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RESUMO 

Este trabalho tem como objeto de estudo a relação entre a demanda brasileira por braçais 

europeus e o fornecimento de colonos por parte do arquipélago dos Açores, entre 1835 e 

1873. Durante o longo caminho trilhado até à abolição efetiva do tráfico de escravos no 

Brasil, assistiu-se ao arquitetar de uma série de alternativas ao trabalho escravo, todavia 

a substituição dos escravos por emigrantes foi a que maior consenso granjeou. Não 

obstante, os fazendeiros permaneciam imbuídos por uma mentalidade esclavagista, daí 

que não existisse grande abertura para o trabalho livre vingar. Assim, assistimos à 

afirmação de um sistema de servidão contratada, inspirado no modelo anglo-saxónico dos 

indentured servants, e que no Brasil encontra aporte na iniciativa privada encabeçada 

pelos fazendeiros, os grandes financiadores das companhias e sociedades de colonização, 

responsáveis pela introdução de grandes contingentes de braçais europeus no Brasil, em 

navios que se dedicavam em simultâneo ao tráfico de escravos e ao transporte de 

engajados, ou que se tinham convertido somente ao “novo tráfico”. As relações históricas, 

a posição geográfica e a pobreza generalizada tornaram os Açores palco de atuação de 

ardilosos engajadores, ávidos por lucro. As semelhanças com o tráfico de africanos 

levaram a que Alexandre Herculano apelidasse esta prática de “escravatura branca”, 

largamente denunciada na imprensa da época, estando na origem de extensas horas de 

debates na Câmara dos Deputados, onde se arquitetavam os mais variados projetos no 

sentido de travar essa onda de emigração, que prosseguia pela via legal e, cada vez mais, 

na clandestinidade. Ainda assim, o engajamento mantinha valores elevados, porque a 

pobreza e as elevadas promessas dos engajadores incitavam à saída, e em Portugal o 

engajamento nunca foi proibido por parte das autoridades, ao contrário do que aconteceu 

na Prússia em 1859 e na Grã-Bretanha e França nos anos subsequentes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Abolição do tráfico de escravos; Brasil; Açores; Engajamento; 

Contratos de Locação de Serviços; Escravatura Branca. 
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ABSTRACT 

This paper has as its object of study the relationship between the Brazilian demand for 

European manual laborers and the supply of settlers by the Azores Archipelago, between 

1835 and 1873. Along the long road to the effective abolition of the slave trade in Brazil, 

we witnessed  the orchestration of a number of alternatives to slave labor, however the 

replacement of slaves by emigrants was the one that gained the most consensus. 

Nevertheless, the farmers remained imbued with a slave-like mentality, so there was no 

great opening for free labor to avenge. Thus, we witness the affirmation of a system of 

contracted servitude, inspired by the Anglo-Saxon model of indentured servants, which 

in Brazil finds support in the private initiative headed by the farmers, the great financiers 

of the colonization companies and societies, responsible for the introduction of large 

contingents of European manual laborers in Brazil, on ships that were simultaneously 

dedicated in the slave trade and the transport of the engaged, or that solely had converted 

to “new trafficking”. Historical relations, geographical position and widespread poverty, 

turned the Azores the scene of cunning engagers, eager for profit. The similarities with 

the trafficking of Africans led Alexandre Herculano to call this practice “white slavery”, 

widely denounced in the press of the time, that led to extensive hours of debate in the 

Chamber of Deputies, where the most varied projects were designed to stop this wave of 

emigration, which continued legally and increasingly underground. Still, engagement 

held high values, as poverty and the high promises of the engagers prompt a way out, and 

in Portugal engagement was never prohibited by the authorities, unlike Prussia in 1859 

and Great Britain and France in subsequent years. 

 

KEYWORDS: Abolition of the slave trade; Brazil; Azores; Engagement; Service Lease 

Agreements; White Slavery. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A presente investigação debruça-se sobre a relação entre a crescente pressão no 

sentido da abolição do tráfico de escravos no Brasil e o engajamento de colonos nos 

Açores, entre 1835 e 1873, onde procuramos responder à questão norteadora deste 

trabalho: “Qual a relação entre a crescente ameaça de abolição do tráfico de escravos no 

Brasil e o engajamento de colonos nos Açores, entre 1835 e 1873?”. 

A escolha do tema deveu-se a três razoes: em primeiro lugar, o facto eu ter nascido 

e crescido na ilha de São Miguel, uma das nove ilhas do arquipélago dos Açores, onde a 

emigração é um tema atual, estruturante e incontornável na história dos ilhéus; em 

segundo lugar, motivou-me o facto de me ter cruzado com a problemática da “escravatura 

branca” no terceiro ano da licenciatura em História, na Universidade dos Açores, onde 

trabalhei, conjuntamente com um colega, a emigração micaelense para os Estados Unidos 

da América enquanto problema social, segundo o olhar de Eugénio Pacheco1. A ideia 

inicial para a temática na presente dissertação foi a de  problematizar a emigração 

açoriana para os Estados Unidos da América associada à “escravatura branca” de que fala 

Eugénio Pacheco, todavia, aquando do primeiro levantamento bibliográfica, apercebi-me 

de que seria mais viável trabalhar a questão tendo como destino o Brasil, em virtude de 

ter sido este território aquele onde começou este processo; por último, mas não menos 

importante, estimulou-me a escassez de trabalhos sobre esta face menos abordada  da 

emigração açoriana para o Brasil.  

 Relativamente à escolha das balizas cronológicas, definimos o período temporal 

discorrido entre 1835 e 1873. A partir de 1835 a temática da emigração ganhou um papel 

de relevo nos debates parlamentares, muito associada ao arquipélago dos Açores, em face 

do elevado fluxo de emigração engajada. Ademais, 1835 coincide com a fundação do 

Açoriano Oriental2, órgão de imprensa micaelense que emprestou grande zelo no 

esclarecimento dos açorianos face à atuação dos engajadores, alertando para as 

artimanhas e miséria que se escondia por detrás de tão elevadas promessas de riqueza. 

Por sua vez, o Brasil vivia atormentado pela pressão britânica no sentido de abolição da 

                                                           
1 Um dos materiais de que mais nos socorremos foi o semanário Açores-América, dirigido por Eugénio 

Pacheco e no qual denunciou as condições de miséria e de “escravatura branca” em que viviam imensos 

açorianos radicados naquele país. 

2 O primeiro número remonta a 8 de abril de 1835. 
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escravatura, que levou a que fosse publicada a Lei Feijó, de 7 de novembro de 1831, 

também conhecida por “Lei para inglês ver”, isto é, como o próprio nome indica, não era 

interesse dos legisladores brasileiros abolirem o tráfico de escravos. Ainda que os efeitos 

práticos da lei tenham sido escassos, a verdade é que os fazendeiros brasileiros estavam 

cada vez mais apreensivos e temiam o fim do tráfico a breve trecho. Os escravos não 

facilitavam a vida aos fazendeiros, tornando-se as fugas e as revoltas constantes. A 

necessidade de (re)equilibrar demograficamente as raças adquiriu maior expressão na 

sequência do Levante dos Malês3, iniciado nos alvores de 1835. Neste contexto, ganha 

força o projeto de angariação de braçais europeus, em substituição da política que vinha 

a ser seguida pelo Estado brasileiro até ao início da década, assente no financiamento da 

colonização e na doação de terras a colonos alemães, irlandeses e suíços.  A crescente 

pressão britânica, no sentido de extinção do tráfico negreiro, em concomitância com 

rebeliões negras, incitou ao aceleramento da demanda por braçais europeus, traduzida 

numa legislação imigratória de caráter atrativo e na oferta de condições apelativas, em 

dicotomia com as leis portuguesas da emigração, com uma forte carga repressiva e 

burocrática e que, paradoxalmente, encorajavam à saída por via da clandestinidade. O ano 

de 1873, limite cronológico desta investigação, coincide com a publicação do Primeiro 

Inquerito Parlamentar sobre a Emigração Portugueza pela Comissão da Câmara dos 

Senhores Deputados, uma extensa publicação que totaliza 511 páginas, onde se destacam 

os subcapítulos relativos aos contratos de locação de serviços (pp.23-30), os contratos 

clandestinos (pp.31-32), a emigração das ilhas e a emigração clandestina (pp.40-41), a 

informação, em apêndice, do Deputado Cândido de Morais sobre as ilhas dos Açores 

(pp.73-86), bem como toda a informação contida em apêndice, nomeadamente 

informações dos consulados e de organismos de providência sediados no Brasil.  

Temos noção de que se trata de um extenso período temporal, no entanto não nos 

parece que fique comprometida a investigação, uma vez que se trata de uma temática que 

não tem uma cadência temporal constante4, para além de que optamos pela análise 

extensiva de diferentes fontes.  

                                                           
3 O confronto deflagrou na Bahia. Os africanos sublevados eram, na sua maioria, afetos ao islamismo e 

pugnavam contra duas pesadas heranças do sistema colonial português, desde logo a prática da escravatura 

e a intolerância religiosa. Sobre este conflito, veja-se REIS, 1986. 

4 Não é intenção desta investigação estudar e apresentar valores da emigração açoriana para o Brasil, porque 

já há vários trabalhos neste sentido, mas sim dissecar as origens do engajamento de colonos no Brasil, o 
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Na fase inicial do projeto, realizamos um extenso levantamento da bibliografia 

existente sobre o tema5, desde logo obras gerais sobre a emigração portuguesa para o 

Brasil, a que se seguiram estudos que especificam o arquipélago dos Açores, por parte de 

autores nacionais e brasileiros. Ainda que seguindo objetivos e abordagens dispares, a 

consulta dos trabalhos relacionados com o tema da nossa investigação foi essencial, uma 

vez que nos muniu de bases informativas essenciais para a sua melhor compreensão e 

contextualização.  

Terminada a revisão da literatura, passamos à escolha das fontes. Optamos por 

estudar o engajamento de colonos nos Açores à luz dos Debates Parlamentares 

Portugueses, do confronto entre a legislação nacional e a legislação brasileira –  segundo 

a dicotomia reprimir versus atrair –, da cobertura do tema operada pelos periódicos, e da 

correspondência oficial entre as autoridades nacionais em Portugal e no Brasil.   Afigura-

se-nos por demais importante o cruzamento de fontes brasileiras e portuguesas, de modo 

a apresentar de forma criteriosa e rigorosa os factos históricos.  

Face à extensão cronológica do projeto, primeiramente, foi necessário identificar 

os elementos chave da problemática, de modo isolar a pesquisa e a tornar exequível a 

investigação, uma vez que os Debates Parlamentares entre 1835 e 1873 contêm imensas 

informações relativamente à emigração para o Brasil, a legislação é volumosa, e a opinião 

pública e publicada acompanhava de perto a saída regular de emigrantes portugueses. 

Assim, procedeu-se à pesquisa por palavras-chave (ver anexo 10), nomeadamente 

“escravatura branca”, “engajamento”, “engajadores”, de modo a chegarmos à emigração 

“engajada”, que se diferencia da emigração livre, desde logo porque a primeira parte em 

dívida para com o locador – o valor referente à tarifa de ligação ao Brasil –, ao passo que 

o emigrante livre paga a o valor da sua passagem e, ao chegar ao Brasil, está livre de 

obrigações para com contratadores. Após o processo de recolha das fontes, procedemos 

à organização da informação extraída das mesmas, em pastas, categorizadas por assunto, 

de modo a facilitar o acesso aos conteúdos na altura da redação dos textos.  

Relativamente à organização, a dissertação encontra-se dividida em duas partes. 

A primeira “Do Brasil”, e que se segue, a segunda, designada “Dos Açores para o Brasil”, 

as quais representam quatro capítulos do estudo, a que acresce um primeiro capítulo 

                                                           
seu funcionamento, a atuação dos engajadores nos Açores e os ecos desta prática no Brasil, em Portugal e, 

em particular, nos Açores.  

5 No primeiro capítulo da dissertação apresentamos o Estado da Arte do tema.  
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dedicado ao Estado da Arte. A linha de orientação fundamenta-se na pergunta de partida 

formulada, e que nos levou a equacionar outras questões prévias: 

- Em que contexto é ameaçado o tráfico de escravos no Brasil, e que alternativas foram 

equacionadas? 

- Que relação mantiveram os açorianos com o Brasil, mesmo após a independência? 

- Quais as linhas orientadoras das políticas migratórias portuguesa e brasileira? 

- O que se dizia e escrevia sobre o fenómeno da “escravatura branca”? 

No primeiro capítulo, “Estado da Arte: uma leitura dos estudos sobre o 

Engajamento, a Locação de Serviços ,a Emigração Clandestina e a «Escravatura Branca”, 

apresentamos um panorama das principais publicações que, direta ou indiretamente, estão 

relacionadas com a temática do estudo, aos níveis regional, nacional e internacional, 

reservando-se um subcapítulo para o  modelo anglo-saxónico dos indentured servants 

que, no nosso entender, tem vindo a ser esquecido no grosso dos trabalhos que versam 

sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no território brasileiro.  

A primeira parte do estudo, “Do Brasil”, onde se insere o segundo capítulo da 

dissertação, intitulado “A gradual substituição dos escravos por imigrantes no Brasil”, 

centra-se na relação entre a anunciada abolição do tráfico de escravos, com a demanda 

por imigrantes europeus. Procuramos apresentar uma visão cronológica dos 

acontecimentos, de modo a percecionar a evolução da política de colonização brasileira, 

que nos leva à questão da iniciativa privada e os negócios da imigração, desde logo o 

engajamento de colonos, que é um dos elementos norteadores do estudo.  

Explanada a relação entre a anunciada abolição do tráfico de escravos no Brasil e 

a corrida à imigração europeia, partimos para a segunda parte, “Dos Açores para o Brasil”, 

que inicia com o terceiro capitulo, “A fuga das gentes: uma constante estrutural na 

sociedade açoriana”, evidenciando-se a relação ancestral entre as ilhas açorianas e a 

antiga colónia brasileira, ao nível da fundação e povoamento de regiões do sul do Brasil, 

através da emigração dos “casais” açorianos, levada a cabo pela Coroa portuguesa desde 

o século XVII, e que finda no século XIX, numa altura em que o Brasil se torna uma 

nação independente e que a nova ordem liberal dá origem à emigração espontânea. 

Em seguida, examinamos o papel dos Açores no fornecimento de colonos, 

precisamente no quarto capítulo, intitulado “Os Açores e o negócio do engajamento de 

colonos”. Procura-se evidenciar a atuação dos engajadores, as condições desfavoráveis 

em que partiam os ilhéus, nomeadamente as condições de viagem, os elevados preços 

“cobrados” pela travessia atlântica e pela comida a bordo, e os contratos de locação de 
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serviço, que os “amarravam” a um senhor, numa altura em que em Portugal se debatiam 

formas de obstar à emigração, em face das denúncias do que consideravam o “novo 

tráfico”.  

 No quinto e último capítulo, que se intitula “Debate político, opinião pública, 

opinião publicada e denúncia”, procuramos analisar as principais discussões relativas ao 

engajamento de colonos e ao “escândalo da escravatura branca”, de maneira a que fique 

claro as diferentes posições e visões que existiam sobre o assunto. Além dos debates 

parlamentares, a imprensa é outro elemento a ter em conta, pela cobertura que fez dos 

acontecimentos, bem como pelo esforço empregue na dissuasão dos incautos engajados, 

iludidos pelo El Dorado brasileiro, que lhes apresentavam os engajadores.  

Importa referir que não é propósito desta dissertação aprofundar todos os 

acontecimentos relevantes que decorreram entre 1835 e 1873, pois tal não seria possível 

num trabalho desta natureza. Portanto, interessam-nos, sobretudo, os momentos-chave na 

longa caminhada rumo à abolição do tráfico de escravos nos Brasil e, de que forma, o 

boicote britânico ao tráfico de escravos no Brasil teve consequências no arquipélago dos 

Açores. 
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CAPÍTULO 1 – ESTADO DA ARTE: UMA LEITURA DOS ESTUDOS SOBRE 

O TEMA DA “ESCRAVATURA BRANCA”, O ENGAJAMENTO DE 

COLONOS E A EMIGRAÇÃO CLANDESTINA  

Desde meados do século XX que se vem assistindo ao despertar do interesse de 

investigadores pela temática emigratória em Portugal. No caso dos Açores, os estudos 

existentes foram, maioritariamente publicados já no decorrer do século XXI.  

Efetivamente, nos últimos anos  registou-se um crescente interesse pela emigração 

açoriana e nacional  para o Brasil enquanto objeto de estudo, originando a feitura de vários 

projetos de investigação, que resultaram na publicação de artigos em revistas científicas, 

comunicações em colóquios nacionais e internacionais, livros, trabalhos de síntese em 

provas científicas com vista ao progresso na carreira universitária, dissertações de 

mestrado, teses de doutoramento, capítulos de livros, semanas de estudos, entre outras6.  

O manifesto entusiasmo pela temática emigratória açor-brasileira7 extravasa os 

limites geográficos do Arquipélago e do País, na medida em que se vem registando um 

                                                           
6 É de Coimbra que nos chega o estudo percursor de BOLÉO, Manuel Paiva – “Filologia e História. A 

emigração açoriana para o Brasil”. Biblos. Coimbra, vol. 20, 1945, pp. 405-442. Seguem-se duas 

publicações pioneiras no Arquipélago, no Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, a primeira da 

autoria de BELO, António Raimundo – “Relação dos Emigrantes para o Estado do Brasil”. Boletim do 

Instituto Histórico da Ilha Terceira. Angra do Heroísmo, n.º 7, 1949, pp.227-246. MENEZES, Manuel de 

Sousa – “Casais açorianos no povoamento de Santa Catarina”. Boletim do Instituto Histórico da Ilha 

Terceira. Angra do Heroísmo, n.º 10,1952, pp.40-104. No ceio da Universidade dos Açores, aparecem 

vários trabalhos de historiadores e da demografa Gilberta Rocha, de que se deixam alguns exemplos de 

relevo. MADEIRA, Artur Boavida –População e emigração nos Açores, 1766-1820. Cascais: Patrimonia 

Historica, 1999. MENESES, Avelino Freitas de – “Dos Açores aos confins do Brasil. As motivações da 

colonização de Santa Catarina em meados de Setecentos”. Ler História. Lisboa, n.º 39, 2000, pp.115-140. 

RODRIGUES, José Damião – “Das ilhas ao Atlântico Sul: a política ultramarina e a emigração açoriana 

para o Brasil no reinado de D.João V”. Anais de História de Além Mar. Lisboa: Centro de História de Além-

Mar, n.º 8, 2007, pp.57-67. RODRIGUES, José Damião; ROCHA, Gilberta – “A emigração açoriana para 

o Brasil: ritmos e destinos”, in MATOS, Maria Izilda S. de et al. (Org.) – Deslocamentos e história. São 

Paulo: Edusc,2008, pp. 245-258. RILEY, Carlos – “A emigração açoriana para o Brasil no século XIX. 

Braçais e intelectuais”. Arquipélago-História. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 2ª série, n.º 7, 

2003, pp.143-172.  

7 O estudo das migrações nos Açores ganhou um novo ânimo após a fundação, a 9 de janeiro de 1976, do 

Instituto Universitário dos Açores, que foi elevando à condição de Universidade em 1980. Realizaram-se 

várias Semanas de Estudo da Cultura Açoriana e Catarinense, em consequência da assinatura de um 

Convénio entre a UAç e a Universidade Estadual de Santa Catarina, em 1984, de que resultaram publicações 

de interesse comum, nomeadamente a de MEIRINHO, Jali – “Historiografia e história das migrações 
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fluxo crescendo de provas académicas em universidades brasileiras que abordam esta 

temática, problematizando diferentes aspetos e perspetivas, mormente nos domínios da 

História, da Sociologia e da Antropologia. Disto é exemplo a tese de doutoramento de 

Eugenio Pascele Lacerda, O Atlântico Açoriano: uma antropologia dos contextos globais 

e locais da açorianidade, cuja defesa ocorreu na Universidade Federal de Santa Catarina.  

Não obstante, há ainda um longo caminho a percorre, pois, nosso entender, a 

emigração engajada e a emigração clandestinas são faces pouco estudadas da emigração 

açoriana e nacional para o Brasil, onde se insere o fenómeno da “escravatura branca”, e 

a comprová-lo está a escassez de estudos sobre o tema, e os que diretamente ou 

indiretamente tocam no assunto são, maioritariamente, de autores portugueses.   

1.1. Autores açorianos e nacionais  

Até ao momento, a História dos Açores. Do descobrimento ao século XX, 

publicada em 2008 e compilada em dois volumes, é a obra basilar da historiografia 

açoriana, a que se veio juntar, volvidos três anos, uma coletânea de ensaios sobre História 

dos Açores, da autoria de Avelino de Freitas de Meneses – Antigamente era assim! 

Ensaios de História dos Açores. A consulta destas referências é imprescindível a qualquer 

jovem historiador que investigue sobre aquele Arquipélago, na medida em que 

apresentam um conspecto fidedigno e detalhado das linhas de força do político, social e 

económico das ilhas dentro do quadro temporal assinalado, reservando um espaço 

considerável a temáticas referentes à população e emigração, de que é exemplo o capítulo 

da autoria de José Damião Rodrigues no primeiro volume da História dos Açores – 

“Senhores, rendeiros e jornaleiros. A atração pelo Novo Mundo” e de Paulo Lopes Matos 

e Paulo Silveira Sousa – “População e movimentos migratórios. A atração pelo Brasil”. 

O contributo dos açorianos para o povoamento dos Brasil e a ancestral ligação à 

antiga colónia deram origem a vários estudos, quer por parte de investigadores 

portugueses, como de brasileiros. 

                                                           
açorianas”, in PIZARRO, Walter (org.). Anais da 2.º Semana de Estudos Açorianos. Florianópolis: UFSC, 

1989, pp.215-217; ROCHA, Gilberta – “Emigração e demografia”, in PIZARRO, Walter (org.). Anais da 

2º Semana de Estudos Açorianos. Florianópolis: UFSC, 1989, pp.219-238; ENES, Maria Fernanda Dinis 

Teixeira – “A diáspora açoriana e o destino brasileiro”. Actas da III Semana de Estudos da Cultura 

Açoriana e Catarinense. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 1993, pp.37-46. 



20 
 

  De acordo com Paulo Matos e Paulo Sousa, remonta a finais do século XVI a 

prática de ocupação ultramarina com base na transferência de contingentes populacionais 

de lugares de povoamento mais antigos para os territórios de colonização mais recentes. 

Os investigadores destacam o papel dos Arquipélagos atlânticos «enquanto fronteiras do 

espaço de influência metropolitana» responsáveis pelo fornecimento de sucessivas levas 

de gentes para várias áreas do Brasil (MATOS & SOUSA, 2008: 537). 

 Paulo Silveira, em Os Açores e os Movimentos Migratórios para o Brasil 1766-

1834, faz um levantamento dos principais alistamentos registados, dos destinos, 

diferenciando as várias formas de migração: a emigração livre de particulares e indivíduos 

isolados, a partida organizada administrativamente de pessoas e casais, e a saída 

indocumentada e clandestina. Fica clara a ideia de que até 1834 o grosso dos contingentes 

populacionais que partiu das ilhas fê-lo sob a direção da Coroa, não obstante a alternância 

entre períodos de abertura-travão dos alistamentos de casais e das saídas individuais para 

o Brasil e da crescente preocupação de finais de setecentos com a divisão das despesas 

com as partidas de açorianos. 

Por seu turno, Carlos Cordeiro e Artur Madeira falam na origem imigrante do 

povo açoriano, que desde cedo «se viu impelido a deixar as ilhas, rumando às mais 

diversas paragens em busca de um futuro que parecia arredado do meio insular», num 

trabalho que problematiza os interesses dos insulares na emigração para o Brasil, a par e 

passo com a política de colonização que a Coroa queria implementar naquela colónia 

(CORDEIRO & MADEIRA, 2003: 99). 

Na mesma linha, insere-se o trabalho de Gilberta Rocha, que analisa a circulação 

atlântica dos açorianos nos séculos XVII e XVIII, em investigação desenvolvida em 

conjunto com três colegas de academia, onde  enfatizam o peso do posicionamento dos 

Açores como região de fronteira no fenómeno emigratório – sem esquecerem os 

interesses pessoais dos emigrantes e os projetos régios –, que tornou a região escala de 

referência das principais rotas atlânticas setecentistas, alertando para as consequências 

demográficas decorrentes desta constante estrutural, que se fazem sentir até à atualidade 

(ROCHA et al., 2005:105-140). 

Avelino de Meneses é a maior referência no estudo do “giro das gentes” dos 

Açores nos séculos XVII E XVIII, centrando a sua investigação sobre a colonização 

açoriana do Brasil, tendo estudado aspetos como as condições em que eram transportados 

os migrantes e as motivações da colonização de Santa Catarina nas décadas de quarenta 
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e cinquenta de setecentos. Em Antigamente era assim, estão compila os principais 

trabalhos da sua autoria sobre a temática. 

José Damião Rodrigues destaca o impulso colonizador operado pela “política de 

casais”, pois a necessidade de povoar o vasto território brasileiro e de garantir a 

delimitação das fronteiras entre Portugal e Castela, na sequência do Tratado de 

Tordesilhas e da questão das Molucas, esteve na origem de uma “política de casais” que 

configurava já em meados de quinhentos, lado a lado com a miscigenação. Paralelamente, 

enaltece os elevados contingentes açorianos que integraram os corpos militares 

portugueses, a partir da segunda metade de setecentos, com vista a efetivar o domínio 

nacional sobre territórios brasileiros sujeitos a ingerência externa. Em trabalho 

desenvolvido conjuntamente com  Gilberta Rocha – A emigração açoriana para o Brasil: 

ritmos e destinos, apresentam um quadro sistemática das partidas de ilhéus  desde meados 

do século XVI até ao século XX, analisando as linhas de força da política colonizadora 

nacional, que encontrava nos Arquipélagos dos Açores e Madeira importantes 

reservatórios populacionais, que partiam para a América do Sul numa colonização 

conduzida pela Coroa,  ressaltando o papel dos açorianos nessa matéria, nomeadamente 

na fundação de novos povoados.   

O trabalho de Artur Boavida Madeira, População e emigração nos Açores, 1766-

1820, afigura-se como uma referência incontornável à perceção das dinâmicas 

populacional e emigratória desde os primeiros anos de vigência da Capitania Geral dos 

Açores até à Revolução Liberal portuguesa, colocando em evidência as tendências 

colonizadoras dos açorianos na colónia brasileira que, após 1822, já na condição de 

emigrantes, tendem a fixar-se e a seguir os atalhos que os seus antepassados haviam 

trilhado.  

No conspecto económico e social, destacamos, para o século XIX, a obra de Maria 

Isabel João – Os Açores no século XIX. Economia, Sociedade e Movimentos 

autonomistas. A autora enuncia que, numa fase inicial, o objetivo central que norteou a 

investigação passava por «explicar as razões de fundo dos movimentos autonomistas 

açorianos. Mas em breve nos apercebemos de que é mais importante compreender a 

sociedade açoriana do século XIX, da qual as questões autonômicas são somente um 

pequeno aspeto» (JOÃO, 1991:19).  Pegando nas palavras de Maria João, reforçamos a 

impossibilidade de estudar a emigração açoriana sem analisar os polos atrativo (Brasil) e 

expulsivo (Açores). No fundo, trata-se de dissecar as motivações/ razões que levaram à 

saída dos insulares do local de origem, segundo a teoria da existência de dois polos: um 
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polo produtor de condições expulsivas e um segundo gerador de condições atrativas.  

Nesta linha, o livro Economia, Sociedade e Movimentos Autonomistas evidência os 

problemas estruturais do Arquipélago, dedicando algumas páginas à temática, na medida 

em que «o ruralismo, o analfabetismo e baixo nível cultural das populações, a pobreza 

generalizada, cuja única alternativa parece ser a emigração, mantêm um sistema 

sociopolítico assente em laço de dependências pessoais e em solidariedade, que têm por 

base a família e a comunidade local» (JOÃO, 1991: 17). Ademais, a densidade 

populacional era consideravelmente alta e a escassez de terra arável apresentava-se como 

um problema incontornável, agravado pela desigual divisão da propriedade e pelo atraso 

da economia, que não possibilitava alternativas profissionais às populações, que se viam 

compelidas a voltar as costas às ilhas, alimentando a esperança de melhorarem a sua 

condição social e económica. 

Jorge Fernandes Alves, na sua tese de doutoramento intitulada Os Brasileiros. 

Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, dedica um subcapítulo aos colonos, onde 

evidencia a distinção entre o emigrante espontâneo, que paga a passagem, e o colono que 

vai engajado e preso por um contrato de locação de serviços. Em trabalho recente, 

“Discursos cruzados entre Brasil e Portugal: emigração, colonização e escravatura 

branca”, recorrendo a fontes e a autores do século XIX, coloca em evidência as diferentes 

visões em torno da emigração.   

Guilherme Reis Leite é dos primeiros açorianos a escrever sobre a emigração 

clandestina, por ocasião do II Congresso de Comunidades Açorianas, em 1986, com a 

comunicação Emigração clandestina dos Açores para o Brasil no séc. XIX. Apresenta as 

causas de primeira e segunda ordem que estiveram, no seu entender, na base da saída 

massiva de açorianos, maioritariamente, em condições clandestinas, O historiador 

terceirense é pragmático ao desconstruir a tese defendida por sucessivos executivos 

nacionais e deputados da nação, que apresentavam como principal explicação/ causa para 

a emigração em massa o espírito de aventura dos ilhéus.   

Prosseguindo no campo das causas da emigração oitocentista, destacaríamos o 

capítulo de Susana Serpa Silva em coautoria com Carlos Cordeio “Perspectivas sobre a 

emigração açoriana no século XIX”.  

A historiadora Susana Serpa Silva é quem mais investigação tem feito em torno 

da “escravatura branca” e da emigração clandestina. De entre os trabalhos publicados, 

destacaríamos: “Emigração legal e clandestina nos Açores de oitocentos (da década de 30 

a meados da centúria)”; “Emigração Clandestina nas Ilhas do Grupo Central em meados 
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do século XIX”; “A emigração açoriana para o Brasil, por meados do século XIX, e a 

questão da ‘escravatura branca”; “Emigração legal e clandestina nos Açores de oitocentos 

(da década de 30 a meados da centúria”; “Em torno da emigração açoriana para o Brasil: 

diferentes leituras e problemáticas”. Nos vários trabalhos mencionados, a investigadora 

fez um importante levantamento de informação preveniente da imprensa dos três Distritos 

açorianos, cruzando com os relatórios e a correspondência dos Governadores Civis, bem 

como as intervenções dos deputados e dos pares do Reino.  

Da autoria de José Ávila e Luís Mendonça, foi publicada, em 2002, Emigração 

Açoriana (Sécs. XVIII a XX), considerada por alguns investigadores “a primeira história 

da emigração açoriana”. Trata-se de uma análise aprofundada das causas e consequências 

da emigração dentro das balizas cronológicas definidas pelos autores, que estabelecem 

ciclos migratórios, interessando-nos, neste caso, “o ciclo brasileiro”, inicialmente com 

propósitos colonizadores e sob controlo régio e, após 1834/35, de caráter espontâneo. 

Apesar de não ser dos aspetos que mereçam maior realce, este trabalho contempla, 

igualmente, algumas observações relativamente aos quantitativos da emigração, à 

emigração clandestina e às tentativas de contenção da mesma, aos contratos de trabalho 

e à situação de dependência em que ficavam os emigrantes engajados, concluindo com 

um balanço em torno das vantagens e desvantagens das partidas, isto é, se realmente o 

grosso dos contingentes que virou as costas às ilhas encontrou naquele país o que não 

conseguia obter na terra mãe, na medida em que sentiam contrariedades várias, 

nomeadamente o anti lusitanismo que grassava no Brasil, sobretudo na primeira metade 

de oitocentos.  

A historiadora Miriam Halpern Pereira é uma das referencias nacionais no que 

concerne à emigração. Os trabalhos que vem desenvolvendo privilegiam a relação entre 

causas-consequências da emigração nacional para os séculos XIX e XX. É autora de um 

dos primeiros trabalhos sobre a política governamental enquanto elemento condicionante 

dos fluxos migratórios, A política portuguesa de emigração (1850-1930), onde faz um 

balanço dos benefícios e malefícios da emigração, onde expressa a função económica e 

social da emigração – as remessas enviadas pelos emigrantes para o país. Dedica um 

capítulo à problemática da rede de recrutamento de emigrantes, onde evidencia a relação 

dos engajadores e dos capitães de navio na teia emigratória. No apêndice documental 

encontramos muitos dos documentos apresentados às cortes na sequência do Inquérito 

Parlamentar de 1873, nomeadamente as respostas dos cônsules ao Inquérito de 1872. 
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Ainda sobre a política portuguesa da emigração, Conceição Meireles Pereira 

escreveu o artigo “Legislação sobre Emigração para o Brasil na Monarquia 

Constitucional”.  

Em “O discurso político da emigração através dos Diplomatas portugueses no 

Brasil (1855-1873)”, Paula Barros analisa alguns dos documentos apresentados às cortes 

na sequência do Inquérito Parlamentar de 1873, evidenciando-se o mau tratamento por 

que passavam muitos dos engajados.  

 Por seu turno, Paulo Amorim analisou – em tese de doutoramento – as relações 

entre Portugal e o Brasil entre 1834 a 1851, tomando por base dois vetores: a política 

externa e a emigração. Dedica um capítulo inteiro às questões relacionadas com a política 

e(i)migratória portuguesa e brasileira e ao discurso político da e(i)migração.  

Relativamente às categorias sociais e profissionais anexas à emigração açoriana 

oitocentista, no artigo “A emigração açoriana para o Brasil: braçais e intelectuais”, Carlos 

Riley baseia-se nas atividades tradicionalmente desempenhadas pelos emigrantes para 

estabelecer a relação entre «a sua ilha-pátria e o destino das partidas», destacando o peso 

dos camponeses na pirâmide emigratória.  

Isilda Monteiro, em Os passaportes – do enquadramento legal à prática (1855-

1926), apresenta-nos diferentes leituras sobre os passaportes, que serviam de mecanismo 

de controle e travão à emigração, com caráter obrigatório, representando uma receita 

fiscal considerável para o Estado. Em contrapartida, estes documentos apresentavam-se 

como uma adversidade burocrática intransponível, morosa e dispendiosa e intransponível 

aos que desejavam virar as costas à pátria, funcionando como mecanismo dissuasor.   

Na década de 60 do século findo, Pedro de Merelim – pseudónimo de Joaquim 

Gomes da Cunha – deixou-nos um importante contributo, disperso em quatro artigos na 

Revista Atlântida, cujo foco são os açorianos emigrados clandestinamente. O historiador, 

recorrendo com frequência à transcrição de excertos de periódicos regionais, mormente 

O Angrense, passa ao leitor uma perspetiva local do processo de engajamento, que se 

iniciava com uma sondagem, seguida do aliciamento dos ilhéus que, encorajados por 

promessas falaciosas, embarcavam pela calada da noite.  

 Nesta linha, mas analisado dois órgãos da imprensa portuense de oitocentos – 

Jornal do Porto e Comércio do Porto –, Maria Antonieta Cruz perceciona “A outra face 

da emigração oitocentista à luz da imprensa portuense”, isto é, a emigração agrícola, por 

vezes clandestina e engajada, que colocava os emigrantes perante várias privações, na 

medida em que já embarcavam em dívida para com o capitão do navio, indo «a maioria 
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substituir o trabalho escravo e viver numa situação repleta de dificuldades e perigos, o 

que não podia deixar de gerar preocupações em sectores diversos da sociedade 

portuguesa» (CRUZ, 1991:186). 

 A posição dos deputados e pares do Reino é um elemento inescusável e 

encontramos em investigações dirigidas por Carlos Cordeiro, Fernanda Maia, Paula 

Barros e Paulo Amorim um importante suporte contributivo no que concerne à análise do 

discurso parlamentar da emigração açoriana e nacional para o Brasil.  

Os estudos dos supramencionados investigadores possibilitam-nos seguir a 

evolução do pensamento/ visão dos deputados da nação face ao problema que se colocava 

nos Açores e não só. 

Focando “Os negócios da emigração (1870-1914)", Joaquim da Costa Leite 

elabora uma leitura económica da emigração portuguesa, ao apresentar estimativas do 

custo das passagens e o respetivo lucro das companhias de tráfego. Ademais, estabelece 

a ligação entre a emigração e o seu impacto em vários sectores da economia, estando as 

companhias de navegação à cabeça, face à atuação que desenvolveram na trama 

migratória, não esquecendo as tão importantes remessas dos emigrantes na economia 

nacional. 

1.2. Autores brasileiros  

Relativamente às obras gerais, destacaríamos a História do Brasil, 1500-2000, da 

autoria de Barolomé Bennassar e de Richar Marin, a que se junta a História da Civilização 

Brasileira, de Pedro Calmon.  

Entrando na temática da abolição do tráfico e da substituição dos negros por 

imigrantes, Marcus de Carvalho apresenta-nos uma perspetiva sobre a nova forma de 

trabalho compulsório em Pernambuco, empregue nos engenhos de açúcar. Na ótica de 

Marcus, a política de incentivo à imigração, seguida no Brasil por meados de oitocentos, 

tem de ser vislumbrada à luz da assinatura dos tratados firmados com a Inglaterra, nos 

últimos anos de década de 20, com vista à extinção do tráfico de escravos, e que abriram 

caminho à paulatina, mas irreversível, substituição do trabalho escravo, por mão-de-obra 

assalariada. O homem livre brasileiro, por razões ideológicas e políticas, não estava apto, 

nem tão pouco interessado em assumir este papel, pois «havia como que uma consciência 

entre a massa camponesa de que poucas eram as recompensas do trabalho direto nos 

engenhos. […] uma classe trabalhadora não aparece do dia para a noite, tem de ser 

formada, construída gradualmente» (CARVALHO, 1988: 24). Por seu turno, os açorianos 
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tinham fama de bons trabalhadores para a agricultura naquela província brasileira, sendo 

os alvos preferenciais do que Carvalho considera de «nova forma de trabalho 

compulsório». 

No seu trabalho “PROLETÁRIOS E ESCRAVOS imigrantes portugueses e 

cativos africanos no Rio de Janeiro, 1850-1872”, Luiz Filipe de Alencastro analisa as 

linhas de força da política imigratória brasileira, destacando a ineficácia da política de 

captação de europeus enquanto durou o tráfico e escravos no Brasil e escrevendo a 

transição entre o tráfico de escravos e o tráfico de engajados.  

Em tese de doutoramento, Mercadores de Braços. Riqueza e Acumulação na 

Organização da Emigração para o Novo Mundo, Paulo César Gonçalves debruça-se 

sobre a política de imigração e colonização, aborda o debate em torno do imigrante ideal 

e evidência os negócios por detrás do transporte de colonos para o Brasil, ainda que 

usando o caso dos imigrantes italianos.  

João José Reis aponta o peso demográfico dos negros e as assimetrias étnicas 

como uma das causas para a necessidade urgente de introdução de mão de obra europeia. 

O seu livro Rebelião escrava no Brasil. A história do levante dos males 1835 sustenta 

esta tese.  

Em trabalho recente – Dignidade e honra nacional: debates sobre o fim do tráfico 

de escravos na opinião pública brasileira e portuguesa (1810-1850) –, Francisca 

Sequeira apresenta uma visão detalhada das várias etapas, revés e da forte pressão para a 

não abolição do tráfico de escravos no Brasil, que se viria a confirmar só em 1850, pela 

Lei Eusébio de Queirós. A historiadora analisa um vasto leque de periódicos brasileiros 

com o objetivo de sinalizar as diferentes tomadas de posição face a uma temática tão 

fraturante como a da abolição do tráfico para a sociedade brasileiro. Regularmente 

associada ao moroso processo de extinção do tráfico, as propostas de colonização para o 

Brasil da primeira metade do século XIX são também desenvolvidas neste trabalho, 

através do cruzamento da opinião publicada nos periódicos e das tomadas de posição 

pelos poderes legislativo e executivo.  

 Em “Leis para «os que se irão buscar» - imigrantes e relações de trabalho no século 

XIX brasileiro”, Joseli Mendonça analisa de forma pormenorizada as leis reguladoras de 

contratos de locação de serviços, aprovadas em 1830, 1837 e 1879, tendo em conta os 

contextos de criação, a par da política de colonização que era pretensa implementar no 

Brasil com vista a «atrair ao país «braços livres das nações civilizadas». A investigadora 

realça os planos orquestrados com vista a tornar a colonização um negócio vantajoso e 
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rentável, possibilitado pela criação de companhias de colonização com capital privado, 

que tinham assegurado o retorno do investimento feito a priori com a garantia de 

“escoamento” dos trabalhadores alocados por parte dos fazendeiros, que encontravam na 

legislação brasileira reguladora dos contratos de prestação de serviços a garantia de um 

negócio deveras vantajoso, em prejuízo da frágil posição dos colonos face às obrigações 

legais para com o seu contratando.    

1.3. O modelo anglo-saxónico dos indentured servants  

 A bibliografia brasileira que analisamos não responde com clareza a uma questão 

que entendemos por demais importante clarificar: aonde foram os brasileiros buscar o 

modelo de contratos de locação de serviços?  

 Recorrendo a bibliografia anglo-saxónica, conseguimos chegar a um 

entendimento. Os brasileiros adaptaram o modelo anglo-saxónico dos Indentured 

Servants, que serviu de base à colonização do que hoje são os Estados Unidos da América, 

aquando da ingerência britânico.  

 O grosso dos estudos existentes que abordam a temática da servidão contratada 

centram-se nas perspetivas económica e histórica, bem como   no enquadramento legal 

desse paradigma de colonização consolidado nas colónias britânicas desde o século XVII 

e que foi aplicado até finais do século XIX, nomeadamente na Índia colonial.  

 No livro Império: como os Britânicos fizeram o mundo moderno, Nial Fergusen 

reserva algumas páginas à colonização britânica da América do Norte, enfatizando o  

papel da «parceria público-privada» para o sucesso deste empreendimento, uma vez que 

a Coroa estabelecia as regras com contratos reais, mas cabia aos privados assumir o risco 

e arranjar o dinheiro. O autor refere a importância inicial da política de doação de terras 

«por cabeça» – iniciada na colónia da Virgínia –, a cada colono que trouxesse consigo 

um dependente, a par da fertilidade que os terrenos ofereciam garantias de prosperidade. 

Não obstante esses estímulos de caráter económico, era necessário outro chamariz, que 

acabou por ser o fundamentalismo religioso, pois «onde mais fundar uma sociedade 

verdadeiramente religiosa senão em meio de um imenso e vazio caos?».  

 Arquitetada a política de ocupação dos terrenos, torna-se por demais necessário 

encontrar braçais, uma vez que não podiam ser todos senhores de terras. A demanda por 

trabalhadores era grande, mormente nas áreas onde davam os primeiros passos rumo ao 

cultivo de culturas de plantação.  
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 A solução encontrada para dar resposta à procura crónica por mão de obra passou 

pela angariação de trabalhadores agrários que, na impossibilidade de afiançarem o valor 

da viagem, abriam mão da própria liberdade, ficando sob um sistema de servidão 

contratada, que ficou conhecido por Indenture, projetado, precisamente, como solução 

para a escassez de mão de obra na América. Esses colonos firmavam contratos de locação 

de serviços – hipotecando os seus serviços por um determinado período de tempo, 

geralmente de quatro a cinco anos –, em troca do valor da viagem que recebiam a priori.  

 Mary Sarah Bilder publica, em 1996, um artigo intitulado “The Struggle over 

Immigration:Indentured Servants, Slaves, and Articles of Commerce”, na Missouri Law 

Review. A autora enfatiza a relação entre servidão contratada e emigração, na medida em 

que a primeira é condição necessária é realização da segunda. Posto isto, divide em três 

categorias os servos contratados, sendo a primeira composta por emigrantes sob escritura/ 

contrato de locação de serviços, provenientes de Inglaterra, Escócia e Irlanda e com 

idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos. Seguem-se os redentores, na sua maioria 

imigrantes alemães e da região Palatina, que emigravam em família, tendo a Pensilvânia 

como destino de eleição. Os redentores tinham a possibilidade de pagar a totalidade da 

passagem antes de partirem, ou parte da mesma, acordando-se um prazo para liquidação 

da verba em falta que, na eventualidade de não ser pago, teriam de ser vendidos pelo 

capitão do navio como servos, pelo período necessário ao pagamento da verba em falta. 

À imagem do que acontecia com os elementos da primeira categoria, o grosso dos 

redentores não pagava a totalidade da viagem antes de partir, pelo que só lhes era 

permitido desembarcar após a assinatura de um contrato de trabalho. Ademais, casos 

houve em que tiveram de pagar as tarifas de parentes que morreram durante a travessia. 

A terceira categoria de servos contratados era composta por condenados britânicos, que 

eram levados para a América do Norte a expensas da Coroa.  

 Outro dos aspetos problematizados por Mary Bilder no seu trabalho, “The 

Struggle over Immigration:Indentured Servants, Slaves, and Articles of Commerce”, é a 

relação/ equiparação entre servidão contratada e artigo de comércio, na medida em que 

durante o período contratual os intentured servants constituíam uma propriedade 

transacionável e a legislação até ao século XIX, mesmo após a Revolução Americana, era 

ambígua relativamente a esta temática, gerando-se acesas discussões nos tribunais em 

torno desta equiparação, que tinha por base, não os princípios que emanavam das Luzes 

mas interesses de caráter económico, na medida em que a entrada de  intentured servants 
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passou a ser tachada pelo Estado, e ao assegurar a equivalência destes indivíduos a 

produtos de comércio fugiam a esse encargo fiscal.  

 Centrando-se numa análise economicista de fenómeno da servidão contratada, 

David Galenson – “The Rise and Fall of Indentured Servitude in the Americas: Na 

Economic Analysis –, aborda a importância dos intentured servants para o sucesso da 

colonização britânica, ao mesmo tendo que anuncia a gradual mudança de paradigma, 

uma vez que os servos contratados vão dando lugar à mão de obra escrava, em resultado 

do envolvimento britânico no tráfico de escravos.  
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CAPÍTULO 2 – A GRADUAL SUBSTITUIÇÃO DOS ESCRAVOS POR 

IMIGRANTES NO BRASIL 

 Como refere o historiador Arlindo Caldeira, «coube aos portugueses o papel 

pouco honroso de terem iniciado o tráfico de escravos no Atlântico» (CALDEIRA, 2013: 

29) e teve no Brasil o seu principal recetáculo, onde a escravatura só foi abolida em 1888, 

pela Lei Áurea, tornando-se o último país do Continente Americano a libertar os seus 

escravos.  

O tráfico de escravos é uma marca incontornável da História do Brasil, quer 

enquanto colónia portuguesa e, após 1822, na qualidade de país independente, em virtude 

das dimensões que atingiu, do peso económico que representou e das consequências 

resultantes de três séculos de um intensivo abastecimento de mão de obra coerciva, 

nomeadamente a miscigenação e o desequilíbrio racial.  

Estima-se que, ao longo de trezentos anos, mais de quatro milhões de africanos 

desembarcaram nos portos brasileiros. Segundo dados de Helbert Klein, entre 1531-1575 

desembarcaram cerca de dez mil escravos no Brasil, ao passo que entre 1846-1850 o 

número ronda os duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos negros, numa altura em 

que o cerco se apertava cada vez mais aos esclavagistas brasileiros e que culmina com a 

promulgação da Lei Eusébio de Queirós em 1850 (KLEIN, 1987: 132-133). 

Pioneiro no tráfico de escravos, Portugal travou um braço de ferro com a 

precursora em matéria abolicionista, e aliada de longa data, Grã-Bretanha. Em 1810, pelo 

Tratado Anglo-Português, o príncipe D. João aceitou circunscrever o tráfico luso-

brasileiro à Costa da Mina e às zonas de África sobre as quais Portugal reivindicava a 

soberania, mostrando empenho na extinção do “horroroso tráfico” a breve trecho 

(ALEXANDRE, 1991: 294). Todavia, o processo não se efetivou de forma linear, 

sofrendo imensos boicotes, resistências e acérrimas contestações, uma vez que estava em 

jogo a base da força motriz da economia brasileira.  

Paulatinamente, os abolicionistas brasileiros foram ganhando terreno, alimentados 

pelo sentimento de filantropia e pelos ideais de liberdade e igualdade. Ademais, o 

desequilíbrio racial mostrava-se cada vez mais um problema e um risco para a minoria 

branca, que dava sinais de querer inverter essa tendência, através da introdução de mão-

de-obra livre, de modo a atenuar o desnível racial, mas também fomentar a indústria 

brasileira, praticamente inexistente numa colónia de fisiocratas.   
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Em 1818, D. João VI forjou uma política de imigração virada para a atração de 

colonos europeus que ia ao encontro com a sua ideia de que o Brasil não se poderia 

desenvolver «sem o auxílio, e acrescentamento de habitantes afetos aos diversos géneros 

de trabalho como a agricultura e a indústria», para além de que era urgente pôr em marcha 

um plano com vista à gradual substituição dos escravos por braçais europeus8, como sinal 

de boa vontade às exigências britânicas nessa matéria. Assim, num primeiro momento, 

promoveu a introdução de colonos provenientes do norte da europa, sobretudo alemães, 

irlandês e suíços, nas Províncias do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e na 

Bahia. D. Pedro9 deu continuidade ao projeto, após consumada a independência 

brasileira, em virtude da necessidade de prosseguir com o povoamento de regiões 

fronteiriças e promover novos núcleos coloniais (SIQUEIRA, 2017: 183-185). 

Há imagem do que tinha feito o pai, o Imperador D. Pedro II promoveu a entrada 

de imigrantes para pequenos núcleos agrícolas, através de uma política de doação de terra 

que se inseria num projeto geopolítico do governo imperial para fazer face ao 

despovoamento das regiões do Sul do país.  

O descontentamento dos latifundiários relativamente à política forjada por D. João 

VI em matéria de colonização e, posteriormente seguida pelo filho, é apontado como um 

dos motivos que levou à abdicação de D. Pedro I, uma vez que os fazendeiros defendiam 

a entrada de estrangeiros para substituir os braçais africanos- que estavam cada vez mais 

encarecidos em virtude da pressão britânica-, em especial nas lavouras de café, o que não 

era possível enquanto fossem dadas terras aos imigrantes, pois, como refere Miriam 

Santos relativamente aos colonos alemães,  «em uma sociedade dividida entre senhores e 

escravos, os colonos alemães constituíram-se como uma classe de pequenos proprietários 

e artesãos livres» (SANTOS, 2017: 235 ). Servindo propósitos dispares, a verdade é que 

coexistiram duas políticas imigratórias no Império Brasileiro, isto é, por um lado 

assistimos à política régia inaugurada por D. João VI da fundação de núcleos colonias, de 

                                                           
8 Várias vozes se levantavam a favor da gradual abolição do tráfico de escravos e substituição dos negros 

por braçais europeus, nomeadamente José Bonifácio, João Severiano Maciel da Costa, autor de Memória 

sobre a necessidade de abolir a entrada dos escravos africanos no Brasil (1821), e José Eloy Pessoa da 

Silva, que publicou Memória sobre a escravatura e projeto de colonização de europeus e de pretos da 

África no Império do Brasil (1826).  

