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A Emigração portuguesa nos Descobrimentos:
Do litoral às ilhas

Alberto Vieira
C. E. H. A.

Deus deu aos portugueses um berço estreito para nascer
e um mundo inteiro para morrer

  

Pe. António Vieira

OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES do século XV foram o início a um
novo processo de transmigração das populações europeias. Portugal,

porque pioneiro neste processo, assume um lugar de destaque. À tradicional
movimentação interna das populações, resultante da reconquista e ocupação
do espaço, sucedem-se outros movimentos para fora do continente, de
acordo com os descobrimentos e a necessidade de ocupação de novos
espaços.

De acordo com Camões os portugueses chegaram às sete partidas do
mundo: “e se mais mundo houvera, lá chegara”. Aliás, o poeta é, em certa
medida, a materialização disso: em Ceuta e, depois, na Índia, em 1553, a sua
vida é a expressão dos protagonistas dos descobrimentos: degradado, aven-
tureiro, soldado e funcionário. Por tudo isto o vate estava devidamente
informado para evocar a diáspora nacional em Os Lusíadas.1 Estamos perante
um movimento dinâmico. Os que partem cruzam-se com os que chegam.
Os últimos tanto podem ser os escravos, resultantes das razias africanas ou
presas da guerra marroquina, ou estrangeiros sedentos de notícias e de par-
ticipar na aventura do descobrimento ou comércio. É uma empresa
nacional. Deste modo A. J. Russell-Wood não hesita em afirmar que

The Portuguese seaborne empire was characterized by a constant flux and
reflux of people. Some were in the service of the crown, others servants of
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God, others servants of men, others captive of their own self-interest and
cupidity, and still others who were essentially part of the flotsam and jetsam
of empire. Some travelled voluntarily, whereas others were coerced or force-
fully transported against their will.

2

Por aqui se vê quão variado foi o processo.
No momento toda a nossa atenção está reservada ao período que

decorre da conquista de Ceuta a meados do século dezasseis. Durante este
intervalo de tempo definiu-se o espaço de ocupação portuguesa no novo
mundo e os principais rumos das migrações, encaradas como movimento
individual ou colectivo. De acordo com J. Russell-Wood o primeiro foi
evidente no Índico, enquanto o segundo está expresso no Atlântico.3 Tudo
isto é resultado da política subjacente à ocupação dos mesmos espaços.4

Já em 1534 Garcia de Resende testemunhara esta múltipla mobilidade da
sociedade portuguesa. Aos primeiros refere:

Vimos muito espalhar
portugueses no viver,
Brasil, ilhas povoar
e às Índias ia morar,
natureza lhes esquecer

 Tudo isto releva-nos duas atitudes distintas que resumem a forma de
expressão de ambos os fluxos migratórios: dum lado é a plena ocupação dos
espaços desertos ou ocupados, do outro a intervenção no comércio, por
meio do estabelecimento de feitorias e fortalezas, instrumentos de controlo
dos circuitos comerciais.5

A isto sucede um fluxo inverso de escravos, que atemoriza os que ficam:

Vemos no reino meter
tantos cativos, crescer,
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e irem-se os naturais,
que se assim for, serão mais 
eles que nós, a meu ver

Destes últimos já muito se tem dito, mas dos primeiros pouco ou nada se
sabe. Fala-se de uma verdadeira sangria populacional do reino mas quase
ninguém questiona a dimensão assumida por este movimento: quantos par-
tiram à aventura? Quem são estes aventureiros da conquista do Norte de
África e Oriente, do descobrimento das ilhas, costa africana e Brasil? Por
fim, importa saber porque se sai: vão todos de livre vontade, guiados pelo
espírito de aventura ou por outros interesses e objectivos.

Aqui surge um pouco de tudo: viajantes, aventureiros, militares, fun-
cionários e missionários. É uma gesta nacional pelo que estão representadas
todas as localidades do reino. A saida faz-se de Lagos ou Lisboa mas as
gentes que acodem às plagas lusitanas para a partida ou despida são de todo
o país. Não são os algarvios os únicos a aderirem de alma e coração a este
processo. O Norte e o interior também estão representados: marinheiros,
lavradores, e oficiais mecânicos que aderem à aventura são de todo o país.
A alguns as crónicas lavraram o nome em letras douradas. A maioria ficou
incógnita e será difícil, senão impossível, reconstituir essa lista.

