianças que os homens: a cuja vista será conveniente que os transportes sejão de melhores 

comodos, que o referido Navio, e de lottação de quarenta até sincoenta Cazaes, por obviar a 

dezordem que trás consigo a multidão na falta do preciso aceyo, e limpeza que deve haver. E 

para se accomodarem em forma, tambem será  util não venhão mais de cem cazaes de huma 

vez.50 

 

 Na mesma carta o Governador da Ilha explica, que muitas crianças morreram 

na viagem por causa da insuficiente quantidade de comida que receberam e por isso 

cada pessoa com mais de 3 anos deveria receber refeição completa em vez da 

metade. Em outra carta enfatiza que nenhum navio de polpa fechada, teria a 

capacidade de levar tantas pessoas a bordo. Além da alta taxa de mortalidade, o 

Governador escreveu que em todos os navios vieram muitas pessoas velhas e inúteis. 

Isso foi uma contradição com o plano real de povoar as regiões de Santa Catarina com 

pessoas jovens que fundariam as suas famílias nestas terras. Além das pessoas velhas 

veio um número significativo de pessoas nobres empobrecidos que não sabiam e nem 

podiam trabalhar no setor de agricultura. Com a sua presença no Brasil os dois grupos 

– os velhos e os nobres, significavam para a Fazenda Real custos a mais. Como a 

maioria das famílias nobres eram pobres e sem condições de comprar escravos, ou 

pagar por trabalhadores, estes se encontravam completamente perdidos nas terras 

novas. Para aliviar a situação dos nobres, o Governador pediu ao Rei, que mandasse 

                                                 
50 AHU. Núcleo Rio de Janeiro. Caixa nº 30, doc. nº 16.647. In: Piazza, Walter F., ed. cit. p. 279. 
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um navio com escravos de Angola, que trabalhariam nas terras dos fidalgos, mas o 

pedido foi recusado pela Corte Lisboeta. 

 Antes do Conselho Ultramarino mandar a sua respostas os três navios do 

segundo transporte de Francisco de Souza Fagundes já tinham partido com os novos 

alistados à Santa Catarina. 

 

5. 3. 2. O segundo transporte 

 O segundo transporte também foi feito pelos mesmos navios. Dia 18 de 

dezembro de 1750 entrou no porto de Santa Catarina o primeiro navio – “Sant’Ana e 

Senhor do Bom Fim”, com 247 pessoas a bordo e nenhuma perda de vida humana na 

viagem. No início de janeiro de 1751, chegou o segundo navio – “Senhor do Bom Fim 

e Nossa Senhora Rosário”. Durante a viagem perdeu 8 pessoas e à Ilha chegaram 554 

pessoas, mas como havia muitos enfermos de escorbuto, 13 morreram logo depois do 

desembarque. Dia 12 de janeiro do mesmo ano, chegou o terceiro e o último navio – 

“Nossa Senhora da Conceição e Porto Seguro” com perca de 13 pessoas na viagem ou 

seja, 679 pessoas chegaram vivos a bordo, 157 enfermos de escorbuto, entre eles 10 

pessoas acabaram morrendo no hospital na Ilha. 

 De novo nos transportes vieram pessoas velhas e inúteis, algumas nem tinham 

as condições físicas para completar a viagem. O Governador mais uma vez escreveu 

ao Conselho Ultramarino, pedindo que não lhe mandassem pessoas idosas, 

resultando em um custo muito alto de dinheiro à Fazenda Real e que em vez deles, 

seria melhor mandar à Ilha pessoas como engenheiros e geógrafos, que o ajudariam 

demarcar as terras e ensinariam os açorianos como cultivar as terras brasileiras. Uma 

provável explicação sobre as vinda de pessoas mais velhas poderia ser o fato de que o 

Governador das Ilhas dos Açores facilitava o embarque das mesmas aliviando assim a 

situção econômica no arquipélago. 
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5. 3. 3. O terceiro transporte 

 Com os primeiros dois transportes do contrato de Francisco de Souza 

Fagundes vieram 2.818 açorianos e para completar a quota de 4. 000 ainda restava 

transportar 1. 182 pessoas. Pela previsão régia de 22 de maio de 1752 foi autorizado 

que: 

 [...] o navio Nossa Senhora da Conceição e Porto Seguro lotado por ordem do meu 

Conselho Ultramarino, em maior número de pessoas do que as que faltam para a de sua 

rematação e se lhe segue prejuízo grande em razão das soldadas, e despesas que deve fazer 

com o tal navio seguindo viagem somente com aquele resto, pretendia que EU, por minha 

real grandeza houvessem por bem que o dito navio possa preencher o número de sua lotação 

para o excesso além das pessoas que falta, para completar as 4 mil lhe ser pago [...]51 

 Ainda no mesmo ano, 1752, chegaram os navios “Bom Jesus dos Perdões e 

Nossa Senhora do Rosário” com 647 pessoas, 603 “de frete” (ou seja, com direito a 

refeição) e 44 sem direito a refeição, e o navio “Nossa Senhora da Conceição e Porto 

Seguro” com 540 pessoas, sendo 500 “de frete” e 40 sem direito a alimentação. 

 Com este transporte, o contrato de Francisco de Souza Fagundes foi firmado. 

Durante quatro anos o Assentista transportou para a Capitania de Santa Catarina 

aproximadamente 4.005 açorianos e este número foi confirmado e pelo Corregedor 

da Ilha quem acusou em uma carta a realização deste contrato que contava com o 

transporte de 4.000 pessoas que foi cumprido com pouca diferença. Porém, o número 

exato dos que foram transportados nunca foi mencionado. 

 

5.4.O segundo contrato com Francisco de Sousa Fagundes 

 Ainda antes de ser completado o transporte de 4.000 pessoas, o Conselho 

Ultramarino assinou mais um contrato com Francisco de Souza Fagundes para 

transportar mais 1.000 açorianos à Ilha de Santa Catarina. Nos arquivos históricos não 

                                                 
51 Arquivo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Lnº 552, pg. 84. 
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se encontram documentos sobre os embarques e desembarques dos navios que 

fizeram o transporte, mas pela documentação financeira do Conselho Ultramarino o 

Assentista foi pago pelo cumprimento do transporte de 992 pessoas. No entanto, não 

era possível obter certeza de que o transporte foi realizado. 

 

5. 5. O terceiro contrato com Francisco de Sousa Fagundes 

 Desde o início do povoamento no Sul do Brasil, o governador da Ilha de Santa 

Catarina pedia à Corte Lisboeta, que lhe fossem mandados homens, que serviriam 

nas fortalezas recente construídas. O pedido do Governador foi ouvido somente uns 

anos mais tarde, quando o Conselho Ultramarino recomendeu ao Rei: “Vossa 

Majestade atenderá já a falta dos soldados, não só determinando o número de 

companhias que deve servir a guarnição daquela conquista, mas ordenando agora 

que vão da ilha da Madeira os soldados necessários para as completar.”52 Graças às 

recomendações do Conselho Ultramarino, o Assentista Francisco de Souza Fagundes 

ganhou mais um contrato para transportar mais 500 pessoas para a Ilha de Santa 

Catarina, desta vez não açorianos, mas madeirenses. Apesar do contrato ter sido 

assinado dia 16 de setembro de 1754, o barco embarcou somente dois anos mais 

tarde. Isso se devia às dificuldades que o Governador da Ilha da Madeira, Capitão 

General Manoel de Saldanha de Albuquerque, teve para completar a lotação da 

embarcação, que deveria levar 300 soldados e mais 200 ilhéus com as suas famílias. 

Em 1756 o mesmo Governador escreveu ao Governador da Ilha de Santa Catarina 

“[...] que em virtude das ordens que expedim a Ilha da Madeira, partio a embarcação 

dos Cazaes em 26 de Abril deste ano com 376 homens, e 14 Meninos de menos de 3 

annos; e 126 Mulheres e raparigas e 4 Meninas de menos de 3 annos."53 Infelizmente o 

navio naufragou no litoral da Bahia, na foz do rio Joanes e nunca chegou à Ilha de 

Santa Catarina. Os madeirenses, que estavam indo ao Brasil com esperança de uma 

vida melhor, morreram todos no naufrago. 
                                                 
52 Documentos históricos (Consultas do Conselho Ultramarino, 1726 – 1756). Biblioteca Nacional, Rio 
de Janeiro.In: Piazza, Walter F., ed. cit., p. 314. 
53 AHU. Núcleo Santa Catarina. Caixa nº 2, doc. nº 25, fls. 2 a 4. 
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 Durante nove anos foram transportados milhares de pessoas das Ilhas dos 

Açores para o Brasil meridional. Com o último transporte, naufragado no litoral 

baiano, foi concluída a parte principal da saga açórico – madeirense. Muitos açorianos 

começaram as suas vidas novas nas terras brasileiras, mas também não foram pouco 

os que acharam a sua morte nas águas frías do oceano Atlântico ou doentes de 

escorbuto morreram logo depois do desembarque. Sem dúvidas, os que ganharam 

mais foram os dois Assentistas que, segundo as condições do contrato, foram pagos 

pelas pessoas vivas que atingiram a colônia do Brasil e ainda na volta a Portugal 

compraram mercadoria que depois venderiam nas feiras européias.
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6. Os números dos transportes 

 

 Já foram feitas diversas pesquisas sobre o número rigoroso dos açorianos que 

foram para às terras brasileiras. Em 1950 aconteceram as celebrações de 250 anos 

desde a vinda açoriana no Brasil meridional e desde então foram encontrados muitos 

documentos novos que profundamente influenciaram e mudaram os dados históricos 

sobre a emigração açoriana. 

 Segundo as pesquisas novas, os dois contratos de transporte totalizam entre 

5.000 – 6.000 pessoas, que deveriam ser levadas ao Brasil meridional. O número dos 

que chegaram é aproximado devido a variada informação que ocorre nas cartas das 

autoridades insulinas, tanto nos Açores como em Santa Catarina. Entretanto, 

acredito que não seja uma variação muito significante entre os números – isso sem 

levar em consideração o transporte de 1.000 pessoas do contrato com Francisco de 

Sousa Fagundes sobre qual não tem informações do cumprimento dele. Segundo a 

documentação das Ilhas dos Açores 6.076 pessoas embarcaram nos navios e somente 

5.286 delas desembarcaram na Ilha de Santa Catarina! 

 Com o primeiro assento com Feliciano Velho Oldenberg realizado em 1748 

vieram 461 pessoas, 12 morreram durante a viagem. No ano seguinte chegaram à Ilha 

de Santa Catarina 483 pessoas, 109 morrendo nas águas do oceano Atlántico. O 

último transporte do mesmo contrato levou a bordo 246 pessoas e pelas cartas do 

Governador Manuel Escudeiro nenhuma pessoa morreu na viagem. Feliciano Velho 

Oldenberg levou à Ilha de Santa Catarina um total de 1.190 açorianos, tanto adultos 

como crianças. 

 O primeiro transporte de Francisco de Sousa Fagundes, feito por três navios, 

trouxe em total 1.516 pessoas das quais somente 1.338 pessoas com refeição-

completa e um número elevado dos que morreram durante a viagem. Em 1750 sairam 

três navios à direção da Capitania de Santa Catarina. O primeiro navio chegou com 

todos os passageiros que haviam embarcado nas Ilhas dos Açores – 247 pessoas, 

porém o segundo navio, do qual desembarcaram 554 pessoas, não teve a mesma 
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sorte e a bordo dele morreram 8 pessoas. O terceiro navio também chegou com uma 

perca de 13 pessoas e com 679 pessoas vivas. O último transporte do mesmo contrato 

com Francisco de Sousa Fagundes foi feito em 1752. Em dois navios teve 1.187 

alistados, mas como não existe nenhuma carta oficial que falasse do número exato 

dos que desembarcaram acredita-se em um número aproximado de 1.100 açorianos 

que atingiram as terras brasileiras. 

 O terceiro transporte, feito de novo com Feliciano de Sousa Fagundes, deveria 

ter trazido às terras brasileiras 1.000 açorianos, mas devido aos poucos documentos 

que tem sobre o assento não tem certeza, que este foi realizado. 

 O último transporte feito pelo mesmo Assentista, deveria transportar 520 

madeirenses, mas infelizmente naufragou no litoral da Bahia e nos arquivos não se 

encontra informação sobre os possíveis salvos. 