9 Atribui-se a D. Pedro a autoria de duas cartas publicadas no Jornal O Espelho, assinadas com os 

pseudónimos de “O Philantropo” (30/05/1823) e o “Patriota” (27/06/1823), onde defende a gradual a 

substituição do tráfico de negros pela introdução de imigração europeia, SIQUEIRA, 2017:104.  
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que é exemplo a colónia de São Leopoldo. Por outro lado, e perseguindo os intentos da 

própria classe, os fazendeiros desenvolveram e financiaram uma política de atração de 

colonos rurais, à medida que viam os escravos escassearem. É sobre a política de 

colonização privada que nos debruçamos. 

1. Causas da necessidade de abolir o tráfico de escravos  

Um conjunto de fatores agiu no sentido de colocar em causa a ordem estabelecida 

no Brasil, isto é, uma sociedade marcadamente escravocrata e racista, na qual uma 

minoria branca se dizia dona e senhora de uma imensidão de negros, que perante a lei não 

eram gente, mas sim “coisas transacionáveis”. Este registo manteve-se até ao século XIX, 

numa altura em que a Grã-Bretanha encetou diligências no sentido de coagir à abolição, 

primeiramente, do tráfico e, posteriormente, da escravatura em Portugal e, por 

conseguinte, no Brasil. O então príncipe regente, D. João, negociou a gradual abolição do 

tráfico com a Velha Senhora em várias fases, tentando a todo o custo retardar o processo, 

uma vez que o Reino Unido de Portugal e do Brasil não estava preparado para perder a 

mão de obra escrava, mormente o território Brasileiro, onde o trabalho coercivo era a 

máquina catalisadora da economia. A situação não se resolveu durante o jugo português 

no território, tão pouco durante o primeiro reinado, ficando, efetivamente, abolido o 

tráfico em 1850, volvidos quase cinquenta anos após o início das diligencias britânicas.  

 Os escravos sentiam na pele a dureza do trabalho de sol a sol, a comida era escassa 

e de má qualidade, para não falar dos castigos físicos a que eram sujeitos em caso de 

desordem. Perante este cenário, não é de estranhar que muitos tentassem a sua sorte, ao 

fugir das fazendas, refugiando-se em altas colinas onde fundavam quilombos, obrigando 

os fazendeiros a despender dinheiro na sua captura, o que em muitos casos não acontecia, 

inflacionando os prejuízos. Todavia, os negros eram vistos como uma fonte inesgotável 

e extremamente rentável, pelo que as desordens e fugas eram minimizadas, até que a 

situação tomou proporções megalómanos e maioria de africanos se começou a rebelar de 

forma mais ou menos organizada contra a minoria branca de quem eram propriedade. 

Face às sucessivas revoltas de escravos várias foram as vozes que ganharam força no 

sentido da necessidade do equilíbrio racial no Brasil e da urgente introdução de colonos 

brancos.  Isto leva-nos ao terceiro fator que, no nosso entender, foi decisivo para a 

abolição do tráfico e da escravatura no Brasil. Reportamo-nos ao papel dos deputados. 
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1.1. A pressão britânica 

 Na segunda metade do século XVIII a intelectualidade europeia foi tocada pela 

doutrina do direito natural, antecedida pela ética protestante, que condenava a prática da 

escravatura e a condição de objeto.  

Coube à Grã-Bretanha o papel de impulsionadora da abolição do tráfico de 

escravos, voltando costas a uma relação de três séculos de intenso tráfico de africanos. 

Segundo o historiador Valentim Alexandre, o arranque da revolução industrial abriu 

portas à campanha humanitarista britânica, na medida em que contribuiu para a 

diminuição do   peso económico e político dos interesses mercantis baseados no exclusivo 

de que gozava o açúcar das Antilhas no mercado da Grã-Bretanha (ALEXANDRE, 1991: 

294) sustentando em mão de obra cativa, culminando, em 1807, com a abolição do 

comércio em todo o império, pelo célebre Slave Trade Act. Seguiu-se uma intensa 

campanha em favor da abolição da escravatura, alimentada, sobretudo, por interesses 

económicos, uma vez que a como potência pioneira da industrialização, tinha de combater 

a todo o tráfico de escravos, que se apresentava como uma barreira ao seu incremento.   

 Logo em 1807, os britânicos sondaram o príncipe D. João no sentido de iniciarem 

conversações com vista à abolição do tráfico nos domínios nacionais. Todavia, «quando 

a Grã-Bretanha lançou a cruzada contra o comércio transatlântico de escravos, não havia 

nenhuma nação mais profundamente envolvida na exportação, no transporte e na 

importação de escravos africanos do que Portugal» (BETHELL, 2002: 21).  

 Instalada no Rio de Janeiro na sequência das Invasões Francesas, a Coroa 

portuguesa viu-se coagida a ceder aos intentos britânicos como reconhecimento do apoio 

prestado à independência nacional10, que se materializaram na assinatura de dois tratados  

em simultâneo, um de aliança e amizade e outro de comércio e navegação . Pelo artigo 

10º do  Tratado de Aliança e Amizade, o regente português assegurava cooperação para 

com a «causa da humanidade e da justiça»11, através da paulatina abolição do tráfico de 

escravos em todos os territórios lusos, «não permitindo aos seus vassalos comercializar 

com escravos em nenhuma outra parte da costa África, que não fosse possessão da Coroa 

Portuguesa»(SIQUEIRA, 2017: 55).  Contudo, o monarca português e os seus patrícios 

                                                           
10  França e Espanha firmaram, em novembro de 1807, o Tratado de Fontainebleau, que previa a invasão e 

posterior divisão de Portugal pelas duas nações.  

11 Coleção das Leis do Brasil de 1810 – Carta de Lei de 26 de fevereiro de 1810. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, pp.43-50. 
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não tinham a efetiva noção do peso que a abolição do tráfico de escravos ganhara na vida 

política britânica e na opinião pública12, pois como adverte do historiador Valentim 

Alexandre,  o Império português mantinha-se afastado dos debates antiescravistas, 

barrando a entrada de publicações pro abolição do tráfico em Portugal.  

 O príncipe D. João tentou retardar ao máximo o propósito abolicionista britânico 

relativamente ao Império Português, mas, desde cedo, percebeu que a “velha senhora” 

não iria desistir, pelo que, volvidos cerca de cinco anos após a assinatura do Tratado de 

Aliança e Amizade, foi negociada uma convenção durante o Congresso de Viena pela 

qual o regente português se comprometia a declarar ilegal todo o tráfico a norte do 

equador. Segue-se, em 1817, uma convenção adicional segundo a qual a marinha de 

guerra britânica passava a ter direito de vistoria relativamente aos navios lusos suspeitos 

de exportação de cativos provenientes das zonas proibidas (ALEXANDRE, 1991: 294). 

 Contudo, em termos práticos, os acordos firmados não estavam a ser cumpridos, 

uma vez que o número de escravos exportados se mantinha muito elevado. Assim, 

aproveitando a situação conturbada resultante da cisão com a metrópole, e respetivo 

processo de independência, a Grã-Bretanha procurou tirar partido das fragilidades da 

recém-fundada nação brasileira e da necessidade de reconhecimento do processo 

independentista.   

 A separação do Reino Unido de Portugal, Brasil e dos Algarves acentuou a pressão 

abolicionista britânica, na medida em que um conjunto de propósitos tidos como 

responsáveis pela manutenção do tráfico no Império caíam por terra. Como refere Leslie 

Bethell, «os portugueses tinham declarado repetidamente que só os seus interesses 

coloniais transatlânticos tornavam impraticável proibir comércio ao sul do Equador» 

(BETHELL, 2002: 50). Ademais, o historiador britânico frisa que pelo artigo 4 da 

Convenção de 1815, o príncipe D. João assegurava que a bandeira só seria usada no 

comércio de escravos com o objetivo de fazer face à escassez de braços nos territórios 

transatlânticos da Coroa.  

 Portugal sentia-se cada vez mais encurralado, todavia o Brasil emergia como 

território independente e não tinha qualquer tipo de compromisso firmado que o impelisse 

a abolir o tráfico de que tanto dependia.  De acordo com BETHELL: 

                                                           
12 Mais do que por uma questão filantrópica, acabar com o tráfico de escravos tornara-se premente para os 

Britânicos, pois a permanência desse tráfico colocava-os em desigualdade de circunstâncias relativamente 

aos produtos coloniais brasileiros. 
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A bandeira portuguesa poderia ser em breve eliminada do comércio, mas os comerciantes 

portugueses – na verdade os comerciantes de todas as nacionalidades – certamente 

aproveitariam, onde necessário, da nova bandeira brasileira para evitar buscas e capturas 

por navios de guerra britânicos. Para que todos os esforços diplomáticos da Grã-Bretanha 

desde 1807 não fossem anulados, era essencial persuadir o Brasil e a proibir o comércio 

e a assinar com a Grã-Bretanha um tratado que o coibisse (BETHELL, 2002:52). 

 

Em 1822, no Congresso de Verona, a Inglaterra deixou claro que o 

reconhecimento da independência dos países americanos estaria dependente da abolição 

do tráfico de escravos. Portanto, o propósito brasileiro de reconhecimento internacional 

da condição de país independente estava dependente da abertura negocial a abolição do 

tráfico de escravos no território brasileiro. Nesse contexto, o governo brasileiro tentou 

ganhar tempo do lado externo, de modo a  preparar e persuadir13 a opinião pública sobre 

a necessidade de abolir o comércio de africanos14 (SIQUEIRA, 2017: 107). 

 Em 1826, brasileiros e britânicos firmaram o Tratado anglo-brasileiro de 1826, 

segundo o qual os britânicos reconheciam a independência do Brasil, em troca da extinção 

do tráfico de escravos no período de três anos após a sua ratificação, que aconteceu a 13 

de março de 1827. Assim, a partir de 13 de março de 1830, o tráfico deveria ser extinto 

no Brasil.  A opinião pública e publicada dividia-se em abolicionistas e esclavagistas15, 

sendo que os últimos tinham um peso maior, o que explica o quão moroso foi o processo 

de abolição do comércio de escravos e a abolição total da escravatura no Brasil. 

Na sequência tratado de 1826, e para evitar sanções britânicas, foi promulgada a 

Lei Feijó a 7 de novembro de 1831, que em linhas gerais declarava livres todos os cativos 

africanos que chegassem ao Brasil, punia os traficantes e os compradores, previa a 

                                                           
13 Por esta altura já haviam algumas vozes sonantes que se opunham ao tráfico de escravos, nomeadamente 

Hipólito José da Costa, que em várias circunstâncias utilizou as folhas do periódico que fundou, o Correio 

Braziliense, para clamar contra «tudo o que é autoridade arbitrária». João Severino Maciel da Costa 

publicou em 1821 o opúsculo Memórias sobre a necessidade de abolir a introdução dos africanos no 

Brasil, onde condena o tráfico de escravos e apresenta a introdução de colonos como solução para o vazio 

deixado pelos africanos.  

14 D. Pedro e José Bonifácio temiam que a abolição do tráfico resultasse na retirada do apoio ao governo 

por parte dos fazendeiros, que haviam sido importantes no apoio ao processo separatista.  

15 A esse respeito, veja-se, por exemplo, SIQUEIRA 2017. 
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reexportação, para além de premiar com trinta mil reis qualquer cidadão que denunciasse 

a prática do contrabando (SIQUEIRA, 2017: 221). 

O comércio de escravos continuou sob a forma de contrabando, mantendo 

números muito elevados, pelo que os britânicos se viram na necessidade de tomar 

medidas drásticas. Em 1939 o Parlamento britânico aprovou o bill do Lord Palmerston, 

segundo o qual as embarcações da Royal Navy tinham poderes para intercetar e, quiçá, 

apresar navios com bandeira lusa e sem bandeira que estivessem a transportar escravos 

ou que estivessem equipados para esse fim, ficando os mesmos na posse da Royal Navy 

e impossibilitadas quaisquer ações judiciais contra os captores (MARQUES, 1995: 375). 

O bill foi recebido como uma afronta em Portugal e na antiga colónia, e a imprensa uniu-

se publicando imensos textos em que acusava os britânicos, entre outras coisas, de falsa 

filantropia, frisando que se tratava de uma afronta à «dignidade e honra nacionais» 

(SIQUEIRA, 2017: 455). 

O tráfico de escravos viria a ser abolido em definitivo no Brasil pela lei Eusébio 

de Queirós, de 4 de setembro de 1850, resultante de pressões internas e externas.  

1.2. O peso social dos africanos 

 Os escravos representavam uma parte muito significativa da população brasileira, 

fruto de uma importação massiva de negros que se manteve por mais de trezentos anos. 

De acordo com Leslie Bethell, na década de 20, do século XIX, a população brasileira 

rondava 4 milhões, sendo que entre um quarto e um terço eram escravos, estando três 

quartos desses cativos concentrados na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Maranhão e Espírito Santo (BETHELL, 2002: 63-64).  

Para que se tenha noção, aquando da realização do primeiro censo no país, no ano 

de 1872, os africanos e seus descendentes representavam 58% da população total do 

Brasil, numa altura em que o comércio de escravos já estava proibido há vinte e dois anos 

(KLEIN, 1987: 130). 

Vítimas de maus tratos corporais e de trabalho doloroso, objetos transacionáveis 

vendidos em mercados após uma travessia intercontinental repleta de desgaste, epidemias 

e privações,  os escravos procuravam por vários meios fugir ao calvário16 a que estavam 

sujeitos, todavia, caso fossem capturados eram torturados e, por vezes, mortos para servir 

                                                           
16 Os escravos foragidos refugiavam-se em quilombos, para escaparem aos seus senhores. Para uma ideia 

mais aprofundada do tema, veja-se REIS, 1995/1996: 14-39.  



38 
 

de exemplo aos demais. Não obstante o embaraço que as fugas causavam aos fazendeiros, 

foram as insurreições em massa que maior impacto tiveram, na medida em que 

ameaçavam a segurança pública, numa sociedade dominada por uma minoria branca que 

era dona de escravos.   Os escravos encontraram na rebelião uma poderosa arma na luta 

e resistência contra a escravidão, enfraquecendo o poderio dos fazendeiros através da 

fuga, da construção de quilombos, de assaltos, chegando ao ponto de assassinarem 

capatazes e os próprios senhores de terras e seus familiares. 

 A resistência negra foi um processo contínuo e permanente17 com caráter racial e 

social. Jaime Rodrigues é um dos autores que estuda as rebeliões escravas ainda em solo 

africano e dentro dos navios negreiros. A título de exemplo, chega-nos um relato datado 

de 1782 que se desenrolou em um navio no porto de Cabine, onde: 

Negros embarcados sublevaram-se, arrombaram o paiol onde estavam as armas e 

munições e ocuparam o convés do navio. Apesar da resistência dos tripulantes que 

abriram fogo contra os rebelados e mataram alguns deles. Os negros responderam que 

não se rendiam, que se os apertasse largavam fogo ao navio e que preferiam morrer a 

sair dali. O final desse processo a morte de todos aqueles que estavam a bordo, pois os 

escravos espalharam pólvora por todo navio e atearam fogo. (RODRIGUES, 2005: 223-

224, apud COSTA, 2012:8) 

 

 As fugas constituíram no longo tempo histórico o pilar da resistência ao sistema 

de dominação instituído, na medida em que provocavam danos financeiros aos 

fazendeiros, que investiam recursos na recuperação dos seus cativos, sendo comum a 

publicação de anúncios nos jornais e a contratação de captores. Na eventualidade de não 

conseguir recuperar os escravos em fuga, o fazendeiro via-se na necessidade de repor 

aquela mão de obra perdida, através da aquisição de novos escravos. 

A década de 30 do século XIX é marcada por um conjunto de revoltas perpetradas 

por escravos, apoiados por homens livres, contra a oligarquia esclavagista. Como refere 

SIQUEIRA: 

As revoltas mais expressivas ocorridas no meio rural foram: (i) a conspiração dos 

escravos dos fazendeiros Manoel do Nascimento de Jesus, Manoel Pereira Terra e 

Francisco Martins, na Vila de Valença (1831), que tramavam assassinar todos os homens 

                                                           
17 A fuga e formação de quilombos remonta a 1559 e manteve-se até abolição da escravatura pela Lei Áurea 

de 1888, RODRIGUES, 1968: 105. 
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livres; (ii) a insurreição ocorrida na fazenda em Carrancas, Minas Gerais (1833) 

propriedade do Deputado por Minas Gerais, Gabriel Francisco Junqueira (SIQUEIRA, 

2017: 329). 

 

A revolta/ ou Levante dos Malês18 ocorrida na noite de 24 para 25 de janeiro de 

1835 na Baía ficou na história como uma das principais, senão a principal, insurreição 

negra contra a ordem estabelecida, pondo em xeque a mesma e servindo de argumento ao 

que já se vinha apregoando como “inconveniências do tráfico” (SIQUEIRA, 2017: 328). 

O medo instalou-se nos proprietários, pelo que a onda de revoltas motivou a criação da 

lei n.º 4 de 10 de junho de 183519 que pretendia travar a agitação negra, estabelecendo 

pesadas sanções. Diz-nos o art. 1.º que: 

 Serão punidos com a pena de morte os escravos ou escravas, que matarem por qualquer 

maneira que seja, propinarem veneno, ferirem gravemente ou fizerem outra qualquer 

grave ofensa física a seu senhor, a sua mulher, a descendentes ou ascendentes, que em 

sua companhia morarem, a administrador, feitor e ás suas mulheres, que com eles 

viverem. Se o ferimento, ou ofensa física forem leves, a pena será de açoutes a proporção 

das circunstancias mais ou menos agravantes. 

 

 José Honório Rodrigues fala-nos num estado de violência constante que opunha 

opressores a oprimidos e que só terminou com a abolição, «uma história de lutas 

incessantes», não obstante a consolidação de elementos legais de segurança 

(RODRIGUES, 1968: 107).  

 Em trabalho mais recente, Francisca Siqueira recusa a ideia de violência regular, 

afirmando que a insurreição de escravos se tratou de um facto isolado, pois, «a 

probabilidade da rebelião iniciada na Bahia [Levante dos Malês] se espalhasse pelo resto 

do país era muito pouco provável». Para sustentar a sua tese, aponta a questão racional, 

visto que os escravos na Bahia eram maioritariamente negros minas, uma raça mais 

belicosa e inteligente, que tinha na língua um elemento em comum, ao passo que nas 

restantes províncias os escravos eram de diferentes proveniências e não tinham o 

elemento linguístico em comum. «Divididos pela animosidade tribal, eram muito mais 

inimigos uns dos outros do que propriamente dos brancos» (SIQUEIRA,2017:334). 

                                                           
18 Para uma ideia mais aprofundada sobre este acontecimento, veja-se REIS, 1986. 

19 Coleção das Leis do Império do Brazil de 1835. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1864, pp.5-6. 
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Embora com pontos de vista dispares, ambos os autores comungam da ideia de 

que a rebeldia negra teve um papel importante na história da luta pela abolição no Brasil, 

mas que não atuou isoladamente, nem tão pouco foi o fator primordial da vitória da causa 

abolicionista. 

2. Abolição do comércio de escravos e imigração: duas questões imbricadas 

Os escravos eram o motor da economia brasileira, economia essa essencialmente 

agrícola e totalmente dependente do trabalho escravo. Portanto, a retração desta fonte de 

trabalho representava um duro golpe na economia brasileira.  

D. João VI tentou retardar ao máximo a aplicação dos imperativos abolicionistas 

britânicos, pois tinha plena noção de que o território brasileiro não estava preparado para 

abrir mão do trabalho coercivo de um dia para o outro. Contudo, a pressão britânica foi 

subindo de tom, registando-se várias apreensões de embarcações por parte da marinha 

britânica. Perante tal conjuntura, a opinião pública e publicada chamava a atenção para o 

caos resultante do fim do tráfico, caso não fossem postas em prática medidas no sentido 

de mitigar esses danos. Assim, assistimos à publicação de vários artigos de jornais, 

brochuras e afins, onde os autores apresentavam projetos alternativos à dependência de 

cativos negros, contando-se, de entre os mais defendidos, a promoção da colonização de 

europeus selecionados, a vinda de africanos livres, a associação dos índios aos trabalhos 

agrícolas, o investimento em maquinaria, ou ainda a substituição dos escravos por animais 

como burros, cavalos e afins20.  

 A vinda massiva de colonos, ainda que não fosse unanime, era vislumbrada como 

a melhor solução para fazer face à gradual abolição da escravatura no Brasil. Esta 

resolução foi posta em cima da mesa por Hipólito da Costa desde o início da pressão 

inglesa, usando o seu periódico – Correio Braziliense – para apresentar a imigração de 

habitantes no norte da Europa como melhor remédio para a gradual abolição da 

escravatura (SIQUEIRA, 2017: 184-185). 

  Ainda que com algumas variantes e especificidades, outros autores preconizavam 

o mesmo paradigma, falamos, por exemplo, de João Severiano Maciel, que publicou em 

1821 Memória sobre a necessidade de abolir a introdução de escravos africanos no 

Brasil, sobre o modo e condições com que esta abolição se deve fazer e sobre os meios 

de remediar a falta de braços que ela pode ocasionar, José Eloy Pessoa, que publicou 

                                                           
20 Para uma ideia para profunda sobre o assunto, veja-se SIQUEIRA, 2017: 184-197.  
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cinco anos depois Memória sobre a escravatura e projeto de colonização dos europeus e 

pretos da África no Império do Brasil, dedicada a D. Pedro, ou ainda a Memória sobre os 

meios de promover a colonização, da autoria do Visconde de Abrantes, que saiu a lume 

em 1846.  

2.1.  O desenhar de uma política de imigração conduzida pelo Estado 

 Os latifundiários brasileiros começavam a sentir as primeiras consequências 

monetárias do projeto abolicionista encetado pelos britânicos, nomeadamente o aumento 

da procura por escravos e a inflação do valor de mercado. Nesse contexto, D. João VI deu 

o primeiro passo naquilo a que podemos chamar de política de atração de colonos 

europeus, cujo principal objetivo passava pelo reforço de mão de obra no espaço rural, 

para assim atenuar os danos económicos, sociais e políticos da possível abolição do 

tráfico de escravos na colónia brasileira. No plano externo, procurou estreitar relações de 

amizade com a Confederação Suíça, de modo a facilitar a vinda de população excedente 

daquela proveniência, custeada a expensas estatais e atraída por uma política de doação 

de terras21 .Assim, por carta régia datada de 2 de maio de 1818, o rei decide «anuir22 

favoravelmente à solicitação que me foi presente por parte do Cantão de Friburgo, para o 

estabelecimento de algumas famílias suíças neste meu Reino do Brasil, de conceder-lhes 

convenientemente porção de tereno para utilmente cultivarem, além de outras vantagens 

que lhes mandei declarar»23. Logo a 6 de maio, o monarca promulgou um decreto onde 

«manda comprar a fazenda denominada do Morro Queimado24, em Cantagalo para 

assento de uma colónia de suíços»25e, no mesmo dia «Hei por bem encarregar da 

lnspecção do Estabelecimento dos Colonos Suíços,  Monsenhor Miranda, chanceler-mor 

do Reino do Brasil, por confiar da sua inteligência e merecimento, esta importante 

Comissão»26.A colónia de Nova Friburgo foi o núcleo pioneiro duma estratégia régia de 

captação de imigrantes europeus. (MORAES, 2014: 147). 

                                                           
21 Além de fretar o transporte dos colonos e de lhes conceder terras, o governo brasileiro responsabilizava-

se, também, pelo apetrechamento de ferramentas agrícolas, animais, sem esquecer as ajudas de custo 

concedidas até que os núcleos coloniais se tornassem autossuficientes.  

22 Optou-se pela atualização da grafia. 

23 Coleção das Leis do Brazil de 1818. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p.39.  

24  Coleção das Leis do Brazil de 1818 … p. 42. 

25 Coleção das Leis do Brazil de 1818 … p. 40.  

26 Coleção das Leis do Brazil de 1818 … p. 41.  
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 Estavam dados os primeiros passos da política de colonização joanina, que trouxe 

às Províncias do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo, colonos 

estabelecidos em pequenas propriedades ,que vinham, segundo D. João VI, «promover e 

dilatar a civilização do vasto Reino do Brasil a qual não pode rapidamente progredir sem 

o auxílio, e acrescentamento de habitantes atreitos dos diversos géneros de trabalho27 com 

que a agricultura e a industria costumam remunerar os Estados que as agasalham»28. 

 O Imperador D. Pedro I perseguiu as linhas mestres da política de colonização 

arquitetada pelo pai, continuando  a apoiar e a financiar  a fixação de colonos em pequenas 

propriedades que, desta feita, já não eram apenas de nacionalidade suíça, mas também 

provenientes da Irlanda e Alemanha29, de modo a efetivar a estratégia imperial no campo 

bélica e em matéria de geopolítica. Assim, estavam postas em cima da mesa as três 

premissas imperiais em matéria de colonização, que passavam pelo povoamento de 

regiões de fronteira e a fundação de novos núcleos colonias em províncias com carências 

demográficas, o ajuste de «lguns regimentos30 irlandês, ou de qualquer outra nação onde 

for mais fácil este recrutamento, debaixo do disfarce de colonos» (SIQUEIRA, 

2017:185), colonos esses que eram, em muitos casos, ludibriados nos  países de origens, 

por promessas de condições muito vantajosas, sem lhes ser dito que tinham de assentar 

praça. O relato que se segue é ilustrativo disso:  

 

Como, porém, este agente [Coronel Cotter] não tivesse sido autorizado pelo governo a 

conceder condições tão liberais, o seu cumprimento foi recusado; e deu-se a entender 

claramente aos homens que outra alternativa lhes não restava, mais do que assentar praça, 

ou morrer de fome. [...] conhecendo os receios que deles tinha o povo, declararão que 

tinham vindo como pacíficos colonos, e não como soldados: muitos resolutamente 

negaram a assentar praça, na esperança de que algum dia se lhes faria justiça. No 

                                                           
27 Este foi um dos argumentos mais utilizados pelos pró-abolicionistas, pois tinham plena noção do que 

estava em jogo eram, sobretudo, interesses económicos por parte da elite agrária brasileira.  

28 Coleção das Leis do Brazil de 1818 … p.40.  

29 Remonta a 1824 o primeiro agenciamento de colonos alemães e irlandeses. 

30 A necessidade de reforçar as milícias veio ao de cima em agosto 1822, ano em que o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros brasileiro, na pessoa de José Bonifácio de Andrade, deu instruções a Felisberto 

Caldeira Brant, encarregado dos negócios em Londres, no sentido de acordar a vinda de soldados irlandeses 

sob o disfarce de colonos, assegurando «proteção e emprego aos oficiais e artilheiros e engenheiros que 

aqui quiserem militar», de modo a assegurar uma resposta efetiva a novas investidas lusas contra a então 

colónia, SIQUEIRA, 2017: 185. 
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entretanto, outros procuravam uma distração temporária na embriaguez, propensão fatal 

que, envolvendo-os em continuas rixas com os habitantes, aumentava a aversão contra 

eles e a sua miséria (ARMITAGE apud SIQUEIRA, 2017: 204). 

 

 D. Pedro I foi o ideólogo e o responsável pela implantação de um projeto que 

visava a ocupação e a salvaguarda da defesa e integridade do território brasileiro, 

registando-se a fundação de sete colónias oficiais e uma particular durante a sua regência, 

com especial destaque para a de São Leopoldo, que foi uma das mais bem-sucedidas de 

todo o Império (LOTTI, 2010: 2).  

 Como já tivemos oportunidade de referir, a entrada de colonos em contraciclo com 

a gradual abolição do tráfico de escravos era a solução que maior apoio granjeava. 

Contudo, gerou-se uma onda de contestação à política de colonização imperial, assente 

na concessão de créditos e na doação de terras, depauperando, deste modo, o erário 

imperial. A classe latifundiária dava voz a um protesto que ecoava na imprensa e no 

parlamento, onde, através da pena ou do uso da retórica, as contestações de nomes como 

o do senador de São Paulo e em várias ocasiões ministro, Nicolau de Campos Vergueiro, 

foram recorrentes. 

 Segundo Luiza Lotti, é da autoria de Campos Vergueira «um dos testemunhos 

mais elucidativos, sintetizando o pensamento existente à época», referindo-se ao parecer31 

emitido pelo Senador de Minas Gerais [em 1828], no qual se posiciona contrário à criação 

de um núcleo colonial em São Paulo com colonos alemães, pois entendia que, «chamar 

os colonos para fazê-los proprietários a custas de grandes despesas, é uma prodigalidade 

ostentosa, que não se compadece com o apuro de nossas finanças. O meu parecer, pois, é 

que se acabe o quanto antes com a enorme despesa que se está fazendo com eles […]» 

(apud SIQUEIRA, 2017: 201).  

Xavier Ferreira foi outros dos parlamentares que bateu o pé aos elevados gastos 

com a vinda de colonos, uma vez que entendia que só davam despesas, para além de 

ocuparem as melhores terras, que estavam a ser retiradas aos lavradores nacionais para 

serem dadas aos colonos, que recebiam «40 contos de réis por ano de Ordenados, e 

Subsídios mensais com esta gente inútil, e prejudicial, a qual, apenas se lhe paga, 

dispensa-se, vão vadiar, e só voltam o seguinte mês para receber dinheiro» (SIQUEIRA, 

2017: 202).  

                                                           
31 Parecer apresentado ao Conselho do Governo da Província de São Paulo (SIQUEIRA, 2017: 201). 
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 O grosso dos núcleos coloniais fundados até 1831 fracassaram, ficando os colonos 

ao abandono sem forma de se manterem. O malogro tornava-se evidente, contribuindo 

para a formação de uma forte corrente contrária a este tipo de iniciativa, defendendo a 

imigração espontânea como sucedia nos Estados Unidos (COSTA, 1997:109).  

A colonização subsidiada tinha os dias contados e os parlamentares defendiam 

uma lei de colonização que se enquadrasse nos interesses brasileiros, isto é, pretendiam 

que a vinda de colonos se mantivesse, todavia, sem encargos para o Estado, abrindo 

terreno ao investimento privado e ao desenvolvimento dos chamados “negócios da 

emigração”.  

 Toda a controvérsia e oposição ao posicionamento do governo em relação aos 

meios de promover a vinda de colonos, contribuiu para enfraquecer a posição e o apoio 

em torno do Imperador, que abdicou do trono em favor do filho a 7 de abril de 1831, 

sensivelmente quatro meses após ter assinado a Lei de Orçamento de 15 de dezembro de 

1830, que veio determinar o termino das despesas com a colonização estrangeira (LOTTI, 

2010: 3).  

 Como principais motivos para o fracasso da política de colonização seguida entre 

1818 e 1830, destacam-se os elevados custos suportados pelo governo, má administração 

das colónias, a que se juntavam práticas pouco transparentes e duvidosas dos 

administradores, que levaram ao abandono do grosso das colónias, ficando os 

desgraçados estrangeiros entregues à sua sorte (SIQUEIRA, 2017: 204). 

 O período regencial (1831-1840) marca o abandono da política imigratória 

seguida até então, assente na fundação de nucelos colonias, ficando igualmente 

abandonadas as colónias fundadas desde 1818, o que é demonstrativo da força da classe 

latifundiária, oposta à colonização financiada (LOTTI, 2010: 3). 

 Durante a regência de D. Pedro II deu-se uma importante alteração constitucional 

em matéria colonial, reportamo-nos à transferência da iniciativa e o estabelecimento de 

colônias da esfera do governo imperial para as mãos do governo das províncias, o que 

veio facilitar a intromissão de interesses particulares, pois «o agenciamento de colonos 

passou a ser exclusivamente económico, de acordo com o interesse das Províncias e dos 

particulares» (SIQUEIRA, 2017: 205).  Na prática, as Províncias tiveram uma 

participação modesta nesta matéria em face da carência de recursos, ficando o 

agenciamento dos colonos e os chamados “negócios da imigração” entregues à iniciativa 

privada, que se organizou sob a forma de companhias de colonização em torno de 
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interesses comuns e que visavam trazer grandes contingentes de colonos europeus para 

trabalharem para os fazendeiros segundo o sistema de parceria. 

2.2. A iniciativa privada e os negócios da imigração 

 O projeto de captação de imigrantes principiado por D. João VI e continuado por 

D. Pedro IV de Portugal fracassou, não fossem os fazendeiros contrários ao financiamento 

da entrada de europeus para os fazer proprietários de terras espoliadas ao império. O 

descontentamento face ao status quo e o melindre perante o possível fim do tráfico de 

escravos levaram ao envolvimento de privados na captação, transporte e fixação de 

imigrantes no Brasil. Interessava-lhes, portanto, trazer imigrantes capazes de trabalharem 

na agricultura e em outros trabalhos realizados até então apenas pelos escravos. O 

objetivo do capital privado era, portanto, fomentar a vinda de trabalhadores braçais, ao 

invés do financiamento e fixação de colonos em pequenos nucelos coloniais, política 

seguida até então.  

 Na prática, as Províncias tiveram uma participação modesta em matéria de 

estabelecimento de colónias e na vinda de imigrantes, em face da carência de recursos, 

ficando o agenciamento dos colonos e os chamados “negócios da imigração” entregue à 

iniciativa privada, que se organizou sob a forma de companhias de colonização em torno 

de interesses comuns e que visavam trazer grandes contingentes de colonos europeus para 

trabalharem para os fazendeiros segundo o sistema de parceria, ou debaixo da figura 

jurídica da locação de serviços.   

 Os colonos que melhor se encaixavam no perfil desejado pelos latifundiários 

brasileiros eram os colonos de «Portugal e suas Ilhas». Segundo Miguel Calmon Almeida, 

futuro Marquês de Abrantes, os portugueses e ilhéus seriam os alvos preferenciais para 

fazer chegar ao Brasil, não fossem eles: 

 

 […] os nossos colonos naturais, e os mais apreciáveis porque falam a nossa língua, têm 

os nossos costumes e hábitos de frugalidade e temperança. Reconheço, que o Governo 

Português desejará antes colonizar as suas Possessões ultramarinas, do que um País que 

hoje lhe é estranho: penso com tudo, que nem lhe será possível, nem talvez útil o proibir 

absolutamente a emigração para o Brasil. Não julgo possível, porque a irmandade ainda 

existente na linguagem, Religião, Leis, Governo, e costumes, é um íman irresistível, que 

atrairá sempre para aqui a gente desempregada de Portugal, e suas Ilhas. E a conhecida 

fertilidade do nosso País, a amenidade do seu clima, e sobretudo a certeza de encontrarem 

aqui amigos, conhecidos, e conterrâneos, são outros tantos motivos, que convidarão os 
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emigrados de origem Portuguesa a preferir o Brasil a qualquer outra Região do Novo-

Mundo (ALMEIDA, 1835: 5). 

 

 A mentalidade com que os fazendeiros e os comerciantes encaravam os imigrantes 

era a mesma empregue na escravatura, uma vez que não tinham a intenção de melhorar a 

vida dos europeus, mas sim lucrar, impor trabalho sistemático, ordeiro e produtivo, 

segundo uma lógica esclavagista (GONCALVES, 2017:329). 

A formação de companhias de colonização representava a afirmação da iniciativa 

privada, cabendo a esses organismos a divulgação, aliciamento e transporte de colonos 

europeus para o Brasil, através dos recursos disponíveis, nomeadamente da vasta rede de 

engajadores.  Começava a projetar-se a política de colonização brasileira que em tudo se 

iria assemelhar ao modelo anglo-saxónico dos Indentured Servants e que em Portugal e 

no Brasil deu origem ao que apelidavam de nova escravatura, a “escravatura branca”. 

2.3. O modelo anglo-saxónico dos indentured servants 

A Virgínia, conquistada em 1607, serviu de base de apoio à apropriação e 

exploração de novos domínios por parte da Coroa britânica, de que resultou a estruturação 

em treze colónias, com vários particularismos, pontos de convergência e divergência.  

Desde os primórdios que foram visíveis as dissemelhanças, nomeadamente aos 

níveis económico e populacional, na medida em que as regiões localizadas a Sul 

encetaram pela colonização de exploração, isto é, o objetivo primordial passava pela 

produção, comercialização e lucro proveniente da venda de produtos agrícolas, à imagem 

do que acontecia no Brasil com as culturas intensivas, particularmente o café. Por sua 

vez, as colónias do Norte e Centro desenvolveram outro tipo de colonização, na medida 

em que os seus colonizadores tinham como propósito fazer desses espaços, mais do que 

terras rentáveis, locais de habitação.  

Os primeiros colonos britânicos a chegarem à América do Norte foram atraídos 

pela perspetiva de liberdade de consciência, terrenos baratos, férteis e em abundância. 

Todavia, nem todos podiam possuir terras, tornando-se por demais necessário capitalizar 

esforços no sentido de fazer chegar homens para trabalharem as terras e servirem os 

senhores. Esse projeto foi incumbido à Companhia da Virgínia, composta por 

comerciantes, marinheiros e industriais, que, inicialmente, custeou a vinda de 

trabalhadores rurais para a Virgínia, em virtude da necessidade crónica de braçais na 

cultura do tabaco. Contudo, em 1620, a Companhia arquitetou um sistema muito mais 
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vantajoso, que permitia a vinda de camponeses e ainda gerava receitas com as passagens, 

uma vez que os homens angariados eram “vendidos” a plantadores pelo valor despendido 

nas passagens (GALENSON, 1984: 1). Tratava-se de um sistema de servidão temporária, 

conhecido por Indenture, e parte integrante da instituição do trabalho vinculado 

(GALENSON, 1984: 13), que encontrava nos excedentes populacionais britânicos – 

desempregados, devedores, trabalhadores em situação precária – os migrantes ideais para 

povoarem a América e trabalharem nas terras, daí que Leandro Karnal et al. afirmem que 

«a colônia serviria, assim, como recetáculo de tudo o que a metrópole não desejasse» 

(KARNAL, 2007: 38).   

Os Indenturent eram homens sem educação e recursos, que a miséria ou a má 

conduta os levava a firmarem contratos de locação de serviços em troca do valor da 

viagem de ligação à colónia, empenhando o seu trabalho por um período temporal que ia 

dos quatro aos sete anos, em regime de exclusividade para com o seu contratador, ficando, 

deste modo, em condição de escravidão, ainda que com um prazo de validade 

(FERGUSON, 2003: 85-87. Representavam a solução ideal ao povoamento de áreas de 

assentamento, fornecendo uma força de trabalho empregue na produção de plantações 

para os mercados de exportação (ENGERMAN,1986: 263-264). 

Podemos distinguir três categorias dentro do grupo dos servos contratados: os 

imigrantes que chegavam com um contrato de locação de serviços; os redentores e uma 

terceira categoria composta por condenados. Os servos que chegavam com contratos de 

locação de trabalho eram, grosso modo, homens solteiros com idades compreendidas 

entre os 15 e os 25 anos provenientes, em maior número, de Inglaterra, Escócia e da 

Irlanda, muitas vezes com pais falecidos ou ausentes (GALENSON, 1984: 13). 

Celebravam os contratos antes de partirem para as colónias. Todavia, era possível a 

chegada sem celebração de contrato a priori, o que, estamos em querer, prolongava o 

vínculo e duração dos contratos tendo em conta os estatutos do ano de 1715 da colónia 

de Maryland, segundo os quais um servo sem contrato, com 22 anos ou mais, ficava 

comprometido para com o seu contratador por cinco anos, ao passo que se tivesse entre 

18 e 22 anos, a duração seria de seis anos, e no caso de ter entre 15 e 18 anos acrescia 

mais um ano de serviço. A situação de maior alarmismo vinculativo era representada 

pelos menores de 15 anos, que se empenhavam até completarem 22 anos (BILDER, 1996: 

754-755). 

Os redentores, por sua vez, eram de origem alemã e palatina, e tinham a 

particularidade de encetarem pela emigração familiar, dirigida preferencialmente para a 
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Pensilvânia. Gozavam de melhor condição económica comparativamente com a primeira 

categoria supramencionada, o que tinha repercussões ao nível da posição que lhes era 

reservada nas colónias, uma vez que tinham a possibilidade de chagrém à América do 

Norte sem hipotecarem o próprio serviço, desde que tivessem para avançar com uma 

percentagem do valor da viagem e respeitassem os prazos para liquidação das verbas em 

dívida. Em caso de incumprimento, eram “vendidos” pelos capitães dos navios como 

servos pelo espaço temporal suficiente para o pagamento do montante em falta. O cenário 

mais comum era o do capitão do navio não deixar sair os redentores ainda em dívida para 

com ele até que assinassem um contrato – em média tinham a duração de quatro anos –, 

que lhe garantia o retorno do valor despendido no transporte no imediato. Ademais, há 

relatos de situações com redentores que pagaram o valor da viagem, mas que tiveram de 

se submeter a contratos de modo a pagar a viagem de um familiar próximo que morreu 

durante a travessia e que estava em dívida (BILDER, 1996: 755-756). 

 A terceira e última categoria de servidão por contrato componha-se por 

condenados ingleses, escoceses e irlandeses responsáveis por delitos graves, 

especificamente crimes passíveis de pena de morte (FERGUSON, 2003: 85-86), que eram 

transportados a expensas da Coroa. O transporte de condenados era ainda mais lucrativo 

do que o de contratados e de redentores, pois a Coroa pagava às Companhias as tarifas 

dos condenados e esses “banqueiros do mar” lucravam a dobrar uma vez que “vendiam” 

os serviços desses indivíduos a plantadores (BILDER, 1996: 756-757). 

À imagem do que sucedia com os escravos africanos, a “venda” de servos era 

anunciada nos jornais locais e alguns chegavam acorrentados e visivelmente feridos, em 

virtude de mau comportamento e incentivo à rebelião a bordo, que resultava em castigos 

físicos (FERGUSON, 2003: 87).   

Após serem adquiridos os seus serviços, esses homens constituíam uma 

propriedade que podia, inclusive, ser vendida como forma de saldar uma dívida e que, em 

caso de fuga32 e captura, eram obrigados a reembolsar em trabalho o dinheiro 

desembolsado pelo senhor para os capturar, ensombrando ainda mais a já funesta 

perspetiva de recuperação da liberdade penhorada, quanto mais a possibilidade  de virem 

a possuir terras (BILDER, 1996: 757-758). 

                                                           
32 Muitos servos fugiam para junto dos índios, devido às duras condições de trabalho a que estavam sujeitos 

que, conjugado com a escassez de comida, resultava numa alta taxa de mortalidade.  A esse respeito, ver 

GALENSON, 1984: 4.  
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A servidão por contrato foi um elemento central no quadro do domínio britânico 

nas colónias norte-americanas. Segundo David Galenson, entre metade e dois terços de 

todos os imigrantes nas colónias americanas estavam sob escritura aquando da ingerência 

britânica (GALENSON, 1984: 13). Henry Gemery corrobora da perspetiva de Galenson, 

ao apontar que cerca de 60% dos imigrantes no século XVII foram servos contratados, 

assim como uma percentagem considerável durante século XVIII, apesar de uma quebra 

acentuada (GEMERY, 1986, 750). 

2.4. O primado da iniciativa privada  

 Promulgada a 7 de novembro de 1831,  a Lei Feijó- Barbacena 33 «declara livres 

todos os escravos vindos de fora do Imperio, e impõe penas aos importadores dos mesmos 

escravos»34. Todavia, estavam previstas exceções, nomeadamente «os escravos 

matriculados no serviço de embarcações pertencentes a pais, onde a escravidão é 

permitida35, enquanto empregados no serviço das mesmas embarcações»36.  

Os fazendeiros e os grandes comerciantes empenhavam-se em manter a grande 

propriedade e a economia agrícola de exportação, intentando, para o efeito, a vinda de 

trabalhadores braçais de todo o mundo, desde que o destino dos mesmos fossem as 

fazendas, de modo a fazerem as vezes de escravos falecidos, fugidos ou vendidos e cujo 

preço de mercado era cada vez maior (ALENCASTRO, 1998:31). Os intentos da elite 

agrária brasileira não se coadunavam com as premissas da política de colonização oficial 

seguida até 1830, pois visavam objetivos bem distintos, nomeadamente o reforço do setor 

industrial e de outros em fase embrionária, nas palavras de D. João VI, «promover e 

dilatar a civilização do vasto Reino do Brasil a qual não pode rapidamente progredir sem 

o auxílio, e acrescentamento de habitantes atreitos dos diversos géneros de trabalho»37.   

                                                           
33 Também conhecida apenas por Lei Feijó ou por Lei de 7 de novembro de 1831. A esta estão associados 

os nomes do Marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Brant, autor da mesma e do padre Diogo António 

Feijó, à época Ministro da Justiça e acérrimo defensor desse decreto legislativo (SIQUEIRA, 2017: 221). 

34 Coleção das Leis do Império do Brasil de 1831.Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1889, pp. 182-184. 

35 Os traficantes eram mestres em ludibriar as autoridades, e na verdade «ninguém duvida que o maldito 

tráfico da escravatura continua debaixo da bandeira portuguesa». Sobre a continuidade do tráfico no Brasil 

debaixo da bandeira lusa, veja-se ALEXANDRE,1991: 293-33 e SIQUEIRA, 2017, 233-240. 

36 Coleção das Leis do Império do Brasil de 1831 … p.182. 

37 Coleção das Leis do Brazil de 1818. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p.40. 
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A materialização dos intentos elitistas projetou-se num grande empreendimento 

cuja base assentava na articulação de uma vasta rede de intermediários e de serviços que, 

segundo Paulo Gonçalves:   

 

Desse empreendimento participaram instituições públicas, companhias de navegação, 

companhias ferroviárias, agências de recrutamento e de colonização, propagandistas, 

agentes e subagentes, bancos, casas de câmbio e hospedagem nas cidades de embarque e 

desembarque. Uma complexa rede de atividades que acabou por estender seus braços ao 

comércio local e internacional. Sem mencionar, ainda, as remessas de dinheiro dos 

imigrantes para os países de origem que, na Itália e em Portugal, representaram 

importante fator de aquecimento da economia interna (GONÇALVES, 2008, 222). 

 

Numa altura em que o tráfico de escravos dava sinais de comprometimento no 

Brasil, eis que os grandes prejudicados, isto é, os traficantes e as companhias envolvidas 

no tráfico e os fazendeiros a quem estes vendiam os escravos, se viram para o aliciamento 

de imigrantes pobres e analfabetos, ora formando ou financiando  companhias/ ou 

associações de colonização, que tinham uma vasta rede de agentes, desde autoridades do 

país de origem, engajadores, companhias de navegação, entre outros, que lucravam com 

o “negócio da emigração”, porque o empregador que contrata o trabalhador rural  paga o 

preço da viagem do mesmo, em troca de alguns anos de trabalho gratuito38, definidos num 

contrato de locação de serviços39, com a agravante de serem , muitas vezes, agentes 

                                                           
38 Geralmente, o período de trabalho gratuito, como forma de ressarcir o senhor pelo valor despendido com 

a sua compra era de, no mínimo, de três anos «quando o emigrado não tem ofício ou é tão somente 

cultivador; a este tempo de serviço junta-se sempre o necessário para pagar ao senhor os adiantamentos 

indispensáveis para o vestuário, e não poucas vezes se aumenta ainda em consequência das multas 

estabelecidas pela lei»( Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a Emigração Portugueza […], 1873: 34-

35).Segundo Emília  Costa,  os senhorios cobravam 6% sobre o valor adiantado aos imigrantes. Fazendo 

referência ao sistema de pareceria, segundo o qual o colono recebe uma porção de terra do fazendeiro onde 

tem de produzir, geralmente, café e dar uma elevada percentagem da produção. Acontece que para por a 

terra a produzir, o pobre trabalhador tinha de se endividar ainda mais junto do seu senhor e quando 

finalmente colhe os frutos do investimento, o fazendeiro fica-lhe quase todo o lucro, daí que os três anos 

apontados de serviço gratuito fossem largamente ultrapassados, COSTA, 1997:124 e 138. 

39 Os contratos funcionavam como um mecanismo subversivo, contrário ao princípio da liberdade e dos 

direitos dos emigrantes, e eram elaborados com base na legislação brasileira, sendo que a primeira lei 

reguladora dos contratos por escritos data de 13 de setembro de 1830, posteriormente substituída pela  
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portugueses os responsáveis e os que mais lucravam  por esta “caça” à carne branca. A 

esse respeito, atentemos no seguinte ofício endereçado ao Ministro da Marinha em 1843:  

 

A emigração40 efetua-se ordinariamente em navios portugueses, e é promovida por 

especuladores portugueses, comumente os mesmos que se empregavam no tráfico da 

escravatura e que disto se têm algum tanto desviado em consequência de já não ser já a 

bandeira portuguesa a que melhor cobre aquele trato. Um dos tais traficantes dirige-se 

ordinariamente às ilhas dos Açores ou Madeira, onde outros agentes têm previamente 

angariado número suficiente de colonos, e ali os embarca a furto, iludindo as autoridades, 

e contrariando as sábias decisões do governo de Sua Majestade 1843 (Primeiro Inquerito 

Parlamentar sobre a emigração portugueza, 1873: 33).  

 

 Como já tivemos oportunidade de referir, os alvos eram trabalhadores braçais, 

pobres e analfabetos, porque o objetivo passava por fornecer mais braços para a 

agricultura. Encontrando-se em situação de precaridade e envoltos na ignorância, a tarefa 

de os ludibriar e convencer a voltar costas ao local de origem ficava facilitada. O princípio 

presente em toda a equação era gerar a maior percentagem de lucro, daí que fazer a ligação 

desses imigrantes ao Brasil fosse encarado como o momento adequado para assegurar 

vantagens. Parece-nos que o seguinte excerto de um trabalho da autoria do historiador 

brasileiro Luiz Alencastro resume bem o esquema montado em torno da transferência dos 

imigrantes da Europa para o Brasil: 

 

 Em troca das despesas de transporte marítimo, faturadas pelo dobro da tarifa usual41, os 

engajados – sob caução "de sua própria pessoa, de seus bens e de seus herdeiros” – não 

podiam desembarcar no Brasil  sem a autorização  do capitão e dos representantes do 

navio. Esses últimos podiam estabelecer contrato "com um ou vários patrões" que 

reembolsariam aos donos do navio as despesas com o transporte e sustento do 

                                                           
Lei n.º 108 de 11 de outro de 1837. Em ambas as normas, o imigrante encontra-se numa posição frágil, 

submerso por obrigações, em contraponto com os contratadores quem têm as leis do seu lado.  

40 Ofício dirigido pelo comandante do brigue escuna Tâmega – em estação no Brasil e Rio da Prata – ao 

Ministro da Marinha a 4 de abril de 1843. 

41 Para uma ideia mais clara sobre o preço das tarifas cobradas aos emigrantes portugueses na travessia 

atlântica durante a segunda metade do século XIX e inícios do século XX, ver LEITE, 1996: 381-396. 



52 
 

engajado durante a travessia atlântica. O “passe” do engajado era assim vendido no Brasil 

(ALENCASTRO, 1998: 36). 

  

 As companhias e sociedades ligadas ao recrutamento de imigrantes contavam com 

uma vasta rede de funcionários dispersos pelas principais zonas de captação.  Os 

engajadores tinham como primeira missão o aliciamento dos trabalhadores braçais, que 

depois de convencidos a partir eram auxiliados por esses agentes na obtenção da 

documentação, nomeadamente os passaportes42, providenciavam as passagens e, 

mediante as dificuldades e demora na tramitação, tratavam da falsificação de documentos 

ou da saída na clandestinidade43. 