O tema não se esgota neste breve enunciado de nomes e números. Há
que dedicar muito tempo à recolha de dados avulsos em documentos,
crónicas e relações de viagens que testemunhem esta realidade. A literatura
reserva um apartado para esta diáspora. Algumas das páginas de ouro da
nossa escrita do século XVI são baseadas nessa vivência. A lista é extensa e
contempla todas as áreas literárias: desde Gil Vicente, passando por Camões,
Fernão Mendes Pinto é evidente tal premência das migrações geradas pelos
descobrimentos.6

Fernando Pessoa em o “mar português” dá-nos conta disso do seguinte
modo:

Ó mar salgado, quanto do teu sal
são lágrimas de Portugal!
por te cruzarmos, quantas mães choraram,
quantos filhos em vão rezaram!
quantas noivas ficaram por casar
para que fosses nosso, ó mar!
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A historiografia para além do tratamento diferenciado dos principais prota-
gonistas dos descobrimentos, parece querer ignorar esta diáspora. Continua
a insistir-se no estudo das personalidades: navegadores, ou funcionários. A
compilação mais recente é de Luís de Albuquerque, que publicou em dois
volumes a biografia de 31 aventureiros, viajantes e navegadores.7 Ao mesmo
nível temos o projecto de investigação dirigido por Kenneth Macpherson
e Sanjay Subrahmanyan com o título “From Biography to History. Essays
in the Social History of Portuguese in Asia.1500-1800”.8

Faltam estudos sobre as migrações provocadas pelos descobrimentos.9

Tudo isto pela ausência de registos ou séries que o documentem. Todavia,
a exemplo do que sucede para Espanha, é possível suprir esta falta com o
recurso a outro tipo de fontes.10 Há que decantar a documentação dispo-
nível e crónicas para chegar-se a aproximações quantificáveis deste movi-
mento.

1. Parte.
A Emigração portuguesa. Do Atlântico ao Indico

1. Quantos

Qualquer tentativa de quantificação dos fluxos migratórios na época
prèestatística está condenada ao fracasso. Faltam registos de saída mas
também os de entrada. Apenas é possível estabelecer uma ideia do volume
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assumido por estes.11 Falta, ainda, contabilizar as campanhas a Marrocos no
decurso dos séculos XV e XVI, as armadas que rumaram ao Oriente.12 Com-
pilados os dados da documentação oficial com aquela que surge nas diversas
crónicas é possível fazer uma ideia.13 Assim entende C. R. Boxer14 que este
fluxo migratório conduziu à saída do reino nos séculos XV e XVI de 1
milhão e cento e vinte e cinco mil almas. Magalhães Godinho15 é mais
moderado neste valor, referindo apenas a saída de 280.000 entre 1500 e
1580. Neste contexto são mais evidentes os dados dos fluxos com destino
a Marrocos e Oriente.

As campanhas marroquinas iniciadas em 1415 continuaram até a década
de vinte do século XVI, quando em 1524 ganhou forma a política de aban-
dono das praças africanas. Destes que partiram, levados, muitas vezes, pelo
espírito de cruzada para combater o infiel, alguns cairam no campo de
batalha e dos outros, uns ficaram na guarnição de defesa das praças e
outros regressaram ao reino com a esperança de um título ou da comuta-
ção da pena a que estavam sujeitos antes da partida. Em 1415 D. Pedro de
Menezes ficou em Ceuta com com 40 nobres e 2700 homens de armas.
Noutras alturas tivemos frotas com o objectivo específico de construir um
recinto fortificado. Assim sucedeu em 1489 para Graciosa, onde em duas
frotas seguiram os operários especializados e os materiais necessários à
construção. Já em 1482 havia sucedido o mesmo com a ida de 500 homens
de armas e 100 artesãos para S. Jorge da Mina.