 O número total de pessoas que chegaram às terras brasileiras com o 

Asssentista Francisco de Sousa Fagundes é de 4.005 açorianos. Caso seja levado em 

conta e o contrato de mil pessoas, sobre qual existe pouca documentação, o total de 

transportados entre os anos 1749 – 1753 seria de aproxidamedamente 5.005 pessoas. 

 Na seguinte tábua estão refistrados todos os contratos com os números 

obtidos através de documentações emetidos por autoridades insulanas à Capitania 

de Santa Catarina e pelo Conselho Ultramarino. 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Contrato Data da Partida Nome da Embarcação
Número dos 
Passageiros

Mortos no 
Mar

Data da 
Chegada

Número dos 
Chegados

Jesus Maria José 236

12 461

Santa Ana e S. do Bom Fim 237

Jesus Maria José 280
109* Janeiro 1749 483

São Domingos e Almas 310
01. 10. 1749 Jesus Maria José 246 - 20. 12. 1749 246

Santa Ana e S. do Bom Fim 220* 0 20. 12. 1749

N. Sra. Da Conceição e Porto 
Seguro

480* 0 25. 12. 1749 1. 516

Bom Jesus dos Perdões e N. 
Sra. Rosário

600* 36 01. 01. 1750

Santa Ana e S. do Bom Fim 254
0

18. 12. 1750 247

Bom Jesus dos Perdões e N. 
Sra. Rosário

562?
8

12. 01. 1751 554

N. Sra. Da Conceição e Porto 
Seguro

692 13 Janeiro 1751 679

Bom Jesus dos Perdões e N. 
Sra. Rosário

647 ?
1. 100

N. Sra. Da Conceição e Porto 
Seguro

540 ?

? 1. 000 1. 000 ?

Francisco de 
Souza Fagundes 

500 pessoas      
26. 9. 1754

26. 04. 1756
N. Sra. Da Conceição e Porto 
Seguro

520 520* 0

04. 09. 1749

Outubro 1750

1752

Francisco de 
Souza Fagundes    

1000 pessoas     
(8. 9. 1751)

?

* número das pessoas com refeição completa

16. 10. 1748

21. 10. 1747 6.1. 1748
Feliciano Velho 

Oldenberg  1 000 
pessoas              

(7. 8. 1747)

Francisco de 
Souza Fagundes   
4 000 pessoas      
(1. 7. 1749)

1752

 

 No entanto, o número dos alistados e dos transportados varia de historiador 

para historiador e hoje, as publicações mais completas e profundas, são consideradas 

as do historiador Walter F. Piazza. Muitos pesquisadores, como por exemplo Oswaldo 

Rodrigues Cabral, reconheceram os números que o primeiro investigador apresentou 

no seu trabalho. Na tábua seguinte são os números dos açorianos que foram 

transportados entre os anos 1748-1756 segundo os diferentes pesqisadores – Brito foi 

o primeiro pesquisador que trabalhou com este assunto e Walter F. Piazza o último 

cuja pesquisa também é a mais recente e completa. 

Tábua 6: Números dos transportes pelos pesquisadores 
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Data da 

Chegada 

Brito Coelho Mattos Fortes Boitex Cabral Piazza 

Janeiro 1748 461 461 461 461 461 461 461 

Dezembro 1748       239 

Janeiro 1749       208 

Março 1749 1.600   509 600  233 

Dezembro 1749 1.066  1.066  1.066 1.066 1.066 

Janeiro 1750    1.755 1.540 1.540  

Janeiro 1751    1.342   1.434 

1752    1.379  1.478 1.080 

Março 1753 500    615  ? 

Fevereiro/Março 

1754 

      1.187 

Julho 1756     502* 520* 520* 

Totais 

Apresentados 

 4.021 4.021    6. 000 

Totais 

Somados 

3.627   5.545 4.893 4.525 5.967 

Source: Ferreira, Sérgio Luiz. Vinda dos açorianos para Santa Catarina, migração , povoamento, ocupação 

ou epopeia. NEA, Congresso, Florianópolis. 

∗ Madeirenses (naufragos no litoral da Bahia não computados) 

 

 Considerado os números da tábua 5 a taxa de mortalidade com os transportes 

feitos por Feliciano Velho Oldenberg foi de cerca 9% ou seja. 119 pessoas morreram 

durante as longas viagens. Com os navios do segundo Assentista, Francisco de Sousa 

Fagundes, a mesma taxa atingiu o número de e 14, 1 % pessoas que morreram 

durante os transportes, isto sem incluir o contrato de 1.000 pessoas sobre qual, como 

já foi dito, existe pouca documentação. Porém, estes números elevariam caso 

considerar em conta o número de pessoas que morreu após o desembarque na Ilha de 

Santa Catarina. Em 1748, depois de desembarcar nas terras brasileiras, 77 pessoas 
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morreram (tábua 4). Com o primeiro transporte do segundo Assentista chegaram 

mais de que 150 enfermos com o navio “Bom Jesus dos Perdões e Nossa Senhora do 

Rosário”e no mínimo 10 pessoas morreram no hospital de Santa Catarina. Também 

com o próximo assento do mesmo contrato chegaram muitos doentes e mais de que 

23 açorianos faleceram depois do desembarque. O Governador da Ilha não estava 

preparado receber tantas pessoas e sem condições para alimentá-las e assegurar lhes 

assistência médica, acredita-se que o número exato dos que faleceram logo depois do 

desembarque seja infelizmente mais alto.
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7. A chegada ao Brasil e o cumprimento das promessas régias 

 

 O primeiro Governador da Ilha de Santa Catarina foi o primeiro quem falou 

sobre a necessidade de povoar a região meridional do Brasil e foi ele quem preparou 

tudo para os primeiros povoadores. Já o segundo Governador, Manoel Escudeiro, 

teve a grande tarefa de organizar a vida nova dos açorianos, escolher lugares para as 

futuras freguesias e no mesmo tempo cuidar dos recém–chegados. 

 As primeiras comunidades açorianas em Santa Catarina foram as de N. Sra. da 

Conceição da Lagoa (1750) na Ilha de Santa Catarina; de São Miguel (1752) e de N.Sra. 

do Rosário de Enseada de Brito (1750) no continente. O brigadeiro José da Silva Paes 

e o sucessor dele, Manuel Escudeiro, sempre procuravam instalar em média de 60 

famílias em cada freguesia, condições de povoamento que lhes foram determinadas 

por carta régia. No continente as primeiras freguesias foram formadas desde o Rio de 

S. Francisco até o Serro de S. Miguel de novo por mais ou menos sessenta casais, 

dando a cada casal uma quarta de légua ou seja 272 hectares. No sul da Capitania 

foram fundadas freguesias em Villa da Garopaba, onde tinha terras boas para serem 

cultiadas. Muitas vezes os açorianos povoaram a parte do continente contra a sua 

vontade. Alguns casais já tinham começado a morar na Ilha de Santa Catarina e não 

queriam deixar o pouco que já tinham na ilha. Outros, chegando na ilha depois da 

longa viagem, eram doentes e como já não tinham condições físicas para outras 

transportes recusavam povoar as freguesias a eles determinadas no continente. 

Apesar de tudo isso, para 1.500 pessoas a Ilha de Santa Catarina não foi o ponto final. 

Depois do desembarque foram escolhidos os que pareciam mais fortes e menos 

doentes e foram mandados à região do Rio Grande de São Pedro (hoje Rio Grande do 

Sul), onde deveriam fundar freguesias. Os outros 4.000 açorianos povoaram o Estado 

de Santa Catarina, espalhando–se nos 500 quilômetros do litoral catarinense. 

 Para que os casais se deslocassem no Brasil, foram lhes prometidos muitos 

benefícios, os quais a coroa portuguesa não conseguiu cumprir, seja por causa de 

falta de dinheiro ou outros fatores. 
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 As armas e as ferramentas foram confeccionadas em Lisboa e mandadas ao 

Brasil, mas as poucas espingardas recebidas pelos primeiros açorianos, eram de 

muito má qualidade e em pouco tempo enferrujavam o que as tornava inúteis. A 

situação com as ferramentas era parecida – quebravam–se logo que entravam em 

uso. O Governador constantemente se queixava de falta de armas, mas as queixas 

nunca foram respondidas. Em carta ao Rei, com data de 20 de março de 

175054,Manuel Escudeiro acusou o recebimento de armas e ferramentas que Lisboa 

tinha mandado, mas estas que foram distribuídas aos casais não eram suficiente para 

todas as 6.000 pessoas que vieram à Capitania de Santa Catarina. Sem espingardas, e 

sem dinheiro de comprar umas, as famílias dos novo–chegados estavam em perigo 

constante, sem condições de resistir dos animais selvagens e dos perigos que traziam 

as terras brasileiras: "e crueldade dos Tigres, e Onsas, que lhes accometem os 

ranchos; valendose para os afugentar, de fazer fogos; e recolhendose do trabalho do 

dia, não podem descansar de noite com o temor dos perigos, em que vivem, com suas 

amedorentadas famílias."55 

 Todos os casais deviam receber 1/4 de légua de terra, mas às vezes eles 

próprios queriam ficar com menos terras, para que não estivessem muito longe um 

do outro porque sem espingardas e animais domésticos as grandes distâncias entre 

os povoadores era um grande perigo. Em outros casos, por falta de pessoas que 

sabiam demarcar o território, foi dado menos terra e assim os açorianos foram 

enganados. 

 As terras em Santa Catarina são diferentes das terras nas Ilhas dos Açores e 

depois do primeiro ano foi constatado que as sementes de trigo que lhes foram 

distribuídos, não dariam frutos nas terras catarinenses. Por isso o trigo foi substituído 

pela mandioca, que se encontrava em abundância na região. A alma agricultora do 

açoriano o ajudou e em pouco tempo já tinha inventado o engenho de farinha de 

mandioca, através do qual conseguiu produzir tal quantidade de mandioca, que além 

de abastecer os navios que paravam na Ilha de Santa Catarina, começou a exportá–la 

                                                 
54 Piazza, Walter F., ed. cit. p. 395. 
55 Ibidem, p. 286. 
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para as outras regiões no Brasil.56 Na colônia do Rio Grande do Sul, a terra também 

não dava frutos e os açorianos tinham que ir em busca de outra fonte de 

sobrevivência – começaram com a criação de gado, como já tinha previsto nos seus 

planos o diplomata Alexande de Gusmão. 

 Além da farinha de mandioca e a criação de gado, os açorianos exportavam 

tecidos e rendas. Passando a técnica de fazer renda de mãe para filha, ainda hoje as 

mulheres da capital de Santa Catarina, Florianópolis, e das cidades próximas, 

continuam com esta tradição. 

 Ao respeito dos animais domésticos, há um documento em qual está anotada 

a distribuição de 49 éguas e 341 vacas aos casais e nada mais. A falta de éguas e gado, 

que devia ser retirado do Rio Grande do Sul, mas que nunca chegou à Capitania de 

Manuel Escudeiro, impedia o trabalho dos agricultores. 

 Aos açorianos foi prometida ajuda financeira durante o primeiro ano, mas as 

finanças nunca lhes foram distribuídas, porém para aliviar esta situação todos 

agricultores foram suspensos de pagar tributos, exceto os dízimos. 

 Segundo as promessas régias, os homens seriam isentos do serviço militar, 

mas nem esta promessa foi cumprida – uns anos depois do desembarque os homens 

solteiros foram mobilizados para as fortificações na região de Santa Catarina. Já no 

regimento real que José da Silva Paes recebeu em 1748 está mencionado o serviço 

militar: 

 

 Em cada lugar dos sobreditos fareis levantar logo uma companhia de ordenança, 

nomeando oficiais no caso em que não vão de cá nomeados alguns capitães e nestas 

companhias se alistarão todos os moradores casados e solteiros e dareis ordens para a sua 

disciplina na mesma forma que se pratica nas outras terras do nosso Govêrno.57 

 

                                                 
56 Cardoso, F. H. A mão de obra Escrava no Povoamento da Ilha de Santa Catarina. São Paulo: 

Companhia Ed. Nacional, 1960. [online] <http://www.manezinhodailha.com.br/pagina_entrada.html>. 
57 Cabral, Oswaldo R. Os açorianos. Florianópolis: (s.e.), 1951, p. 547. 
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 Caso não queriam servir de soldados tinham que pagar impostos contra o 

recrutamento, mas os que tinham recursos financeiro eram realmente pouco e 

principalmente eram nobres. Estes pagavam ou entravam no serviço militar, 

ocupando os postos de capitães, alferes ou tenentes, onde conseguiram uma carreira 

boa nos serviços do Rei. A necessidade de soldados aumentou com os ataques 

espanhóis, por causa de quais o Governador Manuel Escudeiro pediu ao Rei 300 

soldados madeirenses, que lhe foram mandados, mas estes, como já foi mencionado 

antes, naufragaram no litoral da Bahia e nunca chegaram até o seu destino final. 