Em todos os portos existiam três ou quatro grandes agências que tinham filiais no 

interior, principalmente nas cidades mais povoadas. A rede incluía também os 

proprietários das hospedarias nos portos de embarque. Os agentes de recrutamento foram 

peças cruciais na atração de emigrantes para o Brasil, para onde os imigrantes não vinha 

espontaneamente (AEGRE,2014:7). 

Silvia Alegre, em estudo recente, concluiu que os indivíduos que engrossavam o 

projeto de aliciamento e transporte de imigrantes para o Brasil estavam, grosso modo, 

ligados à produção de café e tinham vínculos familiares entre si, “casamentos, 

camaradagem entre colegas de escola, relações de negócios”, resultando na confluência 

de interesses e numa visão comum quanto às linhas gerais que a administração devia 

seguir (ALEGRE, 2014: 6). Por sua vez, ALENCASTRO frisa a importância da presença 

de representantes dos interesses dos fazendeiros nos órgãos decisores, uma vez que 

«quando os representantes dos fazendeiros e dos comerciantes de importação-

exportação controlam o aparelho do Estado, a política oficial trata de canalizar para o país 

indivíduos pobres de todas as raças. Pouco importa então a cor ou a cultura do imigrante, desde 

que ele pegue na enxada junto [dos escravos] e, mais tarde, no lugar dos escravos» 

(ALENCASTRO, 1998: 32).  

                                                           
42 A obtenção do passaporte era, por vezes, um processo demorado e com custos consideráveis, daí que em 

Portugal fosse encarado como um mecanismo travão nas partidas, uma vez que a nova ordem liberal dava 

a liberdade ao cidadão de decidir voltar as costas à nação. Para uma ideia sobre os valores e oscilações dos 

passaportes para a segunda metade do século XIX, ver LEITE, 1996: 381-396.  

43 Sobre emigração clandestina dos Açores para o Brasil no século XIX, ver LEITE, 1986: 219-230; SILVA, 

2004: 275-293; SILVA, 2009: 381-399. 
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À imagem do que acontecia nas colónias britânicas na América do Norte, os 

trabalhadores engajados eram de origem social baixa, desempregados ou em condição 

profissional débil, logo não tinham capacidade financeira para pagar a travessia atlântica 

que lhes abria as portas para o El Dorado brasileiro.  Neste sentido, era necessário que 

alguém adiantasse o valor da passagem, e é aí que entram em cena as companhias de 

colonização, que tiveram no Marquês de Carcavelos um acérrimo defensor, na medida 

em que as considerava imprescindíveis ao recrutamento das gentes desejadas, 

acrescentando que os moldes de funcionamento dessas empresas seriam similares aos das 

que se dedicavam ao tráfico de escravos. «Não desanimemos na formação dessas 

companhias. Não se formavam elas para ir buscar estrangeiros à Costa d’África? Pois o 

mesmo acontecerá agora com estes estrangeiros livres, porque nisto elas também têm 

interesse; e o interesse que movia àquela expedição há de mover a esta»44. 

 Efetivamente, a demanda por lucro continua a mover os ávidos traficantes que não 

abandonaram o tráfico de escravos por completo até à publicação da Lei Eusébio de 

Queirós em 1850, antes dividiram-se entre o tráfico de escravos africanos e o engajamento 

de imigrantes pobres provenientes da Europa, especialmente do Norte de Portugal e das 

Ilhas, com particular incidência sobre o arquipélago dos Açores. Esta ideia é corroborada 

por um relatório consular francês datado de 1852 onde é dito que «A navegação de 

Portugal procurou suprir com os emigrantes do Porto e dos Açores o vazio deixado pela 

extinção do tráfico negreiro». (ALENCASTRO, 1998: 37). Outro facto que importa frisar 

é a referencia “a navegação de Portugal”, isto porque o grosso dos traficantes eram 

portugueses ou descendentes de portugueses que se haviam fixado no Brasil e enriquecido 

à custa deste vil comércio, sendo o nome de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro o mais 

conhecido de todos, a que podemos juntar os dos irmãos açorianos João e António 

Severino de Avelar. A simultaneidade do tráfico de escravos e o tráfico de engajados 

colocou em alerta as autoridades britânicas em relação à atividade dos capitães e donos 

de companhias de navegação (ALENCASTRO, 1998: 37).  

Em 1827, na qualidade de ministro do Impéria, Nicolau Gomes Vergueiro 

mantinha-se fiel aos seus ideais, rejeitando «A colonização estrangeira por conta do 

Governo»:  

 […] é pouco própria, excessivamente dispendiosa: seria porem de uma utilidade 

incalculável estabelecer Colonias de Nacionais em lugares ermos […]. Estas Colonias, 

                                                           
44 Sessão do Senado de 6 de julho de 1830.  
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compondo-se de indigentes, e de réus condenados a trabalho ou degredo, além de 

aumentarem as produções agrarias, concorreriam a franquear a comunicação entre 

povoações remotas […] e supririam […] a falta de Casas de Correção (apud 

MÉLANDEZ, 2014: 42).  

A utilização de indigentes e condenados não era novidade à época, uma vez que  

os britânicos haviam feito  o mesmo nas colónias norte-americanas45, o que vai de 

encontro com a ideia que temos vindo a sustentar de que a política de colonização 

brasileira entregue à iniciativa privada na década de 30 de oitocentos tem vários elos de 

ligação com o modelo de colonização anglo-saxónico dos Indentured Servants. 

Em 1836, o mesmo Vergueiro que em 1827 se mostrava contrário ao 

financiamento e entrada de estrangeiros no Brasil46, funda juntamente com os cunhados 

e outros elementos da elite agrária, a primeira empresa de colonização brasileira afeta ao 

recrutamento e importação de imigrantes, especialmente açorianos. Eis que surge a 

Sociedade Promotora da Colonização do Rio de Janeiro, no mesmo ano em que o governo 

brasileiro aprovou uma lei que isentava do pagamento da taxa de ancoragem os navios 

que chegassem ao Brasil com mais de cem colonos brancos (MÉLANDEZ, 2014:42 e 

54). Segundo Reis Leite, essa sociedade (e as sua congêneres) «organizava-se nos moldes 

das antigas sociedades de transporte e tráfico de escravos negros […] e isto explica as 

atrocidades de que hoje nos horrorizam, quer do transporte dos emigrantes, quer das 

condições em que faziam os contratos de trabalho» (LEITE, 1986: 225-226). 

O Rio de Janeiro foi, desde o inicio a principal área de abastecimento de colonos 

portugueses, seguido da Bahia e de São Paulo. Era precisamente em São Paulo, mais 

concretamente em Ibicaba que se localizava a fazenda do Senador Vergueiro que, através 

da empresa Vergueiro & Cia fazia chegar desde os anos quarenta do séc. XIX a São Paulo 

imigrantes europeus para trabalharem segundo o sistema de parecia na sua fazenda em 

Ibicaba, ou para “vende-los” a outros fazendeiros. 

                                                           
45  Para uma ideia mais desenvolvida do assunto, veja-se FERGUSON, 2003: .75-100 e BILDER, 1996: 

745-824. 

46 As principais explicações apresentadas para essa mudança prendem-se com a aprovação do Ato 

Adicional, que inaugurou o poder de decisão das províncias em matéria de colonização, a que se juntou a 

morte de Pedro I, em 1834, deitando por terra a ameaça que pairava de uma restauração mediante um 

exército de colonos portugueses, MÉLANDEZ, 2014: 42. 
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 O sistema de parecia foi utilizado em larga escala por meados da centúria, 

assentando na cedência de terras aos colonos, contratados pelos fazendeiros pelo valor da 

passagem, para que eles cuidassem dos terrenos e os tornassem produtivo.  Como forma 

de liquidar valor investido pelo proprietário na sua passagem, o imigrante obrigava-se a 

dividir uma percentagem elevada dos lucros obtidos com a venda dos produtos. De referir 

que os colonos contraiam elevadas dívidas, porque não tinham meios para por os solos a 

produzir, de maneira que tinham de recorrer a empréstimos junto do proprietário da terra, 

e não podiam abandonar o espaço enquanto não fossem liquidadas todas as dívidas. 

Ademais, «sem que se lhes tivesse dado conhecimento na Europa dos regulamentos da 

colonia, multas fortes aí estipuladas, lhes têm sido impostas» (AZAMBUJO, 1861: 77). 

Vergueiro lucrou imenso com a empresa47, todavia o sistema de parceria que ele 

tanto defendia foi abalado por uma rebelião de imigrantes ocorrida em 1856, e que ficou 

conhecida como “Revolta dos Parceiros” ou “Revolta de Ibicaba” incendiada pela 

exploração e maus tratos a que estavam sujeitos.  

O suíço Thomas Davatz foi contratado pela firma Vergueiro & Cia e presenciou 

o sistema de precaridade a que eram sujeitos os emigrantes, o que lhe levou a publicar em 

1858 o livro Memórias de um colono no Brasil, onde afirma que: 

 

Os colonos que emigram, recebendo dinheiro adiantado tornam-se, pois, desde o começo, 

uma simples propriedade de Vergueiro. E em virtude do espírito de ganância, para não 

dizer mais, que anima numerosos senhores de escravos, e também da ausência de direitos 

em que costumam viver esses colonos na província de São Paulo, só lhes resta 

conformarem-se com a ideia de que são tratadas como simples mercadorias, ou como 

escravos (DAVATZ, 1951: 72).  

 

Os ecos da revolta imigrante e da publicação de Davatz contribuíram para a 

tomada de posição por parte das autoridades dos principais países canalizadores de 

europeus para o Brasil. Assim, em 1859 foi promulgado o regulamento von der Heydt, 

suspendendo o engajamento oficial de emigrantes da Prússia para São Paulo, aplicável a 

                                                           
47 Segundo o Relatório das Terras Públicas e da Colonização de 1861, «As comissões de 10$OOO e 5$OO, 

indevidamente percebida pela casa Vergueiro por cada colono adulto ou menor, por ela importada, até 

mesmo do, que estabelecera nas próprias fazendas, e, (o que há mais), dos mortos em viagem, carregando 

a respetiva capitação aos outros membros da família e resultando disso ficarem algumas famílias com 

acréscimo de 110$OOO com que não contavam» (AZAMBUJO, 1861: 78). 
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todo o território brasileiro em 1871. Outras nações seguiram o exemplo, como são os 

casos da Inglaterra, em 1875, e da França no ano seguinte (HORN, 2010: 6-7). 

No caso de Portugal, a partir dos finais da década de 30, a imprensa empenhou-se 

em denunciar as artimanhas dos engajadores e o que consideravam por “tráfico de 

escravatura branca”, todavia a antiga metrópole nunca baniu o engajamento de emigrantes 

para o Brasil, não obstante o aumento da vigilância e controle, a tentativa de canalização 

desses fluxos para outras parcelas do império, e a promulgação de leis que visavam 

aumentar a fiscalização dos contratos de locação, a melhoria das condições a bordo e 

penalização dos seus infratores, barrando regularmente com a legislação brasileira, que 

seguia orientações distintas.   

Neste contexto, a imagem externa do Brasil ficou severamente machucada na 

sequência de denúncias várias, gerando-se uma onda de impopularidade do país, 

resultando na diminuição significativa do fluxo migratório na década de 60. Ademais, 

refere Jorge Alves, até então as Companhias de Colonização haviam seguido o princípio 

da quantidade, movidas pelo lucro, descurando a qualidade, o que levou ao engajamento 

de artesãos e população citadina, desconhecedores do trabalho agrícola, pelo que não 

satisfaziam os propósitos da elite agrária brasileira. Como consequência, o sistema de 

parceria começa a ser posto de lado, «privilegiando os simples contratos de locação, 

individuais, numa utilização meramente salarial da mão-de-obra, mais fácil de dominar e 

com menos encargos, integrando-os nas fazendas organizadas, em rotinas de trabalho já 

organizadas» (ALVES, 1993: 153-154). 

O sonho de se tornarem proprietários e de enriquecerem desvanecia-se perante tal 

cenário negro, ainda para mais numa altura em que tinha sido publicada a lei n.º 601 de 

18 de setembro de 1850, conhecida por “Lei das Terras”, regulamentada a 30 de janeiro 

de 1854, pelo decreto n.º 1318, e que deu lugar à criação da Repartição Geral das Terras 

Públicas, órgão responsável pela delimitação, divisão e proteção das terras devolutas, a 

par da promoção da colonização nacional e estrangeira. Segundo o mesmo decreto, é 

definido o termo “terras devolutas”, abolida a entrega de lotes gratuitamente aos colonos, 

estabelecendo a compra como único condição para a posse da terra. Maria Teresa Petrone 

defende que, mais do que salvaguardar os interesses do Estado, a lei ia de encontro com 

as aspirações dos grandes proprietários, em plena ressaca do pós abolição do tráfico de 

escravos, uma vez que,  «embora assegurasse certos recursos para os programas de 

colonização, pode ser interpretada como resultado da pressão dos grandes proprietários 

monocultores de café, que [...] pretendiam drenar a corrente de imigrantes para as suas 
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fazendas, daí o interesse de que não mais se doasse terras para a criação de núcleos 

coloniais» (apud LOTTI, 2003 : 7-8). 

As terras passaram à condição de mercadoria e a criação de núcleos coloniais 

tornou-se prática corrente entre a elite agrária por meados da centúria do século XIX, um 

negócio altamente lucrativo, na medida em que adquiriam as terras a preços módicos48 e 

disponham de braçais europeus empenhados por contratos de locação de serviços. 

Segundo dados de Giron e Bergamaschi, entre 1850 e 1889 foram criadas 250 colónias 

no território Brasileiro, 197 das quais pertenciam a privados (78%), 50 ao império (19%) 

e apenas 3 estavam ligadas a províncias (1%) (PETRONE apud LOTTI, 2003: 9).  

A colónia de Santa Thereza é um dos muitos exemplos de colónias erguidas com 

capitais privados, situada no Estado do Maranhão, município de Cururupú, foi fundada 

com 140 colonos açorianos, liderados por António Correia de Mendonça Bettencourt, 

segundo o sistema de parceria (ÁVILA & MENDONÇA, 2002: 146). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Para uma ideia sobre o preço da “braça quadrada”, veja-se AZAMBUJO, 1861: 27.  



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II – DOS AÇORES PARA O 

BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

CAPÍTULO 3 –  A FUGA DAS GENTES: UMA CONSTANTE ESTRUTURAL 

NA SOCIEDADE AÇORIANA 

A emigração é uma constante estrutural na História de Portugal, assim o afirma 

Vitorino Magalhães Godinho (GODINHO, 1978). Ao longo da sua história, o arquipélago 

dos Açores foi das parcelas do território nacional que mais foi atingida por esta «constante 

estrutural». O ato de voltar costas aos «torrões de terra» – fazendo uso da feliz expressão 

de Vitorino Nemésio – assumiu uma continuidade na história das gentes açorianas, 

motivadas por necessidades e desejos particulares e coletivos que, por vezes, se fundiam 

com os intentos da Coroa.  

O povo açoriano é imigrante na sua constituição originária 49 e desde cedo se viu 

impelido a deixar as ilhas em busca de um futuro promissor, que não se vislumbrava no 

Arquipélago . No nosso entender, esta ideia fica, pois, clara no seguinte excerto: «Ainda 

a totalidade das ilhas não estava povoada e já as fontes documentavam a presença de 

açorianos nas praças marroquinas e na Índia, nos navios de navegadores e de 

exploradores, na difusão da fé cristã ou, simplesmente, como colonizadores e militares» 

(ROCHA & RODRIGUES, 2008: 246-247). 

 Desde o período do povoamento que as migrações marcaram a evolução 

demográfica e social do Arquipélago, numa escala regular, apesar de diversa, o que 

justifica o que a historiadora Sacuntala de Miranda apelidou por «ciclos de emigração» 

(MIRANDA, 1999). 

Maria Olimpia da Rocha Gil aponta a circulação perseverante dos homens e a 

posição híbrida dos Açores, na medida em que se assumiam como ponto de partidas e de 

chegadas, «Às ilhas se chegava, das ilhas se partia […]. Por processos diversos e em 

circunstâncias que variam necessariamente, os habitantes das ilhas procuravam rasgar o 

cerco do mar, encontrar novos horizontes ou refugiar-se em formas utópicas – a evasão» 

(apud CORDEIRO & MADEIRA, 2003: 99). 

Já no século XVII, Frei Diogo das Chagas50 refere-se a um hipotético dito de tom 

profético, que atribui ao infante D. Fernando, cujo essencial reproduzimos: «Ele como 

                                                           
49 Sobre o povoamento dos Açores, veja-se MENESES, 2008: 63-109. 

50 Frade franciscano, cronista e historiador. Nasceu em 1584, em Santa Cruz das Flores. Legou-nos a obra 

Espelho Cristalino, considerada uma das fontes indispensáveis no estudo da colonização dos Grupos 

Central e Ocidental dos Açores, a par da cobertura dos primeiros anos dos pós Restauração Portuguesa no 

Arquipélago. Para uma visão mais detalhada, veja-se MATOS, 2001. 
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profetizando disse os primeiros povoadores dessas Ilhas roçarão, e trabalharão, e seus 

filhos semearão, os netos venderão, e os demais descendentes fugirão delas o que assim 

acontece, conforme o que até aqui os tempos nos têm mostrado» (apud ROCHA et al., 

2005: 139). 

São vários os estudiosos que apontam a propensão dos açorianos para virarem 

costas às ilhas. Fazendo uma alusão à escala mundial, o geógrafo Russel King defende a 

existência de interações e inter-relações entre as ilhas e as migrações, na medida em que 

«As ilhas têm tradicionalmente mantido uma relação próxima com as migrações». 

Todavia, este deixa um alerta, pois «a natureza dessa relação e os tipos de migrações que 

daí têm advindo são uma consequência histórica do papel desempenhado pelas ilhas em 

cada momento» (KING, 2010: 28). 

A História das ilhas é indissociável das migrações, na medida em que as primeiras 

foram povoadas no contexto de fluxos migratórios e, «em quase todos os casos, 

posteriormente afetadas de forma profunda pelas migrações. As taxas e saldos migratórios 

são, no caso das ilhas – e especialmente no que diz respeito aos fluxos de saída e à 

emigração –, em geral mais elevados do que sucede nos países ou regiões ‘continentais’» 

(KING, 2010: 41-42). Se juntarmos a esta característica comum, o peso da sujeição à 

condição de «ilhas de plantação51», encontramos já um forte impulso às partidas, visto 

que a vulnerabilidade económica está-lhes associada, em resultado da reduzida 

diversificação da produção, e «Quando a economia destas ilhas colapsa, o resultado é a 

emigração em massa» (KING, 2010: 43). 

Propensão, necessidade, condições geográficas, relações históricas, laços 

familiares, intentos régios, uma amalgama de factos que resultou em partidas regulares, 

cujo destino preferencial desde cedo se assumiu como a colónia brasileira, posteriormente 

elevada à condição de nação independe.  

1. Determinantes, condicionalismos e motivações da emigração açoriana para 

o Brasil 

 A emigração açoriana enquadra-se no amplo movimento da expansão europeia em 

geral, e portuguesa em particular, conduzida para o Novo Mundo. Estima-se que no 

espaço de trezentos anos, isto é, entre 1500 e 1800, 2 a 3 milhões de europeus tenham 

                                                           
51 Por ilhas de plantação entenda-se o vínculo à metrópole com a incumbência de a abastecerem de um 

conjunto pouco diversificado de produtos/ matérias-primas.   
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partido rumo a outro continente, com especial preponderância para portugueses e 

espanhóis, responsáveis por elevados contributos na formação e constituição de novas 

sociedades (ROCHA, 2005: 113).  

De acordo com Paulo Matos e Paulo Sousa, remonta a finais do século XVI a 

prática de ocupação ultramarina com base na transferência de contingentes populacionais 

de lugares de povoamento mais antigos para os territórios de colonização mais recentes. 

Os investigadores destacam o papel dos Arquipélagos atlânticos «enquanto fronteiras do 

espaço de influência metropolitana», responsáveis pelo fornecimento de sucessivas levas 

de gentes para várias áreas do Brasil, que firmava a posição de principal destino da 

emigração transatlântica (MATOS & SOUSA, 2008: 537). 

 É recorrente em várias teorias migratórias o relevo atribuído às características dos 

territórios de origem e de destino. Aspetos de ordem económica surgem, geralmente, em 

primeiro plano, todavia Gilberta Rocha e Damião Rodrigues alertam para o risco das 

interpretações ligeiras e circunscritas, uma vez que «não devem ser negligenciados outros 

[aspetos], que configuram os contextos políticos nacionais e internacionais, 

principalmente visíveis em certos períodos históricos» (ROCHA & NUNES, 2008: 245). 

Neste sentido, tentaremos dissecar nas linhas que se seguem determinantes, motivações 

e condicionalismos recorrentes nas partidas de açorianos rumo à colónia brasileira.  

 Interesses de particulares, estimulados por projetos familiares, conjugados com 

intentos estatais, criaram as condições para a existência de um forte contingente 

populacional pronto a abraçar novas experiências de vida em destinos longínquos 

(CORDEIRO & MADEIRA, 2003: 100). No plano individual, torna-se por demais 

complexo apreender as motivações dos migrantes, uma vez que «muitos outros, nas 

mesmas condições, optaram pela permanência». Porém, analisando a situação num plano 

macro-histórico, avultam as estratégias particulares ou coletivas com vista a ultrapassar 

dificuldades de natureza socioeconómica. A partida afigurava-se como uma oportunidade 

de investir em novas realidades, «nem que essas se encontrassem muito distantes, no outro 

lado do Atlântico, como é o caso do Brasil. Outas razões baseiam-se sobretudo em 

objetivos políticos e militares dirigidos pela coroa» (RODRIGUES, 2008: 226).  Numa 

altura em que as travessias atlânticas eram demoradas, a posição geográfica assumia-se 

como um fator a considerar. Uma vez que estavam mais próximos do Brasil (e não só), a 

Coroa encarava os açorianos como agentes de colonização a considerável no processo de 

ocupação e defesa dos vastos territórios conquistados, uma vez que eram mais 
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rapidamente arregimentados e encaminhados para as novas zonas da expansão do império 

(MATOS & SOUSA, 2008:537). 

 Os movimentos migratórios açorianos são, geralmente, compreendidos coma uma 

resposta à necessidade de atenuar os desequilíbrios demográficos, a crises de subsistência 

(características de agriculturas com pouca produção, sujeitas a fatores climáticos) ou 

ainda a catástrofes naturais. A desigual distribuição da propriedade, a que se juntava a 

situação dos baldios incultos, assumem-se como problemas recorrentes (ÁVILA & 

MENDONÇA, 2002: 11-33). Contudo, Avelino de Meneses (MENESES, 2000), em 

estudos centrados no alistamento de casais para Santa Catarina, opera uma certa 

relativização de tais explicações, relevando o papel das autoridades reais, que: 

 

[…] através das suas necessidades de ocupação de territórios, sempre tiveram na 

promoção da emigração e da partida de recrutas. A emigração açoriana seria, assim, 

consequência quer de fatores de crise, quer do estímulo ocasional, mas decisivo, das 

instituições da coroa, havendo períodos em que ambos coincidiram e se auxiliaram 

mutuamente (MATOS & SOUSA, 2008:538). 

 

As evidências históricas veem demonstrando que foram, efetivamente, as 

solicitações por parte da Coroa no sentido de transferir açorianos para novos territórios, 

que abriram caminho a uma estreita ligação do Arquipélago com a emigração. Logo em 

1550, volvidos pouco mais do que cem anos desde os primórdios da humanização das 

primeiras ilhas e numa altura em que o termino do povoamento das ilhas das Flores e 

Corvo era uma realidade recente, eis que a Coroa incentiva o provedor das armadas, Pêro 

Anes do Canto, no sentido de recrutar açorianos para apoiarem na fundação de São 

Salvador da Bahia. Os custos com o transporte ficavam da responsabilidade do Estado, 

que prometia a conceção de terras como incentivo, estratégia que se viria a generalizar 

nos séculos XVII e XVIII (CORDEIRO & MADEIRA, 2003: 101; ROCHA & 

RODRIGUES, 2008: 246). 

 Pela pena do cronista açoriano Gaspar Frutuoso52, chega-nos novo testemunho 

sobre a emigração quinhentista, desta feita, promovida por um particular, Diogo 

                                                           
52 Historiador, sacerdote e humanista açoriano, nascido em 1522 em Ponta Delgada. Autor da obra 

Saudades da Terra, considerada até aos dias de hoje como um pilar da historiografia açoriana e da 

Macaronésia, na medida em que operou uma detalhada descrição de pendor geográfico e histórico dos 
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Fernandes Faleiro, no ano1579, que persuadiu os «que se quisessem sair daquela miséria 

e se fossem para o Brasil, para o que gastou eles, provendo-os de todo o necessário para 

a sua embarcação, duzentos mil reis […]» (apud CORDEIRO & MADEIRA, 2003: 101). 

Não obstante a  conjugação de interesses régios alavancados pelo envolvimento 

de particulares , os fluxos migratórios registados no decorrer do século XVI foram 

reduzidos, fruto da ainda fraca expressão populacional do Arquipélago53 . No século 

XVII, intensificaram-se as movimentações, quase sempre organizadas pelo poder central, 

seguindo desígnios colonizadores e de contribuição militar, de modo a assegurar as 

prerrogativas lusos na colónia brasileira, sendo sobretudo para o Pará e Maranhão que se 

dirigiam os “casais das ilhas” neste período, em face da importância estratégica e 

económica da foz da bacia do Amazonas (ROCHA & RODRIGUES, 2008: 247.)  

Com efeito, a primeira leva de “casais54” terá chegado ao Maranhão a 11 de abril 

de 1619, na sequência da proposta de Jorge de Lemnos de Bettencourt que arquitetava a 

introdução de 200 casais açorianos no Pará e que, por força das circunstâncias acabariam 

por chegar a outro território. Em 1628, outros 200 casais aguardavam por navios que os 

transportassem para o Maranhão e Pará. Nova leva, a 23 de abril 1649, extraída das Ilhas 

do Grupo Oriental, segui para o Maranhão, contando-se 52 casais, que correspondiam a 

365 indivíduos (CORDEIRO & MADEIRA, 2003: 101-102). 

 Para além do alistamento de colonos açorianos, importa frisar que o as ilhas 

serviram de «reservatório de homens para serviço militar». Os recrutamentos militares 

foram uma constante e são tidos como um entrave à concretização de projetos familiares, 

nomeadamente a emigração. No que concerne a valores globais relativos ao século XVII: 

 

A documentação já analisada permite apontar para uma corrente considerável, entre 5 000 

e 6 000 indivíduos. Constituíam essencialmente os ‘casais das ilhas’ […].  Se 

                                                           
Arquipélagos dos Açores, Madeira e Canárias, sem esquecer Cabo Verde e outras regiões atlânticas.  Com 

maior detalhe, veja-se ARRUDA, 2002. 

53 Em finais do século, tinha sensivelmente 65 mil habitantes. Dados extraídos de ÁVILA & MENDONÇA, 

2003:111 e ROCHA & RODRIGUES, 2008:247.  

54 «Estimamos, para este período [primeira metade do século XVII], que o casal correspondesse a 5 

indivíduos. O caso de Santa Maria e S. Miguel, em 1649, em que 52 casais correspondiam a 365 pessoas 

deixa--nos, no entanto, um índice de casal=7 pessoas. Para este cálculo partimos também do princípio de 

que a população açoriana era constituída por cerca de 100 000 indivíduos» (CORDEIRO & MADEIRA, 

2003: 104).  
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acrescentarmos, entretanto, a estes números os de alguns recrutamentos militares, ficamos 

com a noção de que, no século XVII, o contributo açoriano assumiu uma relevância 

especial na afirmação do Brasil colonial. Por exemplo, entre 1637 e 1645, assistiu-se à 

saída de mais de 2 600 recrutas, homens jovens em idade casadoira e indispensáveis para 

o amanho das terras. Saliente-se que muitos destes homens, pelo tempo que dispensavam 

ao serviço militar, acabaram por se estabelecer no Brasil sendo, por isso, insignificantes 

os movimentos de retorno (ROCHA et al.,2005:114-115). 

 

Há consenso quanto à retração das saídas para a primeira metade do século XVIII, 

na medida em que não é conhecida documentação passível de revogar este período 

decrescente. Ademais, a lei de 20 de março de 1720 apresenta-se como um entrave, visto 

que exigia a apresentação de uma justificação documental a todos quantos se 

pretendessem deslocar para fora do reino. Todavia, no decorrer da primeira metade da 

centúria, a Coroa continuava a apoiar e a organizar a saída de casais açorianos, 

paradoxalmente à lei que havia sido promulgada, o que deve ser lido à luz dos interesses 

régios de humanização, exploração e defesa das regiões de fronteira da região Sul, 

nomeadamente Sacramento, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a Norte, Maranhão e 

Pará.  

Por meados de setecentos, as saídas intensificaram-se, na sequência de um pedido 

dos açorianos dirigido ao rei, em 1746, para que retirasse os entraves às saídas e lhes 

facilitasse o acesso aos sertões brasileiros «que se achavam desertos» porque a situação 

no Arquipélago era insustentável e «uma grande multidão de povo que nelas [ilhas] se 

acha sem emprego». (ROCHA et al., 2005: 116). A questão do desemprego é recorrente 

século após século, funcionamento como um dos principais, senão mesmo o principal, 

fator expulsivo.  

Foi o inicio de um dos períodos de maior fervor colonizador, que contribuiu para 

efetivar a soberania nacional em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 1758, a Coroa 

voltou a adotar uma matriz restritiva, assente no argumento de falta de mão de obra e   

materializada na lei de 4 de julho de 1758, que proibia a saída de qualquer indivíduo sem 

ter em sua posse passaporte, cuja aplicação se cingiu, aos Açores e Madeira, ao passo que 

só foram seguidas políticas análogas para controlar as movimentações internar e externas 

dos contingentes reinóis, em junho de 1760 (ALVES, 1993: 106-207). 

Assiste-se a mudanças na orientação da Coroa, resultando na queda acentuada do 

fluxo emigratório, comparativamente com o período auge, compreendido entre 1747 e 
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1753. Em contraciclo com a emigração colonizadora, acentuaram-se os recrutamentos 

militares, face à necessidade de aumentar os contingentes militares portugueses com vista 

à derrota dos espanhóis na luta que travavam na região platina (MATOS & SOUSA, 2008: 

543-544). Paralelamente, desenvolveu-se uma onda de emigração clandestina sem 

precedentes que, embora não haja suporte quantitativo que a suporte, prevê-se que em 

alguns períodos tenha superado a emigração oficial. O recrutamento militar era um dos 

fatores que mais incitava à partida pela via da clandestinidade, inclusive, entre 1766 e 

1798, o Arquipélago contribuiu com um número superior de homens de armas, 3815, do 

que de emigrantes colonizadores (MATOS & SOUSA, 2008: 545). 

Nos alvores da centúria de oitocentos foram tomadas providências no sentido de 

retomar a emigração de casais, patrocinada pela Coroa. Consta que o governador interino 

das ilhas do Fail e do Pico terá conseguido alistar 58 casais, destinados a engrossar um 

novo núcleo populacional na capitania, embora só 28 terão partido. (ÁVILA & 

MENDONÇA, 2002: 85).  

Após a deslocação da família real e da corte para o Brasil, na sequência das 

Invasões Francesas, assistimos a uma relativa revitalização do propósito de condução de 

uma emigração colonizadora. De referir que era a própria Coroa que instava as 

autoridades no sentido de facilitarem a partida de “casais” açorianos, vislumbrados como 

importantes no povoamento de novas regiões e no apoio à criação de outros aglomerados 

populacionais, embora sem grandes efeitos práticos. Efetivamente, a emigração de casais, 

acarinhada, patrocinada e sustentada pelo Estado, entrava num processo de decadência, 

confirmado pela Revolução Liberal de 1820 e pela elevação do Brasil a nação 

independente (MENDONÇA & ÁVILA: 2002: 87). 

2. Independência Brasileira e nova ordem liberal 

 Os anos vinte do século XIX marcam um período de viragem na História de 

Portugal e do Brasil. A revolução liberal de 24 de agosto de 1820 deitou por terra a 

monarquia absoluta, facto histórico que está intimamente associada à independência do 

Brasil, proclamada a 7 de setembro de 1822 pelo Grito do Ipiranga do príncipe regente 

D. Pedro. No que concerne à emigração para aquele país, é interrompida a política de 

colonização patrocinada pela Coroa lusa. Todavia, o objetivo de preencher os vazios 

populacionais perseguido por D. João VI é continuando pelo Imperador D. Pedro I, 

recorrendo a suíços e alemães, como já vinha fazendo o seu pai desde 1818, ano da 

fundação da colónia Nova Friburgo.  
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 Do Brasil chegavam ao continente português e às ilhas relatos de perseguições, 

ataques e motins contra os portugueses, em resultado de um sentimento de anti- 

lusitanismo generalizado. A 19 de julho de 1851, o Açoriano Oriental partilhava o 

seguinte relato proveniente do exterior: 

 

Recebemos algumas series de jornais brasileiros, em algum dos quais vemos 

continuarem-se cada vez mais insolentes as injurias e diatribes contra os portugueses. Não 

sabemos o que têm feito os agentes diplomáticos portugueses, residentes no Brasil: não 

sabemos se eles têm procurado tornar responsáveis perante a lei aqueles instigadores 

bárbaros, que pretendem retroceder aos tempos em que o Brasil não era senão percorrido 

por hordas de selvagens, aqueles assoladores das iras do povo brasileiro contra seus 

irmãos […]. Somos ali tratados como escravos brancos; e como escravos vivem na terra, 

que seus avós desbravaram, muitos portugueses vítimas de nossas misérias e nossas 

dissensões55.  

 

A economia brasileira vivia tempos difíceis, ora vejamos que findas as complexas 

negociações diplomáticas entre 1822-1825, é assinado o Tratado de Paz e Aliança, a 29 

de agosto de 1825, segundo o qual Portugal reconhece a independência da antiga colónia. 

Anexo ao tratado ficou acordado o montante a pagar pela recém-fundada nação brasileira 

à antiga metrópole, como indeminização a Portugal pela perda do Brasil. De acordo com 

o artigo 1.º da Convenção Adicional, cabia ao Brasil pagar até um limite de «2 milhões 

de libras esterlinas». Para esse efeito, o Brasil «toma […] sobre o Tesouro […] o 

empréstimo que Portugal tem contraído em Londres […] de mil oitocentos e vinte e três, 

pagando o restante para perfazer os sobreditos dois milhões» (AMORIM, 2016: 141).  

Os anos posterioras à independência do Brasil são marcados pelo esfriar das 

ligações à antiga colónia, e para tal terá contribuído a fragilização das relações 

diplomáticas (ÁVILA & MENDONÇA, 2002: 103-104). Não obstante, na década de 30 

vamos assistir à afirmação da emigração espontânea e regular dos Açores para o Brasil, 

na sequência da consolidação do Estado brasileiro, como resposta à orientação brasileira 

de “cativação” de europeus.  

É no período subsequente à Convenção de Évora-Monte que podemos falar, 

verdadeiramente, do fenómeno migratório luso para o Brasil, com a significância que na 

atualidade lhe é conferido, isto é, a saída regular de navios carregando emigrantes 

                                                           
55 Açoriano Oriental, n.º 859, 19 de julho de 1851. 
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espontâneos, desde logo consideráveis fluxos de emigração política, em consequência da 

derrota dos miguelistas no confronto civil. 

Por meados da década de 30, face à reduzida exequibilidade e acesa contestação 

pela perda de autonomia concelhia que acarretava o Decreto n.º 23, de 16 de maio de 

1832, cuja autoria se deve a Mouzinho da Silveira, foi revogado em 1835 e substituído 

pela Carta de Lei de 25 de abril do mesmo ano, que instituiu um novo modelo 

administrativo, que ia de encontro aos anseios dos afetos à causa liberal e fieis defensores 

de D. Pedro IV, em consonância com os interesses da filha D. Maria Pia. Nesta linha 

ideológica estabeleceu-se a divisão administrativa do País em distritos e Concelhos e o 

Decreto de 18 de julho de 1835 veio instituir um novo sistema administrativo, 

acrescentando à divisão por Distritos e Concelhos, consagrada pela Carta de Lei de 25 de 

abril, o parcelamento por freguesias, representados respetivamente, pelo Governador 

Civil, um Administrador do Concelho e o Comissário da Paróquia.  No que aos Açores 

diz respeito, e de acordo com o artigo 46, n.º 1, do decreto de 18 de julho de 1835, cabia 

ao governador civil «dar passaportes para fora do Reino, pelos portos do mar», atribuição 

que até à data se mantinha apanágio do Capitão General, autoridade sediada em Angra, 

figura que surgiu na sequência da criação da Capitania Geral dos Açores, em 1766, pela 

mão do Marquês de Pombal na demanda pela centralização do poder (SILVA, 2010: 336). 

Como refere a demógrafa Gilberta Rocha:  

Foi somente com a estabilização administrativa e com a própria divisão administrativa do 

reino, já na década de trinta, que se regularizou a concessão de passaportes. Os 

governadores civis passavam a deter a capacidade de controle da emigração nas suas 

jurisdições, cabendo-lhes a eles a possibilidade de concessão de passaportes. Foi 

sensivelmente a partir desta altura que recomeçou a emigração para o Brasil (ROCHA, 

2005: 122). 

 

Portugal mergulhava numa profunda crise económica, inflamada pelo confronto 

entre os afetos a à carta constitucional e os absolutistas, que em muito contribuiu para 

agudizar a situação depressiva que se vivia no país. Em situação oposta, encontrava-se a 

antiga colónia lusa, que havia resistido aos primeiros anos pós Grito do Ipiranga, 

marcados por uma vigorosa instabilidade social, galopante inflação e desconfiança 

generalizada. Registou-se uma considerável pacificação política com a regência, que 

permitiu aos executivos quedarem-se sobre inquietudes de natureza socioeconómica, 
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deste logo a necessária substituição dos cativos africanos por mão de obra europeia, pois, 

como apresenta Laurentino Gomes:   

 

No ano da sua independência, o Brasil tinha, de facto, tudo para não resultar. De cada três 

brasileiros, dois eram escravos, negros forros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma 

população pobre e carente de tudo, que vivia à margem de qualquer oportunidade numa 

economia agrária e rudimentar, dominada pelo latifundiário e pelo tráfico negreiro. O 

medo de uma rebelião dos cativos assombrava a minoria branca (GOMES, 2010: 17). 

 

A necessidade de (re)equilibrar demograficamente as raças ganhou maior 

expressão na sequência do Levante dos Malês56, iniciado nos alvores de 1835. A pressão 

britânica, no sentido de extinção do tráfico negreiro, em concomitância com rebeliões 

negras, incitou ao aceleramento da demanda por braçais europeus, traduzida numa 

legislação imigratória de caráter atrativo e na oferta de condições apelativas aos 

“importadores de colonos”. 

Com a nova ordem liberal emerge um novo paradigma, a emigração espontânea57  

empreendida de acordo com interesses e vontades particulares e familiares, almejando o 

“El Dorado brasileiro”, em contraponto com a situação de carestia em que viviam no 

Arquipélago. Estavam reunidas as condições base para ligarem os ilhéus ao Brasil, isto é, 

de um lado do Atlântico assiste-se à necessidade de introduzir europeus face ao elevado 

desequilíbrio racial, à necessidade de povoar regiões e à intermitente ameaça da abolição 

do tráfico de escravos, ao passo que os açorianos estavam disponíveis58 para embarcar 

para a antiga colónia. 

                                                           
56 O confronto deflagrou na Bahia. Os africanos sublevados eram, na sua maioria, afetos ao islamismo e 

pugnavam contra duas pesadas heranças do sistema colonial português, desde logo a prática da escravatura 

e a intolerância religiosa. Sobre este conflito, veja-se REIS, 1986. 

57 De acordo com o ponto 5 do artigo n.º 145 da Carta Constitucional de 1826, «qualquer pode conservar-

se, ou sair do Reino, como lhe convenha, levando consigo os seus bens; guardados os Regulamentos 

policiais, e salvo o prejuízo de terceiro». 

58 «Mas, parece não haver lugar para dúvida de que o atraso e as dificuldades da economia insular, a 

precariedade do emprego, a desigual repartição da terra e, em especial, a endémica escassez de recursos 

constituíam os aspetos estruturais e mais prementes que impeliam muitos açorianos à emigração» (SILVA, 

2002: 351).  
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 A inexistência ou insuficiência de estruturas socioeconómicas , a par de algum 

crescimento populacional59e da centenária  fuga ao recrutamento militar funcionavam 

como alavancas na altura de voltar costas à ilha, legalmente ou debaixo da 

clandestinidade. Todavia, o êxodo insular oitocentista não foi apanágio dos Açores, 

inserindo-se antes numa tendência europeia e mundial, que levaria a uma circulação 

populacional de tal dimensão, falando-se inclusive de um processo de «europeização do 

Mundo» (SILVA, 2002: 348). 

 Miriam Halpern Pereira põe em evidência a relação entre abolição do tráfico (ou 

eminência de) e emigração massiva com destino ao Brasil: 

É do conhecimento geral que foi a escravatura que viabilizou o desenvolvimento da 

América no período colonial […]. Regra geral omite-se que foi a presença massiva de 

escravos que determinou a reduzida dimensão da emigração europeia e o seu forte 

controlo. No período que nos interessa aqui, a coincidência da crise económica europeia 

com a crise de mão-de-obra provocada iniciada com o cessar do tráfego negreiro fez a 

“felicidade” de ambos os lados do Atlântico […]. Escravatura e emigração raramente são 

abordados em conjunto, como fases sequenciais do mesmo processo de desenvolvimento 

das Américas (PEREIRA, 2009: 42). 

 

 Por meados da década de 30 do século XIX, findo o recrutamento dirigido pelo 

Estado brasileiro com vista à criação de núcleos populacionais, são os particulares, 

especialmente os traficantes de escravos que: 

[…] perante as ameaças de fim do tráfico, abriram uma nova vertente do negócio, 

transportar colonos, por sua conta e risco, que eram depois contratados à chegada pelos 

fazendeiros em leilões similares aos dos escravos e de quem recebiam os pagamentos 

referentes ao serviço de recrutamento e transporte, custos que, por sua vez, iriam onerar 

as contas correntes com os colonos contratados, suscitando a questão da escravatura 

branca, pelas similitudes e convergências com a escravatura tradicional (ALVES, 2018: 

71). 

 A afirmação desse “negócio da imigração” camuflava-se sob a forma de 

companhias de colonização, que mais não eram do que a à afirmação dos intentos da elite 

agrária brasileira em matéria de abastecimento de braçais, numa altura em que o tráfico 

                                                           
59 Sobre o crescimento populacional registado no Arquipélago ao longo do século XIX, veja-se SILVA & 

MATOS, 2008: 83-87. 
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de africanos começava a ficar comprometido, salvaguardando os traficantes os seus lucros 

através da conversão ao novo “comércio”. Por essa altura, os Açores tornam-se palco 

preferencial de abastecimento dos navios empregues no “novo tráfico”. As condições da 

viagem, os vínculos aos patrões, a equiparação a “mercadoria transacionável”, o estado 

de servidão temporária e a alegada inoperância das entidades consulares portuguesas no 

Brasil gerou uma onda de agitação e de denúncia na opinião pública e publicada, bem 

como nos debates parlamentares daquilo a que Herculano apelidou de “escravatura 

branca”60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 “A Emigração para o Brasil”. Diário do Governo, n.º 12, de 13 de janeiro de 1838. 
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CAPÍTULO 4 – OS AÇORES E O NEGÓCIO DO ENGAJAMENTO DE 

COLONOS 

 

Fui tentar a sorte nos Brasis distantes. 

Onde a terra queima sob um sol fecundo. 

Pobre fui tão longe, quase ao fim do mundo. 

E triste regresso, pobre como dantes61. 

 

1. Os Açores e o abastecimento populacional do Brasil 

A emigração espontânea  dos Açores para o Brasil é uma realidade do século XIX, 

devendo ser analisada à luz de uma relação de continuidade para com um processo cujas 

raízes remontam ao século XVI, ainda que com características diferentes, isto é, a 

passagem de uma corrente migratória de natureza colonial, determinada por decisões da 

Coroa portuguesa, ao processo emigratório iniciado no período decorrente entre o Grito 

do Ipiranga e a consolidação do Liberalismo em Portugal, quando se instalam as 

condições necessárias para a afirmação de um ciclo de emigração livre e espontânea 

,mormente individual, em contraponto com a corrente dos “casais das ilhas”, que vigorou 

até ao final do século XVIII e alvores do XIX. 

Por meados da década de 30 de oitocentos, pós trinfo liberal, inicia-se um intenso e 

contínuo movimento, de tendência crescente,  de “fuga de gentes” dos Açores rumo ao 

Brasil, evidenciada nos registos de passaportes62, responsabilidade dos Governadores 

Civis63, por decreto de 18 de julho de 1835. Não obstante as consequências da separação 

face à Coroa portuguesa, o Brasil continuou a ser o destino de eleição dos açorianos, que 

                                                           
61 Canção do Emigrante. Letra do jornalista micaelense José Barbosa., música do Prof. micaelense, Ilídio 

Andrade. Estreada no São Ideal, de Ponta Delgada, a 16 de outubro de 1931 e reposta no Teatro Micaelense 

em outubro de 1956, VASCONCELES, 1959: n.p. 

62 Sobre a análise dos registos de passaportes emitidos nos Distritos de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo 

e Horta, durante a primeira metade da centúria, veja-se SILVA, 2009:381-399 e SILVA, 2010: 335-346. 

Relativamente à segunda metade da centúria, consultar ÁVILA & MENDONÇA, 2002.  

63 Para além de serem os responsáveis pela emissão dos passaportes, cabia-lhes, de igual modo, o combate 

à emigração clandestina.  
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deixa de estar sob a dependência de propósitos colonizadores definidos pela Coroa, dando 

lugar a propósitos, projetos, interesses e vontades particulares ou familiares, acalentados 

pela presença de um familiar radicado no país e pela comunhão da língua, religião e 

costumes comuns (ÁVILA & MENDONÇA, 2002: 104). 

Na teia das partidas e chegadas, importa salientar a posição dos Açores enquanto 

polo expulsivo, ao passo que o Brasil se assume como um destino atrativo para os que 

pensavam enveredar pela aventura da travessia atlântica. As principais causas apontadas 

para os açorianos voltarem costas à terra natal prendem-se com razões de ordem 

económica e psicológica, evidenciadas nas respostas dos governadores civis dos três 

distritos açorianos, quando questionados sobre as causas explicativas da emigração na sua 

área de administração, pela portaria de 7 de julho de 1843, publicada na sequência de um 

requerimento apresentado por Sá da Bandeira e aprovado na Câmara dos Pares a 28 de 

junho de 1843 (SOUSA, 2010: 275). 

O recrutamento militar64 era encarado como um “pesado castigo” para jovens que 

nunca tinham pegado numa arma. Assim, e face à facilidade de arranjar forma de chegar 

ao Brasil, a emigração afigurava-se como uma alternativa para muitos açorianos em idade 

elegível para serem recrutados, e sem capacidade para pagarem a verba que os isentava 

do serviço. A fuga operava-se em dois cenários, isto é, por um lado temos os que partiam 

clandestinamente, amedrontados com a probabilidade de terem de cumprir serviço 

militar, ao passo que se intensificam as partidas de menores de 14 anos – idade a partir 

da qual passavam a estar sujeitos ao serviço militar –, para evitarem o cumprimento das 

obrigações militares.  Para o efeito, «A reforma da lei do recrutamento deve, portanto, 

evitar este incentivo da emigração dos menores» (Primeiro Inquerito Parlamentar sobre 

a Emigração Portugueza,1873: 60). Como refere Jorge Alves, a capacidade para comprar 

uma possível substituição em caso de ser sorteado, bem como a apresentação de um 

fiador, não estava ao alcance dos mais desfavorecidos economicamente (ALVES, 1994: 

162).  

O vinculo às terras obstava os projetos de uma camada da população que, tendo 

capacidade financeira para adquirir os terrenos, via barrados os projetos nos centenários 

vínculos. Na outra margem do Atlântico, as terras eram abundantes, férteis e de fácil 

acesso, uma vez que o objetivo do Estado Brasileiro passava por colonizar parcelas 

                                                           
64 Ver o Anexo 1, onde constam dados referentes ao número de recrutas por cada um dos Distritos 

Administrativos açorianos, e a participação efetiva no contributo.   
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territoriais despovoadas ou ao completo abandono. Alias, uma das medidas apontadas 

para travar a partida da população era, precisamente, «tornar os indivíduos proprietários». 

O espírito de aventura, a liberdade conferida pela vivência nas ilhas rodeadas por 

mar e o instinto natural de conhecer para partir à descoberta de novos territórios são 

associados aos emigrantes açorianos que: 

[…] quando impelidos pela falta de recursos não hesitam em ir promove-los em regiões 

que imperfeitamente conhecem, e de que porventura somente fazem uma falsa ideia pela 

pintura que lhes fazem delas pessoas interessadas, não em lhes promover um aumento de 

bem-estar, mas em promover o seu próprio à custa das pessoas que não duvidam iludir, e 

são a matéria prima da sua vil indústria (Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a 

Emigração Portugueza,1873: 75). 

Durante décadas a premissa do espírito de aventura, como razão de primeira 

ordem para o elevado fluxo migratório açoriano, foi seguida pelos órgãos de poder. A 

esse respeito, atentemos na explanação do da Junta Geral de Angra do Heroísmo, em 

resposta ao requerimento de Sá da Bandeira de 1843 na Câmara dos Pares que, entre 

outras questões, os governadores civis sobre as «causas explicativas da emigração em 

casa distrito». Para o efeito, considerava a Junta Geral de Angra que, em primeiro lugar, 

sobressaía «o génio vivo, empreendedor», «volante dos povos que habitam nas praias do 

mar», aliado ao «instinto natural» de procurarem novas paragens, a que se juntava a 

prática secular e, «igualmente natural, de melhorar a sorte». A pobreza era encarada como 

um fator secundário, uma vez que, segundo aquele órgão distrital, assolava um número 

muito reduzido de família, pois o grosso dos emigrantes eram «mancebos bem-

educados», rapazes do campo e gente em idade adulta (apud SOUSA,2010: 279). 

Não obstante a tese seguida pelo Estado e pela Junta Geral de Angra da 

predominância do espírito de aventura , era, na verdade, a miséria fundida com as 

“facilidades de transporte”65 oferecidas pelas Companhias de Colonização que maior peso 

assumia na hora de partir, porque um incauto que não tem do que comer, não hesita em 

deixar tudo (o que não tem) e partir rumo ao desconhecido, acalentado pelas vis 

promessas dos engajadores: 

                                                           
65 O sistema de locação de serviços seguido pelas Companhias de Colonização, inspirado no modelo anglo-

saxónio dos indentured servants, veio trazer a possibilidade de deslocação a uma parcela da população 

depauperada e incapaz de pagar a passagem, daí que sejam os grandes alvos do sistema.  
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O povo dos Açores é um povo essencialmente agrícola e laborioso; mas há falta de 

trabalho para muitos braços, para muitas inteligências, falta de meios para muita gente 

que não tem de que viva! Os especuladores aproveitam todas as circunstâncias, seduzem 

os pobres mancebos com esperanças e imaginárias riquezas, metendo-nos a bordo, e 

depois de lá chegarem vendem-nos por tanto tempo quanto é preciso para se pagarem das 

passagens e mais despesas, e aí ficam os nossos irmãos mais escravizados que os próprios 

escravos!66   

Às causas elencados podemos acrescentar fatores de segunda ordem, 

nomeadamente a miséria semeada por maus anos agrícolas, o atraso agrícola e industrial, 

a que se juntava a escassez de estradas, catástrofes naturais, e a esperança de seguir as 

pisadas de um parente ou de um conhecido que partiu pobre e rumou à terra natal 

endinheirado. Em suma, um verdadeiro desajuste estrutural, agravado pela incapacidade 

de adaptação do Arquipélago aos novos tempos e exigências. 