Quanto ao Oriente, após a primeira viagem de Vasco da Gama, tivemos
outras quatro nos anos imediatos com o mesmo objectivo. Depois, traçado
o rumo e os objectivos, sucederam-se as armadas para conquista do espaço
ou domínio do comércio, atingindo a média de 10 por ano.
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Daqui resultou uma activa mobilidade da população motivada pela
atracção deste novo destino. No primeiro quartel do século XVI podemos
referir apenas 2500 portugueses, mas na década de quarenta atinge-se os 6
a 7000. A este propósito refere Joel Serrão que em 1527 saiam em média
2400 portugueses nas armadas com destino à Índia.16

Difícil, senão impossível será fazer uma ideia daqueles que partiram com
destino às ilhas, ao Brasil ou Costa da Guiné. Nada nos permite antever
uma possível quantificação das expedições de ocupação e das gentes que as
integraram. Quantos acompanharam João Gonçalves Zarco na sua expedição
de povoamento da Madeira? Quantos seguiram Martim Afonso de Sousa
com destino ao Brasil? Estas são questões que diicilmente encontrarão res-
posta nos anais da História.

2. Quem

A questão imediata à quantificação prende-se com a categoria sócio-
profissional daqueles que foram lançados para a aventura do descobrimento
e ocupação dos novos espaços. Militares, missionários e funcionários da
coroa têm lugar cativo em todas as expedições. Aos primeiros foi, sem
duvida, com destino ao Norte de África e à Índia que engrossou o seu
número.

Para o século XV estabelece-se uma dualidade de opções entre a bur-
guesia e a aristocracia, expressa também no confronto de duas figuras: os
infantes D. Pedro e D. Henrique.17 Enquanto os primeiros estariam empe-
nhados nas campanhas de defesa das praças africanas ou de conquista dos
entrepostos orientais, os segundos postaram na linha da frente do des-
cobrimento de novas terras, na senda de encontro de novos mercados e pro-
dutos. Dualidade de políticas, de rumos e protagonistas eis a forma sim-
plista de definir este processo. A realidade não foi assim tão linear como se
pode provar em qualquer listagem.18

A preocupação da nobreza pelos descobrimentos é considerada posterior
às campanhas marroquinas e à morte do Infante D. Henrique. Até 1460 a
nobreza, excepção feita a Nuno de Góis e Cide de Sousa, estava empenhada
na conquista e defesa das praças marroquinas. Para alguns, os descobrimen-
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tos até esta data foram protagonizados, maioritariamente, por aqueles que
estavam próximos da sua Casa. O primeiro documento que testemunha esta
mudança de atitude é a carta régia de 24 de Março de 1462 autorizando D.
Duarte de Menezes a enviar embarcações à Terra Dos Negros.19 Todavia, tal
como o refere Vitorino Magalhães Godinho, é difícil distinguir a burguesia
da aristocracia, uma vez que somos confrontados com mercadores-cavaleiros
e cavaleiros-mercadores,20 por isso, “no mundo que os portugueses vão
creando nestes séculos o vector social dinâmico é o cavaleiro-mercador”.21

Na Índia, segundo Luís F. Reis Thomaz e Geneviève Bouchon, a classe
dirigente apresenta-se como um clã, composto por um grupo restrito da
famílias, na sua maioria da velha nobreza anterior à crise de 1383-1385.22

Ainda, segundo os mesmos, há uma continuidade das famílias no processo
de descobrimento e ocupação: “les fils des combattants à Ceuta em 1415 se
battent à Tanger en 1437 ou à Alcacer-Ceguer en 1458, leurs petits-fils con-
quièrent Arzila en 1471 ou se battent à Toro en 1475, les fils de ceux-ci
commencent à apparaître en Indie”.23

A ideia pode ser certificada com o testemunho de um dos descendentes
do primeiro capitão do Funchal: João Gonçalves Zarco. Em 1526 João de
Melo da Câmara, irmão do capitão da ilha de S. Miguel, justificava a sua
capacidade de povoador do seguinte modo: “porque a ilha da Madeira meu
bisavô a povoou, e meu avô a de São Miguel e meu tio a de São Tomé, e
com muito trabalho, e todas do feito que se vê...”24 Estes dois mil colonos
que ele se propunha levar para a colonização do Brasil não eram “da
espécie de tomarem índias por concubinas e de viverem na terra sem a
fazerem produzir”. Não sabemos se, com tão valiosa tradição e intenção,
conseguiu os seus intentos.
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Outra família é também protagonista de rumo idêntico. São os Beten-
courts, que da Normandia, através das Canárias, evoluiem a todo o espaço
atlântico. São um exemplo de família atlântica.25