 Vê se que muitas das promessas régias não foram cumpridas e não eram raros 

os casos quando os açorianos viviam nas mesmas condições como nas ilhas das quais 

tinham fugido. Já na traversa do oceano foram tratados como mercadoria que depois 

ia servir para que o Rei de Portugal aumentasse o seu território na América do Sul. 

Apesar das tentativas dos primeiros brigadeiros da capitania de Santa Catarina de 

assegurar casas, alimentação e ajuda aos imigrantes, depois do seu desembarque 

estes receberam pouco do que lhes foi prometido. Uma das explicações para isso 

poderia ser o terramoto que destruiu Lisboa no dia 1 de novebro 1755. Para o governo 

do Marquês Pombal a restauração da capital era mais importante do que a vida dos 

imigrantes no Brasil meridional. Também o mesmo não era defensor da política de 

Alexandre de Gusmão e não queria continuar com aquilo que o outro tinha 

começado. Seja como for, o plano com a ocupação dos terrtórios austrais na colônia 

brasileira foi concluído – as terras já não se encontravam desabitadas, existiam 

freguesias e os novos habitantes, apesar das dificuldades, começaram a viver as suas 

vidas novas. O grande plano de expanção dos territórios austrais na América do Sul 

foi realizado com sucesso.
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Conclusão 

 

 A emigração açoriana para o Brasil meridional foi o resultado de um processo 

planejado e com objetivos definidos. Com o povoamento dos casais foram resolvidos 

dois problemas principais que preocupavam o Reino português. Primeiro – a miséria 

na qual se encontrava o povo açoriano apartir do séc. XVII e segundo – a necessidade 

de ocupar a região Sul da colônia brasileira. O pedido do Governador das Ilhas dos 

Açores para que os ilhéus fossem transportados ao Brasil veio na época quando a 

diplomacia portuguesa estava começando com a implantação da política do “uti 

possidetis”. Com dinheiro do tesouro real o diplomata Alexande de Gusmão 

conseguiu organizar e completamente financiar o seu plano de colonização dos 

territórios austrais na America Latina. As promessas de ajuda em dinheiro, 

instrumentos agrícolas, sementes, gado e arma de fogo às famílias que emigrassem 

para o Brasil, demonstram a importância desta emigração para a coroa portuquesa. A 

culminância deste plano político foi a assinatura do Tratado de Madrid em 1750 

quando sobre ato da política de ocupação a corôa portuguesa triplicou os seu 

territórios na América do Sul. 

 A vinda dos açorianos mudou em muitos aspetos a face do Brasil meridional. 

Primeiro, e sobre tudo, afirmou a posse portuguesa dos territórios austrais. As 

famílias chegaram à Capitania de Santa Catarina como parte de uma política de 

ocupação sistematica com o objetivo de domínio lusitano nas terras brasileiras e não 

por causa da misercordia do Rei com os pobres açorianos. Segundo, os recém-

chegados significativamente influênciaram a economia portuguesa na colônia 

brasileira. Trocando o trigo pela mandioca o estado de Santa Catarina tornou-se em 

celeiro de mandioca, abastecendo as regiôes de São Paulo, Rio Grande de Sul e 

algumas partes do estado de Paraná. Para João V o plano de Alexandre de Gusmão 

foi realizado com sucesso, mas para os açorianos que vieram ao Brasil a realidade era 

diferente. Os pobres ilhéus se tornaram em marionetes da política portuguesa e 

depois de atuar neste teatro o Rei já não se interessava pelas suas vidas. Portanto, a 
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colonização açoriana, cheia de promessas régias, das quais poucas posteriormente 

cumpridas, implantou a cultura açoriana no Sul do Estado de Santa Catarina e no 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 A cultura açoriana, devido a longa isolação dos terriórios austrais do Brasil até 

os anos 60 do século passado, ainda encontrava-se conservada e viva. Através das 

festas folclóricas os ilhéus brasileiros apresentam uma parte da vida dos seus 

antepassados e transmitem até hoje o espírito das Ilhas dos Açores. Este é um dos 

motivos poque a Ilha de Santa Catarina se chama a décima ilha dos Açores. 

 Com certeza, o plano da emigração açoriana foi o primeiro, por alguns 

historiadores também o último na história brasileira, que foi tão bem planejado e 

posteriormente realizado. Segundo eles nem as futúras emigrações dos alemães ou 

dos italianas no séc. XIX podem ser comparadas com esta dos açorianos. 

 Os açorianos que vieram para o Brasil com o plano de Alexandre de Gusmão, 

merecem ser chamados de valentes e corajosos –  por deixar a sua terra natal; viajar 

8.000 km em navios frágeis, sem poder ver as suas famílias durante todo o longo 

trajeto; aguentar a comida deficiente; aclimatizar–se nas terras tropicais; e sobreviver 

para começar uma vida nova. Conseguiram conservar a sua cultura e hábitos até hoje 

em dia e além do mais – conseguiram realizar os seus sonhos de novos começos e 

talvez vidas melhores.
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Résumé 

Azorská emigrace do střední Brazílie 

 Od doby, kdy byla Brazílie objevena, je otázka imigrace a emigrace přítomná a 

velmi živá v dějinách tohoto latinoamerického státu. Některé emigrace do této bývalé 

portugalské kolonie byly dobrovolné, jiné naopak nechtěné. Některé byly plánované 

a jiné náhodné. Dnešní brazilská populace je vytvořena v důsledku promíchání 

různých národností a etnik – portugalská, indiánská, africká, evropská, arabská, 

japonská a jiné. Mezi všemi přistěhovaleckými vlnami je však jedna, která je svým 

průběhem a důsledky velice neobvyklou, a v ne poslední řadě i nesmírně důležitou pro 

historii teritoriálních hranic střední Brazílie. Je řeč o azorské imigrační vlně, která 

proběhla v polovině 18. století a i přesto, že přítomnost portugalských poddaných 

nebyla pro tuto kolonii ničí neobvyklým, tak byl příchod Azořanů výjimkou. 

 Těžištěm této práce bylo zjistit jak tato emigrace probíhala, jaký byl její 

konečný výsledek a jaký měla vliv na historické události. Na začátku výzkumu bylo 

nutné zjistit ne jenom záminky, které byly u zrodu takto velkého přistěhovaleckého 

plánu, ale především skutečné důvody, které daly podnět k jeho uskutečnění, a to z 

královské pokladny. Právě panovníkovo financování je jedna ze zvláštností, kvůli 

které se emigrace Azořanů do brazilské kolonie stala tak neobvyklou pro dějiny 

portugalské zámořské politiky. Práce ukazuje, že všechno bylo velice dobře 

naplánované – úředníci z Lisabonu, z Azorských ostrovů a z nově založeného 

brazilského kapitanátu Santa Catarina, kam přistěhovalci směřovali, pracovali dlouhé 

měsíce, než mohla odplout první loď s emigranty. Během několika let tisíce Azořanů 

opustili své domovy, aby mohli postavit nová přístřeší ve střední Brazílii. Mimo jiné se 

tato práce soustřeďuje i na to jak probíhaly samotné převozy, zda byly splněné 

podmínky smluv a tím nejdůležitějším pak bylo zjištění, kolik ostrovanů bylo celkem 

převezeno. Bylo nutné zjistit, zda sliby, které přistěhovalci dostali ještě než 

odcestovali, byly splněny a jakým způsobem byly naplněny. 
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 Tato práce čerpala při svých výzkumech z převážné části z portugalsky 

psaných zdrojů. Pro výzkum nastíněné problematiky byly použity historické prameny 

uschované v archivech v Lisabonu, na Azorských ostrovech a ve měste Florianópolis, 

stát Santa Catarina, Brazílie. Základní literatura, která byla z archivů použita byla 

korenspondence mezi portugalským Poradenstvím pro zámoří, řídící od začátku do 

konce zmíněnou azorskou emigraci, a institucemi na Azorských ostrovech a v Brazílii. 

Tyto zdroje byly velice důležité, jelikož jsou v nich obsaženy smluvní podmínky s 

převozníky, čísla těch, co byli přestěhováni a také informace o průběhu života 

přestěhovalců v prvních letech osídlení nových území. V roce 1993 archiv na 

Azorském souostroví vydal edici, ve které jsou obsažené veškeré dokumenty, vydané 

ostrovními úřady a z nichž byla čerpána informace ohledně stavu ekonomiky těchto 

území v 18. století. 

 V roce 1948 ve městě Florianópolis proběhly velké oslavy na počest výročí 250 

let od příchodu Azořanů do těchto končin. V této souvislosti bylo vydáno mnoho 

nových studií a výzkumných prací, zabývajících se právě okolnostmi kolem azorské 

imigrace ve státě Santa Catarina, a z části i státu Rio Grande do Sul. Nejpřínosnější 

byly práce brazilského historika Waltera Piazzi, který se už léta zabývá kulturním 

dědictvím Azořanů v jižní Brazílii. Jeho poslední práce, která vyšla pod názvem „A 

epopéa açorico-madeirense 1748-1756” (1983) je dodnes považována za tu nejlepší 

studii, která podrobně zkoumá převozy emigrantů z Azorských ostrovů do Brazílie. 

Mimo jiné v ní jsou obsaženy i obsahy historických dokumentů, které se nachází v Rio 

de Janeiro, Lisabonu a ve Florianópolise.  Obdobným dílem se stejnou tematikou je i 

kniha Vilsona Fariase “De Portugal ao sul do Brasil: 500 anos” (1992), ze které byly 

použity některé statistiky a informace o prvních městech osídlených Azořany. Zatím 

co v brazilských nakladatelstvích již dlouhá léta vychází různá monografická díla 

zabývající se azorským dědictvím – ať je to z kulturního či historického hlediska, tak v 

Portugalsku jsou to většinou články v odborných historických časopisech nebo 

jednotlivé příspěvky k různým kongresům. 
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 Po zpracování veškeré dostupné literatury bylo zjištěno několik velmi 

zajímavých skutečností. Azořané, ve snaze vymanit se z bídy, která je sužovala již 

desítky let, usilovali o povolení k odcestování do brazilské kolonie již začátkem 18. 

století. Teprve skoro o půl století později se jim dostalo od portugalského krále 

povolení k emigraci. Ten jim ve své velkorysosti garantoval mimo jiné i bezplatný 

převoz a pomoc během prvních let v nové zemi. Za tímto velkorysým činem se ve 

skutečnosti však skrýval jiný důvod. Již někdy ve 30. letech 18. století se portugalská 

vláda připravovala na jednání se španělským královstvím ohledně jižních hranic v 

Latinské Americe. Brazilec Alexandre de  Gusmão, který byl ve službách 

portugalského krále, začal v průběhu těchto příprav uplatňovat staré římské právo 

“uti possidetis”, podle kter0ho si dan0 územ9 ponechává strana, která ho v daném 

momentě okupuje. Toto území bylo důvodem k již mnohaletým bojům mezi 

iberskými krály a proto, ve snaze zdokonalit přípravy na budoucí Madridskou smlouvu 

(1750), byl portugalský panovník ochotný financovat osídlení těchto oblastí. Pro 

realizaci této politiky, potřeboval portugalský diplomat dobrovolníky, kteří by se 

přestěhovali do jižních pohraničních území brazilské kolonie, které bylo jen velmi 

málo osídleno. Jelikož Azořané již dlouho o emigraci usilovali a ještě k tomu 

dobrovolně, tak je Alexandre de Gusmão použil jako loutky ve svém velkolepém 

politickém plánu. 

 Pod záminkou královské dobré vůle v roce 1748 vypluly první dvě lodě, které 

musely urazit 8 tisíc kilometrů, aby dorazily ke svému cíli, kterým byl ostrov Santa 

Catarina. Mezi lety 1748-1756 byly následovány dalšími loděmi, dvou různých 

smluvních přepravců. Podle dostupných pramenů, bylo zjištěno, že celkový počet 

azorských emigrantů se pohybuje v rozmezí 5.500-6.500 osob. Tento údaj je 

nepřesný, jelikož v historických pramenech nebyla nalezena informace, která by zcela 

jistě potvrzovala jednu ze smluv, podle které mělo být přepraveno tisíc osob. 