Nesta corrente emigratória oitocentista, embarcaram homens e mulheres, rapazes 

e raparigas, letrados e analfabetos que «Se o passaporte, o meio de transporte e o local de 

destino os uniformizam, as motivações que impelem os portugueses a emigrar para o 

Brasil são tão plurais e complexas como a sua idade, naturalidade, estado civil, formação, 

nível social, etc» (SOUSA, 2009: 13-14). 

Efetivamente, vista de perto, ilha a ilha, a emigração açoriana oitocentista não se 

rege por um padrão, desde logo no tocante ao tipo social do emigrante, com os 

camponeses a ocuparem a base da pirâmide social, seguindo-se uma posição intermédia 

engrossada por lojistas, caixeiros e pequenos comerciantes, encontrando-se no topo da 

escala uma minoria de letrados e bacharéis (RILEY, 2003: 148).  

Igualmente dispares foram os resultados colhidos da aventura atlântica, uma vez 

que aos casos de sucesso, às remessas enviadas para as ilhas e ao regresso de “brasileiros 

de torna viagem” endinheirados, juntava-se o escândalo da “escravatura branca”, de que 

eram alvos os miseráveis braçais açorianos, desprovidos de esperança quando tocados 

pela realidade do tão apregoado El Dorado brasileiro, confinados ao trabalho, longe das 

ilhas, do aporto familiar.  

Logo em 1837, o Açoriano Oriental67 informava da chegada a São Miguel de 

indivíduos que haviam partido para o Rio de Janeiro «engordados pela esperança 

                                                           
66 Açoriano Oriental, n.º 842, 22 de março de 1851. 

67 Açoriano Oriental, n.º 127,23 de setembro de 1837.  
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fantástica de felicidade» e que, confrontados com a dura realidade, «tiveram por melhor 

voltar à sua pátria, e muitas centenas deles o fariam também se os desastrosos contratos, 

em que os engajaram, e a falta de meios para se  transportarem para aqui, lhe fossem não 

fossem de um invencível obstáculo para a sua vida». Nesse mesmo ano, já os 

parlamentares portugueses se debruçavam sobre o engajamento de açorianos, destacando-

se por esta altura nomes como o de Costa Cabral que, na sessão de 18 de março, apresenta 

os elementos expulsivos presentes nos Açores, em contraponto com o cenário pintado 

«por essas sociedades, ou companhias, que não podendo fazer escravatura negra nas 

costas d’Africa, a vem hoje fazer branca nos Açores»68. 

2. O engajamento de colonos nos Açores  

O principio colonizador de doação de terras devolutas, de pagamento da viagem 

e de fornecimento de meios materiais e animais para os trabalhos agrícolas, seguindo nos 

anos 20 pela Coroa, não resistiu perante o jogo de interesses dos fazendeiros e dos 

traficantes, que se empregam na angariação de colonos para substituição direta dos 

negros, de modo a resolver a carestia de mão de obra, nomeadamente nas explorações de 

café, que começavam a vingar na região Sul, mormente em São Paulo. O Estado cede 

lugar às empresas de colonização que, «numa clara reciclagem da atividade do tráfico 

negreiro e em conluio com fazendeiros, procuravam assegurar mão-de-obra, 

particularmente nos momentos em que os navios ingleses se tornassem mais 

impertinentes com o tráfico de escravos» (ALVES, 1993: 148). 

O arquipélago dos Açores foi particularmente tocado pela atuação de companhias 

de colonização e pela presença constante de engajadores, empregues no recrutamento de 

braçais açorianos, desde os anos 30 do século XIX. As empresas de colonização 

empregues neste “negócio” recebiam incentivos estatais e isenções e, inclusive, em 

alguns casos, laboravam diretamente para executivos federais69.Estamos a falar de um 

negócio altamente lucrativo, cujo sucesso dependia da articulação de uma vasta rede de 

agentes, que «bloqueava em grande medida a aplicação da legislação» que visava a 

repressão do engajamento e a proteção dos emigrantes. Os capitães dos navios, 

                                                           
68 Diário das Cortes Gerais, n.º 48, 18 de março de 1837, p.71. 

69 A título de exemplo, no mapa de Despesa Geral da Secretaria de Estado e Repartições Anexas para o 

exercício de 1856-1857, consta o valor de 300,000,000 réis destinados ao engajamento e recrutamento, 

Coleção das Leis do Imperio do Brasil de 1855, Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1856, pp. 40-41. 
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“banqueiros do mar” eram uma figura central no negócio do engajamento de colonos, na 

medida em que abriam crédito aos colonos que, na impossibilidade de pagarem em terra 

o valor da passagem, eram “leiloados” os serviços dos braçais à chegada ao destino, ainda 

a bordo, onde «alguns Capitães e Mestre de embarcações têm procurado iludir a 

disposições das citadas portarias, com o escândalo de reterem os passageiros a bordo 

quando chegam a qualquer porto daquele Império, até contratarem os seus serviços para 

serem assim indemnizados da passagem, que devia ser pago no porto da saída»70. 

Como aponta Miriam Halpern Pereira, tratava-se de uma teia de recrutamento 

assente num acordo tácito, que «principiando no pároco e no regedor se estendia aos 

governadores civis e tinha colaboração das autoridades consulares brasileiras […] 

possibilitava a aquisição da documentação falsificada que encobria a ilegalidade da 

emigração» (PEREIRA, 2002: 29 e 34).  

A 11 de fevereiro de 1837, um correspondente de O Angrense, que assinava por 

“O indagador”, denunciava a conivência das autoridades terceirenses para com a atuação 

dos engajadores, referindo-se em concreto ao Tenente da Marinha, Sr. F.C. Martins, 

encarregado da polícia do porto da Praia da Vitória, a quem acusa de deixarem partir dois 

açorianos na Escuna Inglesa Lords of Isles, sem que os mesmos estivessem munidos de 

passaporte, apontando como justificação provável para esse incumprimento de funções o 

facto de «beberem pela mesma tigela»71.  

Os engajadores aliciavam os populares com garantias de fortuna fácil, fazendo uso 

das palavras de Herculano72: 

[…] pintam-lhes esses agentes o Brasil como o Eldorado, onde para achar ouro não há 

mais do que tocar naquelas praias abençoadas […] que resultado se tira de dizer a homens 

que veem na Pátria um prospeto de miséria, ‘vós arriscai-vos a ser miseráveis na vossa 

emigração?’ Ao menos, dirão eles, essa desventura é incerta, e podemos lá ser felizes, 

quando aqui temos quási a certeza de nunca o ser. 

 

A maior proximidade face ao Brasil, «muito proximamente equidistantes dos 

continentes do Velho e do Novo, estas ilhas que são um ponto por assim dizer forçado 

nas derrotas da navegação que se faz entre os dois» (Primeiro Inquerito Parlamentar 

                                                           
70 “Ministério da Marinha e Ultramar”. Açoriano Oriental, n.º 417, 15 de abril de 1843. 

71 O Angrense, n.º 21, 11 de fevereiro de 1837. 

72 “A Emigração para o Brasil”. Diário do Governo, n.º 12, 13 de janeiro de 1838. 
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sobre a Emigração Portugueza,1873:74), a facilidade em promover as partidas 

clandestinas naqueles “torrões de terra” rodeados de mar, a inerte fiscalização e a 

permanência de uma conjuntura social e económica propícia às partidas funcionavam 

como elementos impulsionadores da afirmação a difusão do engajamento de colonos nas 

ilhas dos Açores.  

As condições de viagem, os vínculos aos patrões, a equiparação a “mercadoria 

transacionável”, o estado de servidão temporária e a alegada inoperância das entidades 

consulares portuguesas no Brasil gerou uma onda de agitação e de denúncia na opinião 

pública e publicada, bem como nos debates parlamentares daquilo a que Herculano 

chamou de “escravatura branca”73. A expressão “escravatura branca” encontra 

representação na realidade social brasileira, nas duras condições a que ficavam sujeitos 

os colonos, desde logo as péssimas condições a bordo, a que se juntavam os enganos74 e 

o enviesamento dos contratos de locação de serviços que os embrenhavam numa condição 

de servidão temporária e que em muitos casos tinham por fim a morte, a que se juntavam 

as semelhanças com o tráfico de escravos, e que mais adiante analisaremos. 

A 16 de maio de 183575 já o Governo alertava os perfeitos dos Açore sobre a 

presença de: 

 […] diferentes especuladores, e até Sociedades Estrangeiras […] que se empregam em 

promover a emigração de habitantes das Ilhas dos Açores tanto para o Brasil, como para 

as Anilhas, e outros países aonde a abolição do tráfico da escravatura […] faz necessária 

para suprir a falta destes, a importação de novos colonos e que a fim de a obterem se 

dirigem com preferência aos habitantes dos Açores, angariando-os com promessas de 

vantagens, que longe de se realizarem vão conduzir os infelizes que as acreditam a uma 

situação desesperada , em que lhes é forçoso ou perder brevemente a vida debaixo da 

influencia de climas rigorosos, ou vendo-se em total desamparo, e privados de meios 

de se retirar, sujeitarem-se a uma sorte tão infeliz como a dos escravos que vão substituir. 

 

                                                           
73 “A Emigração para o Brasil”. Diário do Governo, n.º 12, 13 de janeiro de 1838. 

74 O desalento apoderava-se dos pobres colonos que, isolados no interior do país e longe das cidades e das 

oportunidades, em desespero fugiam, agravando ainda mais o seu status quo, uma vez o artigo n.º 9 da lei 

108 de 11 de outubro de 1837 (reguladora dos contratos de locação) previa a pena de prisão «onde quer que 

for achado, d não será solto, enquanto não pagar em dobro tudo quanto dever ao locatário» (Coleção das 

Leis do Império de 1837: 1861: 78). 

75 Portaria de 16 de maio de 1835, apud ALVES, 1993: 129. 
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O governo aqui representado por Agostinho José Freire mais não fez do que alertar 

para a importância do cumprimento das leis e regulamentos, não pondo de algum modo 

em causo o direito à mobilidade, proclamado no n.º 5 do Artigo 145 da Carta 

Constitucional. Importava, pois, desenvolver uma política dissuasora, na qual autoridades 

locais e religiosas tinham um papel fulcral no esclarecimento dos ilhéus em relação aos 

enganos que lhes pintam os engajadores, em contraponto com a realidade. Ademais, 

reconhece o executivo, a necessidade de «atenuar quanto for possível a verdadeira causa 

expulsiva da emigração, promovendo. tudo quanto possa concorrer para multiplicar os 

meios de subsistência»76. 

Em 1837, em sessão das Cortes Gerais Extraordinárias77, Passos Manuel disseca 

a base do negócio do engajamento de colonos, responsável por fazer chegar à outra 

margem do Atlântico um camponês pobre, que trabalha para sobreviver, sobrevivência 

essa que, em vários momentos, fica comprometida: 

 

[…] não têm dinheiro para pagar as passagens para o Brazil, obrigam-se por uma 

escriptura pública a todo o serviço , que lhe fôr designado, e por tanto tempo , quanto fôr 

necessário para pagar a passagem: chegados ao Brazil eis os Açorianos no mercado, a 

quem mais dá, e de lá vão os Brazileiros compra-los temporariamente! […] não é isto 

uma vergonhoso ao nome Portuguez? E há-de consentir-se tal? 

 

Os engajadores recorriam a artimanhas várias para captar a adesão dos açorianos, 

um dos casos que salta à vista prende-se com a desvalorização da moeda brasileira 

comparativamente com a portuguesa, pelo que o incauto açoriano que se achava em 

condições de pagar rapidamente a dívida contraída com a passagem – a que acresciam 

valores exorbitantes com a alimentação, com os dias de retenção abordo após a chegada 

ao destino, entre outros – demorava largos anos a saldar a dívida para com o seu 

contratador, que o tinha contratado pelo valor da passagem, largamente inflacionado.  

Gomes Percheiro descreve a situação nos seguintes moldes:  

Na atualidade o português trabalhador ganha, em geral, nunca menos de 500 réis diários. 

Em qualquer parte do país se sustenta com 250. Resta-lhe, por tanto, 250 réis. Calculemos 

                                                           
76 Portaria de 16 de maio de 1835, apud ALVES, 1993: 129. 

77 Diário das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes, sessão de 18 de março de 1837.  
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os lucros obtidos em 10 anos, a 300 dias uteis por cada um, e teremos em 3:000 dias, 

750$000 réis. 

O português em iguais condições, ganha no Brasil 2$000 réis fracos. Para sustentar-se 

precisa despender 1$500 réis. Resta-lhe a quarta parte do salario; isto é, 500 réis diários. 

Contraiu, antes de sair do país, para poder expatriar-se, uma divida de 200$000 réis. 

Chegado a terras brasileiras, não pôde logo encontrar trabalho; alem d'isso o clima 

inutilizara-o por algum tempo, se n'este comenos não vem a febre amarela, que simpatiza 

muito com os estrangeiros... Para estas demoras precisa contrair mais um empréstimo de 

100$000 réis. Esta divida de 300$000 réis, moeda fraca, à de amortiza-la em 2 anos, que 

representam justamente 600 dias uteis de trabalho. Calculados estes a 500 réis, se souber 

economizar aquele lucro, perfazem os 300$000 réis em questão. Restam-lhe por 

consequência 8 anos, ou 2:400 dias uteis, que a 500 réis importam em 1:200$000 réis, ou 

600$000 réis, moeda portuguesa. Diferença contra o trabalhador do Brasil: —150$000 

réis fortes!  

Aos que nos queiram observar, dizendo que estipulamos um salario extraordinário – o de 

500 réis –ao trabalhador de cá, diremos que á maior parte dos trabalhadores, contractados 

aqui para as roças do Brasil, se estipula um salario muitíssimo inferior ao mencionado 

acima—o de 2$000 réis fracos, —se não falham as informações consulares, que temos á 

vista; salario que costumam dar no Brasil ao trabalhador livre, aquele que vai ao acaso, e 

que não se deixa iludir pelos aliciadores. E mais adiante provaremos também, que há 

contractos feitos em Portugal pelos trabalhadores engajados, nos quais se estipula, como 

recompensa ao trabalho no Brasil, a magra importância de 80, 100 e 120 réis fracos, 

diários!... (Percheiro, 1878: 11-12). 

 

A imprensa local, regional e nacional teve um papel de relevo na denúncia dos 

enganos a que se sujeitavam os incautos emigrantes açorianos, numa tentativa de 

esclarecer e dissuadir os que, na sua maioria, nada tinham, por vezes nem trabalho, e se 

agarravam à esperança de fazer fortuna no Brasil, ou que, o pouco que possuíam, vendiam 

e partiam rumo ao desconhecido.  

Para o efeito, a redação do Açoriano Oriental, afirmando-se impelida «pelo desejo 

de ver extinto o proceder de perversos traficantes, que lançam a desgraça sobre inúmeras 

famílias, e levados pela justa aversão, que dedicamos aos que sem pejo, ousam ludibriar 
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as ordens ou mandados das autoridades»78noticiou as práticas fraudulentas do brigue 

brasileiro Leal, autorizado a partir de Ponta Delgada com trinta e seis passageiros, mas 

que «perto de duzentas consta que lá foram por meio de furtivos embarques, e mesmo por 

condescendência de quem mais zeloso e exato se deverá comportar com em negócio tão 

arriscado». 

Sucediam-se os relatos na imprensa da forma escandalosa como procediam esses 

aliciadores, identificando os navios e alertando para o seu modus operandi. Não obstante, 

a emigração continuava em crescendo , facto esse evidenciado na portaria datada de 2 de 

setembro de 1839, onde o governo reconhece que apesar dos esforços intentados para 

obstar essa emigração suicida, nomeadamente através do esclarecimento e da denúncia 

«continua a efetuar-se a emigração de um prodigioso número de habitantes das ilhas do 

arquipélago dos Açores para o Império do Brasil, e que nesta vergonhosa especulação se 

empregam com especialidade os Capitães ou Comandantes dos Navios Portugueses 

denominados = Visconde de Sá = Recuperador = e Pedro 2º»79.  

O executivo nacional, representado pelo Secretário de Estado dos Negócios do 

Reino, João Cardoso da Canha Araújo, chama à atenção do Administrador Geral do 

Distrito de Angra sobre a necessidade de reforçar a vigilância relativamente à chegada e 

partida de embarcações, bem como face à atuação dos agentes das Companhias de 

Colonização, de modo a que se «faça empregar pelas Autoridades suas subalternas a mais 

assídua vigilância sobre este objeto , fazendo-as responsáveis por qualquer  omissão com 

que e se hajam em assunto de tal importância , e lhes ordene que procedam, desde logo, 

contra a quaisquer indivíduos que lhes conste se empregam em aliciar os ditos habitantes 

para aquele fim»80. 

 Na prática, os esforços legais levados a cabo não surtiam grande efeito, em 

primeiro lugar, porque a cultura emigratória estava muito enraizada, ao passo que a 

pobreza impelia à partida, além do mais, as autoridades eram, em alguns casos, coniventes 

ou sentiam-se incapazes de fazer aplicar as leis nacionais por falta de meios humanos e 

materiais. A pobreza era, efetivamente, o fator determinante, não obstante a missão de 

dissuadir os incautos levada a cabo pela imprensa, que «em todas as épocas tornou 

palpável a malvadez dos traficantes, e o infortúnio desses ‘escravos’, que deixaram 

                                                           
78 “O Açoriano”. Açoriano Oriental, n.º 394, 5 de novembro de 1842. 

79 Diário do Governo, n.º 210, 5 de setembro de 1839. 

80 Diário do Governo, n.º 210, 5 de setembro de 1839. 
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vencer-se, ou que tão facilmente crerão as palavras dos agentes do tráfico», quando na 

verdade a imprensa apenas pretendia «tornar cautos os incautos, foi desentendida!»81,sem 

grande sucesso, pois  «o resultado todos o sabem. É clamar no deserto»82. 

A presença de uma embarcação de guerra era vislumbrada como um importante 

apoio no combate ao “tráfico da emigração”. É neste sentido que a 13 de janeiro de 1843, 

o governador Civil do Distrito do Faial, José Vieira Santa Rita, solicitou ao Ministro e 

Secretário de Estado da Marinha e Negócios do Ultramar, para se estacionar uma pequena 

embarcação de guerra nos mares dos Açores, paga proporcionalmente pelos três distritos, 

por forma a por cobro ao contrabando.  Ademais, afirma José Rita, «A emigração 

fraudulenta para os países estrangeiros, somente poderá ser reprimida nestas Ilhas por um 

tal Navio de Guerra, que afugente de nossas praias as Embarcações, que a elas se 

avizinham, e se empregam, como piratas, em tão escandaloso tráfico»83. 

Relativamente ao perfil dos engajados, destacavam-se nas preferências dos 

aliciadores jovens robustos, integrados dos trabalhos agrícolas, analfabetos, de condição 

económica débil, de modo a facilitar o processo de sedução, e a ir de encontro com as 

necessidades e “encomendas” da elite agrária brasileira. De referir que os engajadores 

não alistavam apenas homens, em determinados espaços de tempo as mulheres 

representaram um contingente significativo. Segundo Ramalho Ortigão, «Os Açores são 

a parte de Portugal que exporta maior quantidade de mulheres». À imagem do que 

acontecia com os homens, eram escriturados os seus serviços, por forma a satisfazer o 

capitão do navio com os gastos do transporte, alimentação e extras84. Na hora de escolher, 

o locatário seguia os critérios de beleza e as suas preferências pessoais. «Os fazendeiros 

encomendam-nas do interior aos seus correspondentes: ‘Quando chegar o paquete 

próximo mande-me duas caixas de vinho do Porto e uma ilhoa gorda, de dezoito anos e 

                                                           
81 “Emigração”. Açoriano Oriental, n.º 865, 30 de agosto de 1851.  

82 “O Açoriano”. Açoriano Oriental, n.º 853, 7 de junho de 1851. 

83 Açoriano Oriental, n.º 548, 18 de outubro de 1845. 

84 Os cônsules desencorajavam raparigas a emigrarem sozinhas, na medida em que eram um alvo fácil da 

avidez da tripulação e, à chegada, caíam facilmente no pecaminoso caminho da prostituição. «Durante a 

viagem o Capitão e parte da equipagem cometeram o horroroso ato de abusarem da sua autoridade, 

sacrificando à sua imoralidade, grande parte das passageiras, que escolheram para esse fim; enquanto os 

pais destas desgraçadas estavam conservados no porão, para os não estorvar».  “A emigração”. O Angrense, 

n.º 4, 15 de outubro de 1836. O cenário voltou a repetir-se no início de 1851, como relata um correspondente 

do Açoriano Oriental no Rio de Janeiro. Ver “CORRESPONDÊNCIA”. Açoriano Oriental, n.º 852, 31 de 

maio de 1851. 
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olho preto’». Quanto às “ilhoas” e aos ilhéus que «não encontram de pronto colocação 

qualquer, ficam na miséria e entregam-se para terem de comer a todos os mesteres, os 

mais baixos, os mais aviltantes, os mais ignominiosos», desde logo a prostituição 

feminina, sujeitando-se a vis procedimentos pecaminosos, para terem o que comer 

(ORTIGÃO, s.d.: 73-74). 

De acordo com os dados partilhados no n.º 105 do Diário do Governo, de 6 de maio 

de 1846, relativos à partida de emigrantes para o Rio de Janeiro em 1845 os Açores 

haviam fornecido 1284 almas, apenas ultrapassados pelo Porto, com uma contribuição de 

1976 indivíduos. Face ao exposto, importa referir que os indivíduos que partiram do 

Porto, todos foram munidos de passaporte, salvo raras exceções, «não acontecendo o 

mesmo aos dos Açores, os quais embarcam alguns deles clandestinamente, em 

consequência das medidas que ali se tem tomado para obstar à emigração»85.  

Os emigrantes do Porto eram, maioritariamente, homens que se dedicavam ao 

comércio, «homens de ofícios mecânicos, principalmente pedreiros e carpinteiros, que 

com os seus jornais e bastante economia, poucos são os que ficam no Brasil, e já se 

acostumam a voltar à pátria no fim de três anos». Por seu turno, «Para a gente das Ilhas 

dos Açores, talvez em sequência da cessação em grande parte do tráfico de escravatura, 

tem-lhes aparecido no segundo semestre deste ano, engajamentos para toda a qualidade 

de serviços, e alguns deles fizeram contratos com lavradores do país, bem estabelecidos, 

à razão de metade dos rendimentos das terras». Esses contratos de parceria eram 

altamente ruinosos para os ilhéus, (ver anexo 11) na medida em que tinham de contrair 

elevadas dívidas na aquisição de meios materiais, por forma a tornar as terras produtivas. 

Quadro n.º 1 

Resumo anual do n.º de súbditos portugueses transportados para o Rio de 

Janeiro no ano de 1845, de acordo com a sua proveniência 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados elencados no Diário do Governo, n.º 105, 6 de maio de 

1846. 

A 8 de abril de 1854, o Governador da Província do Maranhão celebrou um contrato 

com Francisco Marques Rodrigues, com vista ao «estabelecimento de colonos agrícolas», 

                                                           
85 Diário do Governo, n.º 105, 6 de maio de 1846. 
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vindos «do continente europeu, ou das ilhas dos Açores», de modo a que se 

estabelecessem colónias agrícolas em qualquer parte da Província, salvaguardado o 

governo da mesma o direito de engajar «os colonos que lhe forem precisos para qualquer 

serviço, desde que eles a isso se queiram prestar», e obrigados a prestar todo os serviços 

que lhes forem exigidos pelo empresário (art.12.º). Pelo artigo 6.º, o Governo Provincial 

compromete-se a conceder um empréstimo de 70$000 réis, «moeda corrente» por cada 

colono que for introduzido, independentemente da idade, sexo. Os colonos recebiam 

terras para trabalhar, em regime de parecia, onde «cultivarão […] café, algodão, arroz, 

mandioca, fumo, e serão obrigados ao plantio do café em uma oitava parte, pelo menos, 

das terras que ocuparem». Pelo artigo 11º, o empresário salvaguardava o investimento, 

uma vez que «os terrenos aforados e as suas benfeitorias ficam especialmente hipotecados 

ao empresário, para pagamento, não só do foro ou pensão, na forma da lei, como também 

dos adiantamentos mencionados nas condições 1ª (viagem desde o lugar de partida e 

despesas, e a construção de casa) e 4ª (aquisição de materiais até à primeira colheita)»86.  

                                                           
86 BPARPD – Fundo do Governo Civil do Distrito de Ponta Delgada. Correspondência recebida, 8 de 

outubro de 1854, doc. 1283.2.8.9.1 

 

Proveniência 

 

Período 

N.º de 

passageiros 

Somatório anual 

de  emigrantes 

 

Lisboa 

1º semestre 55  

125 

 

2º semestre 70 

 

Porto 

1º semestre 1308  

1976 2º semestre 668 

 

Açores 

1º semestre 451  

1284 2º semestre 833 

 

África 

1º semestre 24  

98 

2º semestre 74  

 

Madeira 

1º semestre 132  

132 2º semestre 0 

 

Setúbal 

1º semestre 1  

1 2º semestre 0 

 

Cabo Verde 

1º semestre 0  

3 2º semestre 3 

 

Ásia 

1º semestre 6  

6 2º semestre 0 

Total 3625 
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Efetivamente, os trabalhos menos bem recompensados eram realizados por colonos 

açorianos, desde logo o trabalho agrícola, no campo, longe das cidades e das 

oportunidades87, onde permaneciam por largos anos, endividados, a laborar no lugar dos 

escravos ou lado a lado com eles nos engenhos, merecendo melhor tratamento o escravo 

africano «porque neste perde o senhor de pronto um capital não menos de 1:500$000 réis 

a 2:000$000 réis, quando no colono nada perde» (apud PEREIRA, 2002: 142). 

Efetivamente, o valor de mercado do escravo africano disparou ao longo do processo que 

culminou com a abolição do tráfico de Escravos no Brasil, em 1850 e os colonos 

apresentavam-se como uma “mercadoria” claramente mais barata. 

O sonho de retomar às ilhas endinheirados, e que havia motivado a partida, era cada 

vez mais uma miragem, pois, como podemos ver pela resposta do cônsul geral do Portugal 

no Rio de Janeiro relativamente à 3º pergunta do Questionário para os consules 

portuguezes nos paizes da imigração (ver questionário na integra no Anexo J), isto é, 

«Quantos imigrantes contratados para serviços agrícolas nos últimos dez anos têm 

voltado à pátria depois de adquirirem alguns bens? Quantos se fixaram definitivamente 

nesse país». Citando António de Almeida Campos: 

É raro o caso de adquirirem, mesmo durante largos anos, meios pecuniários, com que 

possam pagar as despesas de regresso á sua pátria, os imigrantes sujeitos a contratos de 

prestação de serviços, atentos os termos dos mesmos contratos e disposições de lei […]. 

Todos esses indivíduos começam por estar desde logo onerados com a divida do transporte 

para este país, a qual com a adição de despesas contadas a arbítrio dos engajadores eleva-

se á soma de 120$000 a 150$000 réis. No tempo do cumprimento do contrato, os colonos 

em vez de amortizarem essa dívida, aumentam-na, e em geral, findo o referido tempo, que  

ordinariamente é de dois ou três anos, devem 400$000 a 600$000 réis, conta ainda feita a 

arbítrio exclusivo dos proprietários. Para solução de semelhante ónus, veem-se forçados a 

renovar os contratos, até que perdida toda a esperança de resgate fogem, não obstante o 

risco que correm de serem presos e condenados a trabalhos públicos, na forma da legislação 

que rege a matéria (Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a Emigração 

Portugueza,1873,1873: 91). 

 

                                                           
87 Segundo missiva do Cônsul português em Pernambuco, José Henriques Ferreira, ao Marquês de Loulé, 

datado de 6 de junho de 1857, «Os capitães dos navios, chegados aqui, embarcam geralmente os colonos, 

mesmo de bordo, para os engenhos do interior, sem lhes permitirem que pisem em Terra» (apud PEREIRA, 

2002: 135). 
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No final de março de 1866, a direção da Caixa de Socorros D. Pedro V88divulgou 

os dados relativos aos  dois anos de atividade, informando ter ajudado 2426 indivíduos, 

1510 portugueses, dos quais 562 açorianos , e 916 viúvas de portugueses e descendentes 

de portugueses nascidos no Brasil. Segundo a direção, o n.º de almas auxiliadas «é 

superior ao que deixamos dito; porque temos autorizado a diversos Srs.agentes moradores 

fora da corte, a prestarem socorros nas localidades onde moram e alguns ainda não 

mandaram as suas contas».  

Quadro n.º 2 

Proveniência dos portugueses auxiliados pela Caixa de Socorros D. Pedro V desde 

a sua fundação, em março de 1864, até 31 de março de 1866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado 

com base no Relatório de 

Atividades da Caixa de 

Socorros de D. Pedro V, 

publicado no Jornal do 

Commercio, n.º 88, 30 de 

março de 1866. 

 

A maioria dos 

que se deslocaram 

à Caixa fizeram-no 

para conseguir dinheiro e auxílio para a educação, seguindo-se os que recorreram à 

                                                           
88 Instituição de beneficência fundada no Rio de Janeiro em março de 1864.  

Proveniência N.º de Socorridos 

Açores 562 

Minho 351 

Douro 247 

Trás-os- Montes 81 

Estremadura 75 

Madeira 38 

Alentejo 11 

Algarve 2 

Cabo Verde 1 

Total 1510 
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instituição na esperança de conseguirem uma «Passagens para Portugal e Açores» 

(quinhentos e vinte indivíduos), cabendo-nos destacar também o caso de onze indivíduos 

que solicitaram «Passagens de Lisboa para os Açores». 

Quadro n.º 3 

Tipologia dos Socorros concedidos pela Caixa de Socorros D. Pedro V desde a sua 

fundação, em março de 1864, até 31 de março de 186689 

 

Tipologia do auxílio N.º de auxiliados 

Dinheiro e auxílios para a educação 1402 

Médico, botica e dieta 132 

Médico e botica 231 

Roupa 32 

Morada e comida 24 

Auxílios a irmãos de ordens terceiras 52 

Passagens para Portugal e para os Açores 520 

Passagens para diversos portos do Brasil 19 

Passagens para o Rio da Prata 3 

Passagens de Lisboa para os Açores 11 

Total 242690 

 

Fonte: Elaborado com base no Relatório de Atividades da Caixa de Socorros de D.Pedro V, 

publicado no Jornal do Commercio, n.º 88, 30 de março de 1866. 

 

Quanto à profissão dos auxiliados91, destacam-se as empregadas domésticas (317), 

seguidas de perto pelos jornaleiros (310) 92. Tratavam-se, na sua maioria, de indivíduos 

                                                           
89 Elaborado com base no Relatório de Atividades da Caixa de Socorros de D. Pedro V, publicado no  

Jornal do Commercio, n.º 88, 30 de março de 1866. 

90 Refere-se ao número total de auxiliados, incluindo as esposas de portugueses, bem como os filhos 

nascidos no Brasil. 

91 Segundo o relatório, dos 2426 ajudados, 866 eram crianças. 

92 “Caixa de Socorros de D.Pedro V. Relatório e Contas”. Jornal do Commercio, n.º 88, 30 de março de 

1866. 
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do sexo masculino que, segundo dados dos dirigentes da associação «dois terços dos 

socorridos vieram com um contrato de engajamento, foram essas pessoas que se 

apresentaram no mais precário estado de saúde e numa extrema pobreza» 

(ALENCASTRO, 1998: 44-45).  

Era prática comum a Caixa de Socorros prestar apoio em dinheiro e pagar viagens 

de retorno à pátria a gentes nacionais desvalidas, como aconteceu a 25 de março de 1866 

com «24 doentes pobres» que seguiram para o Porto, abordo da Barca Felix, ao passo que 

5 açorianos, em igual situação, foram transportados para as ilhas dos Açores no patacho 

Evaristo93. Procuravam na pátria um recanto para viver os últimos anos de vida, em face 

das doenças contraídas e da condição física debilitada, para as quais «As causas que mais 

diretamente podem atribuir-se estes desastrosos efeitos são, em relação aos homens que 

se empregam em trabalhos rudes, a péssima alimentação agravada pelas exigências do 

clima», expostos a uma jornada de trabalho diária de 10 horas a coberto da chuva e do 

sol, ou 9 horas em descampado (PEREIRA, 2002: 136 e 270-271).  

Em resposta ao inquérito consular sobre a emigração portuguesa de 1872, levado a 

cabo a pedido da Câmara dos Deputados, António de Almeida Campos, cônsul geral de 

Portugal no Rio de Janeiro, solicitou informações sobre os portugueses à direção da Caixa 

de Socorros D. Pedro V, que informou o cônsul de que desde a sua fundação a Caixa 

havia pago a passagem a 2304 portugueses, tendo socorrido mais de 9000 inscritos até à 

data da resposta ao pedido, 21 de julho de 1872 ( Primeiro Inquerito Parlamentar sobre 

a Emigração Portugueza,1873,1873: 91). 

Não obstante o papel de relevo desempenhado pelas associações de filantropia94, na 

verdade muitos desvalidos não conseguiam recorrer ao apoio dessas instituições, porque 

estavam muito longe dos grandes centros urbanos, para além de que as beneméritas 

sociedades de socorros existentes eram «insuficientes para prover de remédio tão grandes 

males» (ORTIGÃO, s.d.: 76) 

Neste sentido, atentemos na informação prestada ao consulado português no Rio de 

Janeiro no ano de 1872, onde o médico Bernardino de Almeida dá conta da situação que 

presenciou numa fazenda na qual prestou cuidados médicos por um ano: 

                                                           
93 Jornal do Commercio, n.º 82, 25 de março de 1866. 

94 Na década de 80 surgem duas associações de beneficência fundadas por emigrantes açorianos no Rio de 

Janeiro, a Sociedade Fraternidade Açoriana no ano de 1881 e, no ano seguinte, a Associação de Socorros 

Mútuos Açoriana Cosmopolita, demonstrativas do peso que os emigrantes açorianos vão ganhando na 

cidade e as preocupações com os seus concidadãos em situação de precaridade. 
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[…] onde foram engajados cinco compatriotas nossos, quatro homens e uma mulher […]. 

Comiam, dormiam e trabalhavam como escravos […]. Senzalas eram as suas habitações, 

que constavam de um pequeno quarto, não soalhado, com porta e janela, tendo por cama 

uma esteira, e por mobília uma pedra para se sentarem. Trabalhavam a par dos escravos 

[…], trabalho que principiava ao romper de alva e terminava às nove horas da noite, apenas 

com interrupção das refeições. De dia cavavam na terra, de noite lançavam ou tiravam tijolo 

do forno. Apesar da sua robustez, como fossem transportados bruscamente para lugar 

insalubre, antes de aclimatados, na estação calmosa, sujeitos a trabalho insano e longo 

(mais de quinze horas por dia) com alimentação má e pior casa para dormir, ficaram em 

dois meses reduzidos a pele e ossos, verdadeiras múmias, e morreriam se não fugissem […] 

(Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a Emigração Portugueza,1873: 113). 

 

As denúncias sucediam-se, todavia, o “escandaloso tráfico” persistia, em parte, 

porque os cônsules nacionais faziam vista grossa, «essa inércia justamente suspeita de já 

não saber vestir-se e de se alimentar nas trevas com pirão, [enquanto] o colono português 

engajado para o trabalho dos campos é sublocado pelo fazendeiro que o engajou a outros 

fazendeiros, que pagam um tanto pelo trabalho dele ao seu primitivo possuidor» 

(ORTIGÃO, s.d.: 73). 

2.1. Emigração Clandestina  

A emigração clandestina assumiu particular evidência no quadro da corrente 

emigratória açoriana de oitocentos que, até à década de 80, teve no Brasil o seu principal 

elo de ligação. Esta prática não era nova, uma vez que já no século XVII os açorianos 

rumavam às terras de Vera Cruz, em face da intermitência da política de 

permissividade/travão seguida pela Coroa portuguesa, consoante os períodos.  

Embora seja missão impossível precisar o percentual exato de saídas clandestinas, 

baseando-nos nos dados no Primeiro Inquérito Parlamentar sobre a Emigração 

Portuguesa, as partidas clandestinas representariam 20% do total da emigração 

portuguesa95, com a particularidade de incidir sobremaneira nas ilhas. Segundo a mesma 

fonte, a única forma de obstar a essa corrente clandestina seria por meio de «atos indiretos, 

                                                           
95 Segundo Reis Leite, «Podemos mesmo afirmar que é a emigração clandestina, com toda a sua 

problemática, que que mais significativamente e mais profundamente a história da emigração açoriana para 

o Brasil, no século XIX» (LEITE, 1986:227). 



89 
 

removendo as causas em que em parte afastam os emigrantes da pátria», remetendo os 

problemas para a nação (Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a Emigração Portugueza, 

1873:45).  

As saídas clandestinas aconteciam em dois cenários distintos, os que rumavam ao 

Brasil sem passaporte, esquivando-se à retirada do passaporte, e os que partiam como 

passageiros legalmente documentados, mas com passaporte trocado. Em ambas as 

situações, os engajadores tinham um papel fundamental, na medida em que 

providenciavam a documentação ilegal, e tratavam de todos os pormenores para que os 

indocumentados fossem embarcados,96 em locais estratégicos, longe da atenção das 

autoridades.  

Quanto às razões que justifiquem a opção pela  emigração clandestina, apontam-

se «as medidas que ali se tomam para obstar à emigração»97,a incapacidade financeira 

para adquirirem um passaporte, pagarem a viagem para o Brasil e os emolumentos nos 

consulados (LEITE, 1986:226 e 229), a repulsa e fuga ao serviço militar, a centralização 

do Governo Civil nas cidades maiores, dificultando a aquisição de passaportes ilhéus que 

viviam nas outras ilhas do distrito , gerando uma aversão ao formalismo «e imposições 

legais da cultura letrada, quando, na sua maioria, eram analfabetos» (SILVA,2009: 385). 

A natureza insular, a dispersão das ilhas e incapacidade de policiar toda a costa e o litoral 

das nove ilhas funcionavam, na verdade, como verdadeiras alavancas. 

 Pronunciando-se sobre a emigração clandestina que assolava o arquipélago dos 

Açores, o deputado açoriano, Cândido de Morais, afirmava ser impossível evitar tal 

prática por meio da fiscalização marítima, em face da «vasta extensão do litoral das 

ilhas», da distância que as separa, «e aos perigos que oferece um mar muito tempestuoso, 

                                                           
96 O envolvimento e a cumplicidade da população eram alguns dos obstáculos maiores à aplicação da 

legislação nacional, nomeadamente através do transporte dos clandestinos em pequenos botes até à 

embarcação que os levaria para o El Dorado. Por forma a desencorajar essa prática o art.6º da Carta de Lei 

de 20 de julho de 1855 proíbe «aos mestres e arrias e dos barcos costeiros, e bem assim aos dos barcos de 

pesca e semelhantes, conduzir quaisquer indivíduos aos navios que estiver em fundeados nos portos, depois 

de feita a visita da saída, ou aos que forem em viagem no mar alto». Os que não acatassem tal proibição 

perdiam as embarcações, correndo o risco de serem presos por um período de três meses até um ano (art. 

º7). Diário do Governo, n.º 175, 27 de julho de 1855. 

97 Diário do Governo, n.º 105, 6 de maio de 1846. 
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os quais tornam sumamente difícil sustentar um cruzeiro naquelas paragens» (Primeiro 

Inquerito Parlamentar sobre a Emigração Portugueza,1873: 84). 

Os próprios engajadores incitavam à emigração clandestina, um negócio 

altamente lucrativo, na medida em que os clandestinos não eram tidos em conta na 

limitação do número de passageiros, de acordo com a tonelagem da embarcação, pois 

eram embarcados após a fiscalização das autoridades do porto, resultando num 

amontoado de gentes, sem salvaguarda das condições básicas de higiene, e que, por vezes, 

resultava na propagação de doenças, com destaque para a febre amarela98.  A esse 

respeito, o n.º 394 do Açoriano Oriental, de 5 de novembro de 1842, dava conta do 

«proceder dos perversos traficantes» encarregues de aliciar micaelenses para a emigração 

clandestina, a ter lugar no brigue brasileiro Leal. Segundo o retador, apenas trinta e seis 

passageiros haviam tirado passaporte, no entanto consta que perto de duzentos seguiram 

viagem, «por meio furtivos embarques, e mesmo por condescendia de quem mais zeloso 

e exato se devera comportar em negócio tão arriscado», em prejuízo da ilha de São 

Miguel, «que sofre com a expatriação de braços tão necessários e úteis ao nosso comércio 

e agricultura». 

O modus operandi dos traficantes era transversal, após a largada da baía, de onde 

saíam com um número adequado de emigrantes legais, pairavam na costa da ilha durante 

alguns dias, até que chegassem os clandestinos, longe da atenção e do raio de ação das 

autoridades. A isto se deve que uma travessia que, em média, levava pouco mais de um 

mês, por vezes, chegava a demorar sessenta dias99. Na sessão de 16 de fevereiro de 1854 

da Câmara dos Senhores Deputados, o Sr. Silva Maya elucidou os presentes sobre a 

prática da emigração clandestina na ilha de São Miguel, afirmando que «nas ilhas não é 

fácil obstar à emigração clandestina […].Na ilha de São Miguel todos sabem que a 

emigração é feita tão clandestinamente, que é quase impossível evita-la, porque os navios 

saem dali com os passageiros regulares com passaporte competente, segundo a sua 

                                                           
98 Tendo conhecimento da chegada à ilha Terceira de um navio que havia perdido catorze dos seus 

tripulantes, atingidos «pelas febres amarelas, que tem devastado algumas das Provincias do Brasil», 

ordenou o Governador Civil de Ponta Delgada que fosse montado um «sistema de polícia sanitária […] 

para poder obstar à importação de tão terrível flagelo». “Governo Civil e Estação de Saúde de Ponta 

Delgada”. Açoriano Oriental, n.º 809, 3 de agosto de 1550. 

99 O patacho português Ceres, saio do Faial, chegou ao Rio de Janeiro com cinquenta e oito dias de viagem. 

Da mesma proveniência, o patacho português Milheiros III fundeou na capital brasileira com trinta e nove 

dias de viagem. “Escravatura Branca”. Açoriano Oriental, n.º 1150, 18 de abril de 1857. 
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adequação, e passados dias aparecem num ponto daquela extensa costa, aonde recebem 

os passageiros que querem »100. 

 Estamos em crer que, perante as facilidades oferecidas pelo Arquipélago, a prática 

de carregar os furtivos na costa foi a que vigorou, no entanto, não era incomum já se 

encontrarem a bordo desde a saída da doca, como dá conta o cônsul de Portugal em 

Pernambuco referindo-se a seis homens provenientes da cidade do Porto, que lhe 

declararam terem vindo escondidos no porão, «tanto na visita do embarque, como do 

desembarque». Segunda José Henriques Ferreira – o cônsul – outra das estratégias 

comumente empregues para transportar clandestinos passa por matricula-los na 

tripulação, nomeadamente menores, alegando o capitão do navio, aquando da vistoria 

consular101, que os mesmos haviam desertado, quando, na verdade, já tinham sido levados 

diretamente para os engenhos, furtando-se, deste modo, às sanções previstas na carta de  

lei de 20 de julho de 1855,imputáveis  ao capitão do navio/ e ou dono da embarcação que 

transportasse emigrantes clandestinos (apud PEREIRA, 2002: 138 e 145).  

 O sucedido com o patacho português Terceirense espelha a prática denunciada por 

Henriques Ferreira. Segundo o seu homónimo no Rio de Janeiro, havia chegado à capital 

brasileira o referido patacho, a 19 de agosto de 1867, proveniente da ilha Terceira, 

trazendo matriculados no rol de equipagem três jovens, de seus nomes Manuel Rodrigues 

da Costa, de 19 anos, natural da ilha do Pico, António Ignacio e José Pereira, ambos de 

17 anos, provenientes da ilha Terceira. «Na ocasião da saída deu como desertores estes 

três indivíduos, ontem apresenta-se-me António Ignacio com o bilhete de desembarque 

[…]» (apud PEREIRA, 2002: 234). 

Chegados ao destino, com um mero contrato verbal ou uma obrigação de dívida, 

que dava lugar a abusos, os açorianos ainda tinham de negociar os contratos de locação 

com os possíveis “compradores”, um autêntico «leilão de homen» a bordo, aonde se 

dirigiam os engajadores brasileiros, «munidos das licenças das alfândegas para o 

desembarque», pagando a  viagem dos contratados e, em seguida, conduziam-nos aos 

proprietários, «que haviam encomendado a mão de obra e a quem os engajadores 

cobravam uma soma igual ao duplo ou triplo do preço da passagem» (PEREIRA, 

                                                           
100 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação, n.º 106, 16 de fevereiro de 1854, pp.106-107. 

101 De acordo com o n.º 2 do do art. 4.º da lei de 20 de julho de 1855, «ficam os respetivos Agentes 

consulares obrigados a remeter em duplicado participação do número de passageiros e colonos que forem 

conduzidos em qualquer embarcação […]». 
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2002:37). Quando não encontravam, no imediato, quem os quisesse contar, os engajados 

eram mantidos a bordo, como sucedeu com nove passageiros embarcados na ilha Terceira 

no patacho Terceirense, e que se encontravam há vinte e um dias retidos a bordo, «á 

espera de quem os engajasse», situação ocorrida em julho de 1862 e denunciada pelo 

cônsul português no Rio, que recorreu ao capitão do porto para desembarcar os pobres 

colonos (apud PEREIRA, 2002:188). 

Um percentual considerável da emigração furtiva era engrossado por menores de 

catorze anos, que visavam evitar o pagamento da fiança do recrutamento e o cumprimento 

do serviço militar. A portaria de 9 de março de 1864 apresenta providências a seguir pelos 

Governadores Civis, de modo a evitar a emigração ilegal de menores, sem o 

consentimento dos pais ou tutores, e sem fiança. Segundo a portaria o grosso desses 

menores partia «sob proteção oficiosa de alguns passageiros, e sem recomendação alguma 

para os portugueses estabelecidos naquela cidade [Rio de Janeiro]». Quanto aos 

engajadores, «consta que alguns indivíduos que do Brasil têm vindo ás terras da sua 

naturalidade, quando voltam para aquele império, levam consigo um certo número de 

rapazes, a quem pagam a passagem, para haverem dos fazendeiros do interior, a quem os 

entregam, o dobro ou triplo dos desses abonos, ou adiantamentos»102.  

Na prática, os efeitos da portaria 9 de março de 1864 foram muito circunscritos, 

tanto mais que em resposta à primeira questão do questionário de 1872 (ver anexo 7), 

relativa à idade, sexo e profissão dos portugueses que haviam chegado ao Rio de Janeiro 

dos últimos dez anos, Almeida Campos enfatiza o elevado número de menores de catorze 

anos, que se veem isolados em terras desconhecidas, caindo «na vida fácil da 

vagabundagem». Quanto aos que vinham destinados aos trabalhos agrícolas, «sujeitam-

se a duros trabalhos, a que nem todos resistem» (Primeiro Inquerito Parlamentar sobre 

a Emigração Portugueza,1873: 104). 

Seguindo o propósito de debelar a emigração clandestina que se fazia no continente 

e nas ilhas adjacentes, o Ministério do Reino promulgou a carta de lei de 20 de julho de 

1855 (ver anexo 9), que impunha multas aos capitães dos navios e aos donos da 

embarcação empregues nesse tráfico. O artigo 1º previa uma multa de 400 réis imputável 

aos capitães ou comandantes de embarcações mercantes portugueses ou estrangeiras, que 

transportassem passageiros sem passaportes autênticos, ou que aquando da visita da saída 

não apresentarem às autoridades a relação dos passageiros embarcados. O transporte de 

                                                           
102 “Parte Oficial. Ministério dos Negócios do Reino”. Diário de Lisboa, n.º 56, 11 de março de 1864. 
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um número maior de passageiros do que os estabelecidos, de acordo com a tonelagem da 

embarcação, o espancamento e o incumprimento das condições de higiene convenientes 

à saúde dos colonos era sancionável com uma coima de 2000 réis, «e prisão de doze 

meses, ficando inabilitados para comandar qualquer embarcação» (art.2, n.º’s1,2 e 3). A 

lei não esquece os aliciadores de colonos, obrigando ao pagamento de uma multa de 100 

réis até 400 réis ou, em alternativa, pena de prisão que ia de um a dois anos, «Toda a 

pessoa que se provar ter empregado quaisquer meios para seduzir, e levar à emigração 

clandestina». No caso de ser provado do uso da violência ou coação, a sanção pecuniária 

oscilava entre os 500 e os 1000 réis, substituíveis por três anos de prisão (art.7º).  A 

vigilância e a fiscalização ficavam incumbidas às autoridades administrativas locais, na 

pessoa do capitão do porto, do delegado, ou subdelegado de saúde e por um empregado 

alfandegário, destinado para o efeito (art.5.º). 

A emigração clandestina continuaria a bom ritmo, apesar da enérgica campanha dos 

periódicos, do reforço da fiscalização e das recomendações que eram dadas à população. 

No início de 1857, O Angrense dava conta de que «nestes últimos meses tem aumento o 

número de navios que se dedicavam a este tráfico, e este ano promete aumentar mais»103.  

A lei de 20 de julho chocava com os interesses do governo imperial brasileiro, que 

alegava que as disposições não se coadunavam com a política de colonização que havia 

sendo seguida no país. Como aponta o cônsul de Portugal na capital brasileira em 1857, 

eram raros os casos dos passageiros provenientes do continente e das ilhas que se dirigiam 

ao consulado para efetuarem o seu registo, dirigindo-se ele próprio a bordo, de modo a 

fazer cumprir a legislação nacional. Não obstante, as embarcações brasileiras que se 

dedicavam ao “novo tráfico” furtavam-se à obrigatoriedade de apresentarem os 

passageiros no consulado, pelo que a solução para colocar em paridade as embarcações 

brasileiras com as nacionais passava pela obrigatoriedade de, sempre que se dirigissem 

às ilhas, serem os capitães obrigados pelos respetivos Governadores Civis ao 

cumprimento da lei portuguesa de 20 de julho, «assinando um termo de responsabilidade 

que os comprometeria a apresentarem os passageiros no consulado português» com os 

respetivos passaportes, pagando uma multa por incumprimento (ÁVILA& 

MENONDÇA: 2002: 126-127). 

                                                           
103 O Angrense, n.º 969, 19 de fevereiro de 1857. 
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O choque de interesses limitada, em larga medida, o raio de ação das entidades 

consulares portuguesas, para além de que as multas previstas na carta de lei de 1855 não 

eram suficientemente penalizadoras dissuadir os «traficantes de carne branca», os lucros 

eram muito avultados e enquanto existisse mercado o negócio havia de perdurar. 

Continuaram a suceder-se casos de embarcações que chegavam com número de 

passageiros muito superior ao regulado pela portaria de 19 de agosto de 1842.  