No caso do Brasil o processo foi distinto. Primeiro tivemos entre 1532
e 1548 o sistema de capitanias. Os seus usufrutuários são capitães e altos
funcionários a quem a coroa procura compensar os serviços prestados no
Indico.26 A mudança foi operada em 1549 por iniciativa de D. João III, que
procurou a unidade política e administrativa do Brasil através da criação do
cargo de governador-geral, entregue a Tomé de Sousa. É a política de
povoamento dos demais espaços atlânticos, que levará a uma forte presença
dos obreiros madeirenses para o lançamento da cultura da cana de açúcar.27

Tal como o refere João Paulo Costa este permanente fluxo migratório
é alargado a todos os estratos sócio-profissionais, com especial incidência
para os “comerciantes, sacerdotes, marinheiros, guerreiros e missionários”
que “trilharam juntos os mesmos caminhos, falaram às mesmas gentes, per-
scrutaram o mesmo horizonte infinito de água ...”28 A bordo das embar-
cações iam os soldados para a peleja, os funcionários que defendem os
interesses da coroa e os missionários como arautos da fé. Estes últimos,
segundo José Pereira da Costa são na maioria estrangeiros, “sob a égide da
coroa portuguesa”.29 É de salientar que eles são companheiros inseparáveis
dos povoadores e conquistadores. Sucedeu assim na Madeira, em 1420,
como para o Oriente no século XVI. Vasco da Gama em 1498 fez-se
acompanhar apenas de dois religiosos, mas Pedro Álvares Cabral em 1502
levou 8 padres capelães, 1 vigário e um grupo de franciscanos sob as ordens
de Frei Henrique Álvares.30 A missão destes religiosos não se resumia
apenas a assegurar a actividade de culto, a bordo e nos locais de fixação, à
conversão dos gentios, pois podem ter também a missãos específica de
embaixadores. Depois foi a fixação com a criação de casas de franciscanos,
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dominicanos e, finalmente, jesuítas. Isto provocou a ida de muitos clérigos,
oriundos do reino ou estrangeiro.31

A estes juntam-se outros grupos de degredados ou aventureiros e tam-
bém os judeus, que fundiram a sua diáspora com a do descobrimentos.32 O
ano de 1497 marca o início dessa diáspora da comunidade judaica por-
tuguesa, que fê-los chegara ao Norte de África, às ilhas, Costa da Guiné e
Brasil.33 Um dos factos mais significativos deste fluxo étnico sucedeu em S.
Tomé com a ida em 1470 de 2000 crianças judias, arrancadas do seio da
família para as terras inóspitas do Golfo da Guiné.34 É de salientar que a
presença da comunidade judaica nas terras da Costa da Guiné foi impor-
tante, tornando-se, por vezes, incómodos pela sua condição de lançados.35

Tudo isto é revelador de algumas especificidades deste fluxo migratório
provocado pelos descobrimentos. Às crianças judias enviadas para S. Tomé
juntam-se as “órfãs del rei” no Oriente a partir de 1545. Estas foram
recrutadas em Lisboa e Porto e conduzidas à Índia com a promessa de um
dote e casamento.36

A presença da mulher nas expedições rege-se por determinadas regras.37

Aqui, ao contrário de Castela, a coroa portuguesa nunca promoveu a saída
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38 Veja-se Richart Konetzke, “La imigración de mujeres españolas a América durante
la época colonial,” Revista Internacional de Sociologia 9 (10) (1945).

39 Veja-se no caso do Oriente o estudo de Luís de Albuquerque e José Pereira da
Costa, “Cartas de serviço da Índia (1500-1550),” Mare Liberum 1 (1990): 309-96.

40 Confronte-se Luís Miguel Duarte e José Augusto P. de Sotto Mayor Pizarro, “Os
forçados das galés (os barcos de João da Silva e Gonçalo Falcão na conquista de Arzila
em 1471),” Congresso Internacional. Bartolomeu Dias e a sua época, Actas, 5 vols. (Porto:
[s/n], 1989), 2: 313-28.