Dokonce informace, která je v archivech dostupná, se někdy v číslech liší, což je 

pravděpodobně dané faktem, že každá instituce počítala převážené osoby podle 

jiných parametrů a podle toho pak byly vyplňovány i oficiální listiny ohledně převozů. 

V údajích o transportech bylo zjištěno velké procento lidí, které zemřelo během 
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dlouhé zámořské cesty. Nejčastějšími důvody byla onemocnění zejména pak kurděje, 

na které tehdy ještě neexistoval lék, a voda, která se během několika prvních dnů 

plavby znečištovala a tímto se stávala kontaminovanou. Podle dostupných pramenů 

bylo spočítáno, že z převážených osob zemřelo na lodi mezi Azorskými ostrovy a 

kapitanátem Santa Catarina kolem 23 %. Bohužel to nebyly ojedinělé oběti, jelikož se 

po vylodění mnohdy stávalo, že lidé, často vyčerpaní a bez kvalitní lékařské pomoci, 

dál umírali. Ani tentokrát není znám přesný počet zemřelých, jelikož jen málokdy jsou 

v historických pramenech zmíněny počty těch, kteří zemřeli po připlutí do Brazílie. I 

přesto, že velitelé kapitanátu Santa Catarina, kam lodě připlouvaly, protestovali proti 

tak špatným podmínkám převozů, tak i nadále umírali lidé během této dlouhé cesty. 

 První rozčarování azorských emigrantů byla cesta lodí, která probíhala za 

velice nelidských podmínek, mnohdy horší než cesty afrických otroků převážených do 

Brazílie, protože ti měli alespoň cenu pracovní síly. Další rozčarování a zklamání přišlo 

hned po připlutí k brazilským břehům. Společně s povolením k emigraci jim byla 

králem přislíbena pomoc ve formě zemědělského nářadí, semen, zbraní, domácích 

zvířat a finanční podpory během prvního roku. Bohužel, zatím co první přistěhovalci 

obdrželi jen něco málo z toho, co jim bylo přislíbeno, tak na ty, co přijeli později se již 

vůbec nedostalo. Kralovské sliby totiž nebyly nikdy splněny. 

 I přesto všechno se azorským imigrantům podařilo přežít a vytvořit nové 

rodinné kruhy v nových zemích. Jejich příchod měl vliv jak na dějiny, tak na 

ekonomiku a kulturu brazilského státu. Počtem nověpříchozích se zvýšil 

demografický růst území státu Santa Catarina. Tímto byla potvrzena portugalská 

přítomnost v těchto oblastech, což byl rozhodující argument během diskuzí v 

Madridu, zakončených ve prospěch portugalského království, které získalo pro svou 

brazilskou kolonii vysněné jižní hranice. Podepsání madridské smlouvy bylo 

vrcholným bodem kolonizačního plánu Alexandra de Gusmão, bez kterého by se 

Azořané nikdy nedostali na území brazilské kolonie. Tímto byl plán „uti possidetis“ 

dokončen – jižní hranice připadli portugalskému království a Azořané, kteří byli 

pouhými loutkami v tomto politickém plánu, byli tam, kde si přáli být již dlouhá léta. 
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 Díky izolovanosti jižních oblastí od zbytku Brazílie do 60. let 20. století, se zde 

dokázala uchovat jedinečná kultura, která v mnohých aspektech stále připomíná tu, 

kterou je dnes pořád možno vidět na Azorských ostrovech. Každoročně se ve městě 

Florianópolis a přilehlých vesničkách na kontinentě, organizují lidové oslavy, které 

mají za cíl udržet povědomí lidí o svém původu a o kultuře svých předků, kteří jsou 

skutečnými hrdiny - zasloužili se o získání jižních území ve prospěch Portugalska a pro 

tento čin by se na ně nikdy nemělo zapomenout.
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Resum 

Emigration from The Azores Isles to Brazil meridional 

Emigration from The Azores Isles to Brazil during the second half of the 18th Century 

by its nature and results is very important event for the history of territorial borders of 

Central Brazil. 

 The core (emphasis) of this work is to find the course of this emigration, what 

its final results were and how the history events were influenced. Among other this 

research concentrates on how the actual transportation was proceed, were the 

Contracts between the Portugal state and the carriers honored and accomplished and 

most importantly to determine the exact total number of moved islanders. It was 

necessary to find were the promises given to the migrants satisfied and how were this 

promises fulfilled.  

For the examination of the outlined issues were used historical sources preserved in 

the archives in Lisbon, on the Azores and in the city of Florianopolis in the Brazilian 

State of Santa Catarina. Along with others monographs by Brazilian history scholars 

dealing with the subject were used and from Portugal sources essays from specialized 

history magazines and individual contributions to different conferences were 

researched.  

After working with the available materials it was found that the Azores' Islanders in 

their aim to escape poverty that was troubling them for decades were misused as 

marionette show by Alexandro de Gusmao and his uti possidetis policy. This diplomat 

was preparing the negotiations of the Madrid treaty (1750), where the Portuguese 

and the Spanish Kingdoms were to agree on the board lines of their Colonies in Latin 

America and began to employ the old Roman rule uti possidetis, upon which the 

respective territory is kept by the side currently occupying it.  For the execution of this 

political plan the Azores' Islanders were permitted to immigrate to Brazil where they 

settle in what is today' states of Santa Caterina and Rio Grande do Sul. The total 

number of emigrants was between 5.500 to 6.500 persons and according to the 
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available sources around 23 % of the moved people died during the transfer and as a 

result of it. The bad conditions during the transportation were a big disappointment 

for the Azores' Islanders and further disillusionment followed upon arrival to the 

dreamed Brazilian shores. Almost nothing from the promised Kings' aid in the form of 

agricultural tools, seeds, domestic animals and financial support was actually 

delivered during the first year. 

 

Despite it all the Azorean immigrants managed to survive and create new 

families and social surroundings in the new lands and by their arrival to influence the 

history as well as the economy and culture of the Brazilian state.  Thanks to the 

presence of the Azoreans the political uti possidetis plan was fulfilled and its high 

point became the signing of the Madrid treaty (1750) that gave the South parts of the 

Brazilian Colony to the Portuguese Kingdom. 

Every year in the city of Florianopolis and in the surrounding villages on the 

continent folk festivities take place to keep peoples awareness of their origin and 

their ancestors culture, that were the real heroes having the merit for  gaining the 

South territories for Portugal gain and deserving to be remembered for this effort of 

theirs. 
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Anexo 1. Carta régia de 9 de agosto de 1747 

 

Provisão pela qual se dá forma a acomodação dos novos Povoadores e Povoações 

 

 Dom João por graça de Deus Rei de Portugal dos Algarves dalém-mar em 

África Snr. de Guiné etc. etc. Faço saber a vós Governador, e Capião-General da 

Capitania do Rio de Janeiro que em Consulta do meu Conselho Ultramarino de 8 de 

agosto do ano passado sobre a representação dos moradores das Ilhas dos Açores, 

com que me pediam mandar tirar delas o número de casais para as partes do Brasil, 

que fôsse mais preciso, e conveniente puvoarem se logo, e que também poderem ir 

casais de estrangeiros, que não foreim suditos a Soberano, que tenha domínio na 

América a que possam passar contato que sejam católicos romanos, e que sendo 

artifices se lhes podem dar a chegada ao Brasil uma auda de custo conforme outras 

providências insertas no edital de que como esta se vos remetem dois exemplares; 

representando-me depois o mesmo conselho que seria conveniente, estender-se a 

mesma graça também às Ilhas da Madeira assim houve por bem aprovado, em 

virtude destas resoluções, se oedenou ao Governador e Capitão-General da Ilha da 

Madeir, a aos Ministros da Junta e faz. daquela Ilha, e das dos Açôres, fizessem fixar 

pelas habitações delas o dito edital e alistassem tôda a gente que se oferecesse para 

se transportar à Ilha de Santa Catarina por onde parecesse conveniente começar a 

introdução dos casais para se estabelecerem nela como na terra firme do seu 

contôrno.  

 E procurando das Ilhas dos Açorês se receberam notícias de achar-se grande n. 

de gente pronta para êste verão, sem cuidar com todo calor na execução dêle.  

 Pelo que mandou se pôr editais para se tomar por asento o dito transporte, 

com as condições do contrato anexo, formando-se juntamente o regimento de que 

também se vos remete cópia para se observar a boa ordem precisa dos Navios que 

levarem os Casais, se arrematou o assento a Feliciano Velho Oldenberg pelos preços 

que no mesmo contato vereis.  

 Dadas estas providências para condução da gente pareceu ordenar-vos por 



78 

 

esta Provisão o mais que convém dispor para o estabelecimento dos ditos Casais, os 

sítios que se lhes destinarem e para execução das condições que se lhes ofereceram 

no referido edital a cujo ato houve por bem, em consulta do dito Conselho de 26 

dêste presente ano determinar o seguinte que executareis no que vos tocar e 

participareis ao Brigadeiro José da Silva Paes para que lhe dê cumprimento na parte 

que lhe pertencer, e na ausência dêle o executará o oficial que estiver Governa do a 

Ilha de Santa Catarina.  

 Ordenareis que se ponham pronto naquela Ilha, e mais partes da sua 

vizinhança aonde vos parecer necessários as farinhas para a refeição que mando dar 

ao primeiro ano a gente que se transportar, êste provimento como também os mais 

conveniente. Nos portos daquele contôrno se fará todos os meses, ou no tempo que 

parecer mais oportuno pescaria para pôr pronto o peixe fresco, ou sﾈ´co para as 

mesmas refeições nos dias de jejum. A cada pessoa de catorze anos para cima se 

darão três quartas de farinha por mês da medida da terra, e um arrátel de peixe, ou 

carne por dia; às pessoas de catorze até sete completos a metade desta refeição e às 

dêsse até três anos completos a têrça parte, aos menores de três anos nada. 

 Deveis fazer remeter para a dita Ilha, o dinheiro necessário para se 

satisfazerem as ajudas de custo prometidas no dito edital e as mais que eu ordenar se 

dêm a alguns colonos de mais merecimento, e ao que se deverem dar aos artífices 

conforme a sua perícia, como acima fica apontado. O dito Brigadeiro porá todo 

cuidado em que êstes novos colonos sejam bem tratados, e agasalhados, e assim na 

mesma Ilha como nas terras adjacentes desde o Rio de S. Francisco do Sul até o Serro 

de S. Miguel, e no sertão correspondente a êste distrito com atenção, porém, a que se 

não dê a justa razão de queixa aos espanhóis confinantes, os sítios mais próprios para 

fundar lugares e nas terras que ainda não estiverem dadas de sesmaria assinalará um 

quarto de légua em quadrados, contanto que a quantidade de terra seja a que fica 

dita. 

 No sítio destinado para o lugar se assinalará um quadrado para praça de 

quinhentos palmos de face, e em um dos lados se porá a Igreja, a rua ou ruas se 

demarcarão ao cordel com largura ao menos quarenta palmos, e por elas e nos lados 
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da praça se porão moradas com voa ordem, deixando umas e outras e para trás lugar 

suficiente e repartido para quintais atendendo assim ao cômodo presente como a 

poderem ampliar-se as casas para o futuro. 

 Nestes lugares com os seus ranchos e casas de taipa cobertas de palha, 

mandará logo o dito Brigadeiro pôr prontos dois ou três para nêle se acomodarem os 

primeiros casais que forem chegando; e para que se achem logo reparado das injúrias 

do tempo. enquanto com a própria indústria senão provém de melhor cómodo,  e 

para segurança dêsses ranchos se remetam as mais ferramentas duas fechaduras 

para as portas de cada um. 

 Estabelecidos os primeiros casais nos seus lugares ordenará o dito Brigadeiro, 

que nos dias que lhes parecer determinar-lhes, com menos prejuízo de suas próprias 

ocoréncias vão armar choupanas e taipiras os casais que depois dêles chegarem os 

quais sucessivamente irão preparando cômodos aos que se lhes seguirem, de sorte 

que os moradores de cada lugar sejam obrigados a armar para os outros lugar vizinho 

o mesmo cômodo que a êles se preparou. 