Quadro n.º 4 

Embarcações provenientes dos Açores que chegaram ao Rio de Janeiro nos 

primeiros meses de 1857 com número de passageiros muito superior à sua 

tonelagem, em desrespeito pelo art. n.º 4 da portaria de 19 de agosto de 1842 

 

 

Ano 

 

Embarcação 

 

Capitão 

 

Proveniência 

 

Toneladas 

 

Capacidade 

 
N.º de 

embarcados 

 

% de 

excedentes 

 

1857 

 

Ceres 

 

Francisco 

José Terra 

 

Ilha do Faial 

 

82 

 

33 

 

154 

 

78,6% 

 

1857 

 

Milheiros III 

 

José 

D’Abreu 

 

Ilha do Faial 

 

294 

 

118 

 

314 

 

62,4% 

 

1857 

 

Lima 

Azevedo 

Castro e 

Campos 

 

Ilha de São 

Miguel 

 

203 

 

81 

 

200 

 

59,5% 

 

1857 

 

Amisade 

___________  

Ilha do Faial 

 

90 

 

36 

 

174 

 

79,3% 

Total  268 842    68,2%    

 

Fonte: Elaborado com base nos dados partilhados no Açoriano Oriental, n.º 1159, 18 de abril de 

1857. 

 

 Não obstante, importa ressalvar a ação fiscalizadora do cônsul português radiado 

na capital do Brasil no combate à emigração clandestina e do seu homónimo em 
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Pernambuco, através dos quais iam chegando informações oficiais sobre o envolvimento 

de navios na emigração clandestina.  

Quadro n.º 5 

Açorianos embarcados clandestinamente entre 1855 e 1859, confirmados pelo 

Cônsul Português no Rio de Janeiro 

 

 

Ano 

 

Embarcação 

 

Legais 

 

Clandestinos 

 

Total 

% 

Clandestinos 

 

Proveniência 

1855 Milheiro 70 143 213 67% Horta 

1857 Nereide 145 98 243 40,3% Horta 

1857 Sousa C. 73 186 259 71,8% Ponta 

Delgada 

1859 Esperança 49 234 283 82,7% Ponta  

Delgada 

1859 Pomona 68 236 304 77,6% Horta 

1859 N .Lima 47 306 353 86,7% Ponta  

Delgada 

Total 452 1203 1655 72,7% 

  

Fonte: ÁVILA & MENDONÇA, 2002: 131. 

 

Por ofício datado de 2 de outubro de 1857, o cônsul de Portugal em Pernambuco 

informou o Governador Civil de Ponta Delgada de que António Joaquim da Silva, capitão 

do briguei Oliveira, saído da ilha de São Miguel em junho com destino a Pernambuco, 

havia infringido a lei nacional de 20 de julho de 1855, «não só conduzindo passageiros 

sem passaporte além dos que legalmente transportou, mas que deu mau tratamento a 

todos»104.  

Em resultado da atuação do cônsul português em Pernambuco, do número de  

passageiros embarcados ilegalmente no navio Trovador, em 1858, «poucos ou nenhuns 

                                                           
104 BPARPD – Fundo do Governo Civil do Distrito de Ponta Delgada. Correspondência recebida, 2 de 

outubro de 1857, doc.1672.18.7. 
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foram ao seu primitivo destino; todos ficaram na cidade e subúrbios, com novos contratos 

ou sem contrato», sem terem de pagar o valor da viagem , uma vez que ficou comprovado 

que o capitão desobedeceu às disposições da carta de lei de 1855, nomeadamente no que 

toca ao embarque de clandestinos, ao uso de força e desrespeito pelas condições de 

higiene necessárias (apud PEREIRA, 2002: 144-146).  

No ano seguinte, semelhante cenário repetiu-se, mas com desfecho bem mais 

desfavorável ao capitão do navio. Referimo-nos ao sucedido com a barda Nova Lima, 

proveniente de São Miguel, que fundeou o porto do Rio de Janeiro a 8 de novembro de 

1859. A bordo seguiam 353 passageiros, dos quais apenas 47 vinham munidos de 

passaporte, tendo sido embarcados clandestinamente em vários pontos da costa 

micaelense, «principalmente para o lado da Vila do Nordeste». Por ordem do Conde de 

Tomar, permaneceram a bordo os furtivos, «e em nome de El-Rei declarei a todos os que 

haviam sido seduzidos, que estavam livres, e que nada deviam ao capitão». Perante tão 

grande escândalo, as autoridades nacionais sediadas no Rio encetaram esforços para que 

o capitão fosse severamente punido. A comissão encarregue do julgamento reconheceu 

que seguiam 240 passageiros105, condenando o capitão, Joaquim Franco Chrispim, ao 

pagamento de 56580 réis, sem que antes este se tentasse desculpar, alegando que 

«encontrara grande quantidade de barcos carregados de gente […], atracaram-se 

imediatamente ao navio e forçaram a sua entrada, dizendo que dali não sairiam mais» 

(apud PEREIRA:2002:155 e 157). 

 Através da consulta do auto de interrogatório efetuado a passageiros a bordo da 

Nova Lima, ficou percetível que o grosso dos embarcados vinha sem contrato. Quando 

questionado se antes de embarcar tinha ficado combinado o preço das suas passagens para 

o Brasil e as condições, Maximo Soares respondeu que «não havia ajustado cousa alguma 

sobre o pagamento das passagens nem a respeito das condições», acrescentando que 

«tencionava pagar a passagem da mesma forma que os seus companheiros, isto é, com os 

seus serviços de cocheiro, em que tencionava ocupar-se, pagando tal importância por 

adiantamento, quem o contratasse». À pergunta, “Se os engajados lhe asseguraram que 

não precisava de passaporte, e que sem eles seriam recebidos a bordo”, Maximo afirmou 

que todos o informaram que era «desnecessária a despesa do passaporte» e que para alem 

                                                           
105 O regulamento imperial de 1 de maio de 1858, segundo o qual foi definida a sentença, era muito mais 

favorável às toneladas do que a portaria nacional de 19 de agosto de 1842, para além de que não foram 

contabilizadas catorze mulheres, por terem sido acomodas na câmara da ré.  
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disso ele não tinha meios para o adquirir, e que para escapar a fome fora, «se decidira a 

embarcar»106.  

 Devido à relação de proximidade, os párocos assumiam-se como figuras 

importantes no esclarecimento dos incautos. Nesse sentido, em agosto de 1860, um ofício 

do Ministério do Reino encarregava ao Governador Civil do Distrito de Ponta Delgada 

de divulgar a lista dos portugueses mortos no Rio de Janeiro entre 1 de março de 1860 a 

4 de maio do mesmo ano, onde constavam 754 portugueses falecidos. Devia o 

Governador Civil enviar as listas aos Administradores dos Concelhos, que as fariam 

chegar aos respetivos párocos, «convidando esses a que lesem aos seus fregueses em dois 

domingos sucessivos à hora da missa conventual, fazendo-as depois afixar na porta da 

Igreja paroquial para geral conhecimento»107.  

Em 1862, o deputado angrense José Maria Sieuve de Menezes, dirigindo-se ao 

Ministro da Marinha , falava na importância de responder ao recorrente pedido por parte 

de todos os Governadores Civis dos Açores para «estacionar nos portos dos Açores um 

vapor, que tenha por fim evitar a emigração clandestina»108. Este pedido já havia sido 

feito pelo Governador Civil da Horta a 13 de janeiro de 1843, mas só teve aval em 1863, 

como anotou o angrense José de Meneses Toste, em sessão da Câmara dos Deputados da 

Nação, congratulando a presença do navio de guerra Nova Goa no mar dos Açores109.  

Durante a década de 60, a emigração engajada e furtiva seguiu uma tendência 

decrescente, devido as alterações dos condicionalismos no Brasil, sem que o reforço da 

vigilância no Arquipélago tenha contribuído significativamente, persistindo o status quo 

socioeconómico, portanto não é de estranhar que se tenha assistido a um cenário 

semelhante aquando da viragem emigratória para os Estados Unidos da América.   

Carlos Nathan, conhecido aliciador de colonos, encarregava-se de engajar açorianos 

para trabalhar nas «inóspitas terras do Mississipi». Por circular datada de 1871, o 

Governador Civil de Ponta Delgada informava os administradores dos concelhos do 

seguinte:  

                                                           
106 BPARPD – Fundo do Governo Civil do Distrito de Ponta Delgada. Correspondência recebida, 21 de 

janeiro de 1860, doc. 1663.1.1. 

107 BPARPD – Fundo Governo Civil do Distrito de Ponta Delgada. Correspondência recebida, 23 de agosto 

de 1860, doc. 1653.8.2. 

108 Diário do Governo, n.º 51, 5 de março de 1862. 

109 Diário do Governo, n.º 53, 9 de março de 1863. 
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Acha-se entre nós o engajador de colonos — Carlos Nathan — que, segundo todos os 

indícios, procura especular com os filhos desta terra. Este indivíduo percebe uma quantia 

avultada e certa por cada criatura que apresenta em algumas das mais insalubres paragens 

da América do Norte, tais como as margens do Mississipi e outros pontos não menos 

mortíferos, nos quais se querem fazer trabalhos de saneamento, sacrificando os filhos de 

Portugal, continente e ilhas. As vítimas deste Nathan são já aos milhares e a 

correspondência dos desgraçados que ali se acham, lutando contra a morte e a mais negra 

escravidão, são intercetadas para que tais notícias se não divulguem. Carlos Nathan não 

veio a estas ilhas recrear-se, mas sim explorar os que desconhecem tais funestas realidades. 

Compete às autoridades avisar e precaver, por todos os modos lícitos, aqueles a quem recai 

esta desumana especulação, cheia de promessas fantásticas e ilusórias. Não se pode deixar 

os filhos desta terra serem arrastados por ele ou por seus agentes, abandonando suas 

famílias para, de certo, não mais voltarem (apud SILVA, 2016:7). 

 

Num oficio datado de outubro de 1874, a Diretoria da Alfândega de Ponta Delgada 

alertava para a necessidade de serem tomadas medidas de modo a evitar a emigração 

clandestina patrocinada pelas baleeiras, que iam para alto mar sem que lhes fosse 

solicitado alvará de saída, o que facilitava a angariação de emigrantes furtivos110.  

2.2. Condições de viagem e custos associados  

O empilhamento nas embarcações do “tráfico da nova espécie”, saídas dos Açores, 

era recorrente, em virtude da existência de uma elevada corrente de saídas clandestinas. 

Os colonos que partiam clandestinamente, e sem terem meios de pagar a passagem, 

ficavam numa situação ainda pior do que a dos que o faziam empenhando-se por um 

contrato de locação de serviços, na medida em que só desembarcavam se alguém tivesse 

interesse em pagar o preço da passagem – acrescido de despesas extra com alimentação 

– em troca de serviço gratuito por um determinado período de tempo. A esse respeito, o 

cônsul geral de Portugal no Rio de Janeiro, em missiva de outubro de 1862 enviada ao 

Marquês de Loulé, relata o sucedido a bordo do patacho português Angrense, proveniente 

de Angra do Heroísmo e que mantinha retidos a bordo no porto do Rio de Janeiro colonos 

há vinte e um dias, «à espera de quem os engajasse, dizendo-me um deles que tendo 

solicitado para ir à terra procurar meio de se libertar o capitão lhe não consentira» (apud 

                                                           
110 BPARPD – Fundo do Governo Civil do Distrito de Ponta Delgada. Correspondência recebida, outubro 

de 1874, doc. 1666.35.11.  
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PEREIRA, 2002: 188). De referir que o tempo de “prisão” a bordo refletia-se no aumento 

do valor solicitado pelo capitão do navio aos possíveis interessados na contratação dos 

colonos, prolongando, desta feita, o tempo de serviço gratuito, por forma a restituir ao 

contratador o investimento efetuado.  

Em resultado do mediatismo que o “vergonhoso tráfico” tomava, desde logo nos 

longos debates na Câmara dos Senhores Deputados e na imprensa local, regional e 

nacional, é publicada a portaria de 19 de agosto de 1842111 – composta por onze artigos 

– ,três dias após a apresentação do projeto de lei de Sá da Bandeira, captando o essencial 

daquele projeto, dada a urgência de, por meios indiretos, restringir a “escravatura branca” 

(ALVES, 1993:133) e assegurar condições condignas aos engajados, desde logo, em 

matéria de saúde e de alimentação.   

Neste sentido, definia o art.2.º, que «Nenhum Súbdito Português poderá ser 

admitido como passageiro a bordo dos Navios Mercantes sem que apresente o respetivo 

Passaporte passado pela Autoridade competente». O art.4.º estabelecia a relação entre a 

tonelagem do navio e o número limite de passageiros, pela razão de dois indivíduos por 

tonelagem, incluindo a tripulação e o capitão do navio. Pelo art.5.º é imposta a 

obrigatoriedade de ter a bordo «provisões boas, e sãs para o consumo dos passageiros», 

reguladas de acordo com o número de passageiros, sob pena de não obtenção do 

«despacho de saída para os sobreditos portos”. Para os navios que transportavam mais de 

trinta passageiros nacionais, a obtenção do despacho de saída estava, igualmente, 

condicionada à obrigatoriedade de levar a bordo um médico, ou cirurgião, «habilitado a 

praticar pela sua competente Carta de Exame», acompanhados por medicamentos e 

instrumentos de trabalho (art.6.º). Por forma a ficar com uma relação dos passageiros 

embarcados, obrigava-se o capitão do navio (art.7º) a «entregar ao Intendente da Marinha, 

Capitão do Porto ou quem suas vezes fizer, uma lista por ele assinada, em que declare os 

nomes, idade, profissão, ocupação, sexo e naturalidade de todos os passageiros que leva». 

Ademais, deveria a referida lista conter «o nome do Porto ou lugar onde ajustou 

desembarcar cada um deles; e esta Autoridade enviará pelo mesmo Navio ao Cônsul, ou 

Autoridade, que o substitua, a relação original, a qual deverá ficar aqui registada». 

 Por forma a assegurar o cumprimento das disposições legais, o art.11.º imponha 

a obrigatoriedade de prestação de uma fiança de «quatro contos de réis perante a 

Autoridade Competente» ao capitão de qualquer navio mercante cuja principal atividade 

                                                           
111 “Ministério da Marinha”, Diário do Governo, n.º 196, 19 de agosto de 1842, pp.321-322. 
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é o transporte de passageiros portugueses, devolvida passados 18 meses, na eventualidade 

de serem cumpridas escrupulosamente as disposições da portaria.  

Para além de a fiança representar um valor irrisório e sem peso dissuasor, 

comparativamente aos lucros obtidos com o engajamento de colonos e o patrocínio da 

emigração furtiva, acresce que as medidas preconizadas «acabaram por ser esvaziadas da 

sua eficácia», na medida em que foram anulados os artigos mais polémicos, 

nomeadamente elevando-se o n.º de passageiros de 24 para 30 como o mínimo 

estabelecido para que se fizessem cumprir as disposições do regulamento, suspendendo-

se a obrigatoriedade de prestação da fiança de quatro contos «até que a sua matéria seja 

resolvida» (ALVES, 1993: 133). 

Face ao exposto, o impacto normativo foi muito reduzido, deixando o caminho 

aberto à atuação dos engajadores de colonos, nomeadamente no que ao patrocínio da 

emigração clandestina diz respeito. Para reforçar esta ideia, atentemos no relato anónimo 

de um português no Rio de Janeiro, que assina por “Um Portuguez”, referindo-se ao que 

assistiu à chegada da galera Comercio Marítimo, proveniente do Porto com 255 

passageiros «horrivelmente afetados da moléstia dos olhos»: 

 

Dormindo ao tempo sustentados pelo espaço de 48 dias a sardinhas e bacalhau podre, 

bebendo para cúmulo da miséria nihibilidades de água de quatro viagens, e, por 

conseguinte, derrancada, milagre ainda foi que não ficassem todos cegos. Queixam-se 

que o contramestre homem grosseiro e mão, os espancava barbaramente, e de noite lhes 

lançava baldes de água salgada […].  Faltam três passageiros e nem disto se deu conta à 

visita, nem que fim tiveram. Como dormiam em cima das pipas, é muito de crer que 

caíssem ao mar. Esta embarcação carregada de sal e cebolas teria, quanto muito, cómodos 

para cinquenta pessoas, e tomou 5 vezes mais. É assim que estes novos argelinos para 

saciarem sua sede de ouro, à custa da miséria dos seus semelhantes e patrícios, iludem os 

pobres pais que pagão em bons cruzados novos supondo que seus filhos irão bem 

acomodados112.  

 

Na mesma linha, um correspondente do Açoriano Oriental no Rio de Janeiro dava 

conta de que em dezembro de 1850 havia entrado naquela cidade um navio – cujo nome 

está em branco na notícia – proveniente de São Miguel, trazendo a bordo duzentos e 

cinquenta passageiros, «que aqui chegaram por mercê de Deus, escapando às garras da 

                                                           
112  “Sr. Redator do Diário do Rio de Janeiro”. Açoriano Oriental, n.º 479, 22 de junho de 1844. 
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fome a que estiveram prestes a sucumbir». Alguns passageiros relataram ao 

correspondente do periódico micaelense que foram desonrados, enganados e passaram 

muita fome. Casos houve que dormiram juntamente com os porcos no chiqueiro para não 

morrerem de frio, e homens casados, que em troca de algum biscoito, para evitarem a 

morte, consentiram que as mulheres dormissem «no rancho dos marinheiros!!!». O 

correspondente termina deixando vários apelos às autoridades nacionais e aos incautos 

alvos da ação dos engajadores. «Quando terminará este barbarismo, e deixará de se 

iludirem os pobres incautos, para os virem aqui vender como escravos? Quando acordará 

o nosso governo, e deixará de consentir que os especuladores de homens livres, porem 

ignorantes, de portugueses em fim, os transportem para o Brasil, para aqui serem 

vendidos?!»113. 

Todavia, e como já tivemos oportunidade de evidenciar, quer em relação à portaria 

de 19 de agosto de 1842, como relativamente à carta de lei de 20 de julho de 1855, a 

prática desviava-se claramente da norma. A sobrelotação continuou a prestar-se à avidez 

lucrativa dos capitães dos navios e a ação fiscalizadora dos agentes consulares 

portugueses do Brasil esbatia-se perante as dificuldades colocadas, nomeadamente o 

confronto de interesses de ambas as nações.  

Assim, não é de estranhar que ainda em 1872 se continuasse a viajar debaixo de 

duríssimas condições, como refere um viajante, em carta difundida pelo Jornal A 

Terceira, embarcado na barca portuguesa Maria da Glória, dando conta a fome que 

passou a bordo, «estivemos trinta dias no mar sem nada, a bolacha que nos davam era um 

dia sim, um dia não, cheia de bicho, água um quartilho de manhã e um quartilho à noite 

para sete pessoas». O viajante prossegue o relato da viagem na carta enviada à madrinha, 

acreditando que «a morte da minha filha foi mais por mau trato do que por doença» (apud 

MERELIM, 1967: 243). Perante tão adversas condições, sucediam-se vários casos de 

padecimento e morte que, no caso de o defunto estar acompanhado por familiar direto, 

recaía sobre esse o valor da dívida do morto, por forma a compensar o capitão do navio 

com as despesas feitas, agravando ainda mais a situação já de si perniciosa do engajado. 

Os engajados eram altamente prejudicados no valor pelo qual lhes 

proporcionavam a travessia atlântica, valor esse estabelecido arbitrariamente pelo capitão 

do navio, que visava ajustar os serviços desses engajados por valor igual ou superior, 

acrescido de despesas como alimentação, com a retirada de passaporte e com os 

                                                           
113 “CORRESPONDÊNCIA”. Açoriano Oriental, n.º 852, 31 de maio de 1851.  
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preparativos da viagem. Para o efeito, em 1843, o cônsul de Portugal na capital brasileira 

denunciava a feitura de «fretes cruelmente ajustados» pelo capitão do brigue Leal, João 

Travassos, e por obrigações que se dizem feitas por um tabelião da dita ilha [São 

Miguel]». Aquele agente português no Rio, reconhecendo a impossibilidade de conter a 

corrente emigratória nacional rumo ao Brasil, alerta, no entanto, para a necessidade de se 

«dificultar a sua vinda em Navios Estrangeiros, a pessoas que tivessem de pagar aqui os 

seus fretes com sujeição de serviços», em virtude de «por melhor que sejam os seus 

capitães e donos, contém muito a ação e jus dos Agentes Consulares»114.  

Efetivamente, a ação consular perante as embarcações estrangeiras era muito 

embaraçada e, no caso das nacionais, nem sempre conseguia efetuar-se a fiscalização 

desejada por falta de funcionários. Todavia, devemos a esses agentes a denúncia e o 

combate às condições perniciosas pelas quais “prendiam” os engajados, nomeadamente 

o elevado custo da passagem, como dá conta o cônsul português em Pernambuco ao 

Marquês de Loulé, em fevereiro de 1858, afirmando que «Nestas passagens há a mesma 

agiotagem que nas do Porto, pois todos vêm a 60 patacões, ou 120$000 réis, dinheiro do 

Brasil» , referindo-se às passagens adquiridas pelos açorianos que partiram de São Miguel 

no brigue português Oliveira (apud PEREIRA, 2002: 147). 

O valor das tarifas era volátil, de acordo com o momento, as condições em que 

partiam e, sobretudo, os interesses dos capitães, embora a consulta da documentação 

venha evidenciando que a travessia dos Açores para o Rio de Janeiro era mais cara do 

que partindo do Porto ou de Lisboa, pese embora a distância fosse menor. Tal facto 

confirmava António José Duarte Nazareth ao Marquês de Loulé no início de agosto de 

1862, chamando «a atenção de v.exa. para o preço da passagem que levam aos colonos 

das ilhas para aqui, é de 70 pesos ou 70$000 réis fortes, enquanto que nos valores da 

carreira de Lisboa para esse porto os passageiros da 3º classe pagam 50$000 réis, sendo 

bem tratados, com bons alimentos, etc» (apud PEREIRA, 2002: 172).  

Como refere Joaquim da Costa Leite, a maior fatia dos negócios da emigração 

correspondia à passagem transatlântica (LEITE, 1996: 393). A passagem funcionou 

durante largos anos como um mecanismo de esperança, isto é, a concretização da 

almejada partida rumo ao sucesso e à fortuna, e como elemento subversivo, na medida 

em que empenhavam os seus serviços e, consequentemente, a liberdade por forma a pagar 

o acesso ao El Dorado, que rapidamente se transformava em calvário.  

                                                           
114“Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro”. O Angrense, n.º 364, 28 de setembro de 1843.  
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2.3. Contratos de locação: um mecanismo subversivo  

A 13 de setembro de 1830 é publicada uma lei que visava regular os contratos por 

escrito sobre prestação de serviços feito por brasileiros ou estrangeiros dentro ou fora do 

império. A carta de lei estendia-se por oito artigos, dos quais nos importa frisar o n.º 2, 

segundo o qual  «estipulou para si os serviços: poderá transferir a outro este contrato, com 

tanto que não piore a condição do que se abrigou a presta-los, nem lhe seja negada essa 

transferência no mesmo contrato»115. Nos termos do artigo 2.º, o locador tornava-se uma 

verdadeira “mercadoria transacionável”, como demonstra o seguinte anúncio, publicado 

no Jornal do Commercio de 4 de fevereiro de 1854, onde é publicitada a venda «na cidade 

do Paraty, [de] duas fazendas, uma de café e outra de cana, está com 60 escravos, e aquela 

com 67 colonos: para mais informações, dirijam-se ao Sr. N.Meuran, Rua do Hospício 

n.º 58». Pronunciando-se sobre o anúncio do Jornal do Commercio, o redator de O Grito 

Nacional observava: 

Que os africanos, ainda que portugueses, arrancados de sua terra, e pelo mais nefando 

contrabando, depois dos solenes tratados firmados por todas as nações, de livres que são, 

sejam levados à condição de escravos, e com eles se mercadeje ainda hoje, como dos 

criminosos, mais impunes anúncios todos os dias aceites e publicados pelas folhas […] 

noticiando a fuga, o aparecimento, a compra e a venda deles como braçais116;  

A 11 de outubro de 1837 é publicada nova legislação117, dando várias providências 

sobre os contratos de locação de serviços dos colonos. Desta feita, a carta de lei era mais 

extensa e abrangente do que a congénere de 1830, prevendo uma série de situações, 

realçando-se o seu caráter protetor dos interesses da elite agrária brasileira. Para o efeito, 

segundo a redação do Art. 5.º, «É livre aos estrangeiros de maior idade ajustarem seus 

serviços pelos anos que bem lhes parecerem», que é o mesmo que dizer, pelos anos que 

forem convenientes ao locatário, prendendo o locador por uma dívida que nunca acaba.    

No caso dos menores, «não poderão contractar-se por tempo que exceda á sua 

menoridade, exceto se for necessário que se obriguem por maior prazo para indemnização 

das despesas com eles feitas, ou se forem condenados a servir por mais tempo, em pena 

de terem faltado ás condições do contracto», nomeadamente a fuga, tendo de indemnizar 

                                                           
115 Coleção das Leis do Imperio do Brazil de 1830. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1878, pp.32-33. 

116 “E que tal!”. O Grito Nacional, n.º 641, 7 de fevereiro de 1854. 

117 Coleção das Leis do Imperio do Brasil de 1837. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1861, pp.76-80. 
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o locatário de todas as quantias despendidas com a sua captura, bem como o valor em 

dívida a dobrar (art.9º).  

No que concerne às causas ditas justas para o despedimento, são definidas no 

art.7.º. Em 1.º lugar, «Doença do locador, pela forma que fique impossibilitado de 

continuar a prestar os serviços para que foi ajustado», 2.º a condenação do locador a pena 

de prisão; 3.º embriaguez habitual do mesmo; 4.º injúria feita pelo locador à honra e bom 

nome do locatário e família; 5.º e último, «Se o locador, tendo-se ajustado para o serviço 

determinado, se mostrar imperito no desempenho do mesmo serviço». De referir que, 

segundo o art.8.º, era permitida a prisão e a condenação aos trabalhos públicos, bastando 

que, para o efeito, o locador despedido não indemnizasse o locatário da quantia que lhe 

devia. A longa jornada de trabalho, debaixo de um sol abrasador, a alimentação deficitária 

e as duras condições de vida tornavam muitos jovens, outrora vigorosos, em verdadeiros 

moribundos, trabalhando debaixo de uma obrigação de dívida, sem qualquer propósito ou 

esperança.  

Findo o tempo do contrato, ou tendo sido o mesmo rescindido por justa causa, 

obrigava-se o locatário, pelo art.11.º, a entregar um atestado ao locador de como está quite 

do seu serviço: «se recusar passa-lo, será compelido a fazê-lo pelo Juiz da Paz do Distrito. 

A falta deste título será razão suficiente para presumir-se que o locador se ausentou 

indevidamente». Os julgamentos faziam-se debaixo do foro do locatário, que exercia 

influência sobre a justiça local, que sempre tendia a seu favor. Deste modo, parece-nos 

evidente que, com facilidade, o locatário impunha, por força da lei, o locador a mais 

tempo de trabalho, mesmo já tendo sido ressarcido de todo o valor investido, desde que 

lhe conviesse manter o colono sob a sua alçada.  

Quanto aos contratos, importa referir que um elevado número dos açorianos 

engajados partia sem terem assinado um contrato de locação de serviços, o que, à partida, 

acelerava o processo de desembarque e de contratação. Nesse sentido, importa incluir as 

considerações do cônsul de Portugal do Rio de Janeiro, em resposta ao questionário que 

lhe foi dirigido em 1872, alertando para os «muitos engajados  verbalmente, ou por 

escritos destituídos das formalidades legais, mostrando-se os contratantes desta ultima 

espécie, particularmente, empenhados em ocultar ao consulado as suas convenções, com 

o justo receio de evitar que as mesmas lhes sejam, como sempre são quando o consulado 

toma delas conhecimento, declaradas nulas: resultando disto prejuízo certo aos 

locatários»(Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a Emigração Portugueza,1873: 105).  
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No entanto, esta situação não era nova, uma vez que já em 1862 a autoridade 

consular lusa na capital brasileira clamava pela necessidade de ordenar aos governadores 

civis que nos contratos de locação de serviços firmados debaixo da sua alçada se 

estabelece-se «Que por caso algum venham colonos sem contratos, como está 

acontecendo com os das ilhas, quem vem com uma simples obrigação de dívida pela sua 

passagem, e é aqui que depois fazem os contratos, sem conhecimento, nem assistência, 

nem audiência do cônsul» (apud PEREIRA, 2002: 168-169). Segundo António Nazareth, 

o cônsul no Rio em 1862, ainda que nos contratos fosse indicado que os mesmos deviam 

ser ratificados no consulado, a não imposição de tal condição resultava na não 

apresentação dos contratos celebrados pelos colonos, que se obrigavam por condições 

muito desvantajosas, nomeadamente em relação ao tempo de serviço e ao vencimento a 

receber.  

Com base nos relatos e no conhecimento de caso, eram os próprios cônsules de 

Portugal no Brasil a desaconselhar a emigração engajada, uma vez que abundavam as 

oportunidades de trabalho para quem partia livre, tendo a possibilidade de ganhar muito 

mais do que se viessem empenhados por um contrato de locação ou um título de dívida. 

Todavia, era com os pobres, incapazes que pagar o valor da passagem, que as redes de 

agentes das companhias de locação e os mestres dos navios lucravam mais, na medida 

em que os incautos tinham até oito dias para pagarem o valor em dívida, o que «tornavam 

os contratos aqui uma espécie de venda de suas pessoas», segundo afirma o cônsul 

português em Pernambuco no ano de 1862, em face de «considerando-se obrigados a 

satisfazer uma soma que não tinham nem podiam ganhar em tão curto prazo, se entregam 

por uma bacatela a quem suponham que os vinha resgatar» (apud PEREIRA, 2002: 148).  

Era condição, sine qua non podiam desembarcar, o pagamento da passagem 

mediante o curto período estabelecido, ou a assinatura de um contrato de locação de 

serviços, isto no caso dos que não vinham com um já firmado do local de proveniência. 

O não pagamento da tarifa ou não assinatura de contrato a breve trecho resultava na 

retenção a bordo e agravamento do valor em crédito, como relata o retador de O Angrense: 

Muitos dos portugueses, que no ano passado compuseram as vergonhosas, e aviltantes 

carregações de escravatura branca, angariada nesta ilha, ainda nos últimos de maio 

próximo passado, existiam amontoados nos sórdidos depósitos, à disposição dos 

negociantes, que não poderão vende-los e quanto mais tempo há se demorarem, tanto 

mais se lhes vai aumentando o preço, que ao depois hão de pagar à custa do seu trabalho, 

e da sua liberdade; porque esse mesmo hediondo alimento com que lhes é mantida a 
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existência […] lhes vai sendo acumulado em suas despesas, que afinal vem perfazer uma 

soma tal que toda a duração de uma longa vida não é suficiente para a indeminização118.  

 

 Tendo em conta o teor do relatado, não é de estranhar que o ilhéu, desgastado por 

uma longa travessia e desesperado com a retenção a bordo por largos dias, aceitasse 

qualquer contrato que lhe apresentassem, mesmo que implicasse trocar a «prisão do 

porão» pelo jugo da enxada. Quando confrontados com a realidade, «Neste momento ou 

se revolta e é um criminoso, ou se submete e é um escravo» (ORTIGÃO, s.d.: 69). 

 Regularmente, eram publicados nas páginas dos periódicos brasileiros anúncios a 

dar conta da fuga de colonos, à imagem do que acontecia com os negros fugitivos, 

oferecendo recompensa a quem os encontrasse ou soubesse do seu paradeiro, ressalvando 

as consequências de dar guarida a colonos nessas condições. Um dos muitos anúncios 

dizia respeito a Rosa Isabel D’Amora, proveniente de São Miguel e que havia chegado 

ao Rio de Janeiro a 23 de fevereiro de 1853 na galera Sophia , tendo sido anunciada a 

fuga no dia seguinte, reforçando que «quem a apreender ou dela der notícia na rua da 

Saude n.º 12 A, será bem gratificado; e desde já se protesta contra quem a tiver 

acoutado»119. Como bem notou Ramalho Ortigão, ao colono só restavam dois caminhos, 

o da revolta/ e fuga, ou da submissão a uma escravidão duradoura. Antes de se resignarem 

a uma “existência inexistente”, muitos tentavam a fuga, logo à chegada ao porto de 

destino, como foi o caso de Rosa Isabel, ou depois de já terem sido contratados para 

trabalhos agrícolas nas fazendas, como sucedeu com quatro colonos açorianos 

provenientes das ilhas do Faial e do Pico que, estando a laborar numa fazenda nas 

imediações de Angra dos Reis, pertença de António José Leite Lobo, fugiram, correndo 

o risco de, no caso de serem apanhados, terem de pagar a dobrar toda a despesa feita pelo 

contratador com a captura, «estando sem passaporte nem residência»120.  

 A 6 de fevereiro de 1853 o Diário do Rio de Janeiro121 noticiava o projeto de 

estatutos de uma Associação Central de Colonização e Trabalho Livre, no Rio de Janeiro, 

da qual «poderão ser acionistas todos os capitalistas, proprietários fazendeiros, 

negociantes, e quaisquer pessoas nacionais e estrangeiras». Quanto aos fins que 

                                                           
118 O Angrense, n.º 45, 13 de agosto de 1837.  

119 Jornal do Commercio, n.º 56, 25 de fevereiro de 1853.  

120 O Angrense, n.º 396, 9 de maio de 1844. 

121 “Projeto de uma Associação Central de Colonização e Trabalho Livre, na cidade do Rio de Janeiro”. 

Diário do Rio de Janeiro, n.º 36, 6 de fevereiro de 1853. 
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presidiram à fundação, constavam, ente outros: o auxílio e a proteção da imigração de 

colonos agrícolas e industriais; coadjuvar a imigração que precisar de ser subsidiada pelo 

governo ou por particulares, «e promover os engajamentos de colonos e a celebração dos  

respetivos contratos, mediante condições de parceria, arrendamento, aforamento 

perpetuo, arrendamento, e venda de terras por preços módicos aos colonos»; nomear 

agentes em países europeus, de onde convier atrair imigração, remunerando-os pelo 

engajamento de europeus. A 2 de abril de 1855, pelo decreto n.º 1584, foram aprovados 

os estatutos da Associação que, à imagem de tantas outras, pretendia dar resposta aos 

interesses dos seus sócios, isto é, da elite agrária, poucos anos após a abolição efetiva do 

tráfico de africanos, numa altura em que escasseavam braçais, antevendo auxílio e 

proteção estatal. 

 O envolvimento da Associação Central de Colonização no “novo tráfico” é 

denunciado pelo representante consular português no Rio de Janeiro, no ano 1862, em 

ofícios dirigidos ao Marques de Loulé. Segundo o cônsul, a associação tinha um depósito 

na ilha de Bom Jesus, onde «existem atualmente mais de 100 colonos, e alguns segundo 

me informaram há mais de seis meses, sem que se lhes leve em conta esse tempo nos seus 

contratos; mas adicionando-lhe ainda ao preço da passagem 1$000 réis por dia, a título 

de sustento», em desrespeito para com o artigo 12.º dos contratos de locação celebrados 

em Portugal, que definia que as despesas de sustento eram da responsabilidade da 

associação. De acordo com os referidos contratos, os colonos vinham engajados para 

serviços da lavoura «de certas e determinadas propriedades rurais, que não existem»122. 

Dos cem que se encontravam a acumular dívida, vinte e cinco foram encaminhados para 

São Paulo, na sequência da aquisição dos serviços por parte de um indivíduo, «pela maior 

parte constrangidos para ali, e quase forçados a isso», cabendo-lhes servir o dito senhor 

por três anos, ao invés dos dezoito meses estabelecidos nos contratos primitivos, 

incorrendo em petulante desrespeito para com a condição 7.ª do artigo 2.º das Imperiais 

Instruções de 18 de novembro de 1858, «em que determinam, que nenhuns contratos de 

locação de serviços possam exceder a dois anos» ( apud PEREIRA, 2002: 176-183). 

                                                           
122 De acordo com o artigo 11.º da carta de lei de 20 de julho de 1855, todo e qualquer contrato de locação 

de serviços celebrado «em qualquer parte da monarquia portuguesa» incorre em invalidade se nele não for 

designado o estabelecimento onde vai ser prestado o serviço, ou a quem. Portanto, a indicação de 

propriedades inexistentes era uma das muitas artimanhas que as associações e companhias de colonização 

encontravam para contornar a legislação nacional.  
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 Em janeiro de 1864, por ofício do Ministério do Reino enviado ao Governador 

Civil de Ponta Delgada, era denunciada a atuação da Associação Central de Colonização 

em desrespeito pela lei de 20 de junho de 1855, nomeadamente em relação aos termos 

dos contratos assinados pelos açorianos, mandando regular as condições da emigração 

para o Brasil123.  

António de Almeida Campos, Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro em 1872, ano 

em que é enviado o um questionário a todos os cônsules portugueses nos países de 

emigração, reconhece que os contratos de locação de serviços eram altamente perniciosos 

em face das condições a que por eles se sujeitam. Desde logo, as condições salariais: 

 […] basta indicar que o colono obriga o seu trabalho de dois ou três anos à rasão de 300 

réis fracos por dia útil, quando o salário regular de cada um desses imigrantes não seria, 

livre de contrato, inferior a 25$000 réis mensais, não compreendendo os pedreiros e 

carpinteiros, os quais engajados, a rasão de 600 réis fracos diários, ganhariam por trabalho 

livre de 3$000 a 6$000 réis, como é costume (Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a 

Emigração Portugueza,1873: 105).  

A emigração espontânea e livre tendia a ser incitada pela possibilitada de 

melhoria das condições financeiras, representando vantagens para o emigrante e 

para Portugal, desde logo, através do contributo das remessas para o produto 

interno bruto nacional. Não obstante, «na emigração contratada parece-nos que 

existe, e somente existe, perda total. Perda para a nação, nos braços que se 

inutilizam; perda para os emigrantes, na ruina certa a que são elevados por 

aliciadores sem consciência» (Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a 

Emigração Portugueza,1873:14-15). 

Pese embora o debate em torno do “vergonhoso tráfico” de nacionais em solo 

brasileiro, na verdade esta face da emigração portuguesa manteve-se sempre num plano 

marginal, e o Brasil persistiu como o destino de eleição dos emigrantes portugueses por 

largos anos, com exceção do arquipélago dos Açores, que a partir da década de 80 sofre 

uma inversão rumo aos Estados Unidos da América, apesar de a 15 de março de 1879 ter 

sido publicado um decreto dispondo o modo como deveriam ser feitos os contratos de 

                                                           
123 BPARPD –Fundo Governo Civil do Distrito de Ponta Delgada, Correspondência recebida, 28 de janeiro 

de 1864, doc. 2652.13.2. 
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locação de serviços, bem mais favorável aos colonos do que a até lei em vigor, datada de 

11 de outubro de 1837. No fundo, tratava-se de adequar as necessidades brasileiras à 

realidade do mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – DEBATE POLÍTICO, OPINIÃO PÚBLICA, OPINIÃO 

PUBLICADA E DENÚNCIA 

 Fenómeno secular, que remonta ao século XVI no caso dos Açores, a emigração 

portuguesa rumo às Terras de Vera Cruz assumiu-se como uma continuidade das ligações 

históricas à antiga colónia, elevada à categoria de Reino Unido e, posteriormente, nação 

independente, dando início a uma vaga de emigração espontânea, em resultado da já 

referida cisão entre Portugal e o Brasil e da afirmação do ideário liberal na nação 

portuguesa. Como refere Jorge Alves, em estudo recente, na sequência da elevação do 

Brasil a país independente e a concomitante pressão britânica no sentido de ser abolido o 
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tráfico de escravos no Brasil, assistimos à reconversão de alguns traficantes ao “novo 

tráfico”, isto é, o engajamento de colonos, primeiramente apenas nos Açores, como já 

tivemos oportunidade de explanar, e que como o passar do tempo e a necessidade de 

alargamento da oferta se difundiu a outras regiões, nomeadamente o Minho (ALVES, 

2018: 80-81). 

 A legislação liberal seguiu no sentido da repressão ou limitação, à imagem do que 

ocorria em Época Moderna, todavia «não se manifestou sempre com igual vigor devendo 

considerar-se uma evolução, diferentes fases da política da emigração, nas quais entraram 

com ponderação diferenciada fatores como: interesses sociais, financeiros, coloniais e 

preocupações demográficas». Esta linha orientadora devia-se, em larga escala, à 

influência da burguesia portuguesa e da classe senhorial, apreensiva perante a saída 

massiva de braçais (PEREIRA,2012: 36-37). 

 O engajamento foi largamente debatido em Portugal na imprensa local, regional e 

nacional, dando origem a diversos artigos e a longas horas de discussão na Câmara dos 

Deputados (ver anexo 10), que, como aponta Fernanda Maia, a emigração para o Brasil, 

«no âmbito do relacionamento entre os dois países, a tornaria, por exemplo, na questão 

mais debatida entre pelos parlamentares com assento na assembleia e aquela que mais 

controvérsia gerou entre os representantes da nação» (MAIA, 2002: 369). As posições 

divergiam, abundando «discursos no parlamento e artigos na imprensa, com posições a 

favor ou contra a emigração, traçando-se cenários respetivamente positivos ou negativos, 

naturalmente apenas em relação ao país de partida» (ALVES, 1999: 334). 

 Como aponta Susana Serpa Silva:  

 O fenómeno designado, por meados de Oitocentos, como “escravatura branca” era uma 

faceta indissociável da volumosa emigração clandestina que se fazia entre Portugal e o 

Brasil, com um considerável peso por parte das ilhas dos Açores. Esta realidade não 

passou despercebida à imprensa local, nem tão pouco às autoridades insulares e nacionais 

e, por isso, amiudadas vezes, foi tema de debates parlamentares, originando, por fim, a 

promulgação de legislação de carácter repressivo e controlador. (SILVA, 2012:57-58). 
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 Importa referir que por muitos anos persistiram as visões redutoras ou fatalistas 

do fenómeno emigratório124, dos que, por um lado, viam na emigração um prospeto de 

riqueza e um importante mecanismo de entrada de capital em Portugal, através das 

remessas, ignorando o “vergonhoso tráfico da escravatura branca”. Em contraponto, 

persistiam, igualmente, perspetivas redutoras e enviesadas da corrente emigratória 

nacional, reduzindo-a à prática do engajamento e da figura jurídica da locação de serviços, 

ignorando o sem número de portugueses que emigravam pagando a passagem, 

desembarcando livremente, e que se estabeleciam como comerciantes e artesões, 

encontrando no Brasil um país de oportunidades e de fortuna que, quando represando em 

definitivo ou em férias aos territórios de proveniência, suscitavam a maior atenção dos 

locais, esperançosos de granjearem igual sorte.   

 A dualidade entre emigração fortuna e a emigração desgraça e escravidão é 

evidenciada no discurso político português, e está, no nosso entender, na origem da 

ausência de uma tomada de posição relevante em matéria de engajamento e de emigração 

clandestina, na medida em que «A legislação portuguesa sobre emigração apenas se pode 

considerar levemente dissuasora, pois para lá do tratamento burocrático da passagem, 

apenas se alargava à vigilância dos contratos de locação de serviços, que deveriam ser 

realizados antes da partida e apresentados à autoridade para emissão do passaporte» 

(ALVES, 2018: 83). Ademais, para além do seu reduzido alcance, a legislação nacional 

era, em larga medida, desrespeitada em Portugal, através do incentivo dos engajadores às 

partidas furtivas, e encontrava fraca expressão em solo brasileiro, como já tivemos 

oportunidade de evidenciar, quando confrontada com a legislação nacional, que seguia 

propósitos distintos.  

                                                           
124 «[…] como Joaquim da Costa Leite bem sublinhou, a perspetiva das elites políticas, na maior parte das 

vezes, esqueceu deliberadamente a ótica dos que partiam e as razões por que o faziam, acabando por revelar 

um efetivo divórcio entre o mundo dos políticos e o mundo real» (MAIA, 2011: 193-194). Percecionando 

o fenómeno como consequência da ignorância dos colonos e das artimanhas dos engajadores, esqueciam-

se, intencionalmente ou por pura ignorância e ingenuidade, de que eram as condições de existência, ou a 

inexistência de condições básicas, que levavam a que os incautos se entregassem a qualquer promessa. A 

partir da década de 70, na sequência da publicação do Primeiro Inquertio Parlamentar sobre a Emigração 

Portugueza, destacando-se os contributos de nomes como o de Alexandre Herculano e de Domingos 

António Gomes Percheiro, que lançaram novos dados e perspetivas diferentes em relação ao fenómeno, ver 

ALVES, 2018.  
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1. A “escravatura branca” e o engajamento nos Debates Parlamentares  

Coube aos Açores, na medida em que o arquipélago foi fortemente afetado pelo 

fenómeno, um papel fundamental na consciencialização dos representantes da nação 

relativamente ao processo emigratório com destino ao Brasil, no período subsequente ao 

Grito do Ipiranga e à Convenção de Évora-Monte. Como aponta Fernanda Maia, foi 

através da perceção do que acontecia nas ilhas que os deputados «tomaram contacto, 

urdiram a argumentação e teceram o seu discurso político em torno de tópicos como o da 

‘escravatura branca’, que tanto êxito teria ao longo de toda a primeira metade do século 

XIX» (MAIA, 2011: 205).  

Cabe-nos destacar o papel, enquanto agentes esclarecedores da realidade insular, de 

alguns deputados açorianos e de outros tantos conhecedores do quotidiano arquipelágico, 

que travaram intensas discussões nas sessões da Câmara dos Deputados, nomeadamente 

Manuel António Vasconcelos – fundador do Açoriano Oriental – ,Leonel Tavares Cabral, 

António Bernardo da Costa Cabral , Almeida Garrett e Passos Manuel (MAIA, 2011: 

2005), parlamentares impares que recusavam incessantemente a visão oficial, defendida 

pelos próprios Governadores Civis125, de que a principal causa  para elevado fluxo 

emigratório insular residia no espírito de aventura do povoa açoriano, colocando num 

plano secundário a ação das redes de engajadores das Companhias de Colonização 

brasileiras, o recrutamento militar e a pobreza.  

Logo no início de 1836, aproveitando uma discussão em torno de formas de potenciar 

o aproveitamento das colónias portuguesas, Leonel T. Cabral alertou para o facto de que 

«muitos nossos concidadãos estão emigrando das ilhas dos Açores, da Madeira, do 

Minho, e do Porto, não só para o Brasil; mas até para ouras paragens». Quanto à 

justificação para tal facto, segundo o açoriano «Porquê? Eu o digo, porque nem Portugal, 

nem os Açores, nem a ilha da Madeira lhes oferece recursos e suficientes meios de 

subsistência; e então acham-se na necessidade de ir além do Atlântico procurá-los, ou 

entre as nações estrangeiras. O povo açoriano que está mais adiantado proporcionalmente 

em povoação do que estamos;». Não obstante, segundo Leonel, o Arquipélago poderia 

sustentar maior número de habitantes do que aquele que efetivamente tem, uma vez que 

«abandonam a terra, e vão desgraçadamente fora de Portugal para países estrangeiros 

serem maltratados, e exporem-se a grandes trabalhos, e porquê? Porque na sua terra nada 

encontram do que precisam». Como solução, advoga a canalização dos potenciais 

                                                           
125 Ver SOUSA, 2010: 279-281. 
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emigrantes para as colónias africanas, um projeto que será largamente defendido na 

década subsequente. Para tal, defendia o orador, era «necessário que por uma vez se 

abram os olhos, e os lancemos para todas as nossas possessões de África e da Ásia. […] 

olhemos para tudo isso, para que os nossos não vão para países estrangeiros, e para que 

não vejamos o que há pouco vimos! Uma embarcação carregada de pessoas para o 

Brasil!»126. 

Decorridos poucos dias, eis que, na sessão de 5 de fevereiro de 1836, Passos Manuel 

enviou para a mesa da Câmara «uma mensagem que me foi enviada da Bahia», cujo 

conteúdo centrava-se na emigração açoriana para aquela província. De entre os factos 

relatados pelo remetente, constavam maus tratos recebidos a bordo, «e que em alguns 

portos do Brasil são postos em leilão, que o autor da memória, e que eu posso ler prova 

isto com um recibo que vem junto à memória, e que posso ler para esclarecimento da 

Câmara». Advertindo para o facto de não ter a honra de conhecer a pessoa, Passos Manuel 

não deixa de lamentar que «Quando as nações da Europa procuram meios para estorvar 

ao tráfico da escravatura dos negros, começa o tráfico da escravatura dos brancos», 

rematando o assunto com o desejo de que seja verificado se os factos, «e no caso de serem 

verdadeiros, procure por meios indiretos estorvar essa emigração»127. 

O recrutamento militar era tido como um dos principais motivos para a emigração de 

menores, que enveredavam pela emigração furtiva. Face ao exposto, várias protagonistas 

advogavam o abrandamento do recrutamento militar, nomeadamente nos Açores, que 

tinham contribuído com um importante contingente militar para o exército libertador, 

defensor da causa de D. Maria II.  Na sessão de 17 de março de 1837, a comissão 

encarregue do projeto de lei apresentou uma proposta que preconizava que as ilhas 

açorianas ficassem isentas do recrutamento, «ordenado pelo decreto de vinte e cinco de 

novembro de mil oitocentos e trinta e seis», estendendo-se tal isenção à ilha Terceira pelo 

período de quatro anos. Tomando a palavra, Leonel Tavares manifesta o seu voto 

favorável, respondendo aos críticos que apresentavam a exceção como uma desigualdade, 

alegando que «antes quero por uma lei conceder-lhe esta exceção do que fazer com que 

fuja a gente toda dos Açores». Não obstante, segundo o deputado, a emigração açoriana 

                                                           
126 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 13, sessão de 18 de janeiro de 

1836, pp.117-118. 

127 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 27, sessão de 5 de fevereiro de 

1836, pp.49-50. 
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não sofreria grande contenção por ser concedida exceção aos açorianos, na medida em 

que prevalecia o espírito da emigração, apregoado por muitos como principal causa das 

partidas, e que «todo o rapaz que pode ser soldado, e lhe constar que há de ser recrutado 

foge, e vai aumentar povoações estranhas, diminuindo a povoação de uma província 

nossa»128.  

Ainda no âmbito da discussão da proposta de lei que isentava os Açores do 

recrutamento militar, várias vozes se levantaram contra «tamanha injustiça e 

descriminação», outros tantos recusavam-se a perceber a ligação entre o recrutamento e 

a emigração, cingindo-se ao espírito de aventura e propensão dos açorianos para rumarem 

a lugares longínquos. Tomando a palavra, o senhor deputado José Estevão, em resposta 

aos que não compreendiam como o recrutamento aumentaria a emigração, afirma ser isso 

«muito fácil de conceder. Qualquer incomodo faz deixar a terra ao habitador, que nela 

não está bem. Nos Açores a classe mais numerosa vive numa espécie de servidão pessoal; 

os possuidores de terras são poucos129, são os morgados». O parlamentar lança para a 

discussão novos dados, debruçando-se sobre a questão dos latifúndios, a pobreza dos 

camponeses e a desonestidade dos terranentes, que «pagam os serviços do campo com os 

preços que lhes parece, e há trabalhadores, que tem o seu braço empenhado pelo sustento, 

que consumiu há meses. Muitas vezes com o trabalho de uma semana, apenas pagam o 

sustento de três dias. Quem assim vive não deixará por pouco tão ingrata terra?»130.  