41 Citado por Pedro de Azevedo, Documentos das chancelarias reais anteriores a 1531

da mulher, pois toda a política foi, no início, de desencorajamento.38 Os
descobrimentos parecem conjugar-se no masculino. Primeiro, ela só está
presente nos casos de ocupação nas ilhas e Norte de África, sendo proibida,
nos primeiros dez anos, a bordo das caravelas da Índia. Depois a
necessidade de fixação no Indico mudou a política promovendo a coroa a
migração do sexo feminino. É de salientar que, quer em Marrocos, quer no
Oriente, algumas mulheres ficaram nos anais da História pelo empenho na
defesa das praças ou guarnições em momentos de aflição.

Formas de recrutamento

Outra questão, de não somenos importância, prende-se com a forma como
se procedeu ao recrutamento. Há os que vão, de livre vontade, à aventura,
os que cumprem uma missão como funcionários da coroa ou que se
dispõem a qualquer serviço na mira de uma compensação.39 A estes junta-se
um grupo com grande destaque em todo o processo, os degredados ou
prisioneiros. No momento de organização das armadas de defesa das praças
marroquinas, de ocupação das ilhas ou do Oriente, a coroa permitia aos
seus organizadores o recrutamento de homens entre os condenados em
diversos delitos e os degredados.40 A política moderna de degredo como for-
ma de incentivo ao povoamento dos lugares ermos não era novidade, pois
vinha sendo utilizada para o povoamento do litoral algarvio e zonas fron-
teiriças de Castela. A coroa, de acordo com o seu interesse, ordenava aos
corregedores o destino a atribuir aos degredados. Depois do Algarve,
tivemos Ceuta e demais praças marroquinas, as ilhas atlânticas. A sua
presença em Marrocos é mais insistente a partir de 1431. A mudança é justi-
ficada por Zurara da seguinte forma:

muitos de meus naturaes que per alguuns negocios ssam desterrados de meus
regnos, melhor estaram aqui fazendo serviço a Deos, conprindo sua justiça,
que sse hirem pollas terras estranhas e desnaturarem-se pera todo o sempre
de sua terra.

41
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relativos a Marrocos, 2 vols. (Lisboa: Academia das sciencias de Lisboa, 1915), 2: xiii.
42 Luis Mendes Vasconcelos, “Diálogos do sítio de Lisboa,” Antologia dos

descobrimentos portugueses (século XVII), (Lisboa: Livr. Sá da Costa, 1974).
43 Veja-se o que aduz, ainda que para uma situação distinta, Manuel Hernandez

Gonzalez , “La emigración a America como valvula de escape de las tensiones sociales
en Canarias durante el siglo XVIII. Las actitudes sociales ante la delincuencia,” in
Antonio Eiras Roel, ed., La emigración española a ultramar, 1492-1914 (Madrid: Tabapress,
1991), 311-16.

44 Carta régia de 18 de Maio, ANTT, Chanc. de D. Afonso V, liv. 10, fol. 44v, publ.
in Vitorino Magalhães Godinho, Documentos sobre a expansão portuguesa, 3 vols. (Lisboa:
Gleba, 1943-1956), 1: 215-16.

45 Veja-se Vitor Rodrigues, “A Guiné nas cartas de perdão (1463-1500),” Congresso
Internacional. Bartolomeu Dias e a sua Época. Actas, 5 vols. (Porto: s.n., 1989), 4: 397-412.

46 Elaine Sanceau, “O degredado João Machado,” in Casos e curiosidades (Por-
to: Civilização Imp., 1957), 181-191; Maria Augusta Lima Cruz, “As andanças de um
degredado em terras perdidas—João Machado,” Mare Liberum 5 (1993): 39-47.

Mais tarde, Luís Mendes de Vasconcelos refere que “o Brasil povoou-se com
degredados, gente que se tirava do reino por benefício dele”.42 Neste caso
recorde-se que Martim Afonso de Sousa fez-se acompanhar de 600 degre-
dados. Não será isto um indício de que esta emigração funcionava como
uma válvula de escape para os conflitos sociais?43

Para as ilhas as orientações de envio dos degredados sucedem-se con-
forme a evolução do processo de povoamento do espaço atlântico: primeiro
a Madeira, depois, os Açores, Cabo Verde e S. Tomé. Note-se que a partir
de 1454 D. Afonso V determina, a pedido do Infante D. Henrique todos os
homens condenados a degredo iam “povoarem as ditas ilhas que então
começava de povoar ...”44 No caso da Costa da Guiné, incluídos os arqui-
pélagos de Cabo Verde e S. Tomé, temos para o período de 1463 a 1500
temos 19 casos em que foi solicitada a carta de perdão à coroa.45