A cada um dos lugares depois de povoados, fará o dito Brigadeiro transportar todos 

os dias a farinha, e peixe à proporção da gente que tiverem, e à mesma proporção 

fará passar a êles as caberá acudir sem falta a todos os ditos Colonos, durante e 

primeiro ano do seu estabelecimento. 

 A cada um dos casais mandará dar logo que estiverem situado; duas vacas e 

uma égua, que se tirarão das minhas Estﾈĺncias. Em cada lugar em comum qutro 

touros e dois cavalos, Também mandar a cada casal no tempo oportuno para fazer as 

suas sementeiras dois alqueires de sementes, conduzidos aos mesmos lugares para 

nêle se rapartirem. Em cada um dos navios que fizerem a codnução da gente se há de 

remeter dêste Reino provimento de espingardas e dito Brigadeiro lhes fará distribuir 

tanto que estiverem acertados a cada um uma espingarda, uma foice roçadora e as 

mais ferramentas conforme lhes fôra prometido no dito Edital, e prometerá que as 

conservem sem as venderem, especialmente as espingardas. 

 Em cada lufar dos sobreditos fareis levantar logo uma companhia de 

ordenança, nomeado oficiais, no caso em que não vão de cá nomeados alguns 
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capitães e nestas companhias se alistarﾈĺo todos os moradores casados e solteiros e 

dareis as ordens para a sua disciplina, na mesma forma que se pratica nas outras 

terras do nosso Govêrno. O mesmo Brigadeiro fará que em cada um dos ditos lugares 

se constitua logo Juiz na forma da ordenação, e ambos me informareis com vosso 

parecer, se em razão da distância da Ouvidoria de Paranaguá será conveniente que 

em algumas povoações das do dito distrito se ponha Ouvidor, separado a 

administração da Justiça. E por quanto o primeiro cuidado que deve ter-se é que 

todos os colonos sejam assistidos da parte espiritual, e sacramentos em cada um dos 

ditos luares fará logo o dito Brigadeiro levantar uma Igreja da estrutura que baste 

para êste primeiro estabelecimento para o seu fornecimento, e exercício do culto 

divino se remete em cada navio o preciso, calculando para cada sessenta casais, o que 

toca para uma igreja. 

 Ao Bispo de São Paulo a quem presentemente pertence aquêle território, 

mando a êste respeito avisar pela Mesa da Consiência, que se ja de construir em cada 

Igreja destas um Vigário, ao qual  no primeiro ano se dará o sustento mais cômodo, 

como aos outros colonos, e terá sessenta mil réis por ano para a Fábrica e 

guisamento; e para que não suceda no princípio, como é fácil experimentar falta de 

sacerdotes para Vigararias, mando pela dito Mesa avisar aos Bispos de Funchal e de 

Angra, que convidem alguns clérigos daquelas Ilhas para irem em companhia dos 

casais, como tudo entendereis pelas cópias que com esta se cos remete do que mil 

réis cada um de ajuda de custo e terá o dito Brigadeiro o particular cuidado que se não 

apartem das Igrejas em que forem postos para outras terras do Brasil nos têrmos 

expressados ao Bispo de São Paulo, e quando a isto faltem escreva ao Ordinário, a 

cuja diocese houverem passado para que obrigue por todos os meios e 

demonstrações convenientes a tornarem as suas Igrejas. 

 Para todas as despesas que ocorrem na execução do que fica dito; fareis 

acudir dessa Provedoria do RIo de Janeiro, na forma que ficareis entendendo, pela 

cópia que se vos remete do que mando escrever ao Provedor da Fazenda, ao 

Provincial da Companhia de Jesus, mandei escrever a carta que vai inclusa, instruído 

com cópia anexa. Informareis com o vosso parecer quantos casais será conveniente 
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passem à Ilha de Santa Catarina, e para, quais outros convirá repartir o número dos 

quatro mil, que tenho ordenado-se conduzam individuando as conveniências que nas 

mesma partes se acharão para o transporte, sustento e cômodo dos novos colonos. 

 Quando em alguma das ditas disposições se vos ofereça, ou ao dito 

Brigadeiro, inconveniente não previsto, ou entendais que por outro modo se pode 

conseguir melhor o intento, deixo ao vosso arbítrio e prudência, e ao dito Brigadeiro, 

no que lhe toca, tomareis o expediente que parecer melhor, dando-me parte do que 

se inovar como da execução que se der ao que nesta se contém. E por quanto é 

conveniente que se fique conhecendo distintamente e utilidade que a Minha Fazenda 

receber no transporte destes casais, à proporção da despesa, que com êles fizer. Hei 

por bem ordenar que na Alfândega do Rio de Janeiro, o que também mando executar 

na de Santos, haja um livro separado de Registro, em que se assentem tôdas as 

fazendas, que dêsses portos se transportarem para os da Costa do Sul do rio de S. 

Francisco para diante até o de S. Pedro, inclusive, e que estas fazendas vão com guias 

dos Juízes, ou Provedores das Alfândegas do Rio de Janeiro ou Santos, sem a qual 

guia se não lhes permita a descarga nos ditos portos do sul, e que os mesmos Juízes 

ou Provedores me dêm anualmente conta por êste Conselho, do que importaram 

anualmente na sua introdução dêste Reino. e Ilhas os diretos das fazendas assim 

transportadas, o que fareis pontualmente observar pelo que toca à Alfândega dessa 

Cidade; e outrossim que acabado o Contrato atual da Comarca de S. Paulo, em que 

presentemente se incluem os dízimos daquele distrito do Sul, se faça ramo a parte 

dêle do que pertence o rendimento a essa provedoria do RIo de Janeiro, do qual se 

pagarão as côngruas dos Vigários, Igrejas e Missionários do dito distrito. 

 Confio da iteligência, e acerto com que costumais obrar e do zêlo e atividade 

com que cumpris as vossas obrigações, poreis particular cuidado em regular êste 

importante negócio, como pede a utilidade do meu serviço, e a dessa conquista El Rei 

Nosso Snr. o mandou pelos Desembargadores Alexandre Metelo de Sousa e 

Meneses, e Tomé Gomes Moreira, Conselheiros do seu Cons. Ultramarino e se passou 

duas vias. Pedro José Corrêa a fêz em Lisboa a nove de agôsto de mil setecentos e 

quarenta e sete, Rafael Pires Pardinho. 
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Anexo 2: Regimento dos transportes 

 

1 

O Ministro q. nas Ilhas estiver encarregado desta expedição e em sua auzencia o Juiz 

Ordinario do lugar em q. se embarcar a gente nomearão entre os cabeças, dos casais 

q. houverem de embarcar com as suas familias dous de maior graduação e 

capacidade com o titulo de Mandante pa. Governarem na viagem todas as mais 

pessoas e familias q. forem transportadas no Navio, e outro sim nomearão hum 

substituto a cada mandante pa. o caso em q. o mesmo Mandante adoeça, ou morra 

na viagem. 

E se o Navio fizer escala pa. tomar gente em dous portos das Ilhas de cada hum deles 

irá hum dos Mandantes e o seu substituto. 

 

2 

Todos os homés q. se transportarem das Ilhas ou deste Reino se repartitão por igual 

em duas companhias pa. haver de servir a gente de cada húa com hum dos 

Mandantes. 

 

3 

Estes Mandantes embarcarão antes q. qualquer familia do porto em q. estiverem pa. 

assistirem ao embarque das mais q. forem chegando a bordo, e fazerem desde o 

principio observarem a boa ordem. 

 

4 

Ao primeiro destes Mandantes q. embarcar entregará o Cap ou M. do Navio húa das 

chaves das portas e porticos das camaras em q. houverem de ir as mulheres ficando 

outra em poder do mesmo capitão. 

 

5 

Cada dos Mandantes nomeará da sua companhia 24 cabeças de casais pa. fazerem 
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guarda dous a cada das portas das camaras a quartos de quatro horas no dia q. lhe 

tocar com as armas q. tiverem. 

 

6 

Além destes nomerá cada Mandante na sua Companhia dois Recebedores, homés 

fiéis, receber os mantimentos pertencentes às mulheres, examinar se são conforme 

as condições do assento, velos preparar e fazelos distribuir de dez em dez pessoas 

com igualdade, outro pa. ter o mesmo cuidado dos mautintos. dos homés e dos 

meninos de mais de sete anos. 

 

7 

Tambem nomeará cada hum dos Mandantes na sua Companhia dous serventes 

homés casados, fiéis, pa. levarem as refeições do fogão às camaras das mulheres e 

crianças. E tanto desta obrigação, como da de Recebedores e Guardas não se poderá 

escusar algum dos nomeados, visto ser pa. utilidade comum. 

 

8 

Cada hum dos mandantes, alternativamente fovernará um dia e nele estarão a sua 

obediencia todos os passageiros igualmente, mas pa. os guardas e mais Ministerios 

sobredos. fará somente servir os homés pa. isso nomeados de sua Companhia para 

entretando descançarem os da outra. E o Mandante a quem tocar o dia terá em seu 

poder as chaves, e distribuirá, conforme entender os quartos aos guardas. 

 

9 

Dentro das cameras das mulheres não entrará homem algum salvo em casa de 

doença, o Sirurgião, ou o Capitão, quando for preciso administrar os sacramentos a 

álguma enferma. Os meninos até sete anos irão nas camaras das mulheres. 

 

10 

Não falará homem algum com as mulheres, salvo marido a sua mulher, filho a sua 
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mãe, ou irmão a sua irmã,  pa. isso precederá licença do capş ou Mestre do Navio, e 

do Mandante, os quais irão abrir o postigo e estarão presentes enquanto se conservar 

aberta; e o mesmo farão á hora em q. for necessario levarse ás mulheres comida e 

agoa. 

 

11 

Se o capitão estiver doente ou de outro modo impedido, não ficará as chaves senão 

do Mestre ou do Mandante q. não for daquele dia, ou de algum dos substitutos. E se o 

Mandante do dia estiver doente ou empedido, ás não confiará senão do seu 

substituto ou do outro Mandante. 

 

12 

O MInistro ou Juiz ordinário nomeará também entre as mulheres q/ forem em cada 

hua das camaras duas de mais graduação e capacidade. pa. q. alternativamente. aos 

dias tenhão o mando sobre todas as outras da sua camara, afim q. também nelas se 

conserve bom governo e socego por meio da subordinação. 

 

13 

O Capelão dirá Missa aos menos em todos os dias Santos, e só nesse dia sairão as 

mulheres a ouvila; pa. q. se porão primeiro em ala nas passagens todos os guardas; e 

então se abrirão ás mulheres, as portas q. depois delas sairem se tornarão logo a 

fechar. As mesmas mulheres ficarão no lugar mais vizinhgo ao altar e logo o Capm. os 

Mandantes e seus substitutos com todos os guardas atraz destes a mais gente e 

depois de todos os marinheiros, grumetes e mossos do navio, e acabada a missa se 

tornarão a por em ala os guardas pa. a passagem das mulheres, e recolhidas elas se 

fecharão as portas dos seus aposentos. 

 

14 

S algúa pessoa das equipagem do navio falar com algúa mulher ou qualquer dos 

passageiros o fizer, não tendo o parentesco, q. fica dito e sem preceder a licença; ou 
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se algum dos sobredos, por ouzado a cometer ao respito das mesmas mulheres 

algum descomedimento, ou fizer na viagem algúa outra desordem ou disturbio, com 

q. inquiete ou cause moléstia aos mais passageiros ou equipagem, ou faltar á obedea 

. ou ao respeito que dever ás pessoas q. mandarem, ou em algúa cousa transgredir o 

conteudo deste Regimento, se fará junta do capitão ou Mestre do Navio e dos dous 

Mandantes para arbitrarem por mais votos a pena q. deverá imporse ao culpado, q. á 

proporção do excesso q. tiver cometrido será de prisão ou de diminuição da refeição, 

ou prisão na arca da bomba, e ou reclusão em ferros as quais penas se imporão pelo 

tempo q. parecer. 

E sendo a culpa tão grave, q. mereça maior demonstração, irá o Réu preso em ferros 

até o porto do desembarque, onde se entregará á ordem do Governador pa. ter com 

ele o procedimento q. for justo. E nestas penas incorrerão também, conforme as 

circunstancias do caso, os guardas q. houverem consentido em qualquer excesso ou 

transgressão do q. fica dito por malícia ou por negligência. 

 

15 

O capitão ou Mestre do Navio terá cuidado de distribuir os melhores comodos aos 

Sacerdotes e ás pessoas mais distintas, conforme lhe for apontado pelos Sobredos. 