Seguindo no plano das condições expulsivas, Bernardo da Costa Cabral, dirigindo-se 

para a Câmara, começa por afirmar que «eu também não estou convencido, que o serem 

hoje os açorianos isentos do recrutamento não obsta em todo à emigração». Não negando 

o impacto positivo que a isenção poderia provocar, defende que a emigração «é filha de 

muitas causas» desde logo a ambição desmedida dos morgados insulares «e ao pouco 

conhecimento que eles têm dos seus próprios interesses», porque se o tivessem aforavam 

ou arrendavam a preços acessíveis «porção de terrenos incultos, que possuem», 

                                                           
128 Diário das Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, n.º 47, sessão de 17 

de março de 1837, pp.55-56. 

129 Na sessão de 27 de maio de 1852, João Loureiro, deputado eleito por São Miguel, propunha a extinção 

dos vínculos às terras nas ilhas do Grupo Oriental, de maneira a possibilitar o acesso dos camponeses às 

terras. Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 77, sessão de 27 de maio de 

1852, pp.34-35. 

130 Diário das Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, n.º 47, sessão de 17 

de março de 1837, p.61. 
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ocupando, deste modo, «um grande número de braços que hoje emigram para o Brasil [e 

que] ficariam ocupados a rotear esses terrenos». Basicamente, os morgados não eram 

agricultores e não se interessavam pela agricultora, ao passo que os jornaleiros se 

encontravam sem trabalho e sem acesso a terras para laborar.  Explanadas as condições 

expulsivas, Costa Cabral prossegue a exposição com as alegadas condições atrativas que 

se vislumbram no Brasil, na verdade «as falsas promessas, que lhes são feitas por essas 

sociedades, ou companhias, que não podendo fazer escravatura negra, nas costas de 

África, a vêm hoje fazer branca nos Açores», procedimento assente na incapacidade do 

engajado pagar o preço da passagem, obrigando-se, para o efeito, «por uma escritura 

pública a todo o serviço, que lhes for designado, e por tanto tempo, quanto for necessário 

para pagar a passagem [e as restantes despesas contraídas]: chegados ao Brasil, eis os 

Açorianos no mercado, a quem mais dá, e lá vão os Brasileiros comprá-los 

temporariamente! E não é isto vergonhoso ao nome Português?»131. 

Ainda no contexto da discussão em torno da isenção do recrutamento prevista no 

projeto de lei apresentada na sessão de 17 de março de 1837, Sá Bandeira começa por 

afirmar que «o Porto tem mais direito a essa isenção do que os Açores». Quanto ao 

crescente fluxo de saídas dos Açores para o Brasil, afirma que «esta emigração tem 

aumentado depois que no Brasil se estabeleceram companhias de colonização, a fim de 

seduzir os homens da Europa a irem para aquele império; para o que se tem estabelecido 

comissões e companhias em todas as partes». O Visconde aproveita o momento para 

relembrar que o Governo estava desperto para o problema – logo em 16 de maio de 1835 

é publicada uma portaria que visava obstar a atuação das Companhias de Colonização, 

prevendo o reforço da vigilância e alertando para a obrigatoriedade de retirada de 

passaporte132 – reforçando que «É um facto, que os habitantes dos Açores têm sido 

conduzidos ao Brasil da maneira mais vergonhosa». De modo a por cobro a tal escândalo, 

aproveita o oportuno momento para informar que se deu «ao trabalho de organizar um 

decreto estabelecendo uma medida para que este facto não fosse tão odioso para a nação, 

e para que os emigrantes fossem conduzidos de forma mais comoda, e não vendidos como 

                                                           
131 Diário das Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, n.º 48, sessão de 18 

de março de 1837, p.71. 

132 Portaria de 16 de maio de 1835, apud ALVES, 1993: 129 
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escravos nas praças públicas do Brasil, como com efeito se estão vendendo 

atualmente»133.  

Começam a evidenciar-se outras questões que vão muito para além da mania e do 

espírito de aventura dos açorianos, desde logo a forte concentração das terras nas mãos 

de uma minoria detentora de muitos latifúndios, grosso modo, desaproveitados. Do 

cruzamento da ausência de condições favoráveis nos Açores e da demanda brasileira por 

braçais, resulta o escandaloso negócio do engajamento de colonos, altamente lucrativo 

para as Companhias de Colonização, que, inclusive, recebiam incentivos e isenções por 

parte do Estado Brasileiro e do Governo Provincial. 

Na sequência da publicação do artigo da autoria de Alexandre Herculano no Diário 

do Governo de 13 de janeiro de 1838 tornou-se mais claro que esta corrente emigratória 

não se cingia apenas aos Açores e ao «homem devasso, descurioso, inhabl», sendo 

engrossado também pelo «homem laborioso, o artista perfeito e inteligente»134.  Assim, 

no ano seguinte é nomeada uma comissão, com caráter provisório e eventual – que se 

acabaria por estender no tempo encarregada de propor medias para conterem a emigração 

que partia dos Açores e do Reino para o Brasil, composta por Vasconcelos Pereira, 

Manuel António Vasconcelos, Paulo Midosi, Jervis D’Atouguia e Ávila e Lobo de Moura 

(MAIA,2011: 203). 

Ainda em 1839, aquando da discussão e votação de uma proposta de lei sobre os 

direitos aduaneiros relativos a importações, Manuel António Vasconcelos e Almeida 

Garrett tomaram a palavra para apresentar a situação económica das ilhas, desde logo as 

dificuldades resultantes do atraso agrícola e a inexistência de indústrias que servissem de 

contrabalanço às importações, encarecidas por uma pauta aduaneira (CORDEIRO,2011 

:84). Segundo relata Manuel Vasconcelos, há muito que os Açores estavam arredados do 

comércio com o Brasil, remontando a relação comercial a «quando nós tínhamos pano de 

linho e outros objetos que lhes importassem», pelo que «nós hoje temos a dar ao Brasil 

(e me lastimo disso) senão carne humana; ainda vem hoje alguma produção do Brasil para 

os Açores porque vão dos Açores carregações desses desgraçados que eles enganam para 

levar para lá»135. 

                                                           
133 Diário das Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, n.º 49, sessão de 20 

de março de 1837, p.89. 

134  “A emigração para o Brasil”. Diário do Governo, n.º 12, 13 de janeiro de 1838. 

135 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 86, sessão de 24 de abril de 1839, 

p.213. 
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Usando da palavra pouco depois, Almeida Garrett – à época deputado pela Província 

de Angra do Heroísmo – começa por alertar para a questão da cobrança do imposto nas 

ilhas, nas palavras no mesmo, «a primeira é saber se o imposto é possível, isto é, se há no 

país matéria taxável», acrescentado que se tratasse que uma cobrança para benefício «dos 

credores do Estado» votaria contra, na medida em que «para benefício dos credores do 

Estado, benefício de que nós  somos excluídos […] não posso deixar de votar contra ele, 

porque não vinha a ser senão um imposto especial, em prejuízo dos Açores, a favor do 

Continente do Reino». Garrett acentua o tom das críticas, afirmando que as ilhas estavam 

em clara desvantagem face ao Continente, uma vez que «Nós não produzimos arroz, e 

Portugal sim; as ilhas não fabricam azeite, Portugal é abundante em azeites. Obrigar-nos, 

pois, a comprar os géneros de Portugal com preferência aos géneros, que poderão ser 

levados aos nossos portos estrangeiros, é impor-nos uma dura taxa, porque o Continente 

do Reino não faz igual sacrifício por nós». Face ao exposto, o deputado eleito pela 

Província de Angra do Heroísmo dirige a seguinte pergunta à câmara «De que nasce a 

emigração em todos os países?», não terminando a sua intervenção sem apresentar, no 

seu entender, a origem da emigração e a dicotomia entre a retração e a promoção, ainda 

que inconsciente, das partidas:  

Da carestia de subsistência. Onde as subsistências são caras, e há a possibilidade de manter o 

número de habitantes, que se reproduzem, há de haver emigração. Todo o imposto, que 

aumentar esta carestia, torna mais difícil a subsistência dos habitantes, e equivale por tanto a 

uma Lei para promover a emigração. A mesma Câmara, que tão alto se tem levantado contra 

esta emigração, e que tanto tem declarado a sua vontade de lhe pôr obstáculos, a Câmara que 

tantos alvitres tem aceitado, e procurado, e nenhum achou ainda eficiente; a Câmara não pode 

ir estabelecer uma Lei, que promova o mal mais terrível, que aflige aqueles povos, porque sr. 

Presidente, como bem notou o deputado da Província Oriental dos Açores, pela maior parte 

dos géneros coloniais que nos são levados, nós não temos a dar em troca, infelizmente senão 

carne humana. Os Açores fazem naturalmente o comércio da escravatura branca, e aqui aonde 

tão alto se levantam as vozes contra a escravatura preta, não se consentirá a proteção desta 

outra escravatura tão escandalosa, que se faz diferença daquela outra, não será senão para 

mais abominável, porque trafica de entes mais civilizados do que aqueles outros136. 

                                                           
136 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 86, sessão de 24 de abril de 1839, 

pp.214-215. 
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Ávila e Lobo de Moura, membro da comissão criada Ad Hoc em 1839, considerava 

que o «horroroso tráfico, que ali teve lugar, e que em algumas ilhas foi tão escandaloso» 

se devia à conivência de algumas autoridades, acrescentado que «esse desgraçado e 

ominoso tráfico está consideravelmente diminuído»137, uma visão desfasada da realidade, 

no nosso entender, tendo em conta as recorrentes queixas dos Governadores Civis e as 

denúncias da imprensa. A questão da conivência é recorrente dos debates parlamentares, 

e é o próprio Sá da Bandeira, Ministro da Guerra, quem reconhece que a emigração «é 

uma questão que tem merecido a atenção do governo. Ali [nos Açores] faz-se uma 

exportação de indivíduos para o Brasil da maneira mais escandalosa, muito mais porque 

nela é conivente uma parte das pequenas autoridades locais»138.  

 Os cônsules portugueses no Brasil não eram poupados na onda de críticas, 

acusados de incompetência, desinteresse e até conivência para com os traficantes139 “de 

carne branca”. Cunha de Sotto Mayor vai mais longe, afirmando que «Não é só tornando 

responsáveis os comandantes dos navios, que acabaremos com o tráfico da escravatura; 

enquanto os cônsules procederem do modo por que têm procedido até hoje, pouco ou 

nada conseguiremos. […] os cônsules têm faltado em tudo e por tudo às indicações mais 

triviais do regulamento»140. No nosso entender, Sotto Mayor exagerou na análise, 

melindrado pela aparente complacência do governo para com o Barão de Moreira, Cônsul 

em Pernambuco, acusado pelos emigrantes portugueses naquela região de fechar os olhos 

                                                           
137 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 10, sessão de 14 de janeiro de 

1840, p.20. 

138 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 85, sessão de 6 de junho de 1862, 

p.1557. 

139 A discussão em torno do sucedido com o patacho Arrogante consumiu muitas horas dos debates 

parlamentares (veja-se, por exemplo Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 

23, sessão de 28 de março de 1854, p.406-408, e n.º 13, sessão de 13 de março de 1854, p.176.) Na base da 

discórdia estava o claro envolvimento do capitão do navio no engajamento de colonos e no patrocínio da 

emigração furtiva, na medida em que partiu saiu de São Miguel em 1854 com cerca de 100 passaportes, 

desembarcando em Pernambuco com 428 almas.  A atuação do cônsul nacional, o Barão de Moreira, foi 

alvo de censura, tendo sido acusado por locais de compactuar com tal escândalo, que reuniram mais de mil 

assinaturas de portugueses residentes no Recife para que o cônsul fosse exonerado, CORDEIRO,2011: 88. 

140  Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 4, sessão de 5 de junho de 1854, 

p.80. 
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ao tráfico dos seus concidadãos. Na verdade, o raio de ação dos cônsules era diminuto141, 

pese embora o reforço de poderes previsto na carta de lei de 20 de julho de 1855, e que, 

como já tivemos oportunidade de explicitar, potenciou a vigilância dos cônsules em 

relação às embarcações nacionais.  

 A associação entre escravatura e escravatura branca ecoava nas Câmaras, em face 

do mau tratamento que sofriam os colonos a bordo, das condições pelas quais eram 

contratados, “prendendo-os” por largos anos ao contratador. Todavia, pedida o Sr. 

Lousada à Câmara «que não faça coro com os Escritos que denominam – escravatura 

branca – o que não é escravatura»: 

Sr. Presidente, o que se denomina – escravatura branca – é o seguinte. Para o Brasil vão 

portugueses do continente e das ilhas dos Açores. Esta emigração que se faz pela barra 

do Porto, quero dizer dos que vão do continente, é porque são chamados pelos seus 

parentes e amigos e esses vão muito bem […]. Agora há muito que notar a respeito dos 

que vão aliciados por agentes para esse fim empregados, que a troco de uma moeda que 

recebem, vão por Vilas e Aldeias falando de fortunas imaginárias, para por esse meio 

fazer avultar o número de passageiros de um navio que são corretores, e que falando-lhes 

da nova Califórnia obrigam muitas vezes uma mãe a vender o cordão do pescoço a fim 

de pagar a passagem, e a outros que não têm meios, resolvem-se a assinar uma escritura 

para pagarem lá.  

 

Era, no entender de Lousada, à ação dos engajadores que se devia o problema da 

“escravatura branca”, afirmando não poder deixar de levantar a voz contra tal sedução, 

“para que o Governo empregue todos os esforços afim de lhe por cobro, fazendo que 

sejam repelidos tais agentes desses lugares». Uma tarefa difícil de efetivar, em parte, 

devido ao envolvimento da população local.  

Lousada continua a sua exposição, clamando contra os atropelos à dignidade 

humana, presenciados nos porões dos navios, a promiscuidade e sobrelotação, dando azo 

à propagação de doenças, nomeadamente a febre amarela. À chegada ao porto de destino, 

os açorianos empenhados «não podem sair senão quando tiver aparecido quem por eles 

                                                           
141 Na sessão de 28 de março de 1854, o Sr. Silvestre Ribeiro afirmava ser necessário «advertir que as leis 

que fazemos, podem ser executadas dentro do país; mas num país estrangeiro não acontece assim: nem o 

podem ser, nem pode dizer-se aos cônsules num país estrangeiro que façam efetivamente estas leis», Diário 

da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 23, sessão de 28 de março de 1854, p.410. 
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pague a passagem, quase sempre contratados pelo preço dobrado daquela e pela qual são 

ajustadas as passagens pelos outros portos do Reino. A este método de importação é que 

no Brasil se chama mais propriamente – escravatura branca», acrescentando que muitos 

dos contratos de locação de serviço eram assinados já a bordo, «quando o passageiro já 

não tem liberdade da escolha». Uma vez que uma percentagem muito significativa dos 

que partiam das ilhas adjacentes faziam-no empenhados, entendia o parlamentar que era 

ali que se fazia sentir mais os efeitos da “escravatura branca”, na medida em que os 

emigrantes livres podiam desembarcar de imediato, geralmente dirigindo-se para junto de 

familiares, podendo recorrer «à caridade dos portugueses ali residentes»142. 

Nem todos os parlamentares estavam despertos para os problemas criados pelos 

engajadores, negando ou fechando os olhos às evidências, defendendo os benefícios da 

emigração, nomeadamente as remessas, e alegando o respeito pelo artigo 145.º da Carta 

Constitucional. Nesse sentido, José Silvestre Ribeiro afirmava que «Eu não falei, nem 

falo, na emigração legal, falei e falo da emigração ilegal ou clandestina, a emigração clara 

e franca não pode ser impedida; a Carta Constitucional abre as portas da pátria a todos os 

cidadãos, permitindo-lhes sair para onde lhes convenha; mas a emigração ilegal ou 

clandestina, essa deve ser coibida». Lançando-se sobre o sucedido com o patacho 

Arrogante, isto é, o incentivo e transporte de emigrantes ilegais e o desrespeito pelas 

condições de higiene, saúde e limite de tonelagem, «com uma viagem de 22 dias, levando 

428 passageiros, e destes apenas 100 com passaporte», concluía que estavam perante um 

«acto escandaloso»143. 

Em 1854, o Sr. Lousa volta a tocar na ferida, desta feita debruçando-se sobre a 

escolha dos colonos por parte dos contratadores, usando de critérios muito semelhantes 

aos empregues na compra de escravos, nomeadamente a robustez dos homens e a beleza 

das mulheres. Deste modo, nem todos os engajados preenchiam os requisitos e o perfil 

desejado, portanto «nem todos encontram quem os queira. De ordinário saem primeiro os 

bons, deixam-se os maus144», em prejuízo dos últimos, retidos a bordo e a aumentar o 

                                                           
142  Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 96, sessão de 22 de junho de 

1852, pp.287-289. 

143 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 38, sessão de 16 de fevereiro de 

1854, p.104. 

 
144 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 4, sessão de 5 de junho de 1854, 

p.80. 
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valor em dívida, tendo de trabalhar por longos anos para ressarcir o locatário que os 

contratar. 

Em 1858, o deputado José Estevão Coelho é perentório ao considerar que «o facto 

é que a escravatura dos pretos foi substituída pela escravatura dos brancos». No seu 

entender:  

[…] um proprietário do Brasil lucra muito mais em ter colonos do que lucrava com 

escravos, porque o escravo morria por conta dele, era um capital que perdia, tinha 

obrigação de o sustentar, e o colono quando morre, morre por sua conta, o proprietário 

não perdeu nada, ou perdeu algum pequeno adiantamento. E não se julgue que o colono 

que serviu o tempo que contrata e por consequência que satisfez o adiantamento que se 

lhe fez está forro, porque ele ainda fica dois ou três anos empenhado145. 

 

Os Açores apresentavam-se como um palco idílico de atuação dos engajadores, 

em face da dispersão das ilhas e das dificuldades de vigilância que colocavam, facilitando 

a emigração clandestina. Na sessão de 25 de junho de 1852, o Sr. Loureiro propôs a 

extinção da décima Divisão Militar existente no Arquipélago, «porque é inteiramente 

inútil, e porque com os dois contos seiscentos e sessenta e sete mil réis que se despendem 

com o pessoal dela, se pode fazer face à despesa necessária para se estabelecerem ali dois 

ou três pequenos vasos armados», sem os quais não era possível cumprir as leis e obstar 

à emigração furtiva, «porque os navios saem dos portos com os passageiros que obtém 

passaporte ; mas vão depois receber aos centos pelas praias, e de outras embarcações que 

os esperam fora do ancoradouro»146. 

Em 1853, a questão da vigilância do mar dos Açores volta a soar na Câmara, desta 

feita pela voz do Sr. Arrobas, aquando da discussão da proposta do governo para a fixação 

de forças no mar para os anos de 1853-1854. A proposta não abrangia os Açores, como 

refere o deputado, «Para a Madeira destina-se um brigue, esse brigue pode ser suficiente 

para auxiliar a autoridade naquela ilha, e reprimir o tráfico da chamada escravatura 

branca; mas o mesmo senão dá a respeito dos Açores». A questão da vigilância do mar 

dos Açores é recorrente, e em 1860, aquando da votação da proposta de lei n.º 53-A, com 

vista à definição do número de forças a fixar no mar para o ano económico de 1860-1861, 

                                                           
145 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 19, sessão de 26 de janeiro de 

1858, p.216. 

146 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 98, sessão de 25 de junho de 

1852, p.324. 
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o Sr. Soares Franco alerta para o facto das ilhas dos Açores continuarem esquecidas e 

desemparadas, «e os traficantes de escravatura branca continuam impunes e altivos, 

levando em massa a nossa população, o que ameaça em breve tornar áridos e estéreis 

aqueles terrenos fertilíssimos, por falta de braços»147. 

 Novas solicitações haveriam de registar-se, nomeadamente do angrense José 

Maria Sieuve de Menezes, que dirigindo-se ao Ministro da Marinha , falava na 

importância de responder ao recorrente pedido por parte de todos os Governadores Civis 

dos Açores para «estacionar nos portos dos Açores um vapor, que tenha por fim evitar a 

emigração clandestina»148. Pedido esse que só teria luz verde em 1863, como anotou 

angrense José de Meneses Toste, em sessão da Câmara dos Deputados da Nação, 

congratulando a presença do navio de guerra Nova Goa no mar dos Açores149.  

Usando da palavra no decurso da discussão e votação de um projeto de lei que 

visava «a repressão dos abusos da emigração», Carlos Bento chama a atenção para a o 

facto de já existirem disposições legais destinadas a esse fim que não são executadas, 

nomeadamente o art.4.º da portaria de 19 de agosto de 1842, «que impede que uma 

embarcação possa transportar mais de dois passageiros por cinco tonelada; essa lei está 

completamente violada e ninguém o nega». Recusando-se a entrar em acusações contra 

funcionárias, preferindo antes «ser eco das queixas fundadas contra uma violação 

incontestável, reconhecida por todos, de leis que já existem sobre o assunto, o qual deve 

ser resolvido pela observância das disposições legais e por compromissos amigáveis entre 

os dois governos»150. 

Na sequência do discurso de Carlos Bento, nomeadamente da questão da 

necessidade de um compromisso amigável entre Portugal e o Brasil, o senhor deputado 

Albergaria Freire chamou à atenção da Câmara para as dificuldades que se colocavam, 

desde logo «porque esta espécie de escravatura branca é convenientíssima ao Brasil, e por 

                                                           
147 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 24, sessão de 28 de julho de 1860, 

pp.372-373. 

148 Diário do Governo, n.º 51, 5 de março de 1862. 

149 Diário do Governo, n.º 53, 9 de março de 1863. 

150 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 13, sessão de 13 de fevereiro de 

1854, p.105. 
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isso há de ser ali sempre admissível enquanto nós não tivermos os meios com que a 

Inglaterra obrigou o Brasil a tomar medidas proibitivas contra a escravatura preta»151. 

 Tratava-se, na verdade de um braço de ferro, um confronto de interesses por parte 

das duas nações, limitando em larga escala a aplicação das leis. Ademais, a própria justiça 

portuguesa tendia a absolver os capitães dos navios e os seus donos, quando provas 

existiam de que infringiam as disposições legais nacionais. A Câmara dos Deputados não 

ficava alheia a essa matéria, pelo que na sessão de 29 de março de 1855 o Sr. Chamiço 

dava conta do sucedido com o palhote Incógnito, procedente de Caminha, tendo como 

destino o Rio de Janeiro, levando a bordo 274 passageiros, infringindo brutamente o 

art.4.º da Portaria de 19 de agosto de 1842. Face ao exposto, o Ministro da Marinha, 

Visconde de Atouguia, afirmava que «o governo tem impedido o mais possível esta 

espécie de escravatura branca; se há autoridades descuidadas, se não cumprem a lei, essa 

autoridades devem ser punidas»152. Há pouco mais de um ano, já o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros afirmara que o executivo «luta contra uma grande dificuldade, que é a 

vontade própria dos colonos. A esperança que todos têm, quando embarcam para o 

destino, de voltarem um dia com grandes meios de fortuna cega-os a ponto de não verem 

a desgraça em que se vão lançadas»153.  

 Usando da palavra na sessão de 15 de fevereiro de 1859, António José D’Ávila, 

então o Ministro da Fazenda, reconhecia a incapacidade para travar a emigração para o 

Brasil, pois «os meios diretos muitas experiências que se têm feito não têm dado resultado 

algum;», quanto aos meios indiretos, não duvida de que «poderão produzir alguma 

vantagem, mas também não há-de ser tamanha como se espera»154.  

 Os escândalos em torno do engajamento de colonos portugueses rumo ao Brasil 

tenderam a diminuir no decorrer dos anos sessenta do século XIX, em contraciclo com o 

acentuar da exploração e do tráfico de chineses, denunciada por Eça de Queirós e outros 

                                                           
151 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 13, sessão de 13 de fevereiro de 

1854, p.106. 

152 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 24, sessão de 29 de março de 

1855, p.367. 

153 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n. º65, sessão de 22 de março de 

1854, p.331. 

154 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n. º35, sessão de 15 de fevereiro de 

1859, p.99. 
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intelectuais portugueses. Em 1872, um orador155 deu contra da criação de dois  

consulados, um no Perú e outro em Havana, ambos de 1.º classe e com agentes consulares 

estrangeiros, prevendo-se que a despesa poderia subir muito. A criação dos consulados 

estava em estrita relação com a emigração dos coolies: 

Talvez o ilustre deputado pergunte a razão porque a emigração dos coolies nos obriga a 

criar dois consulados de 1.º classe naquelas localidades. Eu também me fiz a mim próprio 

essa pergunta antes de tomar uma resolução sobre o assunto. Entendi por fim que se 

deviam crer os consulados com dois fins, um deles humanitário puramente, o outro tirar 

de Portugal a responsabilidade que uma parte da imprensa da Europa nos tem querido 

lançar por autorizarmos o transporte de coolies de Macau para os portos Americanos, 

consentindo assim uma espécie de tráfico de escravatura branca156.   

 

O orador pediu ao Ministro dos Negócios Estrangeiros «que a sua solicitude se estendesse 

também a que a proteção que ele deseja tornar efetiva para os súbditos do Imperador do 

celeste império, o sublime filho do sol, se estendesse também, repito aos filhos deste país, 

visto que não temos direito nenhum de impedir que eles vão trabalhar onde mais lhes 

convier», tendo em conta  os recentes relatos insuspeitos da imprensa, nomeadamente  a 

Revolução de Setembro, dando conta da ida de súbditos portugueses engajados para a 

América, com contratos de locação de serviços, onde «são ali tratados como escravos e 

dando-se-lhe até a epígrafe de escravatura branca»157. 

2. A denúncia da imprensa 

 Elemento veicular da opinião pública, a imprensa prestou um importante contributo 

no debate em torno da emigração, «emergindo como elemento a ter em conta no campo 

político», não fossem muitos dos escritos de grandes intelectuais portugueses, como 

Alexandre Herculano, Eça de Queirós ou Ramalho Ortigão158.  

  As questões relativas à emigração para o Brasil eram uma presença constante na 

imprensa local, regional e nacional, pese embora as posições dispares. A saída das gentes 

                                                           
155 No Diário da Câmara o indivíduo aparece identificado como “O Orador”. 

156 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 62 S3, sessão de 8 de abril de 

1872, p.1030. 

157 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, n.º 62 S3, sessão de 8 de abril de 

1872, p.1031. 

158 Sobre esta matéria, veja-se SILVA, 2014.  
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não passava despercebida, procurando-se entender as motivações e, no caso do 

engajamento, denunciando os enganos, os atropelos à dignidade humana e à própria 

liberdade pessoal. 

Analisamos aprofundadamente  dois periódicos regionais, o Açoriano Oriental e 

O Angrense159, entre 1835160 e 1873, por cobrirem na quase plenitude as balizas 

cronológicas do nosso estudo e pela riqueza de informações contidas, nomeadamente 

correspondência nacional e estrangeira, sem esquecer, pois claro, os extensos artigos de 

opinião. A nível nacional, consultamos o Diário do Governo, ao passo que em relação ao 

Brasil, a escolha recaiu sobre o Jornal do Commercio e o Periódico dos Pobres161, ambos 

do Rio de Janeiro.  

A imprensa refletia a inquietação que se abateu sobre a população nacional atenda 

aos rumos da emigração nacional, ora porque o país estava a perder braços, ora porque o 

engajamento se revestia de graves atropelos à dignidade humana.  

No caso dos dois periódicos açorianos, a polémica em torno da emigração para o 

Brasil, sempre associada ao engajamento de colonos e à emigração clandestina, ocupou 

um lugar de destaque nas suas páginas desde meados dos anos trinta do século XIX – 

período em que são fundados –  até o final dos anos sessenta. Por seu turno, o Diário do 

Governo, na qualidade de jornal oficial da Monarquia Constitucional portuguesa, 

colocava em posição destaca os projetos de lei concebidos para «obstar à emigração» e 

os mais eloquentes discursos dos deputados na nação e pares do Reino. Ademais, também 

deu lugar à publicação de artigos de opinião, como é o caso do paradigmático texto de 

Alexandro Herculano162, publicado a 13 de janeiro de 1838, onde o autor se insurge contra 

a lei brasileira n.º108, de 11 de outubro de 1837, reguladora dos contratos de locação de 

serviços. À imprensa nacional, juntamos o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, 

                                                           
159 Apesar de só termos trabalhado estes dois periódicos açorianos, devido ao reduzido tempo e às 

dificuldades de acesso, as reflexões e denúncias em torno da emigração engajada e a “escravatura branca” 

sucediam-se nas páginas de outros tantos jornais açorianos nomeadamente O Fayalense, O Correio 

Micaelense, O Velense e O Picoense, trabalhados pela professora Susana Serpa Silva e referenciados em 

vários trabalhos seus (veja-se, por exemplo SILVA, 2012; SILVA,2014).   

160 No caso de O Angrense, o primeiro número remonta a 1836. 

161 Periódico pouco famoso no Brasil, mas que teve um importante no acompanhamento do fenómeno 

emigratório português para o Brasil, nomeadamente através da publicação de excertos dos Debates 

Parlamentares portugueses relativos à questão do engajamento e da emigração clandestina, informando da 

chegada de colonos ao Brasil e denunciando os enganos em que se achavam os incautos.  

162 A Emigração para o Brasil”. Diário do Governo, n.º 12, 13 de janeiro de 1838. 
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importante diário brasileiro que se debruçou em muitas ocasiões sobre os destinos da 

política imigratória brasileira, não poupando tinta na denúncia aos maus tratos que 

sofriam os engajados a bordo e às desventuras que enfrentavam em solo brasileiro. Não 

obstante, a publicidade representava uma fonte de financiamento fundamental para os 

jornais, pelo que encontramos vários anúncios nas páginas do Commercio a darem conta 

da fuga de colonos163 e, inclusive, o seu trespasse164 

 

 

Figura n.º 1 – Anúncio dirigido aos contratadores de colonos 

Fonte: Jornal do Commercio, n.º 54, 24 de fevereiro de 1857. 

 

Os binómios emigração/ insucesso e engajamento/ “escravatura branca” serviam 

de mote a longos textos carregados de uma visão depreciativa e fatalista da emigração, 

sobretudo no caso dos jornais açorianos, onde os efeitos nefastos da atuação dos 

“traficantes” eram mais notórios.  

A realidade brasileira não passava despercebida no continente português e nas 

ilhas adjacentes. Publicavam-se listas com o nome dos portugueses falecidos em solo 

brasileiro, o registo do movimento portuário, com a indicação do nome das embarcações 

que atracavam nos portos açorianos, a proveniência e destino, e, no caso do Brasil, 

anúncios da chegada das embarcações, informando das mercadorias carregadas, a 

                                                           
163 Um dos muitos anúncios dizia respeito a Rosa Isabel D’Amora, proveniente de São Miguel e que havia 

chegado ao Rio de Janeiro a 23 de fevereiro de 1853 na galera Sophia, tendo sido anunciada a fuga no dia 

seguinte, reforçando que «quem a apreender ou dela der notícia na rua da Saude n.º 12 A, será bem 

gratificado; e desde já se protesta contra quem a tiver acoutado». Jornal do Commercio, n.º 56, 25 de 

fevereiro de 1853. 

164 «Vendem-se na cidade do Paraty, duas fazendas, uma de café e outra de cana, está com 60 escravos, e 

aquela com 67 colonos: para mais informações, dirijam-se ao Sr. N.Meuran, Rua do Hospício nº58». Jornal 

do COMMERCIO, n.º 35, de 4 de fevereiro de 1852. 
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procedência e, por vezes, o número de passageiros transportados. Uma vez que nos 

deparamos com um extenso rol de informação relativa à problemática da emigração para 

o Brasil, focamo-nos nas notícias que examinavam as causas da emigração, desde logo a 

crise e as dificuldades regionais, que impeliam à partida, a par da atuação das redes de 

engajadores, promotores da emigração clandestina, e os relatos de experiências 

vivenciadas por emigrantes e correspondentes no Brasil.  

Durante o espaço temporal estudado a atenção dada pela imprensa ao tema não foi 

linear. Desde meados dos anos 30 que a imprensa açoriana denunciava sistematicamente 

a presença de engajadores em solo açoriano e as suas artimanhas, numa altura em que se 

acreditava que a “escravatura branca” se restringia às ilhas adjacentes, ideia notória nos 

debates parlamenteares e na própria legislação. É já no decurso da década de 40 que a 

imprensa nacional vai abrindo lugar à presença de escritos esporádicos sobre o tema, só 

passando a cobrir regularmente as polémicas em torno da emigração a partir dos anos 

cinquenta, um pouco à imagem do que aconteceu com o Jornal do Commercio, no Brasil.  

Ao mesmo tempo que os deputados discutiam as causas da emigração, também os 

dois periódicos regionais se empenhavam em dissecar as motivações que estavam na 

origem de tantas partidas rumo ao Brasil. Por um lado, estavam as alegadas facilidades 

oferecidas pelo Brasil, abundante em riquezas e em terras por ocupar, que se encontrava 

num processo de demanda por braçais europeus. Em contraponto, os Açores sofriam com 

o atraso agrícola e industrial, agravado pela insularidade, pela inexistência de estradas e 

pela concentração fundiária, impossibilitando o acesso à terra, redundando em muito 

desemprego165: «Lamentai que esses braços saiam do país, mas sede justiceiros –nós 

também lamentamos que seja necessário que os nossos patrícios vão demandar o pão 

quotidiano a um país estranho166». 

 Uma maioria de trabalhadores agrícolas, que viviam do pouco que a terra lhe 

dava, quando dava: «os favais foram-se sem se despedrem; as batatas vão fazendo o 

mesmo rumo; os legumes sumiram-se; as searas não prometem grandes coisas;»167. Por 

ser tida como uma das principais razões para a emigração de menores, o recrutamento 

esteve na origem de imensos artigos, onde se esgotavam as razões para isentar os Açores 

das contribuições, desde logo por funcionar como incentivo à emigração furtiva.  

                                                           
165 Sobre este assunto, veja-se, por exemplo o Açoriano Oriental, n.º 542, 6 de setembro de 1845. 

166 “Suplemento”, Periódico dos Pobres, n.º 82, 5 de agosto de 1854. 

167 Açoriano Oriental, n.º 807, 20 de julho de 1850. 
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Em vários artigos encontramos referências pormenorizadas das situações 

vivenciadas pelos braçais açorianos, inclusive castigos físicos, devido a desacatos a 

bordo, chegando ao ponto de se registarem mortes168. Os mais detalhados testemunhos 

chegavam à imprensa local através dos correspondentes no Brasil, ou da extração de 

notícias da imprensa brasileira, ainda que com um atraso considerável em relação à data 

dos acontecimentos.  

O abandono da pátria era encarado na imprensa como um mal, “uma espécie de 

epidemia moral”, na medida em que retirava ao país gente útil e laboriosa, que se 

entregava ao desconhecido, «Desenganai-vos homens loucos, a fortuna que vos espera no 

Brasil é serdes escravos de negros e mulatos nossos naturais inimigos», alertava O 

Angrense em 1837. O estado de escravidão começava no momento em que lá são: 

 

[…] vendidos como em almoeda como Gejas, e os Congos: ficareis à disposição de 

senhores, que vos vão tratar, ou ainda pior, do que tratavam a escravatura negra, fazendo-

vos trabalhar mais do que o permitem as vossas forças […] sem que possas sair do seu 

poder, porque a mesquinhez de vossos salários só vos permitirá alcançar a vossa alforria 

e satisfazer o preço porque fostes vendidos quando estiverdes incapacitados de 

trabalhar169.    

 

O Açoriano Oriental e O Angrense tinham propósitos bem definidos, esclarecer a 

população e desencorajar a emigração propiciada por contratos de locação de serviços, as 

saídas clandestinas, partindo os colonos com simples obrigação de dívida, sem qualquer 

conteúdo e significado jurídico. Portanto, obstar à “escravatura branca” provocada pela 

«malvadez dos traficantes170», sem colocar obstáculos ou fazer campanha contrária à 

emigração espontânea e livre. 

 

                                                           
168 No caso dos passageiros clandestinos, era como se não existissem, portanto, o capitão não tinha de 

apresentar qualquer justificação para a ausência de um passageiro que, na teoria, não existia.  

169 “A emigração”. O Angrense, n.º 43, 22 de julho de 1837. 

170 “Emigração”.  Açoriano Oriental, n.º 865, 30 de agosto de 1851.  
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Figura n.º 2 – Extrato de uma publicação do Periódico dos Pobres relativa 

ao imoral “tráfico da escravatura branca” 

               Fonte: Periódico dos Pobres, n.º 143, 29 de dezembro de 1853. 

Frequentemente, encontramos a menção a embarcações suspeitas de 

envolvimento no tráfico da “escravatura branca”, os navios do tráfico, como é o caso do 

brigue brasileiro Formosura que em 1837 trouxe de regresso a São Miguel «vários 

indivíduos, que daqui tinham ido engordados pela esperança fantástica de felicidade […] 

que desenganados de que era tudo ilusão o que aqui os especuladores lhes prometiam, 

tiveram por melhor voltar à Pátria». Contudo, nem todos tiveram igual sorte, por 

incapacidade financeira «a falta de meios para transportarem de novo para aqui”, e “os 

desastrosos contrato»171, que limitavam fortemente a liberdade individual. Nesse sentido, 

atentemos no seguinte editorial:    

[...] o pedido que repetidas vezes se tem feito na imprensa [...], qual [seja] o de mandar-

se um ou dois navios de guerra ao Brasil, ou tantos quantos forem precisos, para 

transportar às terras de sua naturalidade os portugueses que lá se encontram desgraçados 

[...]. Esses que assim viessem seriam os verdadeiros emissários que descrevessem ao vivo 

a seus conterrâneos todo o horror dos tormentos que ali sofrem, para os dissuadir de uma 

                                                           
171 “O Açoriano”. Açoriano Oriental, n.º 127, 23 de setembro de 1837. 
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emigração o prejudicial ao país, e aos próprios que se deixam iludir, sendo também uma 

vergonha nacional172. 

 
Os agentes do brigue Formosura são, em 1839, denunciados pela imprensa 

micaelense por praticarem o «nefando tráfico da escravatura branca»173 aquando da sua 

chegada a Ponta Delgada. A presença de uma escuna de guerra estacionada de forma 

permanente no mar dos Açores era vislumbrada como uma medida eficaz para combater 

os traficantes, que ficaria amedrontados com a possibilidade de lhes serem apresados os 

navios, como aconteceu ao brigue português Maria Virgínia, tomado pela escuna de 

guerra Faial – precedente de Angola e da ilha do Principe –, «por se empregar no mesmo 

tráfico», tendo sido encontrado a bordo do brigue «ferros para escravos, vasilhame para 

mais de 400 pessoas, caldeirão para fazer a comida a grande número de indivíduos»174. 

Igual sorte teve o brigue Nova Sociedade, cujo capitão175 era, estamos em crer, filho de 

um afamado traficante de escravos e “vendedor” de colonos, o açoriano António Severino 

de Avelar.  O Nova Sociedade foi apresado na ilha Brava (Cabo Verde) – onde foi carregar 

escravos –, procedendo das ilhas Terceira e Faial com 82 passageiros «de ambos os sexos 

e diferentes idades que transportava para o Rio de Janeiro como colonos»176. 

Os donos dos navios ofereciam-se para fornecer colonos aos fazendeiros, como se 

do trato de animais se falasse. Esta imagem salta à vista numa circular do senhor Manoel 

Almeida Cardoso, dono de navios e morador no Rio de Janeiro. Na circular endereçada 

aos fazendeiros, publicada pelo Periódico dos Pobres, disponibiliza-se para mandar vir 

«por sua conta e ordem qualquer número deles que V.S. possa precisar para o emprego 

da sua lavoura mediante a quantia de 65$, sessenta e cinco mil réis, importe da passagem 

de cada um, que me será paga por V.S. á vista, ou por letra a prazo […], ficando os 

serviços deles hipotecados por engajamento a V.S. pelo prazo de oito meses de 

indeminização177». 

 

                                                           
172 Editorial. Açoriano Oriental, n.º 1340, 6 de outubro de 1860, citado em SILVA, 2012: 48. 

173 Açoriano Oriental, n.º 230, 14de setembro de 1839. 

174 “Notícias Diversas”. Açoriano Oriental, n.º 223, 27 de julho de 1839. 

175 António Severino de Avelar Junior.  

176 Diário do Governo, n.º 12, 14 de janeiro de 1847. 

177 “A colonização portuguesa”. Periódico dos Pobres, n.º 36, 3 de abril de 1852. 
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Figura n.º 3 – Anunciada a chegada de colonos 

                    Fonte: Açoriano Oriental, n.º 937, 15 de janeiro de 1853. 

 

Manuel José Coelho de Freitas enviou uma carta (ver anexo 12) ao Governador 

Civil do Distrito de Angra do Heroísmo, datada de 15 de dezembro de 1842, elucidativa 

do calvário pelo qual passavam muitos dos engajados açorianos para o Brasil. A carta foi 

difundida na imprensa, primeiramente no jornal o Angrense, seguindo-se a sua publicação 

no Açoriano Oriental e no Diário do Governo.  

O autor inicia a missiva afirmando ser impossível «por mais tempo conservar-me 

em silêncio acerca dos infelizes habitantes desse Arquipélago, e mais partes do Reino, 

que afluem para este império, fascinados pelas falsas promessas dos agentes desses 

traficantes de carne humana», que só pensam no lucro. Nesse sentido, «tomo a ousadia 

de expor a v. exa. o estado deplorável em que se acham muitos dos meus patrícios e 

nacionais», falando do caso em concreto de quatro terceirenses que haviam sido 

engajados em 1841, «os quais julgando encontrar aqui as decantadas felicidades dos ditos 

traficantes, só encontraram trabalho e miséria», sujeitando-se a pesados trabalhos noite e 

dia.  Para não morrerem de fome, «lhes foi necessário conduzirem canoas de areia cavadas 

por eles mesmos de noite e dia para aterrarem pântanos, servindo-lhes as mesmas de 

moradia, onde, além de dormirem expostos ao sereno, que neste clima é muito nocivo, 

são perseguidos por inumeráveis mosquitos, que em nuvens se levantam dos mesmos 
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pântanos». Como alude o próprio autor, os colonos endividados eram vendidos como se 

vende gado:   

[…] haverá oito dias chegou aqui um navio de São Miguel com cento e quarenta e tantos 

passageiros, homens e mulheres, os quais foram vendidos, como aí se vende o gado, e 

aqui os escravos; alguns homens foram vendidos a cento e sessenta mil réis (frase 

ordinária), cinco destes infelizes foram para o poder de um senhor de engenho meu 

vizinho, que os pôs a cortar cana com um feitor negro seu escravo a tomar conta neles; 

moças houveram que foram vendidas a duzentos mil réis, unicamente para satisfazerem 

os apetites brutais e lascivos de seus infames compradores; entre estas, uma moça que se 

dizia virgem, foi oferecida por trezentos mil réis, já davam duzentos mil réis, mas o 

capitão não a quis dar, porque lhe não deram os trezentos mil réis. […]  enfim, exmo. 

senhor, se fosse a enumerar os casos desta e igual natureza, seria um nunca acabar178. 

 

 Encontramos várias publicações de cartas179 de portugueses no Brasil publicadas 

na imprensa , algumas das quais já tivemos oportunidade de referenciar, fornecendo-nos 

uma visão minuciosa do que se passava, in loco, em solo brasileiro, com os açorianos, 

contribuindo para, de algum modo, credibilizar os alertas e as denúncias levadas a cabo 

pelos jornais. 

 A publicação das listas de açorianos falecidos no Brasil era outra das estratégias 

da imprensa para reter a atenção dos ilhéus, numa tentativa de desmistificar o mito do El 

Dorado brasileiro, tão apregoado pelos engajadores de colonos. 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Diário do Governo, n.º 87, de 15 de abril de 1843. 

179 A título de exemplo, um «português patriota» radicado no Brasil endereçou uma carta à redação do 

Açoriano Oriental denunciando os atos dos «infames traficantes», pedindo que a mesma fosse publicada 

«no seu muito lido e apreciado Açoriano […]; pois que nisto fará um relevante serviço á nação Portuguesa 

e ao seu governo, que talvez, distraído com a gestão de outros assuntos não tem podido prestar a sua atenção 

ao objeto a que ora a chamamos». “CORRESPONDÊNCIA”, Açoriano Oriental, n. º852, 31 de maio de 

1851.  
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Figura n.º 4 – Extrato de um artigo da autoria de um correspondente do Jornal do 

Commercio em Portugal, onde apela à criação de Associações de Beneficência para 

auxílio aos colonos desvalidos 

Fonte: Jornal do Commercio, n.º 134, 16 de maio de 1854. 

 

A emigração clandestina era uma das principais preocupações das autoridades e 

da imprensa, uma vez regularmente eram embarcados muitos passageiros ilegalmente, 

provocando um acréscimo considerável à capacidade dos navios, resultando no 

agravamento das condições de viagem, nomeadamente o alongamento da travessia de 

modo a carregarem os furtivos e vários pontos, a carestia de bens alimentícios e a 

propagação de doenças. Desta feita, chegavam os engajados “mais mortos do que 

vivos”180, dando azo a denúncias por parte da imprensa brasileira, contrária à orientação 

da política de imigração dirigida pelas Companhias de Colonização, ecoando-se os 

escândalos nos jornais nacionais e nos órgãos de representação, nomeadamente o 

Açoriano Oriental181,  que apontava o dedo a essas companhias por enriquecerem com o 

fomento da emigração clandestina, em prejuízo dos furtivos, usando o pretexto de que se 

dedicavam à contratação de colonos legalmente autorizados a embarcar.  

Não só em Portugal se clamava contra a ação dos engajadores e a figura jurídica 

da locação de serviços, encarados como um elemento subversivo, privando os colonos da 

                                                           
180 Sobre o mau tratamento a bordo e as precárias condições de viagem, veja-se, por exemplo, testemunho 

de um português publicado no Diário do Rio de Janeiro e partilhado no Açoriano Oriental, n.º 479, 22 de 

junho de 1844. 

181 Açoriano Oriental, n.º 1201, 6 de fevereiro de 1858.  
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liberdade, e sujeitando-os abusos e à arbitrariedade do contratador.   Nesse sentido, o 

redator do Jornal do Commercio dizia-se afligido, porque «além de muito pouco se ter 

feito até agora para chamar braços livres ao nosso país, ainda mesmo nesse pouco que se 

fez aparecem abusos, cometem-se erros, que mais devem servir para espantar do que para 

atrair colonos e emigrantes». Segundo a mesma fonte, os abusos a que se refere prendiam-

se com os termos em que eram assinados os contratos de locação de serviços, «laços 

armados á ignorância, e os colonos, que enfim reconhecem o artificio e a cilada em que 

se deixaram cair, escrevem para os seus parentes e amigos denunciado a traição, e 

pintando com cores negras o seu estado […]». Assim, e tendo em conta a necessidade da 

entrada de europeus no Brasil, era necessário travar os engajadores, concluí que «cumpre 

que o patriotismo dos Brasileiros tome sobre os seus ombros a obra, e que repila os 

ambiciosos, como o Cristo lançou fora do tempo sagrado os traficantes»182.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 5 – Anúncio publicado pelo Periódico dos Pobres dando conta da 

presença da galera Sophia na ilha do Faial, reincidente no “tráfico da escravatura 

branca” 

Fonte: Periódico dos Pobres, n.º 120, 29 de outubro de 1853. 

 

Nos Açores exigiam maior atuação das autoridades para que se fizessem cumprir 

as leis, criticando a atuação do governo e da comissão nómada para «tomar conhecimento 

de como eram engajados neste país os açorianos». Segundo o correspondente do Açoriano 

                                                           
182 “Um grave abuso”. Jornal do Commercio, n.º 16, 16 de janeiro de 1856. 
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Oriental no Rio de Janeiro, o interesse da comissão nessa matéria era análogo ao seu pelo 

que se passava nos desertos de África, isto é, nenhum! Acusa os governantes de se 

esquecerem que os Açores eram parte integrante de Portugal, «portanto tão bons 

portugueses são uns como os outros. Digo isto, porque tenho observado uma tão completa 

indiferença, da parte de quem compete, para com os açorianos»183.  

 Entregues ao destino, os colonos desesperavam, porque «nascidos livres, viram-

se privados da sua liberdade», como aconteceu com alguns portugueses «recolhidos a 

uma casa da ilha das Cabras, onde são maltratados […] entregues à miséria e á fome á 

espera de quem os viesse remir em novo cativeiro»184, para fazerem as vezes dos escravos 

africanos. 

Os locatários tratavam os colonos como se de escravos se tratassem, «habituados 

que estavam à escravidão». A esse respeito, escrevia-se no Jornal do Commercio que 

antes de promover a colonização para o Brasil era necessário terminar com tal 

mentalidade, «que jamais pode ser exposta contra homens livres, que vêm ao nosso país 

por seus próprios e nossos interesses».  

 Sobre o Brasil pairava o pesado legado do tráfico de escravos e o mais recente 

“tráfico de escravatura branca”. Para que o país se tornasse atrativo para os europeus, 

defendia o autor do artigo que era necessário que lhes estivesse assegurado alimentação 

condigna, «e em quantidade que o satisfaça», lhes fossem pagos salários adequados, «para 

que possam voltar á sua pátria». Não excluindo a prática dos contratos de locação, 

defendia, no entanto, que fossem definidas as horas de trabalho nos mesmos, recebendo 

a mais pelas horas extraordinárias. Por forma a que fossem cumpridos os contatos, 

baseando-se no exemplo das colónias inglesas, propõe «fiscais encarregues de fiscalizar 

as fazendas e outros estabelecimentos» a fim de examinarem o comportamento por parte 

de locador e do locatário, evitando «muitos abusos por parte do locatário e rebeldias por 

parte do locador»185. 

 Na pratica, a força dos fazendeiros intimidava o governo imperial a tomar uma 

posição clara, prevalecendo a agiotagem do “negócio das passagens” e arbitrariedade dos 

locatários em relação aos contratos de locação. Face ao exposto, a missão dos cônsules 

                                                           
183 “Rio de Janeiro 16 de Março de 1853”, Açoriano Oriental, n.º 960, 25 de junho de 1853. 

184 “Rio de Janeiro”, Açoriano Oriental, n.º 990, 21 de janeiro de 1854. 

185 “Colonisação”. Jornal do Commercio, n.º 79, 20 de março de 1856. 
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portugueses de defender os seus patrícios e de fazerem cumprir as leis nacionais era muito 

difícil. Não obstante, esta autoridade era para muitos a última esperança para se livrarem 

de um destino trágico.  

 A 6 de outubro de 1860, o Açoriano Oriental noticiou o desfecho da história de 

uma família micaelense de seis almas (ver anexo 11), que rumou ao Brasil engordada por 

grandes esperanças, que se diluíram perante tão grandes privações. Famintos e 

desesperados, conseguiram, através da interceção do vice-cônsul e da boa vontade do 

capitão de um navio, regressar a Portugal186.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Açoriano Oriental, n.º 1340, 6 de outubro de 1860. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo abordou a relação entre a demanda brasileira por braçais e o 

engajamento de colonos nos Açores, no período compreendido entre 1835 e 1873.  

 Efetivamente, desde os inícios do século XIX que o tráfico de escravos começara 

a ficar ameaçado em solo brasileiro, mormente pela crescente pressão britânica no sentido 

da abolição do tráfico de escravos, num primeiro momento, a que se deveria seguir a 

abolição da escravatura. À ingerência britânica juntavam-se razões de segunda ordem 

como o desequilíbrio racial, um imenso território dominado por uma minoria branca, que 

subjugava a maioria negra. Naturalmente que as revoltas negras foram-se sucedendo, 

ameaçando a integridade dos próprios donos de escravos.  