Ao Oriente também chegaram os degredados. O recrutamento da tripu-
lação para as primeiras expedições, a partir da viagem de Vasco da Gama,
fazia-se também entre os prisioneiros que aguardavam degredo nas terras
do além. Vasco da Gama em 1497 fez-se acompanhar de dois—Fernão
Veloso e Martim Afonso—lançados em busca de novas do sertão. Em 1500
Pedro Álvares Cabral fez-se acompanhar de dois—João Machado e Luís de
Moura—que deixou em Melinde com intuito de ir ao encontro do Preste
João. Um deles foi João Machado, natural de Braga.46 Ele fora condenado
ao degredo para S. Tomé, mas acabou por acompanhar Vasco da Gama,
como língua. Ficou em Moçambique e lançou-se a uma vida de aventura
por Quíloa, Mombaça, Melinde e Cambaio. Colocou-se ao serviço dos turcos
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47 Rui Loureiro, Lagos e os descobrimentos até 1460 (Lagos: Camara Municipal, 1991).
48 Confronte-se Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal (Lisboa: Verbo, 1979),

2: 135-140.
49 Veja-se Loureiro, Lagos e os descobrimentos; Maria Benedita Araujo, “Algarvios em
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164-9.
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e depois passou para o lado do portugueses, acabando por falecer em 1517
numa escaramuça contra o inimigo.

Não é caso único. Outros o sucederam como lançados no sertão, onde
se perderam ou desertaram. O que mais se evidencia neste grupo é a grande
capacidade de adaptação às adversidades da aventura, como o exemplifica
João Machado.

3. Donde

Este processo migratório é materializado por portugueses e também
estrangeiros já residentes em Portugal ou que acudiram ao apelo dos
descobrimentos. Não é possível saber qual a região do país que mais
contribuiu para este movimento. A tradição, que filia os descobrimentos na
região algarvia, vê nesta faixa litoral sul do país a incidência dos agricul-
tores, marinheiros e mercadores. Esta dedução resulta do facto de as
primeiras expedições terem partido de Lagos47 e de nelas se comprometerem
muitos da casa do Infante que aí viviam, oriundos de várias localidades do
país.48

É certa a participação dos algarvios,49 nomeadamente na primeira fase
dos descobrimentos, conhecidos como henriquinos, mas este foi um pro-
cesso que empenhou todo o país. Note-se que no caso da primeira
expedição a Ceuta o infante D. Henrique percorreu o norte do país a recru-
tar as gentes para a armada. Note-se que no caso do Oriente foi precisa-
mente na região entre o Sado e o Minho que Joaquim Veríssimo Serrão50

encontrou maior número, que contrasta com o valor reduzido do Alentejo
e Algarve. Igual é a situação a partir do século XVI, com a expansão no
Indico, ainda, segundo J. Veríssimo Serrão.51

Outro factor importante é a presença de estrangeiros em todo este pro-
cesso. Eles actuam como marinheiros, mercadores e povoadores. Alguns resi-
diam já em Portugal e estavam naturalizados, outros afluem ao país pela
nova dos descobrimentos. Aqui merecem especial destaque os italianos,
oriundos das diversas cidades-estados, e os flamengos. No primeiro caso é
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54 Luís de Albuquerque, “O avanço no Atlântico. Necessidade estratégica de ocupação
das ilhas atlânticas,” Portugal no Mundo, 1: 201-11.

de salientar a presença genovesa que remonta ao tempo de D. Dinis.52 Foi
Manuel Pessanha encarregado pela coroa de organizar a armada que estará
na origem dos descobrimentos. Aliás foram os genoveses, venezianos e flo-
rentinos quem mais usufruíram desta abertura da coroa à participação
estrangeira nos descobrimentos. Estes, mediante solicitação da coroa, ou
através da naturalização--por carta régia ou casamento--, integram-se nas
viagens de descobrimento, povoamento e comércio.53

2. Parte
O Caso das ilhas atlânticas

As ilhas atlânticas assumem uma situação particular no contexto das
migrações portuguesas do século XV. Perante os portugueses deparam-se
ilhas desertas, que pela riqueza do solo ou pela posição geográfica têm que
ser ocupadas.54 Para isso há necessidade de encontrar, não só marinheiros,
mas também, lavradores, disponíveis para esta tarefa.