Ministro ou Juiz, procurando muito q. todos os passageiros vão contentes e bem 

tratados, e q. haja nas cobertas e convés especial cuidado de se conservarem com 

limpeza. 

 

16 

O Mandante a quem tocar, fará q. este regimento se leia publicamente e em alta voz 

na tarde precedente á partida e em todos os dias festivos acabada a Missa para q. 

cada hum possa melhor ter presente a lembrança da sua obrigação. 

 

El Rei N. Senhor o mandou - por Alexandre Metello de Souza Menezes, Thomé 

Gomes Moreira, Conselheiros do Seu Conselho Ultramarino. Theodosio de Cobelos a 

fes em LIsboa a sinco de Agosto de mil settecentos quarenta e sette.”
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Anexo 3: Tratado de Madrid (1750) 

«Trato de limites das conquistas entre os muito altos e poderosos senhores d. João V, 

Rei de Portugal, e d. Fernando VI, Rei de Espanha, assinado em 13 de janeiro de 1750, 

em Madrid, e ratificado em Lisboa a 26 do dito mês, e em Madrid a 8 de fevereiro do 

mesmo ano. 

 

Em nome da Santíssima Trindade 

 

Os sereníssimos reis de Portugal e Espanha, desejando eficazmente consolidar e 

estreitar a sincera e cordial amizade, que entre si professam, consideraram que o 

meio mais conducente para conseguir tão saudável intento é tirar todos os pretextos, 

e alhanar os embaraços, que possam adiante alterá-la, e particularmente os que se 

podem oferecer com o motivo dos limites das duas coroas na América, cujas 

conquistas se têm adiantado com incerteza e dúvida, por se não haverem averiguado 

até agora os verdadeiros limites daqueles domínios, ou a paragem donde se há de 

imaginar a linha divisória, que havia de ser o princípio inalterável da demarcação de 

cada coroa. E considerando as dificuldades invencíveis, que se ofereceriam se 

houvesse de assinalar-se esta linha com o conhecimento prático que se requer; 

resolveram examinar as razões e dúvidas, que se oferecessem por ambas as partes, e 

à vista delas concluir o ajuste com recíproca satisfação e conveniência. 

 

Por parte da Coroa de Portugal se alegava que, havendo de contar-se os 180 graus da 

sua demarcação desde a linha para o oriente, ficando para Espanha os outros 180 

para o ocidente; e devendo cada uma das nações fazer os seus descobrimentos e 

colônias nos 180 graus da sua demarcação; contudo, se acha, conforme as 

observações mais exatas e modernas dos astrônomos e geógrafos, que começando a 

contar os graus para o ocidente da dita linha, se estende o domínio espanhol na 

extremidade asiática do mar do Sul, muitos mais graus, que os 180 da sua 

demarcação; e por consegüinte tem ocupado muito maior espaço, do que pode 

importar qualquer excesso, que se atribua aos portugueses, no que talvez terão 
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ocupado na América meridional ao ocidente da mesma linha, e princípio da 

demarcação espanhola. 

 

Também se alegava que, pela escritura de venda com pacto de retrovendendo, 

outogarda pelos procuradores das duas coroas em Saragoça a 22 de abril de 1529, 

vendeu a coroa de Espanha a Portugal tudo o que por qualquer via ou direito lhe 

pertencesse ao ocidente de outra linha meridiana, imaginada pelas ilhas das Velas, 

situadas no mar do Sul a 17 graus de distância de Maluco; com declaração, que se 

Espanha consentisse, e não impedisse aos seus vassalos a navegação da dita linha 

para o ocidente, ficaria logo extinto e resoluto o pacto de retrovendendo; e que 

quando alguns vassalos de Espanha, por ignorância ou por necessidade, entrassem 

dentro dela, e descobrissem algumas ilhas, ou terras, pertenceria a Portugal o que 

nesta forma descobrissem. Que sem embargo desta convenção, foram depois os 

espanhóis a descobrir as Filipinas, e com ato se estabeleceram nelas pouco antes da 

união das duas coroas, que se fez no ano de 1580, por cuja causa cessaram as disputas 

que esta infração suscitou entre as duas nações; porém tendo-se depois dividido, 

resultou das condições da escritura de Saragoça um novo título, para que Portugal 

pretendesse a restituição, ou o equivalente de tudo o que ocuparam os espanhóis ao 

ocidente da dita linha, contra o capitulado na referida escritura. 

 

Quanto ao território da margem setentrional do rio da Prata, alegava que, com o 

motivo da fundação da Colônia do Sacramento, excitou-se uma disputa entre as duas 

coroas, sobre limites: a saber, se as terras, em que se fundou aquela praça, estavam 

ao oriente ou ao ocidente da linha divisória, determinada em Tordesilhas; e enquanto 

se decidia esta questão, se concluiu provisionalmente um tratado em Lisboa a 7 de 

maio de 1681, no qual se concordou que a referida praça ficasse em poder dos 

portugueses; e que nas terras disputadas tivessem o uso e aproveitamento comum 

com os espanhóis. Que pelo artigo VI, da paz, celebrada em Utrecht entre as duas 

coroas em 6 de fevereiro de 1715, cedeu S. M. C. toda a ação, e direito, que podia ter 

ao território e colônia, dando por abolido em virtude desta cessão o dito Tratado 
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Provisional. Que devendo, em vigor da mesma cessão, entregar-se à Coroa de 

Portugal todo o território da disputa, pretendeu o governador de Buenos Aires 

satisfazer unicamente com a entrega da praça, dizendo que pelo território só 

entendia o que alcançasse o tiro de canhão dela, reservando para a Coroa de Espanha 

todas as demais terras da questão, nas quais se fundaram depois a praça de 

Montevidéu e outros estabelecimentos: que esta inteligência do governador de 

Buenos Aires foi manifestamente oposta ao que se tinha ajustado, sendo evidente 

que por meio de uma cessão não devia ficar a Coroa de Espanha de melhor condição 

do que antes estava, no mesmo que cedia; e tendo ficado pelo Tratado Provisional 

ambas as nações com a posse, e assistência comum naquelas campanhas, não há 

interpretação mais violenta do que o supor que por meio da cessão de S. M. C. 

ficavam pertencendo privativamente à sua Coroa. 

 

Que tocando aquele território a Portugal por título diverso da linha divisória, 

determinada em Tordesilhas (isto é, pela transação feita no Tratado de Utrecht, em 

que S. M. C. cedeu o direito, que lhe competia pela demarcação antiga), devia aquele 

território independentemente das questões daquela linha ceder-se inteiramente a 

Portugal com tudo o que nele se houvesse novamente fabricado, como feito em solo 

alheio. Finalmente, que suposto pelo artigo VII do dito Tratado de Utrecht, se 

reservou S. M. C. a liberdade de propor um equivalente à satisfação de S. M. F. pelo 

dito território e colônia; contudo, como há muitos anos passou o prazo assinalado 

para oferecê-lo, tem cessado todo o pretexto, e motivo, ainda aparente, para dilatar a 

entrega do mesmo território. 

 

Por parte da Coroa de Espanha se alegava que, havendo de imaginar-se a linha de 

norte a sul a 370 léguas ao poente das ilhas de Cabo Verde, conforme o tratado 

concluído em Tordesilhas a 7 de junho de 1494, todo o terreno que houvesse nas 370 

léguas desde as referidas ilhas até o lugar, aonde se havia de assinalar a 

linha,pertenceria a Portugal, e nada mais por esta parte; porque desde ela para o 

ocidente se hão de contar os 180 graus da demarcação de Espanha: e ainda que, por 
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não estar declarado de qual das ilhas de Cabo Verde se hão de começar a contar as 

370 léguas, se ofereça dúvida, e haja interesse notável, por estarem todas elas 

situadas a leste-oeste com a diferença de quatro graus e meio; também é certo que, 

ainda cedendo Espanha, e consentindo que se comece a contar desde a mais 

ocidental, que chamam de Santo Antão, apenas poderão chegar as 370 léguas à 

cidade do Pará, e mais colônias, ou capitanias portuguesas, fundadas antigamente 

nas costas do Brasil; e como a Coroa de Portugal tem ocupado as duas margens do rio 

das Amazonas, ou Marańon, subindo até a boca do rio Javari, que entra nele pela 

margem austral, resulta claramente ter-se introduzido na demarcação de Espanha 

tudo quanto dista a referida cidade da boca daquele rio, sucedendo o mesmo pelo 

interior do Brasil com internação, que fez esta Coroa até o Cuiabá e Mato Grosso. 

 

Pelo que toca à Colônia do Sacramento, alegava que, conforme os mapas mais 

exatos, não chega com muita diferença à boca do rio da Prata a paragem, onde se 

deveria imaginar a linha; e conseqüentemente a referida colônia com todo o seu 

território cai ao poente dela, e na demarcação de Espanha; sem que obste o novo 

direito, com que a retém a Coroa de Portugal em virtude do Tratado de Utrecht; 

porquanto nele se estipulou a restituição por um equivalente; e ainda que a Corte de 

Espanha o ofereceu dentro do termo prescrito no artigo VII, não o admitiu a de 

Portugal; por cujo fato ficou prorrogado o termo, sendo como foi proporcionado e 

equivalente; e o não tê-lo admitido foi mais por culpa de Portugal que de Espanha. 

 

Vistas e examinadas estas razões pelos dois sereníssimos monarcas, com as réplicas 

que se fizeram de uma e outra parte, procedendo com aquela boa fé e sinceridade 

que é própria de príncipes tão justos, tão amigos e parentes, desejando manter os 

seus vassalos em paz e sossego, e reconhecendo as dificuldades e dúvidas, que em 

todo o tempo fariam embaraçada esta contenda, se se houvesse de julgar pelo meio 

da demarcação, acordada em Tordesilhas, assim porque se não declarou de qual das 

ilhas de Cabo Verde se havia de começar a conta das 370 léguas, como pela 

dificuldade de assinalar nas costas da América meridional os dois pontos ao sul, e ao 
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norte, donde havia de principiar a linha, como também pela impossibilidade moral de 

estabelecer com certeza pelo meio da mesma América uma linha meridiana; e 

finalmente por outros muitos embaraços, quase invencíveis, que se ofereceriam para 

conservar sem controvérsia, nem excesso, uma demarcação regulada por linhas 

meridianas; e considerando, ao mesmo tempo, que os referidos embaraços talvez 

foram pelo passado a ocasião principal dos excessos, que uma e outra parte se 

alegam, e das muitas desordens que perturbaram a quitação dos seus domínios; 

resolveram pôr termo às disputas passadas e futuras, e esquecer-se, e não usar de 

todas as ações e direitos que possam pertencer-lhes em virtude dos referidos 

Tratados de Tordesilhas, Lisboa, Utrecht e da Escritura de Saragoça, ou de outros 

quaisquer fundamentos que possam influir na divisão dos seus domínios por linha 

meridiana; e querem que ao diante não se trate mais dela, reduzindo os limites das 

duas monarquias aos que se assinalaram no presente tratado; sendo o seu ânimo que 

nele se atenda com cuidado a dois fins: o primeiro e principal é que se assinalem os 

limites dos dois domínios, tomando por balizas as paragens mais conhecidas, para 

que em nenhum tempo se confundam, nem dêem ocasião a disputas, como são a 

origem e curso dos rios, e os montes mais notáveis; o segundo, que cada parte há de 

ficar com o que atualmente possui; à exceção das mútuas cessões, que em seu lugar 

se dirão; as quais se farão por conveniência comum, e para que os confins fiquem, 

quanto for possível, menos sujeitos a controvérsias. 