 O longo processo que culminou com a abolição do tráfico de escravos, em 1850, 

pela Lei Eusébio de Queirós foi preenchido por altos e baixos, pelo confronto de 

interesses, por avanços e recuos. Em causa, estava a base da economia brasileira, a mão 

de obra escrava, daí que o processo se tenha arrastado por tantos anos. Várias foram as 

alternativas apresentadas para minimizar os danos provocados pela redução do 

contingente de africanos, nomeadamente a utilização de animais, todavia foi a gradual 

substituição dos escravos por imigrantes que granjeou maior aceitação.  

 Desde 1818, D. João VI vinha promovendo uma política de financiamento da 

entrada de imigrantes suíços no Brasil, através do pagamento das passagens, da doação 

de terras devolutas, e da conceção de apoio financeiro. Esta política foi prosseguia por D. 

Pedro IV, alargando-se as concessões a irlandeses e alemães, por forma a povoar regiões 

de fronteira, reforçar os contingentes militares e fundar novos núcleos coloniais.  

 Em 1826, os britânicos acordaram reconhecer a independência do Brasil, em troca 

da abolição do tráfico de escravos no período de três anos. Os senhores de escravos e os 

traficantes ficaram alarmados, pressionando o governo para não acatar tal obrigação, e a 

terminar com a imigração financiada pelo Estado. 

 A colonização financiada deu lugar ao negócio do engajamento de colonos, 

possibilitado pela confluência de interesses da elite agrária brasileira e dos traficantes de 

escravos, redundando na criação de Companhias de Colonização desde o início dos anos 

trinta. Perante a real ameaça de abolição do tráfico de escravos e o crescente valor de 

mercado dos africanos, as Companhias pretendiam conduzir ao Brasil braçais, 

adiantando-lhes o valor da viagem, que seria paga, no Brasil, pelo seu contratador, 

mediante a aceitação de um contrato de locação de serviços.  
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 Os açorianos tinham fama de bons trabalhadores e encaixavam-se na perfeição no 

perfil dos alvos que as Companhias de Colonização queriam fazer chegar ao Brasil. A 

ancestral ligação dos Açores no fornecimento de colonos para a antiga colónia remonta 

ao século XVI, com altos e baixos é verdade, mas, na verdade, milhares de açorianos 

viraram as costas às ilhas e estabeleceram-se em território brasileiro até à independência 

daquele país. Nas ilhas, a conjuntura social e económica compelia à partida, todavia, os 

que mais eram atingidos pela pobreza, isto é, os camponeses e os desempregados, nem 

sempre tinham o que comer, quanto mais condições para pagar uma passagem rumo ao 

Brasil.  

 Em resultado da miséria que se abatia sobre as ilhas, os engajadores de colonos 

tinham a vida facilitada, porque facilmente convenciam os incautos a abandonarem os 

Açores e a rumarem ao Brasil, onde iriam encontrar muita abundância, terras para 

trabalhar e fortuna fácil, quando, na realidade, iam substituir os escravos ou mesmo 

trabalhar em paralelo com eles. Como compensação para o valor adiantado pelo capitão 

do navio para o pagamento da passagem, o colono açoriano assinava um contrato de 

locação de serviços, à luz de uma lei muito prejudicial que desconhecia. Os que partiam 

legalmente, geralmente já iam com o contrato de locação de serviços assinando e à 

chegada ao porto de destino eram encaminhados para as propriedades do contratador. Por 

sua vez, os emigrantes clandestinos – que em muitos casos o seu número era muito 

superior ao dos legais –, que chegavam ao Brasil com a dívida da passagem, só 

desembarcavam quando alguém pagasse a tarifa da passagem em troca dos seus serviços 

pelo tempo necessário para o indemnizar de tal investimento.  

 Este sistema era extremamente pernicioso para os colonos, em consequências das 

terríveis condições de viagem, agravadas pelo patrocínio da emigração clandestina, 

acentuando-se ainda mais os problemas a bordo, que iam desde a escassez de comida e 

água ao amontoamento e à propagação de doenças. Contudo, o pior estava para vir, 

acontecia à chegada ao Brasil, quando eram “comprados” por um contrato de locação de 

serviços. Os contratos eram, grosso modo, muito desfavoráveis aos colonos, na medida 

em que a legislação brasileira ia de encontro com os interesses dos proprietários, que 

negociavam os seus colonos como se de uma mercadoria se travasse, imbuídos pela 

mentalidade esclavagista dominante. 

 O governo português tentou mitigar os problemas decorrentes dessas saídas, 

legislando no sentido de exigir o cumprimento de condições mínimas a bordo, regulando 

o número de passageiros de acordo com a tonelagem dos navios, aumentando a 
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fiscalização no porto de origem e no porto de destino, taxando as saídas que se faziam 

debaixo de contratos de locação de serviços e, inclusive, aplicando penas aos capitães e 

donos dos navios que patrocinavam a emigração clandestina  e que não cumpriam com a 

legislação nacional. Não obstante, os atropelos continuaram a ocorrer, porque o 

engajamento de colonos era um negócio altamente lucrativo, movendo muitos interesses, 

ao passo que as penalizações previstas eram insuficientes para demover os envolvidos.  

Ademais, a ação dos cônsules portugueses no Brasil, elementos chave para o 

cumprimento das diretivas legisladas em Portugal, era muito limitada por falta de meios 

e pelo confronto de interesses luso-brasileiros. Assim, as embarcações brasileiras faziam 

uso da isenção de fiscalização por parte dos cônsules portugueses, tendo o caminho aberto 

para continuarem a carregar emigrantes clandestinamente. Da parte de Portugal, exigia-

se uma tomada de posição categórica, à imagem da Prússia que proibiu oficialmente o 

engajamento em 1859, mas tal não veio a ocorrer. 

Entretanto, nos Debates Parlamentares a emigração para o Brasil assumia um 

papel central, sempre em estreita conexão com o engajamento de colonos e a emigração 

clandestina, contra os quais a maioria dos deputados se assumia contrária, por redundar 

num novo tipo de escravatura, a “escravatura branca”. Não obstante, muitos dos projetos 

de lei apresentados chocavam com o principio de liberdade de movimentos, consagrado 

na Carta Constitucional de 1826. Nesse sentido, apregoava-se a canalização desses 

emigrantes para as colónias portuguesas, concedendo-lhes privilégio, evitando, deste 

modo, que se fossem desgraçar no Brasil, quando podiam contribuir para o fomento 

económico dos territórios ultramarinos. Esta medida foi defendida em várias ocasiões, 

mas os seus efeitos práticos foram muito escassos. 

Quanto às medidas diretas para obstar a emigração, nomeadamente o reforço da 

vigilância e a aplicação de coimas aos infratores, os engajadores e os capitães dos navios 

especializaram-se em desenvolver mecanismos para se furtarem à vigilância e à 

fiscalização, para além de que era muito difícil debelar a emigração clandestina nos 

Açores através da vigilância, devido à extensão da costa. Quanto à justiça, tendia a 

absolver os capitães dos navios que desrespeitavam as leis nacionais, como aconteceu 

com o capitão do Patacho Arrogante, que continuou a transportar colonos, debaixo de 

outro nome.  

A solução apontada para conter as saídas passava pelo incremento económico e 

social, de modo a assegurar condições de vida aos ilhéus, que assim não teriam de 

procurar em lugares distantes o que tinham nas ilhas. Todavia, o status quo 
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socioeconómico não sofreu profundas alterações, e, numa altura em que a emigração para 

o Brasil começou a desacelerar, outros escândalos se sucederam em relação às partidas 

para os Estados Unidos da América.  

A imprensa assumiu um papel de relevo na consciencialização das autoridades 

locais, regionais e nacionais relativamente aos problemas em torno da saída regular de 

açorianos para o Brasil, evidenciando a outra face da emigração, nomeadamente através 

da publicação de correspondência do Brasil e de testemunhos de colonos que sofreram na 

pele as duras condições de trabalho, onde para sobreviverem tinham de trabalhar dia e 

noite, tão pouco era o que lhes pagavam e tanto era o que lhes cobravam.  

Assumindo o claro propósito de esclarecer e desmistificar o mito do El Dorado 

brasileiro, os jornais analisados lançavam-se contra o negócio do engajamento, tido como 

responsável por um estado de “servidão”, que desesperava os colonos, ao ponto de 

recorrerem à fuga. Eram recorrentes as notícias que tinham por mote “escravatura 

branca”, publicavam-se listas dos portugueses mortos no Brasil e, inclusive, apelavam-se 

aos padres para persuadirem os crentes a não embarcarem em tão turbulenta viagem.   

Temos a lamentar o facto de não ter sido possível consultar o Fundo do 

Governador Civil de Angra do Heroísmo, por se encontrar ainda por tratar 

arquivisticamente, e o Fundo do Governo Civil da Horta, que, devido à distância 

geográfica e à falta de tempo, não nos foi possível aceder. 

 Não é propósito deste trabalho esgotar o tema, mas antes evidenciar a importância 

que esta temática assumiu em Portugal e, em particular, nos Açores do século XIX, como 

ficou demonstrado através da análise dos debates parlamentares e da imprensa, esperando 

que o mesmo possa contribuir para incentivar novas investigações, nomeadamente por 

parte da historiografia brasileira, por forma a existir um cruzamento de dados.  

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

Fontes Manuscritas 

Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada – Fundo do Governo Civil do 

Distrito de Ponta Delgada. Correspondência Recebida (1835-1873). 

 

Fontes Impressas 

AZAMBUJO, Bernardo Augusto Nascentes de – Relatorio das Terras Públicas e da 

Colonisação. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1861. 

Disponível em <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242362>.[Consultado a 

12/06/2019]. 

ORTIGÃO, Ramalho – Farpas. Aspectos Vários da Sociedade, da Política, da 

Administração. Tomo X. Lisboa: Companhia Nacional Editora, s.d. 

Disponível em <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518751>.[Consultado a 

25/04/2019]. 

PERCHEIRO, Domingos António Gomes – Portugal e Brazil: emigração e colonização. 

Lisboa: Typ. Luso-Hespanhola, 1878.  

Disponível em <https://www.classicistranieri.com/portugues/2/7/9/6/27964/27964-

h/27964-h.htm>.[Consultado a 16/01/2019]. 

SOUSA, João Cardozo de Meneses – Theses sobre a colonização do Brazil. Rio de 

Janeiro: Typ. Nacional, 1875.  

Disponível em <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/185612>.[Consultado a 

25/05/2019]. 

Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a Emigração Portugueza pela Comissão da 

Câmara dos Senhores Deputados. Lisboa: Imprensa Nacional 1873.  

Memórias 

ABRANTES, Visconde de – Memoria sobre meios de promover a colonização. Berlim: 

Typ. de Vnger Irmãos, 1846. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242362
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518751
https://www.classicistranieri.com/portugues/2/7/9/6/27964/27964-h/27964-h.htm
https://www.classicistranieri.com/portugues/2/7/9/6/27964/27964-h/27964-h.htm
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/185612


142 
 

Disponível em <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4954>.[Consultado a 

05/01/2019]. 

ALMEIDA, Miguel Calmon Du Pin e – Memória sobre o estabelecimento duma 

companhia de colonização nesta Provincia oferecida aos baianos. Baia: Typ. do Diário, 

1835.  

Disponível em 

<https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/4948/1/000297_COMPLETO.pdf>.[Consulta

do a 18/04/2019]. 

COSTA, João Severiano Maciel da –Memória sobre a Necessidade de Abolir a 

Introdução dos Escravos Africanos no Brasil; sobre o modo e condições com que esta 

abolição se deve fazer; e sobre os meios de remediar a falta de braços que ela pode 

ocasionar. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1821. 

Disponível em <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518733>.[Consultado a 

05/03/2019].  

DAVATZ, Thomas – Memórias de um Colono no Brasil (1850). Tradução de Sérgio 

Buarque de Holanda. São Paulo: Livraria Martins, 1951. 

Disponível em <https://archive.org/details/memriasdeumcol00dava>.[Consultado a 

10/09/2018]. 

SILVA, José Eloy Pessoa da – Memoria sobre a escravatura e projeto de colonização 

dos europeus, e pretos da África no Império do Brazil. Rio de Janeiro: Imperial Typ. de 

Plancher, 1826. 

Disponível em <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4491>.[Consultado a 

02/01/2019]. 

Fontes Impressas - Legislação187 

 

Coleção de Leis e de Decretos e outras Providencias Regulamentares. Lisboa. Imprensa 

Nacional, 1836. 

Coleção das Leis do Brazil de 1810.  Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1991, pp.43-50. 

                                                           
187A legislação brasileira foi consultada no portal https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/doimperio.  

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4954
https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/4948/1/000297_COMPLETO.pdf
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518733
https://archive.org/details/memriasdeumcol00dava
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4491
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio


143 
 

Coleção das Leis do Brazil de 1818. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, pp.39-42 

Coleção das Leis do Império do Brazil de 1831. Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1875, 

pp.182-184.  

Coleção das Leis do Imperio do Brazil de 1830. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1878. 

Coleção das Leis do Império do Brazil de 1835. Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1864, 

pp.5-6.   

Coleção das Leis do Imperio do Brasil de 1837. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1861, pp.76-80. 

Coleção das Leis do Imperio do Brasil de 1855. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1856. 

Imprensa 

 

Açoriano Oriental, Ponta Delgada (1835-1873). 

O Angrense, Angra do Heroísmo (1835-1873). 

Diário do Governo, Lisboa (1835-1873). Disponível em 

<https://digigov.cepese.pt/pt/pesquisa/fulltextsearch>.[Consultado a 07/09/2019]. 

Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (1850-1860). Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20185

&pesq=>.[Consultado a 12/05/2019]. 

O Espelho, Rio de Janeiro (1823). Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=700916&pesq=>.[Consultado a 

12/11/2018]. 

O Grito Nacional, Rio de Janeiro (1850-1860). Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=341185&pasta=ano%20185&pe

sq=>.[Consutado a 02/03/2019].  

Jornal do Commercio, Rio de Janeiro (1850-1873). Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docmulti.aspx?bib=364568&pesq=>.[Consultado a 

18/09/2019].  

https://digigov.cepese.pt/pt/pesquisa/fulltextsearch
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20185&pesq=
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20185&pesq=
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=700916&pesq=
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=341185&pasta=ano%20185&pesq=
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=341185&pasta=ano%20185&pesq=
http://memoria.bn.br/DocReader/docmulti.aspx?bib=364568&pesq=


144 
 

Periódico dos Pobres, Rio de Janeiro (1850-1871). Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709697&pesq=>.[Consultado a 

10/08/2019]. 

Debates Parlamentares Portugueses188 

 

Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza (1835-1873).  

Actas da Câmara dos Dignos Pares do Reino (1835-1836).  

Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza (1837-

1838).  

Actas das Sessões Públicas da Câmara dos Senadores (1838-1842).  

Diário da Câmara dos Pares do Reino (1842-1873).  

 

Bibliografia 

 

ALEGRE, Silvia Elena – “«O café dá para tudo». A participação das elites cafeeiras no 

negócio de atração e transporte e imigrantes”. Anais eletrônicos do XXII Encontro 

Estadual de História da ANPUH-SP. Santos, 2014, pp.1-16. Disponível em  

<http://www.encontro2014.sp.anpuh.org/resources/anais/29/1405480593_ARQUIVO_

Ocafedaparatudo.Aparticipacaodaselitescafeeirasnonegociodeatracaoetransportedeimigr

antes.SilviaAlegre.pdf>.[Consultado a 02/02/2019]. 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de – “Proletários e Escravos: Imigrantes Portugueses e 

Cativos Africanos no Rio de Janeiro, 1850-1872”. Novos Estudos, n.º 21,1998, pp.30-56. 

Disponível em <https://pt.scribd.com/document/232807743/ALENCASTRO-Luiz-

Felipe-de-Proletarios-e-Escravos>.[Consultado a 06/04/2019]. 

ALEXANDRE, Valentim– “Portugal e a abolição do tráfico de escravos (1834-1851)”.  

Análise Social, vol. XXVI (2º), n.º 111, 1991, pp.293-333. 

                                                           
188 Os debates parlamentares foram consultados no portal http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc.  

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709697&pesq=
http://www.encontro2014.sp.anpuh.org/resources/anais/29/1405480593_ARQUIVO_Ocafedaparatudo.Aparticipacaodaselitescafeeirasnonegociodeatracaoetransportedeimigrantes.SilviaAlegre.pdf
http://www.encontro2014.sp.anpuh.org/resources/anais/29/1405480593_ARQUIVO_Ocafedaparatudo.Aparticipacaodaselitescafeeirasnonegociodeatracaoetransportedeimigrantes.SilviaAlegre.pdf
http://www.encontro2014.sp.anpuh.org/resources/anais/29/1405480593_ARQUIVO_Ocafedaparatudo.Aparticipacaodaselitescafeeirasnonegociodeatracaoetransportedeimigrantes.SilviaAlegre.pdf
https://pt.scribd.com/document/232807743/ALENCASTRO-Luiz-Felipe-de-Proletarios-e-Escravos
https://pt.scribd.com/document/232807743/ALENCASTRO-Luiz-Felipe-de-Proletarios-e-Escravos
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc


145 
 

ALVES, Jorge Fernandes – Os Brasileiros. Emigração e Retorno no Porto Oitocentista. 

Porto: FLUP, 1993 (tese de Doutoramento em História Moderna e Contemporânea 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto). 

ALVES, Jorge Fernandes – “Os ´Brasileiros´ da Emigração no Norte de Portugal”. In 

ALVES, Jorge Fernandes (coord.) – Os “Brasileiros” da emigração. Vila Nova de 

Famalicão: Edições Imparciais,2009, pp.233-247. 

ALVES, Jorge Fernandes – “As migrações na historiografia portuguesa (1779-1974)”. In 

MATOS, Sérgio Campos; JOÃO, Maria Isabel (org.) – Historiografia e Res publica nos 

dois últimos séculos. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2017, 

pp.212-235. 

ALVES, Jorge Fernandes – “Discursos cruzados entre Brasil e Portugal: emigração, 

colonização e escravatura branca”. Revista Nordestina de História do Brasil. Cachoeira: 

UFRB, vol.I, n.º1, 2018, pp. 66-95. Disponível em 

<https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/historiadobrasil/article/view/994/625>.[Cons

ultado a 14/02/2019]. 

AMORIM, Paulo Jorge Ribeiro de Azevedo – As relações Portugal-Brasil: política 

externa e emigração: (1834-1851). Porto: Edição do autor, 2016 (tese de doutoramento 

apresentada à Universidade Lusíada do Porto para obtenção do grau de doutor em 

Relações Internacionais). 

Disponível em  <http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/2660 >.[Consultado a 

15/05/2018]. 

ARRUDA, Luis M. – “Frutuoso, Gaspar”. Enciclopédia Açoriana: Direção Regional da 

Cultura, Centro de Conhecimento dos Açores, 2002, pag. Web. Disponível em 

<http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/pesquisa/Default.aspx?id=9828>.[Consultad

o a 02/10/2018]. 

ÁVILA, José; MENDONÇA, Luís – Emigração Açoriana (Sécs. XVIII a XX). Lisboa: 

s.n, 2002. 

BARROS, Paula – “O discurso parlamentar da emigração portuguesa para o Brasil (1855-

1858)”. In SOUSA, Fernando de et al. – Um passaporte para a terra prometida. 1ª ed. 

Porto: Fronteira do Caos / CEPESE, 2011, pp.209-217. 

https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/historiadobrasil/article/view/994/625
http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/2660
http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/pesquisa/Default.aspx?id=9828


146 
 

BARROS, Paula – “O discurso político da emigração através dos Diplomatas portugueses 

no Brasil (1855-1873)”. In ARRUDA, José Jobson de Andrade et al. [orgs.] – DE 

COLONOS A IMIGRANTES l(E)migração portuguesa para o Brasil. São Paulo: 

Alameda Casa Editorial, 2013, pp.97-103. 

BETHELL, Leslie – A Abolição do comércio brasileiro de escravos. Tradução de Luis 

A. P. Souto Maior. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002. 

BILDER, Mary Sarah Bilder – “The Struggle over Immigration:Indentured Servants, 

Slaves, and Articles of Commerce”.  Missouri Law Review, vol.61, n.º 4, 1996, pp.745-

824. Disponível em <https://lawdigitalcommons.bc.edu/lsfp/178/>.[Consultado a 

15/04/2018]. 

CALDEIRA, Arlindo – Escravos e Traficantes no Império Português. O Comércio 

Negreiro Português no Atlântico Durante os Séculos XV a XIX: Lisboa, A Esfera dos 

Livros, 2013. 

CALMON, Pedro – História da Civilização Brasileira. Brasília: Senado Federal, 2002. 

CARVALHO, Marcus – “O «tráfico de escravatura branca» para o Pernambuco no ocaso 

do tráfico de escravos”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  Rio de 

Janeiro: R. IHGB, vol.149, n.º 358, 1988, pp. 22-50. 

CORDEIRO, Carlos; MADEIRO, Artur Boavida – “A emigração açoriana para o Brasil 

(1541-1820): uma leitura em torno de interesses e vontades”. Arquipélago-História. 

Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 2.ª série, n.º, 2003 pp.99-122. Disponível em 

<https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/384/1/Carlos_Cordeiro_p99-

122.pdf>.[Consultado a 02/01/2018]. 

CORDEIRO, Carlos – “A emigração açoriana para o Brasil nos debates parlamentares de 

meados do século XIX”. In SOUSA, Fernando de et al. – Um passaporte para a terra 

prometida. 1.ª ed. Porto: Fronteira do Caos / CEPESE, 2011, pp.83-94. Disponível em 

<http://www.cepese.pt/portal/pt/publicacoes/obras/emigracao-portuguesa-para-o-

brasil/um-passaporte-para-a-terra-prometida> [Consultado a 01/01/2018].  

CORDEIRO, Carlos – “Perspectivas sobre a emigração açoriana no século XIX”.  In 

FONSECA, Maria Lucinda, (coord.). Actas da Conferência Internacional Aproximando 

https://lawdigitalcommons.bc.edu/lsfp/178/
https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/384/1/Carlos_Cordeiro_p99-122.pdf
https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/384/1/Carlos_Cordeiro_p99-122.pdf
http://www.cepese.pt/portal/pt/publicacoes/obras/emigracao-portuguesa-para-o-brasil/um-passaporte-para-a-terra-prometida
http://www.cepese.pt/portal/pt/publicacoes/obras/emigracao-portuguesa-para-o-brasil/um-passaporte-para-a-terra-prometida


147 
 

Mundos: emigração, imigração e desenvolvimento em espaços insulares, Lisboa, 

Fundação Luso-Americana, 2010, pp. 327-345. 

COSTA, Emília Viotti da – Da Senzala à Colônia. 4.ª ed., São Paulo: Fundação Editora 

da UNESP, 1997. Disponível em 

<https://books.google.pt/books?id=sgVhE2z2V6wC&printsec=frontcover&hl=pt-

PT#v=onepage&q&f=false> [Consultado a 07/04/2019]. 

COSTA, Rodrigo Paulinelli de Almeida – “A historiografia da abolição do tráfico 

negreiro no Brasil”. In XVIII Encontro Regional ANPUH-MG). Minas Gerais, 2012, pp.1-

11. Disponível em 

<http://www.encontro2012.mg.anpuh.org/resources/anais/24/1340673194_ARQUIVO_

AhistoriografiadaabolicaodotraficonegreironoBrasil4.pdf>.[Consultado a 06/03/2019]. 

CRUZ, Maria Antonieta – “Do Porto para o Brasil: a outra face da emigração oitocentista 

à luz da imprensa portuense”. Revista de História. Porto: FLUP,1991 pp.185-192. 

ENGERMAN, Stanley L. – “Servants to slaves to servants: contract labour and European 

expansion”. In EMMER, Piet (ed.) – Colonialism and Migration; Indentured Labour 

Before and After Slavery, 1986, pp.263-294. 

FERGUSON, Niall – Império. Como os britânicos fizeram o mundo moderno. 2.ª ed. São 

Paulo: Editora Planeta, 2003. 

GALENSON, David – “The Rise and Fall of Indentured Servitude in the Americas: An 

Economic Analysis.  The Journal of Economic History, vol. 44, n.º 1, 1984, pp. 1-26. 

Disponível em 

<https://www.jstor.org/stable/2120553?seq=1#page_scan_tab_contents>.[Consultado a 

03/05/2018]. 

GEMERY, Henry A. – “Markets for Migrants: English Indentured Servitude and 

Emigration in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”. In EMMER, Piet (ed.) – 

Colonialism and Migration; Indentured Labour Before and After Slavery, 1986, pp.750- 

775. Disponível em <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-4354-

4_3#citeas> [Consultado a 01/04/2019]. 

https://books.google.pt/books?id=sgVhE2z2V6wC&printsec=frontcover&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pt/books?id=sgVhE2z2V6wC&printsec=frontcover&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false
http://www.encontro2012.mg.anpuh.org/resources/anais/24/1340673194_ARQUIVO_AhistoriografiadaabolicaodotraficonegreironoBrasil4.pdf
http://www.encontro2012.mg.anpuh.org/resources/anais/24/1340673194_ARQUIVO_AhistoriografiadaabolicaodotraficonegreironoBrasil4.pdf
https://www.jstor.org/stable/2120553?seq=1#page_scan_tab_contents
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-4354-4_3#citeas
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-4354-4_3#citeas


148 
 

GODINHO, Vitorino Magalhães – “L'émigration Portugaise (XVe-XXe siècles) -une 

constante structurale et les réponses aux changements du monde”. Revista de História 

Económica e Social. Lisboa: FCSHUNL, 1ª série, n.º 1, 1978, pp. 5-32. 

GOMES, Laurentino – 1822. Porto: Porto Editora, 2010. 

GONÇALVES, Paulo Cesar (2008) – Mercadores de Braços. Riqueza e Acumulação na 

Organização da Emigração para o Novo Mundo. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

2008 (tese de doutoramento).  Disponível em 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-30092008-162725/pt-

br.php>.[Consultado a 27/02/2019]. 

JOÃO, Maria Isabel – Os Açores no século XIX. Economia, Sociedade e Movimentos 

autonomistas. Lisboa: Edições Cosmos, 1991. 

KARNAL, Leandro et al. – História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São 

Paulo: Editora Contexto, 2007. 

KING, Russell – “A geografia, as ilhas e as migrações numa era de mobilidade global”. 

In FONSECA, Maria Lucinda (coord.) –  Actas da conferência Internacional 

Aproximando Mundos: emigração, imigração e desenvolvimento em espaços insulares. 

Lisboa: Fundação luso-americana para o desenvolvimento, 2010, pp.27-62.  

KLEIN, Helbert S – "A Demografia do tráfico Atlântico de Escravos para o Brasil". 

Estudos Económicos: Instituto de Pesquisas Económicas, vol.17, n.º 2, 1987. 

LEITE, José Guilherme Reis – “Emigração legal e clandestina dos Açores para o Brasil 

no séc. XIX”. II Congresso de Comunidades Açorianas. Angra do Heroísmo: Comissão 

Preparatório do II Congresso de Comunidades Açorianas, 1986, pp. 219-230. 

LEITE, Joaquim da Costa – “Emigração portuguesa: a lei e os números (1855-1914)”. 

Análise Social, vol.23, n.º 3, 1987, pp.463-480. Disponível em 

<http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223027265V7zXA5sz0Qo45UM6.pdf>.[Co

nsultado a 26/10/2018].  

LEITE, Joaquim da Costa – “O transporte de emigrantes: da vela ao vapor na rota do 

Brasil, 1851-1914”. Análise Social, vol.26, n.º 3 e 4, 1991, pp.741-752. Disponível em 

<http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223042291X2sKU1fe9Ma04BB1.pdf>.[Con

sultado a 20/02/2019]. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-30092008-162725/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-30092008-162725/pt-br.php
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223027265V7zXA5sz0Qo45UM6.pdf
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223042291X2sKU1fe9Ma04BB1.pdf


149 
 

LEITE, Joaquim da Costa – “Os negócios da emigração 1870-1914”. Análise Social, 

vol.31, n.º 136-137, 1996, pp.381-396. Disponível em < 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223394291Y7yYR8td2Dz56AR1.pdf>.[Cons

ultado a 24/05/2018]. 

LOTTI, Luiza Horn – “Imigração e Colonização”. 2003, pp.1-26.Disponível em 

<https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario

/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v3n5/doc/07-

Luiza_Iotti.pdf>.[Consultado a 12/04/2019].  

LOTTI, Luiza Horn – “A política imigratória brasileira e a sua legislação - 1822-1914”. 

In X Encontro Estadual de História. O Brasil no Sul: cruzando fronteiras entre o regional 

e o nacional. Rio Grande do Sul, 2010, pp.1-17. Disponível em <  

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/9/1273883716_ARQUIVO_OBRASILE

AIMIGRACAO.pdf>.[Consultado a 23/05/2019]. 

MAIA, Fernanda Paula Sousa – O discurso parlamentar português e as relações 

Portugal-Brasil: a Câmara dos deputados (1826-1852). Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2002. 

MAIA, Fernanda Paula Sousa – “O papel dos Açores na construção do discurso 

parlamentar oitocentista sobre a emigração”. In SOUSA, Fernando de et al. – Um 

passaporte para a terra prometida. 1.ª ed. Porto: Fronteira do Caos / CEPESE,2011, 

pp.193-207. 

MARQUES, João Pedro – “Resistência ou adesão à «causa da humanidade»? Os 

setembristas e a supressão do tráfico de escravos (1836-1842)”. Analise Social, Lisboa, 

vol.30, 1995 pp.375-402. 

MARQUES, João Pedro – “Sá da Bandeira e a escravatura branca”. In MENESES, 

Avelino de Freitas de; COSTA, João Paulo Oliveira e (coord.) – O reino, as ilhas e o mar 

oceano. Vol. I, Lisboa/ Ponta Delgada: Universidade dos Açores/ CHAM, 2007, pp. 185-

202 

MATOS, Artur Teodoro de – “Chagas, Diogo das (Fr.)”. Enciclopédia Açoriana: Direção 

Regional da Cultura, Centro de Conhecimento dos Açores, pag. Web, 2001. Disponível 

em 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223394291Y7yYR8td2Dz56AR1.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v3n5/doc/07-Luiza_Iotti.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v3n5/doc/07-Luiza_Iotti.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v3n5/doc/07-Luiza_Iotti.pdf
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/9/1273883716_ARQUIVO_OBRASILEAIMIGRACAO.pdf
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/9/1273883716_ARQUIVO_OBRASILEAIMIGRACAO.pdf


150 
 

<http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/pesquisa/Default.aspx?id=1710>.[Consultad

o a 31/01/2018]. 

MATOS, Artur Teodoro de; MENESES, Avelino de Freitas de; LEITE, José Guilherme 

Reis (dir.) – História dos Açores do descobrimento ao século XX. 2 vols., Angra do 

Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, 2008. 

MATOS, Paulo Lopes; SOUSA, Paulo Silveira e – “População e movimentos 

migratórios. A atração pelo Brasil”. In MATOS, Artur Teodoro de; MENESES, Avelino 

de Freitas de; LEITE, José Guilherme Reis (dir.). – História dos Açores do descobrimento 

ao século XX. Vol. I, Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, 2008, pp.535-

578. 

MELÉNDEZ, José Juan Pérez – “Reconsiderando a política de colonização no Brasil 

Imperial: os anos da Regência e o mundo externo”. Revista Brasileira de História. São 

Paulo, vol. 34, n.º 68, 2014, pp.35-60.  Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v34n68/a03v34n68.pdf>.[Consultado a 5/04/2018]. 

MENESES, Avelino de Freitas de – “Dos Açores aos confins do mundo: as motivações 

da colonização açoriana de Santa Catarina em meados de Setecentos”.  Ler História. 

Lisboa: ISCTE, n.º 39, 2000, pp.115-140.  

MENESES, Avelino de Freitas de – “O povoamento”. In MATOS, Artur Teodoro de et 

al. (dir.) – História dos Açores do descobrimento ao século XX. Vol. 1. Angra do 

Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, 2008, pp.63-109. 

MENESES, Avelino de Freitas de – Antigamente era assim! Ensaios de História dos 

Açores. Ponta Delgada: Publicaçor, 2011. 

MENESES, Avelino de Freitas de – “A população dos Açores em meados do século 

XVIII”. In SANTOS, Carlos; MATOS, Paulo Teodoro de (coord.) – A demografia das 

sociedades insulares portuguesas: séculos XV a XXI. Braga: CITCEM, 2013, pp.167-

199. 

MENDONÇA, Joseli – “Leis para «os que se irão buscar» - imigrantes e relações de 

trabalho no século XIX brasileiro”. História: Questões & Debates. Curitiba: Editora 

UFPR, n.º 56, 2012, pp.63-85. [Disponível em 

<https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/28640/18826>.[Consultado a 02/06/2018]. 

http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/pesquisa/Default.aspx?id=1710
http://www.scielo.br/pdf/rbh/v34n68/a03v34n68.pdf
https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/28640/18826


151 
 

MERELIM, Pedro de – “Emigração açoriana para o Brasil”. Atlântida. Revista do 

Instituto de Cultura Açoriana.  Angra do Heroísmo: União gráfica angrense, vol.10, n.º 

4, 1966, pp. 243-252. 

MERELIM, Pedro de – “Emigração açoriana para o Brasil”. Atlântida. Revista do 

Instituto de Cultura Açoriana.  Angra do Heroísmo: União gráfica angrense, vol.10, n.º 

5, 1996, pp. 315-320. 

MERELIM, Pedro de – “Emigração açoriana para o Brasil”. Atlântida. Revista do 

Instituto de Cultura Açoriana.  Angra do Heroísmo: União gráfica angrense, vol. 11, n.º 

 4, 1967, pp.87-104 

MERELIM, Pedro de – “Emigração açoriana para o Brasil”. Atlântida. Revista do 

Instituto de Cultura Açoriana.  Angra do Heroísmo: União gráfica angrense, vol. 11, n.º 

13, 1967, 227-252. 

MIRANDA, Sacuntala de – A emigração portuguesa e o Atlântico, 1870-1930. Lisboa: 

Edições Salamandra, 1991. 

MONTEIRO, Isilda – “Os passaportes- do enquadramento legal à prática (1855-1926)”. 

In SOUSA, Fernando de et al. – Um passaporte para a terra prometida. 1.ª ed. Porto: 

Fronteira do Caos / CEPESE, 2011, pp.117-135. 

MORAES, Ana Luisa Zago de – “A Formação da Política Imigratória Brasileira: da 

Colonização ao Estado Novo”. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS. Rio Grande 

do Sul, Volume Especial, n.º 32, 2014, pp. 144-163. Disponível em 

<https://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/view/70460/40003>.[Consultado a 29/03/2018]. 

PEREIRA, Maria da Conceição Meireles – “Legislação sobre Emigração para o Brasil na 

Monarquia Constitucional”. In: MATOS, Maria Izilda; SOUSA, Fernando de; HECKER, 

Alexandre (Org.). Deslocamentos e histórias: os portugueses. S. Paulo: EDUSC, 2008, 

pp.35-48. 

PEREIRA, Miriam Halpern – Livre Câmbio e Desenvolvimento Económico. Lisboa: 

Livraria Sá da Costa Editora, 1983. 

PEREIRA, Miriam Halpern – “Algumas observações complementares sobre a política de 

migração portuguesa”. Análise Social, vol. XXV, n.º 4 e n.º 5, pp. 735-739, 1990. 

https://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/view/70460/40003


152 
 

PEREIRA, Miriam Halpern – A Política portuguesa de emigração (1850-1930). Bauru: 

EDUSC, 2002. 

PEREIRA, Miriam Halpern – “A emigração portuguesa para o Brasil e a geo-estratégia 

do desenvolvimento euro-americano”.  Ler História – Emigração e Imigração, n.º 56, 

2009, pp. 41-50. 

REIS, João José – Rebelião Escrava no Brasil. A história do Levante dos Malês em 

1835.S.l.: Brasiliense, 1986. 

REIS, João José – “Quilombos e revoltas negras no Brasil”. Revista USP, São Paulo, n.º 

28, 1995-1996, pp.14-39. 

RILEY, Carlos – “A emigração açoriana para o Brasil no século XIX. Braçais e 

intelectuais”. Arquipélago-História. 2.ª série, n.º 7, 2003, pp.143-172.  

ROCHA, Gilberta Pavão Nunes et al. – “O Arquipélago dos Açores como região de 

fronteira”. Arquipélago-História. 2.ª série, n.º 9, 2005, pp.105-140.  

ROCHA, Gilberta Pavão Nunes; RODRIGUES, José Damião – “A emigração açoriana 

para o Brasil: ritmos e destinos”. In MATOS, Maria Izilda S. de et al. (orgs.). – 

Deslocamentos E histórias: os portugueses. Bauru, SP: Edusc,2008, pp.245-258.  

RODRIGUES, José Honorário – “A rebeldia negra e a abolição. Afro-Ásia: Salvador da 

Bahia, Universidade Federal da Bahia, n.º 6-7, 1968, pp.101-117. Disponível em 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/20680>.[Consultado a 

05/03/2019 ]. 

RODRIGUES, José Damião – “Entre duas margens: a circulação atlântica dos açorianos 

nos séculos XVII e XVIII”. Arquipélago-História. Ponta Delgada: Universidade dos 

Açores, 2.ª série, n.º 6, 2002, pp. 225-245. Disponível em 

<https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/370/1/Jos%C3%A9_D_Rodrigues_p225-

245.pdf>.[Consultado a 19/01/2018]. 

RODRIGUES, José Damião – Das pequenas ilhas ao vasto sertão: os casais açorianos no 

povoamento de uma fronteira imperial (Amazónia, século XVII). 

Naveg@mérica..Revista electrónica editada por la Asociación Espanõla de 

Americanistas, n.º 15, 2015, pp. 1-14. Disponível em < 

http://revistas.um.es/navegamerica>.[Consultado a 19/01/2018]. 

https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/20680
https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/370/1/Jos%C3%A9_D_Rodrigues_p225-245.pdf
https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/370/1/Jos%C3%A9_D_Rodrigues_p225-245.pdf
mailto:Naveg@mérica..Revista
http://revistas.um.es/navegamerica


153 
 

SANTOS, Miriam de Oliveira– “Reescrevendo a história: imigrantes italianos, colonos 

alemães, portugueses e a população brasileira no sul do Brasil”.  Tempo e Argumento: 

Florianópolis, vol.9, n.º 20, 2017, pp.230-246. Disponível em 

<https://www.researchgate.net/publication/317273877_Reescrevendo_a_historia_imigr

antes_italianos_colonos_alemaes_portugueses_e_a_populacao_brasileira_no_sul_do_B

rasil>.[Consultado a 03/03/2019]. 

SERRÃO, Joel – “Conspecto Histórico da Emigração Portuguesa”. Análise Social, n.º 32, 

1970, pp.597-617. 

SERRÃO, Joel –  A Emigração Portuguesa. Sondagem histórica. Lisboa: Livros 

Horizonte, 1982.  

SILVA, Susana Serpa – “Emigração Clandestina nas Ilhas do Grupo Central em meados 

do século XIX”. In O Faial e a Periferia Açoriana nos Séculos XV a XX. Actas do III 

Colóquio nos 550 Anos do Descobrimento das Flores e do Corvo, Horta, Núcleo Cultural 

da Horta, 2004, pp. 275-293. 

SILVA, Susana Serpa; MATOS, Paulo Lopes – “Oscilações populacionais, grupos e 

comportamentos sociais”.  In MATOS, Artur Teodoro de; MENESES, Avelino de Freitas 

de; LEITE, José Guilherme Reis (dir.) – História dos Açores do descobrimento ao século 

XX. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, vol. II, 2008, pp. 83-120. 

SILVA, Susana Serpa – “Emigração Legal e Clandestina nos Açores de Oitocentos (da 

década de 30 a meados da centúria)”. In SOUSA, Fernando de; MARTINS, Ismênia; 

MATOS, Izilda (Coord)- Nas Duas Margens: os portugueses no Brasil. Porto: Edições 

Afrontamento/CEPESE, 2009, pp.381-399. 

SILVA, Susana Serpa – “O distrito da Horta no contexto da Emigração Açoriana: uma 

análise com base nos registos de passaportes (1836-1839)”. In SARGES, Maria de Nazaré 

et al. (Orgs.) – Entre Mares: o Brasil dos Portugueses. Belém: Editora Paka Tatu, 2010, 

pp.335-346. 

SILVA, Susana Serpa – “A emigração açoriana para o Brasil, por meados do século XIX, 

e a questão da «escravatura branca»”. História: Questões& Debates. Curitiba: 

Universidade Federal do Paraná, n.º 56, 2012, pp.37-61; 

SILVA, Susana Serpa – “Em torno da emigração açoriana para o Brasil: diferentes 

leituras e problemáticas”. In José Jobson Arruda et al. (orgs) – De Colonos a 

https://www.researchgate.net/publication/317273877_Reescrevendo_a_historia_imigrantes_italianos_colonos_alemaes_portugueses_e_a_populacao_brasileira_no_sul_do_Brasil
https://www.researchgate.net/publication/317273877_Reescrevendo_a_historia_imigrantes_italianos_colonos_alemaes_portugueses_e_a_populacao_brasileira_no_sul_do_Brasil
https://www.researchgate.net/publication/317273877_Reescrevendo_a_historia_imigrantes_italianos_colonos_alemaes_portugueses_e_a_populacao_brasileira_no_sul_do_Brasil


154 
 

Emigrantes. I(E)migração Portuguesa para o Brasil. S. Paulo: Alameda Casa Editorial, 

2013, pp. 409-427. 

SILVA, Susana Serpa – “A Emigração para o Brasil vista por Intelectuais e Literatos 

Portugueses (sécs. XIX-XX)”. In Fernando de Sousa, Ismênia Martins e outros, 

coord., Emigração Portuguesa para o Brasil: Portugal e as Migrações da Europa do Sul 

para a América do Sul, Porto: CEPESE, 2014, pp.390-417.  

SILVA, Susana Serpa – “Os Açores e o fenómeno da «escravatura branca» por meados 

do século XIX”. XXI Colóquio de História Canário-Americana. Las Palmas: S.E., 2016, 

pp.1-9. 

SIQUEIRA, Francisca Pereira – Dignidade e honra nacional: debates sobre o fim do 

tráfico de escravos na opinião pública brasileira e portuguesa (1810-1850). Santiago de 

Compostela: edição da autora, 2017 (tese de doutoramento em História Contemporânea 

apresentada à Universidade de Santiago de Compostela). 

SOUSA, Fernando de – A Emigração Portuguesa para o Brasil e as Origens da Agência 

Abreu (1840). Porto: CEPESE/ Fronteira do Caos Editores LDA, 2009. 

SOUSA, Fernando de – “O primeiro inquérito português à emigração (1843)”. In 

SARGES, Maria de Nazaré et al. (orgs.) – Entre Mares. O Brasil dos portugueses. Belém: 

Editora Paka-Tatu, 2010, pp. 275-283 

SOUSA, Paulo Silveira e – “Os Açores e os Movimentos Migratórios para o Brasil 1766-

1834”. In SCOTT, Ana Silva V.; BERUTE, Gabriel Santos; MATOS, Paulo Teodoro de 

(orgs.) – As gentes das Ilhas: trajetórias transatlânticas dos Açores ao Rio Grande de 

São Pedro das décadas de 1740 a 1790. São Leopoldo: Editora Oikos, 2014, pp. 82-104.  

VASCONCELES, Mota de – Epopeia do emigrante insular. Subsídios para a sua 

história. Movimento para a sua consagração. Lisboa: Ed. do autor, 1959. 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1 – Mapa do Recrutamento nos Distritos de Ponta Delgada, Angra e Horta…154 

ANEXO 2 – Lei brasileira de 13 de setembro de 1830, reguladora dos contratos de 

prestação de serviço…………………………………………………………………...155 

ANEXO 3 – Portaria de 16 de maio de 1835, destinada a limitar a «funesta emigração» 

dos Açores……………………………………………………………………………..157 

ANEXO 4 – Lei brasileira de 11 de outubro de 1837, dando varias providencias sobre os 

contractos de locação de serviços dos Colonos…………………………………….…158 

ANEXO 5 – Artigo da autoria de Alexandre Herculano, publicado, em 1838, no Diário 

do Governo, onde aparece pela primeira vez a expressão “escravatura branca” ……....162 

ANEXO 6 – Portaria de 19 de agosto de 1842, providenciando à restrição da “escravatura 

branca” ………………………………………………………………………………..167 

ANEXO 7 – Questionário para os Cônsules Portugueses nos países de imigração.......169 

ANEXO 8 – Relação dos colonos distribuídos pela Associação Central de Colonização 

desde a sua fundação, em 1855, até início de 1861………………………………….,,..171 

ANEXO 9 – Carta de lei de 20 de julho de 1855 relativa à emigração clandestina, 

estabelecendo penalizações aos capitães dos navios e seus proprietários……………...172 

ANEXO 10 – Quadro com o número de ocorrências resultantes da pesquisa por filtro 

realizada no portal dos Debates Parlamentares da Monarquia Constitucional, entre 1835 

e 1873……………………………………………..…………………………………...176 

ANEXO 11 – Relato da história de Manuel Resende e família, com desfecho feliz  devido 

à atuação do vice-cônsul português na cidade de Campos………………..…………....177 

ANEXO 12 – Carta de Manuel José Coelho de Freitas endereçada ao Governador Civil 

do Distrito de Angra do Heroísmo, denunciado a miséria em que se encontravam alguns 

açorianos, que haviam sido engajados para irem trabalhar o Brasil……………………179 

 

 



157 
 

ANEXO 1 – Mapa do Recrutamento nos Distritos de Ponta Delgada, Angra e Horta189 

 

Distritos 

Administrativos  

N.º total de recrutas 

a fornecer, de 

acordo com a sua 

população 

N.º de recrutas em falta, 

impostos pelo decreto 

de 17 de outubro de 

1843 

N.º de recrutas a 

enviar, em 

concordância 

com o decreto de 

15 de novembro 

de 1845 

Ponta Delgada  186 41 150 

Angra do 

Heroísmo  
131 6 130 

Horta  128 113 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189 Quadro elaborado com base nos dados apresentados pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, 

dados a conhecer pelo Açoriano Oriental, n.º 557, 20 de dezembro de 1845. 
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ANEXO 2 – Lei brasileira de 13 de setembro de 1830, reguladora dos contratos de 

prestação de serviços190 

Regula o contracto por escrito sobre prestação de serviços feitos por Brasileiro ou 

estrangeiro dentro ou fora do Imperio. 

D. Pedro I, pela Graça de Deus, e Unanime Aclamação dos povos, Imperador 

Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brasil. Fazemos saber á todos os Nossos Súbditos 

que a Assembleia Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte:  

     Art. 1º  O contracto por escrito, pelo qual um Brasileiro, ou estrangeiro dentro, ou fora 

do Imperio, se obrigar a prestar serviços por tempo determinado, ou por empreitada, 

havendo adiantamento no todo, ou em parte, da quantia contractada, será mantido pela 

forma seguinte: 

     Art. 2º  O que estipulou para si os serviços: 1° poderá transferir a outro este contracto, 

com tanto que não piore a condição do que se obrigou a presta-los, nem lhe seja negada 

essa transferência no mesmo contracto; 2° não poderá apartar-se do contracto, enquanto 

a outra parte obrigada aos serviços cumprir a sua obrigação, sem que lhe pague os serviços 

prestados, e mais a metade do preço contractado; 3° será compelido pelo Juiz de Paz, 

depois de ouvido verbalmente, á satisfação dos jornais, soldada, ou preço, e á todas as 

outras condições do contracto, sendo preso, se em dois dias depois da condenação não 

fizer efetivamente o pagamento, ou não prestar caução suficiente.  

     Art. 3º O que se obrigou a prestar serviços só poderá negar-se á prestação deles, 

enquanto a outra parte cumprir a sua obrigação, restituindo os recebimentos adiantados, 

descontados os serviços prestados, e pagando a metade do que mais ganharia, se 

cumprisse o contracto por inteiro. 

   Art. 4º Fora do caso do artigo precedente, o Juiz de Paz constrangerá ao prestador dos 

serviços a cumprir o seu dever, castigando-o correcionalmente com prisão, e depois de 

três correções ineficazes, o condenará a trabalhar em prisão até indemnizar a outra parte.  

     Art. 5º O prestador de serviços, que evadindo-se ao cumprimento do contracto, se 

ausentar do lugar, será a ele reconduzido preso por deprecada do Juiz de Paz, provando-

se na presença deste o contrato, e a infração. 

                                                           
190 Collecção de Leis do Imperio do Brazil de 1830, 1876: 32-33. 
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   Art. 6º As deprecadas do Juiz de Paz, tanto neste caso, como em qualquer outro, serão 

simples cartas, que contenham a rogativa, e os motivos da prisão, sem outra formalidade 

mais que a assinatura do Juiz de Paz, e seu Escrivão. 

  Art. 7º O contracto mantido pela presente Lei não poderá celebrar-se, debaixo de 

qualquer pretexto que seja, com os africanos bárbaros, á exceção daqueles, que 

atualmente existem no Brasil. 

     Art. 8º Ficam revogadas todas as Leis, e disposições em contrario. 

  Mandamos, portanto, a todas as autoridades, á quem o conhecimento, e execução da 

referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente, como 

nela se contém. O Secretário de Estado dos Negócios da Justiça a faça imprimir, publicar 

e correr. 

Dada no Palácio do Rio de Janeiro aos treze dias do mês de Setembro de mil oitocentos 

e trinta, nono da Independência e do Imperio. 

Imperador com guarda 

Visconde de Alcantara 
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ANEXO 3 –Portaria de 16 de maio de 1835, destinada a limitar a “funesta emigração” 

dos Açores191 

 

 Sendo presente a sua majestade a rainha, que diferentes especuladores, e até sociedades 

estrangeiras, se empregam em promover a emigração de habitantes das ilhas dos Açores 

tanto para o Brasil, como para as Antilhas, e outros países, onde a abolição do tráfico da 

escravatura, e recentemente a emancipação dos escravos, faz necessária para suprir a falta 

destes, a importação de novos colonos; e que a fim de a obterem se dirigem com 

preferência aos habitantes dos Açores, angariando-os com promessas de vantagens, que 

longe de se realizarem, vão conduzir os infelizes que as acreditam a uma situação 

desesperada, em que lhes é forçoso ou perder brevemente a vida debaixo da influência de 

climas rigorosos, ou vendo-se em total desamparo, e privados de meios de se retirar, 

sujeitarem-se a uma sorte tão infeliz como a dos escravos, que vão substituir; determina 

a mesma augusta senhora que o prefeito da Província Oriental dos Açores empregue o 

mais constante desvelo em obstar no seu distrito por todos os meios legítimos a tão funesta 

emigração, tendo particularmente em vista para o conseguir: 

 1.º zelar a exacta observância de todas as leis, ordens, e regulamentos relativos aos 

passaportes, e mais requisitos para a saída do Reino, na parte em que não forem opostos 

à liberdade garantida no §. 5.º do artigo 145.º da Carta Constitucional, redobrando a 

vigilância nos portos de mar, e com especialidade durante a presença de embarcações 

suspeitas;  

2.º empregar a influência assim das autoridades locais, como do clero, e mesmo dos 

cidadãos mais acreditados para fazerem conhecer aos habitantes as desgraças a que os vai 

sujeitar a emigração, comprovadas com o repetido e lastimoso exemplo de todos os 

infelizes que se têm deixado seduzir pelas ilusórias promessas dos especuladores de 

semelhante tráfico;  

3.º atenuar quanto for possível a verdadeira causa impulsiva da emigração, promovendo 

tudo quanto possa concorrer para multiplicar os meios de subsistência, afiançar todos os 

direitos civis e políticos, e assegurar constantemente uma imparcial aplicação das leis. O 

que tudo sua majestade há por muito recomendado ao referido prefeito. Palácio das 

Necessidades, 16 de Maio de 1835 – Agostinho José Freire. Na mesma data ao da 

Ocidental. 