1. Os povoadores

Em todas as ilhas as dificuldades sentidas no momento da ocupação foram
inúmeras, variando o grau à medida que se avançava para Ocidente ou Sul.
Deste modo a coroa e o senhorio sentiram-se na necessidade de atribuir
incentivos à fixação de colonos: a entrega de terras de sesmaria, privilégios
e isenções fiscais variadas, a saída forçada com o degredo dos sentenciados.
Tudo isto começou na Madeira, alargando-se depois às restantes ilhas.

A concessão de terras foi, a par dos inúmeros privilégios fiscais, um dos
principais incentivos à fixação de colonos, mesmo em áreas inóspitas como
Cabo Verde e S. Tomé. A avidez de terras e títulos por parte dos filhos-
segundos e da pequena aristocracia do reino contribuíram para alimentar
a diáspora.
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Sabe-se, de acordo com um capítulo de uma carta de D. João I inserido
noutra de 1493, que foi o rei quem regulamentou a forma de entrega das
terras na Madeira. Ela deveria ser feita de acordo com o estatuto social do
colono. Assim os vizinhos de mais elevada condição e possuidores de pro-
ventos, recebem-nas sem qualquer encargo. Os pobres e humildes que
viviam do seu trabalho só a elas tinham direito mediante requisitos
especiais, e apenas as terras que pudessem arrotear e tornar aráveis num
prazo de dez anos. Com estas cláusulas restritivas favorecia-se a concentra-
ção da propriedade num reduzido número de povoadores.

Para os Açores o processo evoluiu num segundo momento mas mesmo
assim não foi atractivo para a fidalguia. Gaspar Frutuoso testemunha várias
levas. Ao lançamento de gado por Gonçalo Velho associam-se gentes mar-
roquinas, como foi o caso do sobrinho do rei de Fez.55 Depois, foi o começo
do povoamento sob as ordens de Gonçalo Vaz, da casa do Infante, que
trouxe consigo

homens principais e honrados. alguns deles de casa do infante e outros
naturais do Algarve, que o dito infante mandaria para povoarem esta ilha.(...)
afora outros homens, também fidalgos e honrados, que depois doutras partes
a ela vieram, uns solteiros e outros casados, e com seus filhos e filhas.

56

Os degredados

O primeiro sentenciado de degredo para a Madeira, de que ficou notícia,
foi João Anes. Ele, entretanto, fugira para Ceuta e em 1441, passados onze
anos, veio a solicitar o perdão régio. Para os Açores o encaminhamento dos
degredados passou a ser feito por pedido expresso do infante D. Henrique
no período da regência de D. Pedro. Mas as ilhas pouco cativavam a sua
atenção, como se depreende do requerimento feito por João Vaz para que
lhe fosse comutada a pena para Ceuta, pois no seu entender “as dictas ilhas
nom eram taes pera em ellas homens poderem viver”.57 Gaspar Frutuoso,
no entanto, refere que o povoamento de S. Miguel não incluiu degredados,
rematando:

nos tempos passados, logo quando esta ilha se descobriu(...) vieram (...), para
a povoar, de muitas partes, homens nobres e fidalgos de várias qualidades e
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cavaleiros de muita conta, e não degradados, como alguns, ou invejosos ou
pouco curiosos ou praguentos e maliciosos, querem dizer contra a verdade
sabida.