 

Para concluir este ajuste, e assinalar os limites, deram os dois sereníssimos reis aos 

seus ministros, de uma e outra parte, os plenos poderes necessários, que se inseriram 

no fim deste tratado: a saber Sua Majestade Fidelíssima a Sua Excelência o Senhor 

Tomás Silva Teles, Visconde de Villa-Nova de Cerveira, do Conselho de S. M. F., e do 

de Guerra, mestre de campo general dos Exércitos de S. M. F. e seu embaixador 

extraordinário na Corte de Madrid; e Sua Majestade Católica a Sua Excelência o 

Senhor d. José de Cavajal e Lencastre, gentil-homem de Câmara de S. M. C. com 

exercício, ministro de Estado, e decano deste Conselho, governador do Supremo de 

Índias, presidente da Junta de Comércio e Moeda e superintendente geral das Postas 
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e Estafetas de dentro e fora de Espanha; os quais depois de conferirem, e tratarem a 

matéria com a devida circunspecção e exame, e bem instruídos da intenção dos dois 

sereníssimos reis seus amos, e seguindo as suas ordens, concordaram no que se 

contém dos seguintes artigos: 

Artigo I 

O presente tratado será o único fundamento e regra que ao diante se deverá seguir 

para a divisão e limites dos dois domínios em toda a América e na Ásia; e em virtude 

disto ficará abolido qualquer direito e ação, que possam alegar as duas coroas por 

motivo da bula do papa Alexandre VI, de feliz memória, e dos Tratados de 

Tordesilhas, de Lisboa e Utrecht, da escritura de venda outorgada em Saragoça e de 

outros quaisquer tratados, convenções e promessas; o que tudo, enquanto trata da 

linha da demarcação, será de nenhum valor e ato, como se não houvera sido 

determinado ficando em tudo o mais na sua força e vigor; e para o futuro não se 

tratará mais da dita linha, nem se poderá usar deste meio para a decisão de qualquer 

dificuldade que ocorra sobre limites, senão unicamente da fronteira, que se prescreve 

nos presentes artigos, como regra invariável, e muito menos sujeita a controvérsias. 

 

Artigo II 

As ilhas Filipinas e as adjacentes, que possui a Coroa de Espanha, lhe pertencem, para 

sempre, sem embargo de qualquer pertença que possa alegar por parte da Coroa de 

Portugal, com o motivo do que se determinou no dito Tratado de Tordesilhas, e sem 

embargo das condições contidas na escritura celebrada em Saragoça a 22 de abril de 

1529; e sem que a Coroa de Portugal possa repetir cousa alguma do preço que pagou 

pela venda celebrada na dita escritura, a cujo ato S. M. F., em seu nome, e de seus 

herdeiros, e sucessores, faz a mais ampla e formal renunciação de qualquer direito, 

que possa ter pelos princípios expressados ou por qualquer outro fundamento, às 

referidas ilhas e à restituição da quantia que se pagou em virtude da dita escritura.» 



92 

 

Artigo III 

Na mesma forma, pertencerá à Coroa de Portugal tudo o que tem ocupado pelo rio 

das Amazonas, ou Marańon, acima e o terreno de ambas as margens deste rio até as 

paragens que abaixo se dirão; como também tudo o que tem ocupado no distrito de 

Mato Grosso, e dele para parte do oriente, e Brasil, sem embargo de qualquer 

pretensão que possa alegar, por parte da Coroa de Espanha, com o motivo do que se 

determinou no referido Tratado de Tordesilhas; a cujo ato S. M. C., em seu nome, e 

de seus herdeiros e sucessores, desiste e renuncia formalmente a qualquer direito e 

ação que, em virtude do dito tratado, ou por outro qualquer título, possa ter aos 

referidos territórios. 

Artigo IV 

Os confins do domínio das duas Monarquias, principiarão na barra, que forma na 

costa do mar o regato, que sai ao pé do monte de Castilhos Grande, de cuja fralda 

continuará a fronteira, buscando em linha reta o mais alto, ou cumes dos montes, 

cujas vertentes descem por uma parte para a costa, que corre ao norte do dito regato, 

ou para a lagoa Mirim, ou del Meni; e pela outra para a costa, que corre do dito regato 

ao sul, ou para o rio da Prata; de sorte que os cumes dos montes sirvam de raia do 

domínio das duas coroas: e assim continuará a fronteira até encontrar a origem 

principal, e cabeceiras do rio Negro; e por cima deles continuará até a origem 

principal do rio Ibicuí, prosseguindo pelo álveo deste rio abaixo, até onde desemboca 

na margem oriental do Uruguai, ficando de Portugal todas as vertentes, que baixam à 

dita lagoa, ou ao rio Grande de S. Pedro; e de Espanha, as que baixam aos rios que 

vão unir-se com o da Prata. 

Artigo V 

Subirá desde a boca do Ibicuí pelo álveo do Uruguai, até encontrar o do rio Peipiri ou 

Pequiri, que deságua na margem ocidental do Uruguai; e continuará pelo álveo do 

Pepiri acima, até a sua origem principal; desde a qual prosseguirá pelo mais alto do 
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terreno até a cabeceira principal do rio mais vizinho, que desemboque no rio Grande 

de Curitiba, por outro nome chamado Iguaçu. Pelo álveo do dito rio mais vizinho da 

origem do Pepiri, e depois pelo do Iguaçu, ou rio Grande de Curitiba, continuará a raia 

até onde o mesmo Iguaçu desemboca na margem oriental do Paraná; e desde esta 

boca prosseguirá pelo álveo do Paraná acima; até onde se lhe ajunta o rio IguRei pela 

sua margem ocidental. 

Artigo VI 

Desde a boca do IguRei continuará pelo álveo acima até encontrar a sua origem 

principal; e dali buscará em linha reta pelo mais alto do terreno a cabeceira principal 

do rio mais vizinho, que deságua no Paraguai pela sua margem oriental, que talvez 

será o que se chamam de Corrientes, e baixará pelo álveo deste rio até a sua entrada 

no Paraguai, desde a qual boca subirá pelo canal principal, que deixa o Paraguai em 

tempo seco; e pelo seu álveo até encontrar os pântanos, que forma este rio, 

chamados a lagoa dos Xarais, e atravessando esta lagoa até a boca do rio Jauru. 

 

Artigo VII 

Desde a boca do Jauru pela parte ocidental prosseguirá a fronteira em linha reta até a 

margem austral do rio Guaporé defronte da boca do rio Sararé, que entra no dito 

Guaporé pela sua margem setentrional; com declaração que se os comissários, que se 

hão de despachar para o regulamento dos confins nesta parte na face do país, 

acharem entre os rios Jauru e Guaporé outros rios, ou balizas naturais, por onde mais 

comodamente, e com maior certeza se possa assinalar a raia naquela paragem, 

salvando sempre a navegação do Jauru, que deve ser privativa dos portugueses, e o 

caminho, que eles costumam fazer do Cuiabá para o Mato Grosso; os dois altos 

contraentes consentem, e aprovam, que assim se estabeleça, sem atender a alguma 

porção mais ou menos no terreno, que possa ficar a uma ou a outra parte. Desde o 

lugar, que na margem austral do Guaporé for assinalado para termo da raia, como 
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fica explicado, baixará a fronteira por todo o curso do rio Guaporé até mais abaixo da 

sua união com o rio Mamoré, que nasce na província de Santa Cruz de la Sierra, 

atravessa a missão dos Moxos, e formam juntos o rio chamado da Madeira, que entra 

no das Amazonas ou Marańon, pela sua margem austral. 

Artigo VIII 

Baixará pelo álveo destes dois rios, já unidos, até a paragem situada em igual 

distância do dito rio das Amazonas, ou Marańon, e da boca do dito Mamoré; e desde 

aquela paragem continuará por uma linha leste-oeste até encontrar com a margem 

oriental do Javari que entra no rio das Amazonas pela sua margem austral; e baixando 

pelo álveo do Javari até onde desemboca no rio das Amazonas ou Marańon, 

prosseguirá por este rio abaixo até boco mais ocidental do Japurá, que deságua nele 

pela margem setentrional. 

Artigo IX 

Continuará a fronteira pelo meio do rio Japurá, e pelos mais rios que a ele se ajuntam, 

e que mais se chegarem ao rumo do norte, até encontrar o alto da Cordilheira de 

Montes, que mediam entre o Orinoco e o das Amazonas ou Marańon; e prosseguirá 

pelo cume destes montes para o oriente, até onde se estender o domínio de uma e 

outra monarquia. As pessoas nomeadas por ambas as coroas para estabelecer os 

limites, conforme é prevenido no presente artigo, terão particular cuidado de 

assinalar a fronteira nesta parte, subindo pelo álveo da boca mais ocidental do 

Japurá: de sorte que se deixem cobertos os estabelecimentos, que atualmente 

tiveram os portugueses nas margens deste rio e do Negro, como também a 

comunicação ou canal, de que se servem entre estes dois rios: e que se não dê lugar a 

que os espanhóis, com o pretexto ou interpretação alguma, possam introduzir-se 

neles, nem na dita comunicação; nem os portugueses subir para o rio Orinoco, nem 

estender-se para as províncias povoadas por Espanha, nem para os despovoados, que 

lhe hão de pertencer, conforme os presentes artigos; para o qual ato assinalaram os 

limites pelas lagoas e rios, endireitando a linha da raia, quanto puder ser, para a parte 
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do norte, sem reparar no pouco mais ou menos no terreno, que fique a uma ou a 

outra Coroa, com tanto que se logrem os fins expressados. 

Artigo X 

Todas as ilhas, que se acharem em qualquer dos rios, por onde há de passar a raia, 

conforme o prevenido nos artigos antecedentes, pertencerão ao domínio a que 

estiverem mais próximas em tempo seco. 

Artigo XI 

Ao mesmo tempo que os comissários nomeados por ambas as coroas forem 

assinalando os limites em toda a fronteira, farão as observações necessárias para 

formar um mapa individual de toda ela; do qual se tirarão as cópias, que parecerem 

necessárias, firmadas por todos, que se guardarão pelas duas cortes para o caso que 

ao diante se ofereça alguma disputa, pelo motivo de qualquer infração; em cujo caso, 

e em outro qualquer, se terão por autênticas, e farão plena prova. E para que se não 

ofereça a mais leve dúvida, os referidos comissários porão nome de comum acordo 

aos rios, e montes que o não tiverem, e assinalarão tudo no mapa com a individuação 

possível. 

Artigo XII 

Atendendo à conveniência comum das duas nações, e para evitar todo o gênero de 

controvérsias para o diante, se estabelecerão as mútuas cessões conteúdas nos 

artigos seguintes. 

Artigo XIII 

Sua Majestade Fidelíssima em seu nome, e de seus herdeiros e sucessores, cede para 

sempre à Coroa de Espanha a Colônia do Sacramento, e todo o seu território 

adjacente a ela, na margem setentrional do rio da Prata, até os confins declarados no 

artigo IV, e as praças, portos e estabelecimentos, que se compreendem na mesma 
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paragem; como também a navegação do mesmo rio da Prata, a qual pertencerá 

inteiramente à Coroa de Espanha; e para que tenha ato, renuncia S. M. F. todo o 

direito e ação, que tinha reservado à sua Coroa pelo Tratado Provisional de 7 de maio 

de 1681, e sua posse, direito e ação que lhe pertença, e possa tocar-lhe em virtude dos 

artigos V e VI do Tratado de Utrecht de 6 de fevereiro de 1715, ou por outra qualquer 

convenção, título e fundamento. 

Artigo XIV 

Sua Majestade Católica em seu nome, e de seus herdeiros e sucessores, cede para 

sempre à Coroa de Portugal tudo o que por parte de Espanha se acha ocupado, por 

qualquer título ou direito possa pertencer-lhe em qualquer parte das terras, que pelos 

presentes artigos se declaram pertencentes a Portugal, desde o Monte de Castilhos 

Grande, e sua fralda meridional, e costa do mar, até a cabeceira, e origem principal do 

rio Ibicuí, e também cede todas e quaisquer povoações e estabelecimentos, que se 

tenham feito por parte de Espanha no ângulo de terras, compreendido entre a 

margem setentrional do rio Ibicuí e a oriental do Uruguai, e os que possam ter-se 

fundado na margem oriental do rio Pepiri, e a aldeia de Santa Rosa, e outra qualquer 

que se possa ter estabelecido por parte de Espanha na margem oriental do rio 

Guaporé. E Sua Majestade Fidelíssima cede na mesma forma a Espanha todo o 

terreno que corre desde a boca ocidental do rio Japurá, e fica entre meio do mesmo 

rio, e do das Amazonas ou Marańon, e toda a navegação do rio Içá, e tudo o que se 

segue desde este último rio para o ocidente, com a aldeia de S. Cristóvão e outra 

qualquer que por parte de Portugal se tenha fundado naquele espaço de terras; 

fazendo-se as mútuas entregas com as qualidades seguintes. 