                                                           
191 Coleção de Leis e de Decretos e outras Providencias Regulamentares. Lisboa. Imprensa Nacional, 1836. 
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Anexo 4 – Lei brasileira de 11 de outubro de 1837, dando varias providencias sobre os 

contractos de locação de serviços dos Colonos192 

 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II faz saber a todos os 

Súbditos do Imperio que a Assembleia Geral Legislativa Decretou e ele sancionou a Lei 

seguinte. 

Art. 1.º O contracto de locação de serviços, celebrado no Imperio, ou fora, para se 

verificar dentro dele, pelo qual algum estrangeiro se obrigar como locador', só pode 

provar-se por escrito; Se o ajuste for tratado com interferência de alguma Sociedade de 

Colonização reconhecida pelo Governo no Município da Corte, e pelos Presidentes nas 

Provindas, os títulos por elas passados, e as certidões extraídas dos seus livros, terão fé 

publica para prova do contrato. 

Art. 2.º Sendo os estrangeiros menores de vinte um anos perfeitos, que não tenham 

presentes seus pais, tutores, ou curadores, com os quais se possa validamente tratar, serão 

os contractos autorizados, pena de nulidade, com assistência de um curador, o qual será 

igualmente ouvido em todas as duvidas, e ações, que dos mesmos contractos se 

originarem, cem que algum locador menor for parte, debaixo da expressada pena. 

Art. 3.º Para este fim, em todos os Municípios, onde houver Sociedades de Colonização, 

haverá um Curador geral dos colonos, nomeado pelo Governo na Corte, e pelos 

Presidentes nas Províncias, sobre Proposta das Mesas da Direção das mesmas Sociedades.  

Nos outros Municípios servirão os Curadores gerais dos órfãos. Nas faltas, ou 

impedimentos de uns e outros, nomearão as sobreditas Mesas de Direção para autorização 

dos contractos, com os Juízes respetivos para os casos das acções que se moverem, 

pessoa, idónea que o substitua. 

Art. 4.º Não apresentando os menores documento legal da sua idade, será esta estimada 

no acto do contracto, á vista da que eles declararem, e parecer que podem ter; e ainda que 

depois o apresentem, este não valerá para anular o contracto, mas ·se estará peia idade, 

que no acto deste se houver estimado, para os efeitos somente da validade do mesmo 

contracto. 

Art. 5.º São livre aos estrangeiros de maior idade ajustarem seus serviços pelos anos que 

bem lhes parecerem; mas os menores não poderão contractar-se por tempo que exceda á 
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sua menoridade, exceto se for necessário que se obriguem por maior prazo para 

indemnização das despesas com eles feitas, ou se·. forem condenados a servir por mais 

tempo, em pena de terem faltado ás condições do contracto. 

Art. 6.º Em todos os contractos de locação de serviços, que se celebrarem com os mesmos 

menores, se designará a parte da soldada que eles devam receber para suas despezas, que 

não poderá nunca exceder da metade: a outra parte, depois de satisfeitas quaisquer· 

quantias adiantadas pelo locatário, ficará guardada em deposito na mão deste se for pessoa 

notoriamente abonada, ou não sendo, prestará fiança idónea para ser entregue ao menor, 

logo que acabar o tempo de serviço a que estiver obrigadão, e houver sabido da 

menoridade. Fora destes casos será recolhida no cofre dos Órfãos do Município 

respectivo. 

Nos Municípios, onde houver Sociedades de Colonização reconhecidas pelo Governo, 

serão tais dinheiros guardados nos cofres das mesmas Sociedades. 

Art. 7.º O locatário de serviços, que, sem justa causa despedir o locador antes de se findar 

o tempo por que o tomou, pagar-lhe-á todas as soldadas, que este devera ganhar, se o não 

despedira. Será justa causa para a despedida: 

1.º Doença do locador, por forma que fique impossibilitado de continuar a prestar os 

serviços para que foi ajustado 

2.º Condenação do locador á pena de prisão, ou qualquer outra que o impeça de prestar 

serviço. 

3.º Embriaguez habitual do mesmo. 

4.º Injuria feita pelo locador á seguridade, honra, ou fazenda do locatário, sua mulher, 

filhos, ou pessoa de sua família. 

5.º Se o locador, tendo-se ajustado para o serviço determinado, se mostrai imperito no 

desempenho do mesmo serviço. 

Art. 8.º Nos casos do numero 1.º e 2.º do artigo antecedente, o locador despedido, logo 

que cesse de prestar o serviço, será obrigado a indemnizar o locatário da quantia que lhe 

dever. Em todos os outros pagar-lhe-á tudo quanto dever, e se não pagar logo, será 

imediatamente preso, e condenado a trabalhar nas obras publicas por todo o tempo que 

for necessário, até satisfazer com o produto liquido de seus jornais tudo quanto dever ao 

locatário, compreendidas as custas a que tiver dado causa. 

Não havendo obras publicas, em que possa ser admitido a trabalhar por jornal, será 

condenado a prisão com trabalho, por todo o tempo que faltar para completar o do seu 

contracto: não podendo, todavia, a condenação exceder a dois anos. 
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Art. 9.º O locador, que, sem justa causa, se despedir, ou ausentar antes de completar o 

tempo do contracto, será preso onde quer' que for achado, e não será solto, em quanto não 

pagar em dobro tudo quanto dever ao locatário, com abatimento das soldadas vencidas: 

se não tiver com que pagar, servirá ao Locatário de graça todo o tempo que faltar para o 

complemento do contracto. Se tornar a ausentar-se será preso e condenado 

na conformidade do artigo antecedente. 

Art.10.º Será causa justa para rescisão do contracto por partedo locador: 

1.ºFaltando o locatário ao cumprimento das condições estipuladas no contracto. 

2.ºSe o mesmo fizer algum ferimento na pessoa do locador, ou o injuriar na honra de sua 

mulher, filhos, ou pessoa de sua família. 

3.ºExigindo o locatário, do locador, serviços não compreendidos no contracto. 

Rescindindo-se o contracto por alguma das três sobreditas causas, o locador não será 

obrigado a pagar ao locatário qualquer quantia de que possa ser-lhe devedor. 

Art.11.º O locatário, findo o tempo do contracto, ou antes rescindindo-se este por justa 

causa, é obrigado a dar ao locador um atestado de que está quite do seu serviço: se recusar 

passa-lo, será compelido a faze-lo pelo Juiz de Paz do Distrito. A falta deste titulo será 

razão suficiente para presumir· que o locador se ausentou indevidamente. 

Art.12.º Toda a pessoa que admitir, ou consentir em sua casa, fazendas ou 

estabelecimentos, algum estrangeiro, obrigado a outrem por contracto de locação de 

serviços, pagará ao locatário o dobro do que o locador lhe dever, e não será admitido a 

alegar qualquer defesa em Juízo, sem depositar a quantia: a que fica obrigado, 

competindo-lhe o direito de havê-la do locador·. 

Art.13.º Se algum aliciar para si directamente, ou por interposta pessoa, algum. 

estrangeiro obrigado a outrem por contracto de locação de serviços, pagará ao locatário o 

dobro do que o locador lhe for devedor, com todas as despesas, e custas a que tiver dado 

causa; não sendo admitido em Juízo a alegar sua defesa sem depositar. Se não depositar, 

e não tiver bens, será logo preso e condenado a trabalhar nas obras publicas por todo o 

tempo que for necessário, até satisfazer ao locatário com o produto líquido dos seus 

Jornais. Não havendo obras publicas em que possa ser empregado a jornal, será 

condenado a prisão com trabalho por doze meses a um ano. 

Os que aliciarem para outrem, serão condenados a prisão com trabalho, por todo o tempo 

que faltar para cumprimento do contrato do aliciado, com tanto porem que a condenação 

nunca seja por menos de seis meses, nem exceda a dois anos. 
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Art 14.º O conhecimento de todas as ações derivadas de contractos de locação de serviços, 

celebrados na conformidade da presente Lei, será da privativa competência dos Juízes de 

Paz do foro do locatário que as decidirão sumariamente em audiência geral, ou particular 

para o caso, sem outra forma regular de processo, que não seja a indispensavelmente 

necessária para que as partes possam alegar, e provar em tempo’ “breve o seu direito; 

admitindo a decisão por árbitros na sua presença, quando alguma das partes a requerer, 

ou eles a julgarem necessária por não serem liquidas as provas.  

Art.15.º Das sentenças dos Juízes de Paz haverá unicamente recursos de apelação para o 

Juiz de Direita respetivo. Onde houver mais de um Juiz de Direito, o recurso será para o 

da primeira Vara, e na falta deste para o da segunda, e sucessivamente para os que se 

seguirem. 

O de revista só terá lugar naqueles casos, em que os réus forem condenados a trabalhar 

nas obras publicas para indemnização dos locatários, ou a prisão com trabalho. 

Art.16.º Nenhuma acção derivada de locação de serviços será admitida em Juízo, se não 

for logo acompanhada do titulo do contracto. Se for de petição de soldadas, o locatário 

não será ouvido, sem que tenha depositado a quantia pedida, a qual todavia não será 

entregue ao locador, ainda mesmo que preste fiança, senão depois de sentença passada 

em julgado. 

Art.17.º Ficam revogadas as Leis em contrario.  

Mando, portanto, a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida 

Lei pertencer, que a cumpram e fação cumprir, e guardar tão inteiramente, como nela se 

contém. O Secretario de Estado dos Negócios da Justiça, encarregado interinamente dos 

do Imperio, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro em onze 

de Outubro de mil oitocentos e trinta e sete, decimo sexto da Independência do Imperio. 

Pedro de Araújo Lima  

Bernardo Pereira de Vasconcellos 

 

 

 

 



165 
 

ANEXO 5 – Artigo da autoria de Alexandre Herculano, publicado, em 1838, no Diário 

do Governo, onde aparece pela primeira vez a expressão “escravatura branca”193 

 

A Emigração para o Brasil 

A lei   publicada no Correio Ofíicial do Rio de Janeiro, e transcrita no Diário do Governo 

de 6 do corrente, dá matéria a serias reflexões; e a nenhum país estas dizem respeito tanto 

como a Portugal.  E aquela lei uma revelação importante, um manifesto feito aos 

habitantes da Europa, com a historia do que tem sido a colonização brasileira.  Não só os 

artigos delia, que tendem  a proteger  os colonos  assalariados,  nos dizem  que  até agora  

eram  grandes  os vexames  que  a estes se  faziam;  mas  também  os  que  se  dirigem  a  

constranger  os  locadores  ou  assalariados,  a  que  cumpram  á  risca seus  contractos,  

nos  mostram  que  muitos  desses  colonos  mereciam  a  sorte  que  lhes  cabia, por  seu  

procedimento  imoral.  E claro que esta lei supõe a existência de espantosos abusos, por 

isso mesmo que prevê muitas circunstâncias, e que ocorre a muitos casos; casos bem 

notórios já na Europa, e  contra  os  quais repetidas  vezes  tem  clamado  largamente  os 

jornais.  Uma lei  tal  vem  confirmar  o  que  se  tem dito  a  este  respeito;  porque,  

geralmente falando,  as  nações,  como  os  indivíduos,  só  curam de  aplicar  remédios  

quando  as  enfermidades vão já  fazendo  notáveis  progressos. 

O Brasil, se compararmos a  sua  superfície de  2.250:000 milhas quadradas  com  a  sua  

população  de  menos  de  quatro  milhões  de  almas, podemos dizer  que  é  um  pais  

despovoadíssimo. Sentem portanto os brasileiros  a  necessidade  de colonizar  os seus 

desertos  para  poderem  prosperar. Este sentimento criou  essas associações  

colonizadoras  que  trabalham, por  atrair  da  Europa braços  industriosos  que  com  a  

verdadeira riqueza,  o  trabalho,  elevem  o  Brasil  ao  grau de  prosperidade  que ele 

parece destinado  a gozar. E o intuito  destas  associações  patriótico e  de  louvar;  mas  

este  louvor  é  só  relativo ao bem  que  procuram  ao  seu  paiz,  e  ainda  assim só quanto  

á essência da cousa,  porém  não quanto  á .fôrma.  Com o prospecto de  grandes  

vantagens,  os agentes  dessas  sociedades  deslumbram  muitos mancebos  da  Europa,  

para  irem buscar, na América  o  mesmo  que  na  sua  terra natal  alcançariam sem  

cruzarem  o  oceano,  isto  é,  o  pão  com  o  suor  do  seu  rosto.  Pintam-lhes  esses 

agentes , o  Brasil  como  o  Eldorado, onde  para  achar  ouro  não  há  mais  do  que  

tocar naquelas  praias  abençoadas.  Falam-lhes dos desmesurados salários que  lá ganham  
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os  artistas , os .caixeiros,  os  agricultores,  mas  não lhes  dizem  que  a  moeda,  em  que  

esses  salários são  pagos,  tem  mui  pouco  valor,  ou  por  outra,  que os géneros  com  

ela  comprados  são  de excessiva  carestia.  Este modo  de  proceder «não e  leal,  nem  

generoso ,  e ,  ainda  dizemos  mais mas  não  é  útil  ao  Brasil.  O homem  devasso,  

descurioso,  inábil,  á  vista  de  tão  belas  esperanças,  não  hesita  em  passar  os  mares  

para  ir  enriquecer-se  sem  ser  obrigado  a ter  morigeração, alinho,  ou  habilidade.  E 

assim  que  o  Brasil por  cada, indivíduo  útil,  que  recebe  no seu seio, acolhe  dois  ou  

três  danosos,  ou  pelo  menos inúteis..  Em que país da  Europa  o  homem  laborioso,  o  

artista  perfeito  e  inteligente deixará  de ganhar  o  sustento?  Qual quererá peregrino ir 

vaguear  por terras  longínquas,  salvo quando  um  contracto,  uma  certeza  qualquer lhe  

assegure  que  um  dos  maiores  sacrifícios,  « de  partir  os  laços  que  o  ligam  ao  lugar  

do  seu berço*,  terá  condigna  recompensa? — Em nenhum  pais  da  Europa  isto  

acontece ,  por, mais miserável  que  seja   sua. situação.  E  quais  são os contractos,  qual  

é  a  certeza  que  levam  de um-prospero  futuro os centenares  de indivíduos. que  

anualmente   demandam  os  portos  do  império  brasileiro,?.—  Nenhuma.  E  creem  as 

Associações  de  Colonização  que  homens  que  se atiram,  assim  á, ventura,  ás praias  

do  seu  pais, o  vão  enriquecer  com  braços  verdadeiramente •uteis?— A  experiencia  

lhes  tem  ensinado  que não:  a razão lho  devia ter  antes  mostrado.  De tão  perigoso 

erro nasceram  as violências da parte  dos  brasileiros,  a  falta  de  fé  dos  colonos, crimes  

que  a  lei  pretende  precaver, e  que  nos parece  não  alcançará  inteiramente, porque   o 

vicio  não  está  só  na  forma;  está  também  na essência  das coisas. Estamos persuadidos 

que  se os contractos com os  colonos  se  fizessem  na Europa;  se  estes  não demandassem  

o  Brasil,  fiados  unicamente  na possibilidade  de  os  fazer;  se  os  agentes  fossem 

severos  na  escolha  dos  indivíduos,  então  esta lei  fora  o  complemento  de  uma  

grande  obra, tendente  a  engrandecer  o  Brasil.  As leis são nada, ou muito pouco, onde 

falta a moralidade.  

Apesar do castigo os colonos devassos e preguiçosos  continuarão  a  sê-lo:  haverá 

culpados  em abundancia,  os  tribunais  terão  mais  que julga,  mas  as  coisas  não  irão  

muito  melhor;  pode  o  temor  do castigo  conter  alguém ,  mas  a maioria  o  desprezará.  

E justamente  da  classe que  na Europa  despreza  mais  as  leis,  que  se tira  grande  

porção  de  colonos  para  o  Brasil :  e não  cremos  que  a  passagem  da  linha  mude a 

índole destes desgraçados. Não pretendemos  dizer  que  as  Companhias deviam buscar 

só  oficiais  e, artistas excelente para  os  atraírem  ao  Brasil:  já  dissemos  que  

dificilmente estes tais  se resolverão  a expatriar-se.  Mas isso não os desobriga  de  
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exigirem  daqueles ,que quisessem passar á América, bons costumes,  e aptidão para  

algum género de trabalho. As solidões do Brasil carecem de  agricultura.; e  na  

agricultura,  a  inteligência  de  um  homem basta  para  mover  os  braços  de  muitos  

outros. Com o  crescimento  da  população,  com  a  fundação  de  granjearias  e  de  

povoações,  os  artistas ainda  medíocres  e  imperfeitos  se poderiam  empregar  utilmente.  

O império  brasileiro  está  na infância,  e  na  infância  não  se  pode  tocar  logo o  alvo  

da  perfeição. 

Nestas,  e  em  semelhantes  razões  nos fundamos  para  dizer  que  errado  vai  o  sistema  

colonizador  do  Brasil.  As  reflexões  que  fizemos, foram  destinadas  a  provar,  que  

não  era  o  que poderia  chamar  egoísmo  nacional  quem  nos obrigara  a  tratar  a  

matéria.  Olhámos  a  questão  pelo  lado  do interesse  alheio:  seja-nos  agora  licito  

encara-la  pelo  lado  do  interesse  dá nossa  patria. 

Nós  não  recorreremos  ao  argumento sofistico  de  generalizar  um  ou  outro caso  

particular,  em  que  algum  brasileiro,  indigno  deste nome,  se houve com  os colonos  

da Europa  como se  fossem  negros de Africa,  para  dizer-mos,  que hoje  se  está  fazendo  

comercio  de  escravatura branca. Tal não diremos  por  certo.  Dado  o modo,  tão  mal  

calculado,  de  promover  a  emigração,  achamos justo  que homens  que nenhum outro  

meio  tem  de  pagar  o  sustento  e  o  transporte  que  lhes  deram,  o  paguem  por  seu  

trabalho,  e a  isso  sejam  compelidos, uma  vez  que não  se  façam  injustiças,  e  

violências:  uma  vez que  a ambição  sórdida  não  venha manchar  um acto ,  que em  si  

é justo  e  honesto. 

Mas sem  nos  embaraçarmos  com  os  males nascidos  do  caracter  individual  das  

pessoas  de quem tratamos;  considerando a emigração para o  Brasil  como  uma coisa  

que  pode  produzir vantagens para  os que  atentarem ,  e para aquele  pais,  resta-nos  

fazer  algumas  reflexões  sobre este objecto,  cm  relação  á emigração  portuguesa,  que,  

força  é  confessa-lo,  nestes  últimos anos  tem  sido  espantosa. 

Nós  temos  a  infelicidade  de  não crer  muito na  filantropia  da  época  atual:  o  género 

humano  está  encanecido,  e  há  muitos  séculos que  não  é  renovado  por um  destes 

acontecimentos  que  afundem  as  sociedades,  e  que  as criam como  de novo.  A 

filantropia é  um  sentimento generoso,  mas  é  um  sentimento:  pode  havê-lo numa  ou  

noutro  coração  aquecido  pelos sonhos da  mocidade;  porém  os  povos já  não  têm  

estes  sonhos:  porque  estão  velhos  e  ensinados  da experiencia  do  passado.  A 

filantropia dá-se em  indivíduos,  não  nas  multidões;  e  mui  numerosas  são  as  

Associações  Colonizadoras  do Brasil,  para  crermos  que  sejam  movidas  só  por 
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princípios  de  humanidade.  É  obvio  o interesse que  o  Brasil  tira  da  colonização ,  e  

nós  já  o apontámos:  nem  nos  queixaremos  de  que  os brasileiros  promovam  os  seus  

interesses,  o  que não  queremos  é  deixar-nos  embair  acerca  dos motivos de  tais  

procedimentos. 

Isto  suposto,  segue-se ver qual  é o pais  que pode  prestar  ao Brasil  mais  útil  alimento  

á sua colonização.  Sem  duvida  que  é  Portugal.  De todos os climas  da Europa,  o  do  

nosso  pais  é o  que  tem  mais  semelhança com  o  da América meridional:  assim  os  

indivíduos  transportados de  Portugal  para  o Brasil,  serão  sempre, aqueles  necessárias 

a um  colono.  .Também  com  a estatística  moral  da Europa  seria  fácil  provar  que  o 

nosso  povo  é o  menos  dado  á  embriaguez,  e  a historia  da colonização brasileira nos 

diz,  quanto  se deve atender  a  esta  circunstancia.  Acresce  a isto  a  semelhança  dos  

hábitos,  dos costumes,  da  crença,  e  até das  preocupações  de dois  povos,  que  ainda  

há  tão  poucos  anos não  formavam  senão  um  só.  A  identidade  da sua linguagem  é 

também  de extrema conveniência  em tal  caso.  Por todos  estes  motivos os portugueses  

podem  estar seguros  de que  os  brasileiros  os procurarão  com  preferência  para  povoar 

o  seu  pais.  Posto  o  que,  é claro,  que  os nossos  compatrícios  que  pretenderem  

estabelecer-se  no  Brasil,  sempre  o poderão  fazer  com condições vantajosas,  não  tendo  

necessidade  de se entregarem,  sem  contracto,  sem  segurança, sem  certeza  do  seu  

futuro,  nos  braços  de  uma nação  estranha. Saibam  os  portugueses  sustentar  os 

próprios  interesses,  como  os  brasileiros sabem  sustentar os  seus. 

Temos até aqui considerado  a emigração para a  América  em  relação  ao  Brazil  ,  e aos  

indivíduos  a  quem  a  necessidade,  ou  a  ambição « leva  a  praticar este  ato.  Considerá-

lo-emos agora  em  relação  a  Portugal,  e  aos  motivos que  a  ele podem  induzir  os  

indivíduos. 

Está demonstrado,  que  o  nosso  pais  pode sustentar sete  milhões  de  habitantes,  e 

apenas contém  três  milhões  incompletos:  entretanto  a emigração  portuguesa  para  o  

Brasil  parece  indicar ,  que  a  população  é  superabundante.  As causas disto têm sido 

mil  vezes  ditas:  as  grandes  povoações  estão  atulhadas,  em  quanto  os campos estão  

desertos;  e  isto  acontece  porque a  agricultura  não oferece  vantagens,  não  sendo  

possível transportar  nos  grandes  mercados os  produtos  do  solo.  Se  o  Governo  tratar 

de abrir comunicações  para  o  interior  do  país seja  por estradas,  seja  por  via  de  

canais,  poderá  usar  de  meios repressivos,  no  menos  indiretamente,  para  obviar  á 

despovoação do  reino.  Feito isto  é  preciso  mostrar  aos  homens laboriosos,  que  mais 
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vale  cultivar os  imensos baldios  que cobrem  Portugal,  do  que  ir  rasgar o  seio  da  

terra estrangeira,  e o que  mais  de estimar  ó  o  ter o necessário na  própria  pátria  do 

que  o  supérfluo  no desterro.  Porém  antes  de  se empregarem  os  meios  verdadeiros  

de embaraçar a  emigração,  que  montam  providencias  vãs, que  monta  exagerar  os  

males  que  sofrem  os colonos?  Que  resultado  se tira  de  dizer  a  homens que  só  veem  

na  Pátria  um  prospeto  de miséria,  «vós  arriscai-vos  a  ser  miseráveis  na vossa  

emigração?  Ao  menos,  dirão  eles,  essa desventura  é  incerta  ,e podemos  lá  ser  

felizes, quando aqui  temos  quase  a  certeza  de  nunca  o ser.  Uma  ferida  nas entranhas  

não  se  cura  só com  aplicações externas.  Seria  preciso  arrancar  a  raiz  do  m al,  e o  

que o  alcançasse  mereceria  a  bênção,  e a  recordação  ainda  dos  nossos  últimos  

netos. 
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ANEXO 6 – Portaria de 19 de agosto de 1842, providenciando à restrição da 

“escravatura branca” 

CONVINDO restringir pelo modo possível o Trafico da Escravatura branca, que sob o 

plausível nome de emigrados, ou passageiros, vai despovoando não somente as Ilhas 

Adjacentes, mas também o Reino de Portugal no Continente; — trafico tanto mais difícil 

de ser diretamente impedido, quanto nenhuma Lei proíbe a mudança de domicilio; e não 

sendo possível por outro lado compreender aquela espécie nos Decretos, e Regulamentos, 

que impõem severas penas contra o Trafico da Escravatura negra: Manda a RAINHA, 

pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha e U l t r a m a r , que em quanto não 

há Lei que remova esta dificuldade fiquem provisoriamente em inteira observância os 

Artigos constantes da Nota junta, e os quais (com algumas alterações) faziam parte de um 

Projecto de Lei apresentado ás Cortes em uma das passadas Legislaturas. O que a Mesma 

Augusta Senhora Manda participar ao Major General da Armada, para que assim o faça 

constar aos Intendentes da Marinha,e na falta deles ás Autoridades, que os substituem 

em todos os Portos de P o r t u g a l, e seus Domínios. 

Palacio de C i n t r a  em 19 de Agosto de 1842 = Antonio José Maria Campelo. 

Artigos a que se refere a Portaria dirigida hoje ao Major General da Armada. 

Artigo 1.º Todo o Capitão ou Mestre de Navio Mercante, que sair dos Portos destes 

Reinos, das Ilhas Adjacentes ou das Províncias Ultramarinas para qualquer dos Portos 

Estrangeiros, situados ao Sul de 30° de Latitude Norte, e admitir a bordo do seu Navio 

mais de 24 passageiros Portugueses, fica sujeito ás disposições dos Artigos seguintes. 

Art. 2. ° Nenhum Súbdito Português poderá ser admitido como passageiro à bordo dos 

Navios Mercantes sem que apresente o respetivo Passaporte passado pela Autoridade 

competente. 

Art. 3. ° Todos os Súbditos Portugueses que se ausentarem sem o respetivo Passaporte, e 

bem assim todos os Capitães, ou Mestres de Navios Mercantes, que tais passageiros 

receberem, ficam sujeitos ás penas, que as Leis impõem contra semelhantes infrações. 

Art. 4. º Nenhum Navio Mercante, que sair dos Portos destes Reinos, das Ilhas 

Adjacentes, ou das Províncias Ultramarinas para qualquer dos Portos Estrangeiros, 

situados ao Sul da Latitude de 30° Norte, poderá fazer viagem com mais de dois 

indivíduos Portugueses a bordo por cada cinco toneladas da sua arqueação registada, 

entrando nesse numero o Capitão, e a tripulação do Navio. 

Art. 5.° Alem dos mantimentos, e agora necessários para a tripulação, deverá o Navio, 

para poder obter despacho de saída para os sobreditos Portos, ter a bordo provisões boas, 
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e sãs para consumo dos passageiros. A agoada será regulada a razão de doze canadas por 

semana para cada passageiro, segundo o calculo estimativo da viagem; e as rações serão 

calculadas segundo o mesmo calculo, como se os passageiros fossem soldados 

embarcados, á excepção do vinho. 

Art, 6. ° Não se dará despacho para os referidos Portos a Navio algum Mercante, que para 

eles se destine, e que conduza mais de trinta passageiros Portugueses, sem que ele tenha 

a a bordo, e leve efetivamente para o seu destino, um Medico, ou Cirurgião habilitado a 

praticar pela sua competente Carta de Exame, e bem assim uma caixa de Botica com as 

drogas, medicamentos, e instrumentos de Cirurgia necessários para semelhantes viagens. 

Art. 7. ° O Capitão do Navio fica obrigado, antes de o despachar, a entregar ao Intendente 

de Marinha, Capitão do Porto; ou quem suas vezes fizer, urna lista por ele assignada, em 

que declare os nomes, idade, profissão, ou ocupação, sexo, e naturalidade de todos os 

passageiros que leva, e o nome do Porto ou lugar, onde ajustou desembarcar cada um 

deles; e esta Autoridade enviará pelo mesmo Navio ao Cônsul, ou Autoridade, que o 

substitua, a relação original, a qual deverá ficar aqui registada. 

Art. 8. ° O Capitão do Navio não poderá sem consentimento dos passageiros desembarca-

los em outros Portos, ou lugares, que não sejam os que com eles convencionou, salvo os 

casos marcados no Código Comercial. 

Art. 9. ° No caso que o Navio não saia para a sua viagem no dia aprazado no contracto 

pelo dono, Capitão, fretador do Navio, ou seu agente, o Capitão sustentará durante a 

demora, que houver, a cada um dos passageiros. 

Art. 10. º No fim da Viagem todos os passageiros que chegarem ao Porto ou lugar do seu 

destino, terão direito durante as primeiras 48 horas depois da sua chegada a serem 

conservados a bordo, e ali mantidos e providos como durante a viagem; salvo se tiver 

havido entre eles, e o Capitão do Navio estipulação em contrario, ou se o Navio 

prosseguindo a sua ulterior viagem sair do Porto dentro das ditas 48 horas. 

Art. 11.º O Capitão de qualquer Navio Mercante que se empregue principalmente no 

transporte de passageiros Portugueses, será obrigado a prestar uma fiança, de quatro 

contos de réis perante a Autoridade competente. Esta fiança responde por qualquer falta 

de execução das disposições destes Artigos, e relaxa-se somente depois de passados 

dezoito meses da chegada do Navio ao Porto, donde partiu com os passageiros. 

Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e U l t r a m a r, em 19 de Agosto 

de 1842. = Antonio José Maria Carnpêlo.  
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ANEXO 7 – Questionário para os Cônsules Portugueses nos países de imigração194. 

1.º  Nesse distrito consular quantos imigrantes têm entrado cada ano nos últimos dez 

anos? De que idade, de que sexo, de que estado, de que profissão? Quantos sabendo ler e 

escrever? Têm ido famílias ou têm sido apenas indivíduos isolados? 

2.º Quantos imigrantes contratados têm entrado nos últimos dez anos, por quanto tempo, 

para que ocupações e em geral em que condições? 

3.º Quantos imigrantes contratados para serviços agrícolas nos últimos dez anos têm 

voltado à pátria depois de adquirirem alguns bens? Quantos se fixara definitivamente 

nesse país? 

4.º Idênticas perguntas para os imigrantes não contratados que se empregam em serviços 

agrícolas.  

5.º Idênticas perguntas a respeito dos imigrantes nos últimos dez anos, que se têm 

empregado no comércio ou na indústria.  

6.º Quantos imigrantes nos últimos dez anos têm falecido anualmente estando 

empregados em serviços agrícolas? Quantos contratados e quantos livres de contrato. 

7.º Idênticos quesitos para os imigrantes empregados no comercio e na indústria. 

8.º Quantos imigrantes nos últimos dez anos têm voltado à pátria por moléstia ou miséria? 

9.º Qual é o salário medio dos imigrantes contratados para os serviços agrícolas? Qual o 

do trabalho livre? 

10.º Idênticos quesitos para os imigrantes empregados no comercio e na indústria.  

11.º Os imigrantes costumam levar algum capital ou instrumentos de trabalho? Qual é a 

situação destes comparada com a dos que nada possuem? 

12.º Como são cumpridos pelos contratadores e cultivadores os contratos dos imigrantes? 

Será fácil que estes juntem pecúlio?  

13.º Os imigrantes livres encontram ou não facilidade de se empregarem? Em quê? Com 

que condições? 

                                                           
194 Primeiro Inquerito Parlamentar sobre a Emigração Portugueza,1873: 102-104. 
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14.º Os imigrantes encontram ou não facilidade de obter terras de obter terras para 

cultivarem? Com que condições? 

15.º Os imigrantes adoecem a miúde por efeito do clima ou dos trabalhos a que são 

sujeitos? Que meios há para serem tratados nas doenças? 

16.º Existem associações de beneficência ou instituições de caridade que recebem os 

imigrantes durante as suas enfermidades, lhes valham na miséria, ou lhes proporcionem 

o regresso à pátria? 

17.º Dos imigrantes nos últimos dez anos quantos têm recorrido a essas instituições para 

serem tratados, receberam esmola ou voltaram à pátria? 

18.º Como são tratados os imigrantes contratados? São satisfatórias as condições de 

alimentação, vestuário e habitação? 

19.º Os imigrantes contratados para serviços agrícolas são ou não sujeitos a castigos 

corporais ou outros impostos pelos cultivadores? Quais são esses castigos? Com que 

finalidade são impostos? 

20º As leis civis, criminais e fiscais são ou não as mesmas para os imigrantes portugueses, 

para os de outras nacionalidades, e para os naturais do país? Se há diferença, em que 

consiste? 

21.º Como são contratados os imigrantes contratados e livres a bordo dos navios que os 

transportam? Haverá alguma modificação a introduzir nas leis portuguesas a este 

respeito? 

23.º Que providências será conveniente solicitar do governo desse país para melhorar as 

condições dos imigrantes portugueses? 

24.º Os imigrantes portugueses são ou não preferidos aos dos outros países para serviços 

agrícolas e industriais? Qual é a rasão da preferência, se existe? 
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ANEXO 8 – Relação dos colonos distribuídos pela Associação Central de Colonização 

desde a sua fundação, em 1855, até início de 1861195 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 AZAMBUJO, 1861: 90. 

Proveniência N.º de colonos  Navio  Nacionalidades  

São Miguel 113 Dous Amigos Portugueses 

São Miguel 21 Esperança Portugueses 

São Miguel 64 Dous Amigos Portugueses 

Açores 10 Harmonia Portugueses 

Porto 1 Simpathia Portugueses 

Porto 21 Caridade Portugueses 

Porto 52 Atila Portugueses 

Porto 96 Castro II Portugueses 

Porto 40 Camponeza Portugueses 

Porto 23 Bella Portuense Portugueses 

Porto 38 Cidade do Porto Portugueses 

Porto 54 Rapida Portugueses 

Porto 46 Cruz 5º Portugueses 

Porto 8 Decisão Portugueses 

Porto 20 S.José Portugueses 

Anvers 7 Anna Gcrtrudes Franceses 

Hamburgo 130 Nancy Alemães 

N.º total de colonos 744 
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ANEXO 9 - Carta de lei de 20 de julho de 1855 relativa à emigração clandestina, 

estabelecendo penalizações aos capitães dos navios e seus proprietários196 

 

DOM FERNANDO, REI Regente dos Reinos de Portugal, Algarve etc., em nome de El-

Rei, fazemos saber a todos os súbditos de Sua Majestade, que as Cortes Gerais 

decretaram, e Nós Queremos a Lei seguinte: 

Artigo 1. ° Os Capitães ou Comandantes de embarcações mercantes, nacionais ou 

estrangeiras, que admitirem passageiros, ou colonos a bordo delas, sem passaporte 

da Autoridade competente, ou que no acto da visita da saída deixarem de apresentar 

a relação dos passageiros, que nas mesmas embarcações forem conduzidos, incorrerão 

na multa de 4 0 0 $0 0 0 réis, cominada no artigo 6. ° do Regulamento de 3 0 de Maio de 

1 8 2 5. 

Art. 2. ° Será igualmente punido com uma multa de 2: 0 0 0 $ 0 0 0 réis, e prisão 

de seis a doze meses, ficando inabilitado para comandar qualquer embarcação: 

1." O Comandante ou Capitão de navio mercante, que nos portos do continente do Reino 

e Ilhas adjacentes, ou no mar alto, receber a bordo um numero maior de passageiros ou 

colonos, do que comportar a tonelagem da embarcação, excepto se os receber para os 

salvar do naufrágio. 

2.° O que não guardar as condições higiénicas convenientes á saúde dos passageiros ou 

colonos, na conformidade dos Regulamentos respectivos. 

3." O que tratar barbaramente os mesmos passageiros ou colonos, negando-lhes os 

precisos socorros, e ofendendo-os com pancadas ou com outras violências. 

§ único. O disposto n'este artigo não isenta o Comandante ou Capitão de navio mercante 

das outras penas, em que, conforme a Legislação em vigor, possa incorrer pelos factos 

que praticar; e além da multa será punido como tendo cometido tentativa de homicídio, 

no caso em que os passageiros ou colonos recebidos a bordo, sem ser para os salvar de 

naufrágio, excedam do numero que comportar a tonelagem da embarcação e mais metade 

d'esse numero. 

                                                           
196 Diário do Governo, n.º 175, 27 de julho de 1855. 
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Art. 3." Ás multas estabelecidas nos artigos antecedentes fica sujeito, não só o Capitão 

do navio, senão ainda o dono dele, nos termos do artigo 1339." do Código Comercial 

português. 

Art. 4." Sempre que qualquer navio se destinar á condução de colonos para países 

estrangeiros no Ultramar, o dono, ou o Capitão da embarcação, prestarão fiança idónea 

pela quantia de 4: 0 0 0 $ 0 0 0 réis. 

§ 1. ° Esta fiança responderá por qualquer falta de execução das obrigações por esta Lei 

impostas aos Capitães e donos dos navios; ficando os fiadores aliviados do encargo da 

fiança somente depois da participação oficial de não terem sido infringidas. 

§ 2 ° Para o dito efeito ficam os respectivos Agentes consulares obrigados a remeter em 

duplicado participação do numero de passageiros e colonos que forem conduzidos em 

qualquer embarcação, e de todas as ocorrências durante a viagem. Uma d'essas 

participações será conservada na Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros, e a outra 

será remetida á Autoridade superior do Districto a que pertencer o porto d'onde tiver 

partido a embarcação, de que na mesma participação se tratar. 

§ 3. ° No caso de ter havido violação de Lei, ou Regulamento, os sobreditos Agentes 

consulares, além da participação de que trata o parágrafo antecedente, remeterão todos 

os*documentos, depoimentos escritos, e mais esclarecimentos que poderem obter, e que 

sirvam para fundamento, ou prova nos procedimentos ou acções, que devam ser 

intentadas contra os culpados, ou responsáveis. 

A r t. 5. ° As Autoridades competentes empregarão todas as medidas necessárias de 

inspeção e fiscalização, com as embarcações que conduzirem passageiros ou colonos para 

países estrangeiros no Ultramar, a fim de se reconhecer se estão cumpridas todas as 

obrigações, que em cada um dos navios devam preencher-se, em relação ás condições 

sanitárias e higiénicas do pessoal dos navios, e a quantidade e qualidade de mantimentos 

e de aguada, e medicamentos correspondentes ao numero de passageiros permitido, e ao 

tempo provável de duração de viagem. 

§ 1. °- Esta inspecção será feita simultaneamente pela Autoridade Administrativa da 

localidade respectiva, pelo Capitão do porto, pelo Delegado, ou sub-Delegado de saúde, 

e por um empregado da Alfandega, que para isso for designado. 

§ 2. ° O navio que transportar mais de 5 0 passageiros ou colonos para fora do continente 

do Reino e Ilhas adjacentes levará um Facultativo a bordo. 

§ 3.º O navio em que não estiverem satisfeitas as obrigações mencionadas n'este artigo 

será impedido de sair até que plenamente se cumpram. 
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A r t. 6. ° É proibido aos mestres e arrais dos barcos costeiros, e bem assim aos dos barcos 

de pesca e semelhantes, conduzir quaisquer indivíduos aos navios que estiver em 

fundeados nos portos, depois de feita a visita da saída, ou aos que forem em viagem no 

mar alto. 

§ único. Os mestres ou arrais dos barcos, que contravierem o preceito d'este artigo, 

perderão as suas embarcações, se forem donos delas; e, não o sendo, serão punidos 

com a prisão por tempo de três meses até um ano. 

A r t. 7. ° Toda a pessoa que se provar ter empregado quaisquer meios para seduzir, e 

levar indivíduos á emigração clandestina, ou que para isso concorrer, pagará uma multa 

de 1 0 0 $ 0 0 0 até 4 0 0 $ 0 0 0 réis, ou terá a pena de prisão de uns até dois anos. 

Se se provar que empregou coacção ou violência, pagará por seus bens a multa de 5 0 0 

$0 0 0 a 1: 0 0 0 $0 0 0 réis, ou terá a pena de prisão de dois até três anos. 

A r t. 8. ° As multas impostas por sentença serão arrecadadas executivamente pela 

respectiva Administração de Concelho, nos termos do Decreto de 1 3 de Agosto de 1 8 

44 e das Instrucções de 3 0 de Dezembro de 1845. 

§ unico. O producto das multas será aplicado: um terço para as despesas da 

Administração; outro terço para as despesas com a fiscalização local; e o resto aplicar-se-

á, em partes iguais, aos estabelecimentos de caridade, que houver na localidade; e, não 

havendo, aos que lhe ficarem mais próximos. 

A r t. 9. ° São isentos do cumprimento das disposições dos artigos 4. ° e 5. °, e seus 

respectivos parágrafos, os navios movidos a vapor, das carreiras já estabelecidas, ou que 

de futuro se estabeleçam, com autorização do Governo. 

A r t. 10. ° O Governo punirá os funcionários que não satisfizerem ao que por esta Lei 

lhes é incumbido, exonerando-os de seus cargos, ou suspendendo-os a seu prudente 

arbítrio, pelo tempo que lhe aprouver, sem vencimento de ordenado; ou fazendo-os 

processar judicialmente, se o caso assim o pedir. 

A r t. 11. ° Os contratos feitos em qualquer parte da Monarquia Portuguesa, sobre locação 

de serviços de súbdito português, que devam prestar-se em nação estrangeira, não serão 

validos, sem que n'elles se designe o estabelecimento, ou a pessoa a quem os serviços 

tenham de ser prestados, e sem que tenham expressa a clausula de não poderem ser 

cedidos. 

§ único. O Tabelião que fizer contrato, ou reconhecer as assinaturas do que estiver feito, 

sem a declaração e clausula exigidas neste artigo, será punido pela primeira vez com a 

suspensão de seu oficio por seis meses; e pela segunda vez com a perda do mesmo oficio. 
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A r t. 12. ° Por meio de Regulamentos da Administração Publica se determinará o numero 

de passageiros por tonelada que comportar cada navio, as medidas higiénicas 

que devam guardar-se a bordo, e bem assim o modo de tornar efetivas as multas, e mais 

proveitoso o pensamento da presente Lei repressiva da emigração clandestina. 

Art. 3. ° Fica revogada a Legislação em contrario. 

Mandámos, portanto, a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução da 

referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente 

como n'ella se contém. 

 Os Ministros e Secretários d'Estado dos Negócios do Reino, dos Negócios Eclesiásticos 

e de Justiça, dos da Fazenda, e da Marinha e Ultramar, e estrangeiros, a façam imprimir, 

publicar e correr. Dada no Paço de Cintra, aos 2 0 d e Julho* de 1 8 5 5. 

= REI, Regente, com Rubrica e Guarda. = Rodrigo da Fonseca Magalhães => Frederico 

Guilherme da Silva Pereira = Antonio Maria de Fonles Pereira de Mello Visconde 

d'Alhoguia. = Lugar do Selo Grande das Armas Reais. 
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ANEXO 10 – Quadro com o número de ocorrências resultantes da pesquisa por filtro 

realizada no portal dos Debates Parlamentares da Monarquia Constitucional, entre 1835 

e 1873197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 Elaborado com base nos dados coligidos no portal http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc. 

Órgão Escravatura 

Branca 

Engajamen

to(s) 

“Engajamento 

de Colonos ” 

Engajadores 

Câmara dos Senhores 

Deputados da Nação 

Portugueza (1835-1873) 

 

54 

 

91 

 

31 

 

41 

Câmara dos Dignos Pares 

do Reino (1835-1836) 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Cortes Gerais 

Extraordinárias e 

Constituintes da Nação 

Portugueza (1837-1838) 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

Câmara dos Senadores 

(1838-1842) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Câmara dos Pares do 

Reino (1842-1873) 

 

12 

 

14 

 

2 

 

4 

N.º total de ocorrências  68 108 33 44 

http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc
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ANEXO 11 – Relato da história de Manuel Resende e família, com desfecho 

feliz  devido à atuação do vice-cônsul português na cidade de Campos 198 

 
 Aos 17 dias do mês de setembro do ano de 1860, nesta cidade de Lisboa, administração 

do bairro de Alcântara, aonde se achava o respetivo administrador substituto, João José 

Alves Freineda, comigo escrivão de seu cargo, aí compareceu Manuel Resende e sua 

mulher Antónia de Resende, e uma irmã desta por nome Rosa de Aguiar, todos moradores 

na Travessa do Alcaide, n.º 17, freguesia de Santa Catarina, naturais da ilha de S. Miguel, 

e declararam que, pela ocasião da festa do Espírito Santo do ano de 1857, foram na sua 

terra, engajados por Manuel Maria, natural da mesma ilha, para irem para o Rio de Janeiro 

na escuna Milheiro, e tendo embarcado levando na sua companhia dois filhos e uma filha, 

menores, chegaram ao Rio de Janeiro com trinta e oito dias de viagem; e tendo chegado 

ao Rio de Janeiro, veio a bordo um tal major Manuel Caetano Dias da Silva, morador na 

Rua da Quintanda (sic), e os ajustou para irem para a vila de Tapamarim, colónia do Rio 

Novo, pagando logo de passagem ao navio 240$000 réis, à razão de réis 80$000 por cada 

um dos sobreditos, não incluindo as crianças que nada pagaram, conservando-se a bordo 

sete semanas até chegar um barco que os conduzisse à dita vila, cento e cinquenta léguas 

distante do Rio de Janeiro, e ali o tal major Caetano lhes ofereceu um terreno com cem 

braças de cabeça e quinhentas de fundo, todo povoado de mato, pelo foro anual de 37$500 

réis. Que principiando a rotear o mato reduziu a cultura uma parte do mesmo terreno e 

vendo que não podiam ali sustentar-se, porque o mesmo major lhe levava juros excessivos 

do importe das passagens que tinha pago; e de qualquer objeto que lhe dava para seu 

sustento era por um preço extraordinário, e com prémio ou juro. 

Que querendo entregar-lhe o mesmo terreno com as benfeitorias, ele o não quiz receber, 

dizendo que o vendessem a quem quisessem, e lhe pagassem a dívida em que estavam 

para com ele. Que então fez venda do terreno a um alemão por 400$000 réis, que ele 

major recebeu, pedindo ainda 350$000 réis, que ele não deu pelos não ter; e que para 

virem para o Rio de Janeiro recorreram ao vice-cônsul português na cidade de Campos, 

que os fez transportar para o Rio de Janeiro, chegando ali no miserável estado de nudez; 

e que o dono da galera Indiana lhes deu passagem gratuita para esta cidade, onde se acham 

passando muitas provações. Declaram mais, que seu engajador ficava no Rio de Janeiro, 

fugido da ilha de S. Miguel por se achar ali processado. E não tendo mais nada a declarar, 
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mandou ele administrador lavrar o presente, que assina por si por nenhum dos declarantes 

saber escrever, fazendo unicamente o sinal de cruz o declarante Manuel Resende. Foram 

testemunhas presentes, Paulo Berneaud e José Maria de Lima, empregados nesta 

administração que igualmente assinam, depois de ser lido a todos por mim Francisco José 

Leano, escrivão que o escrevi e assino – João José Alves Freneida – Manuel x Resende – 

José Maria Lima – Paulo Berneaud – Francisco José Leano.  
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ANEXO 12 – Carta de Manuel José Coelho de Freitas endereçada ao 

Governador Civil do Distrito de Angra do Heroísmo, denunciado a miséria em que se 

encontravam alguns açorianos, que haviam sido engajados para irem trabalhar o 

Brasil199 

Ilustríssimo e exmo. senhor José Silvestre Ribeiro. –Pernambuco, quinze de Dezembro 

de 1842. –É-me impossível por mais tempo conservar-me em silêncio acerca dos infelizes 

habitantes desse Arquipélago, e mais partes do Reino, que afluem para este império, 

fascinados pelas falsas promessas dos agentes desses traficantes de carne humana, que 

consultando unicamente a sua sórdida avareza enganam esses infelizes pintando-lhes 

fortuna e felicidades aéreas, parto de suas esquentadas imaginações; por isso tomo a 

ousadia de expor a v. exa. o estado deplorável em que se acham muitos dos meus patrícios 

e nacionais.  

Em Dezembro de mil oitocentos e quarenta e um chegou aqui um navio desse 

Arquipélago com mancebos, e entre estes vários dessa ilha, como um criado do dr. 

Mendes Cardoso, outros das Fontinhas, Raminho, e um de São Brás, por nome Manuel 

Lourenço, criado que foi de António Paim, daquele lugar, os quais julgando encontrar 

aqui as decantadas felicidades dos ditos traficantes, só encontraram trabalho e miséria, 

tanto que para não morrerem de fome lhes foi necessário conduzirem canoas de areia 

cavadas por eles mesmos de noite e dia para aterrarem pântanos, servindo-lhes as mesmas 

de moradia, onde, além de dormirem expostos ao sereno, que neste clima é muito nocivo, 

são perseguidos por inumeráveis mosquitos, que em nuvens se levantam dos mesmos 

pântanos; mas se os padecimentos que aqui sofrem fossem só desta natureza, ainda me 

calaria, mas chegam a mais, e de tal sorte, que se a minha consciência me não obrigasse 

a contar os factos tais quais se passam, de certo me remeteria ao silêncio, atenta a sua 

natureza, e é o caso: haverá oito dias chegou aqui um navio de São Miguel com cento e 

quarenta e tantos passageiros, homens e mulheres, os quais foram vendidos, como aí se 

vende o gado, e aqui os escravos; alguns homens foram vendidos a cento e sessenta mil 

réis (frase ordinária), cinco destes infelizes foram para o poder de um senhor de engenho 

meu vizinho, que os pôs a cortar cana com um feitor negro seu escravo a tomar conta 

neles; moças houveram que foram vendidas a duzentos mil réis, unicamente para 

satisfazerem os apetites brutais e lascivos de seus infames compradores; entre estas, uma 
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moça que se dizia virgem, foi oferecida por trezentos mil réis, já davam duzentos mil réis, 

mas o capitão não a quis dar, porque lhe não deram os trezentos mil réis; enfim, exmo. 

senhor, se fosse a enumerar os casos desta e igual natureza, seria um nunca acabar: com 

estas coisas fica o nome português infamado, e se o Governo não der providências 

enérgicas para embaraçar uma tão vergonhosa emigração (embora se digam providências 

despóticas) não sei onde isto irá parar. 

 O que acabo de relatar o tenho para aí mandado dizer por vezes; mas julgo que o medo 

ou a falta de patriotismo tem feito com que nada se saiba, o que me obriga a rogar a v. 

exa. o especial obséquio de fazer imprimir esta, porque sendo publicada por via da 

primeira autoridade dessa ilha, se desenganarão, e deixarão de querer emigrar para um 

país onde são vendidos a quem mais dá, e onde não existe um cônsul que veja estas coisas, 

e só os emolumentos que lhe competem. 

 Deus guarde a pessoa de v. exa. como lhe deseja quem é com respeito e consideração. – 

Seu venerador atento muito obrigado – Manuel José Coelho de Freitas. = P.S. As vendas 

são feitas por tempo determinado, mas condições muito árduas.   

 

 

 