Artigo XV 

A Colónia do Sacramento se entregará por parte de Portugal sem tirar dela mais que 

a artilharia, armas, pólvora e munições, e embarcações do serviço da mesma praça; e 

os moradores poderão ficar livremente nela, ou retirar-se para outras terras do 

domínio português, com os seus atos e móveis, vendendo os bens de raiz. O 
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governador, oficiais e soldados levarão também todos os seus atos, e terão a mesma 

liberdade de venderem os seus bens de raiz. 

Artigo XVI 

Das povoações ou aldeias, que cede S. M. C. na margem oriental do rio Uruguai, 

sairão os missionários com todos os móveis e atos levando consigo os índios para os 

aldear em outras terras de Espanha; e os referidos índios poderão levar também 

todos os seus bens móveis e semoventes, e as armas, pólvoras e munições, que 

tiverem em cuja forma se entregarão as povoações à Coroa de Portugal com todas as 

suas casas, igrejas e edifícios, e a propriedade e posse do terreno. As que se cedem 

por Sua Majestade Fidelíssima e Católica nas margens dos rios Pequiri, Guaporé e das 

Amazonas, se entregarão com as mesmas circunstâncias que a Colônia do 

Sacramento, conforme se disse no artigo XIV; e os índios de uma e outra parte terão a 

mesma liberdade para se irem ou ficarem, do mesmo modo, e com as mesmas 

qualidades, que o hão de poder fazer os moradores daquela praça; exceto que os que 

se forem perderão a propriedade dos bens de raiz, se os tiverem. 

Artigo XVII 

Em consequência da fronteira, e limites determinados nos artigos antecedentes, 

ficará para a Coroa de Portugal o monte de Castilhos Grande com a sua falda 

meridional; e o poderá fortificar, mantendo ali uma guarda, mas não poderá povoá-

lo, ficando às duas nações o uso comum da Barra ou enseada, que forma ali o mar, de 

que se tratou no artigo IV. 

Artigo XVIII 

A navegação daquela parte dos rios, por onde há de passar a fronteira, será comum às 

duas nações; e geralmente, onde ambas as margens dos rios pertencerem à mesma 

Coroa, será privativamente sua a navegação; e o mesmo se entenderá da pesca nos 

ditos rios, sendo comum às duas nações, onde o for a navegação; e privativa, onde o 
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for a uma delas a dita navegação: e pelo que toca aos cumes da cordilheira, que hão 

de servir de raia entre o rio das Amazonas e o Orinoco, pertencerão a Espanha todas 

as vertentes, que caírem para o Orinoco, e a Portugal todas as caírem para o rio das 

Amazonas ou Marańon. 

Artigo XIX 

Em toda a fronteira será vedado, e de contrabando, o comércio entre as duas nações, 

ficando na sua força e vigor as leis promulgadas por ambas as coroas que disto 

tratam; e, além desta proibição, nenhuma pessoa poderá passar do território de uma 

nação para o da outra por terra, nem por água, nem navegar em todo ou parte dos 

rios, que não forem privativos da sua nação, ou comuns, com pretexto, nem motivo 

algum, sem tirar primeiro licença do governador, ou superior do terreno, aonde há de 

ir, ou sem que vá enviado pelo governador do seu território a solicitar algum negócio, 

para o qual ato levará o seu passaporte, e os transgressores serão castigados com 

esta diferença: se forem apreendidos no território alheio, serão postos em prisão e 

nela se manterão pelo tempo que quiser o governador ou superior que os fez prender; 

porém, se não puderem ser colhidos, o governador ou superior da terra em que 

entrarem formará um processo com justificação das pessoas e do delito, e com ele 

requererá ao juiz dos transgressores, para que os castigue da mesma forma: 

excetuando-se das referidas penas os que navegando nos rios, por onde vai a 

fronteira, fossem constrangidos a chegar ao território alheio por alguma urgente 

necessidade, fazendo-a constar. E para tirar toda a ocasião de discórdia, não será 

lícito nos rios, cuja navegação for comum, nem nas suas margens levantar gênero 

algum de fortificação, nem pôr embarcação de registro, nem plantar artilharia, ou por 

outro qualquer modo estabelecer força, que possa impedir a livre e comum 

navegação. Nem tampouco seja lícito a nenhuma das partes visitar, ou registrar, ou 

obrigar que venham à sua margem as embarcações da parte oposta; e só poderão 

impedir e castigar aos vassalos da outra nação, se aportarem na sua margem; salvo 

em caso de indispensável necessidade, como fica dito. 
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Artigo XX 

Para evitar alguns prejuízos, que poderiam ocasionar-se, foi concordado que nos 

montes, onde em conformidade dos precedentes artigos ficar posta a raia nos seus 

cumes não será lícito a nenhuma das duas potências erigir fortificação sobre os 

mesmos cumes, nem permitir que os seus vassalos façam neles povoação alguma. 

Artigo XXI 

Sendo a guerra ocasião principal dos abusos, e motivo de se alterarem as regras mais 

bem concertadas, querem Suas Majestades Fidelíssima e Católica que, se (e que Deus 

não permita) se chegasse a romper entre as duas coroas, se mantenham em paz os 

vassalos de ambas, estabelecidos em toda a América meridional, vivendo uns e 

outros como se não houvera tal guerra entre os soberanos, sem fazer-se a menor 

hostilidade, nem por si sós, nem juntos com os seus aliados. E os motores e cabos de 

qualquer invasão, por leve que seja, serão castigados com pena de morte irremissível; 

e qualquer presa que fizerem, será restituída de boa fé, e inteiramente. E, assim 

mesmo, nenhuma das nações permitirá o cômodo de seus portos, e menos o trânsito 

pelos seus territórios da América meridional, aos inimigos da outra, quando intentem 

aproveitar-se deles para hostilizá-la; ainda que fosse em tempo que as duas nações 

tivessem entre si guerra em outra região. A dita continuação de perpétua paz e boa 

vizinhança não terá só lugar nas terras e ilhas da América meridional, entre os súditos 

confiantes das duas monarquias, senão também nos rios, portos e costas, e no mar 

Oceano, desde a altura da extremidade austral da ilha de Santo Antão, uma das de 

Cabo Verde, para a parte do sul; e desde o meridiano, que passa pela sua extremidade 

ocidental para a parte do poente: de sorte que a nenhum navio de guerra, corsário, ou 

outra embarcação de uma das duas coroas seja lícito dentro dos ditos termos em 

nenhum tempo atacar, insultar ou fazer o mínimo prejuízo aos navios e súditos da 

outra; e de qualquer atentado, que em contrário se cometa, se dará pronta satisfação, 

restituindo-se inteiramente o que acaso se tivesse apresado, e castigando-se 

severamente os transgressores. Outrossim, nem uma das duas nações admitirá, nos 
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seus portos e terras da dita América meridional, navios, ou comerciantes, amigos ou 

neutrais, sabendo que levam intento de introduzir o seu comércio nas terras da outra, 

e de quebrantar as leis, com que os dois monarcas governam aqueles domínios. E 

para a pontual observância de todo o expressado neste artigo, se farão por ambas as 

cortes os mais eficazes encargos aos seus respectivos governadores, comandantes e 

justiças; bem entendido, que ainda em caso (que não se espera) que haja algum 

incidente, ou descuido, contra o prometido e estipulado neste artigo, não servirá isso 

de prejuízo à observância perpétua e inviolável de tudo o mais que pelo presente 

tratado fica regulado. 

Artigo XXII 

Para que se determinem com maior precisão, e sequer haja lugar à mais leve dúvida 

ao futuro nos lugares por onde deve passar a raia em algumas partes, que não estão 

nomeadas e especificadas distintamente nos artigos antecedentes, como também 

para declarar a qual dos domínios hão de pertencer as ilhas que se acharem nos rios 

que hão de pertencer de fronteira, nomearão ambas as Majestades, quanto antes, 

comissários inteligentes: os quais, visitando toda a raia, ajustem com a maior 

distinção e clareza as paragens por onde há de correr a demarcação, em virtude do 

que se expressa neste tratado, pondo marcos nos lugares que lhes parecer 

conveniente; e aquilo em que se conformarem, será válido perpetuamente em virtude 

da aprovação e ratificação de ambas as Majestades. Porém, no caso em que se não 

possam concordar em alguma paragem, darão conta aos sereníssimos reis, para 

decidirem a dúvida em termos justos e convenientes. Bem entendido que o que os 

ditos comissários deixarem de ajustar não prejudicará de sorte alguma o vigor e 

observância do presente tratado; o qual, independentemente disso, ficará firme e 

inviolável, nas suas cláusulas e determinações, servindo no futuro de regra fixa, 

perpétua e inalterável, para os confins do domínio das duas coroas. 

Artigo XXIII 
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Determinar-se-á entre as duas Majestades o dia em que se hão de fazer as mútuas 

entregas da Colônia do Sacramento com o território adjacente e das terras e 

povoações compreendidas na cessão, que faz S. M. C., na margem oriental do rio 

Uruguai; o qual dia não passará do ano, depois que se firmar este tratado: a cujo ato, 

logo que se ratificar, passarão Suas Majestades Fidelíssima e Católica, as ordens 

necessárias, de que se fará troca entre os ditos plenipotenciários; e pelo que toca à 

entrega das mais povoações, ou aldeias, que se cedem por ambas as partes, se 

executará ao tempo, que os comissários nomeados por elas chegarem às paragens da 

sua situação, examinando e estabelecendo os limites; e os que houverem de ir a estas 

paragens serão despachados com mais brevidade. 

Artigo XXIV 

Declara-se que as cessões contidas nos presentes artigos não se reputarão como 

determinado equivalente umas de outras, senão que se fazem respeitando ao total do 

que se controvertia e alegava, ou reciprocamente se cedia, e àquelas conveniências e 

comodidades que ao presente resultavam a uma e outra parte; e em atenção a isto se 

reputou justa e conveniente para ambas a concórdia e determinação de limites que 

fica expressada, e como tal a reconhecem e aprovam Suas Majestades em seu nome, 

e de seus herdeiros e sucessores, renunciando qualquer outra pretensão em contrário; 

e prometendo na mesma forma que em nenhum tempo, e com nenhum fundamento, 

se disputará o que fica assentado e concordado nestes artigos; nem com pretexto de 

lesão, nem outro qualquer, pretenderão outro ressarcimento, ou equivalente dos seus 

mútuos direitos e cessões referidas. 

Artigo XXV 

Para mais plena segurança deste tratado, convieram os dois altos contraentes em 

garantir reciprocamente toda a fronteira e adjacências dos seus domínios na América 

meridional, conforme acima fica expressado; obrigando-se cada um a auxiliar e 

socorrer o outro contra qualquer ataque, ou invasão, até que com ato fique na 

pacífica posse, e uso livre e inteiro do que se lhe pretendesse usurpar; e esta 
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obrigação, quanto às costas do mar, e países circunvizinhos a elas, pela parte de S. M. 

F. se estenderá até as margens do Orinoco de uma e outra banda; e desde Castilhos 

até o estreito de Magalhães. E pela parte de S. M. C. se estenderá às margens de uma 

e outra banda do rio das Amazonas ou Marańon; e desde o dito Castilhos até o porto 

de Santos. Mas, pelo que toca ao interior da América meridional, será indefinida esta 

obrigação; e em qualquer caso de invasão, ou sublevação, cada uma das coroas 

ajudará e socorrerá a outra até se reporem as cousas em estado pacífico. 

Artigo XXVI 

Este tratado com todas as suas cláusulas e determinações será de perpétuo vigor 

entre as duas coroas; de tal sorte, que ainda em caso (que Deus não permita) que se 

declarem guerra, ficará firme e invariável durante a mesma guerra, e depois dela, sem 

que nunca se possa reputar interrompido, nem necessite de revalidar-se. E 

presentemente se aprovará, confirmará e ratificará pelos dois Sereníssimos reis, e se 

fará a troca das ratificações no termo de um mês, depois da sua data, ou antes se for 

possível.  

 

Em fé do que, e em virtude das ordens e plenos poderes que nós abaixo assinados 

recebemos de nossos amos, el-Rei fidelíssimo de Portugal e el-Rei católico de 

Espanha, assinamos o presente tratado e lhe fizemos pôr o selo de nossas armas. 

Feito em Madri a treze de janeiro de mil setecentos e cinqüenta. 

 

(Ass.) Visconde Tomás da Silva Teles e d. Joseph de Carvajal y Lancaster.» 

Sousa, Octávio Tarquínio, Colecção documentos brasileiros, vol. 19, Rio de Janeiro, 

Livraria José Olympio Editora, 1939 

 