58

A partir da década de setenta do século XV o principal destino dos degre-
dados foi o arquipélago de Cabo Verde, que na centúria seguinte foi
substituído por S. Tomé. Note-se que em 1493 Álvaro Caminha foi auto-
rizado a conceder cartas de segurança, por 4 meses, aos degredados para
poderem vir ao reino vender os seus bens e fixarem-se em definitivo na
ilha. Segundo o corregedor de S. Tomé em 1517 o número de degredados
na ilha representava um quarto da população, o que era motivo para sérias
preocupações, mercê do comportamento insubmisso.59 Aqui ou em Cabo
Verde muitos deles fugiam e faziam-se homizíados, o que veio a determinar
inúmeros problemas, pelo que a coroa estabeleceu alguma ponderação na
política de degredo com destino às ilhas. Assim em 1575 o rei ordenou à
Casa da Suplicação que no degredo para S. Tomé e Mina se tivesse em
conta aqueles que não fossem acusados de crimes ruins, uma vez que eram
maus exemplos para os escravos.60 Em 1622 Manuel Severim de Faria
apontava-os como a principal causa das dificuldades sentidas no ensino da
doutrina os escravos caboverdeanos.61 Mas nem todos eram motivo de
queixa, pois em 1499 em carta de Pêro de Caminha á referida a vida exem-
plar de João Mendes, “bõo homem e que está o milhor afazendado da ilha”.62

Para o período de 1463 a 1500 Vitor Rodrigues reuniu 19 de cartas de
perdão sobre sentenciados com a pena de degredo, sendo 7 para Cabo
Verde e os restantes para S. Tomé.63 Um dos casos mais significativos é
Diogo, escravo de Diogo Leitão, degredado por agressão para Cabo Verde
viu comutada a pena a pedido do proprietário.64

2. Etnogenia

O povoamento dos arquipélagos atlânticos faz-se em consonância com as
condições oferecidas pelo meio, o satisfazer as necessidades cerealíferas ou
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65 Vejam-se as aportações de Alberto Iria, O Algarve e a ilha da Madeira no século XV
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que releva a importância das gentes algarvias no povoamento da Madeira e Açores.

válvula de escape para os atritos sociais e políticos da península. No caso
português a inexistência de população nas ilhas entretanto ocupadas levou
à canalização dos excedentes populacionais ou os disponíveis no reino.

O fenómeno de transmigração da época quatrocentista apresenta, ao
nível da mobilidade social, um aspecto particular das sociedades insulares.
Elas foram, primeiro, pólos de atracção e, depois, viveiros disseminadores
de gentes para a faina atlântica. No começo, a novidade aliada aos inú-
meros incentivos de fixação definiram o primeiro destino, mas, depois, as
escassas e limitadas possibilidades económicas das ilhas e o fascínio pelas
riquezas das Índias conduziram a novos rumos. No primeiro caso a
Madeira, porque foi rápida a valorização económica, galvanizou as atenções
portuguesas e mediterrâneas. Só depois surgiram novos destinos insulares,
como as Canárias, Açores, Cabo Verde e S. Tomé, onde os madeirenses
jogaram um importante papel. Desta forma a Madeira do século XV poderá
ser definida como um pólo de convergência e redistribuição do movimento
migratório no mundo insular.

No século XVI desvanece-se todo o interesse pelas ilhas, estando todo o
empenho virado no Ocidente, descoberto por Cristóvão Colombo ou Pedro
Alvares Cabral, e o Oriente a que Vasco da Gama chegará por via marítima.

Os portugueses

Os fermentos da geografia humana das ilhas foram peninsulares, de origens
diversas, cuja incidência as fontes históricas nos impedem de afirmar com
firmeza. Insiste-se para a Madeira, Açores e Cabo Verde que as primeiras
levas de povoadores foram de proveniência algarvia, mas não há dados
suficientemente claros sobre a sua dominância. Esta dedução resulta do
facto de o infante D. Henrique ter fixado morada no litoral algarvio e de
lá terem partido as primeiras caravelas de reconhecimento e ocupação das
ilhas. Mas como encontrar colonos disponíveis gente numa área que carecia
deles? Os que partiam do Algarve eram mesmo daí oriundos ou gentes que
aí afluíam atraídas pela azáfama marítima que lá se vivia?65
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Orlando Ribeiro afirma, a este propósito, que nas ilhas da Madeira,
Porto Santo, Santa Maria e S. Miguel, ao primeiro impacto de gente do sul
seguiu-se o nortenho.66 Numa listagem sumária dos primeiros povoadores,
onde foi possível reunir 179, a presença nortenha é maioritária: a norte do
Tejo temos a maior incidência dos nacionais. Além disso os registos
paroquiais da freguesia da Sé para o período de 1539 a 1600 corroboram a
ideia, dando-nos um número maioritário de nubentes das regiões de Braga,
Porto e Viana do Castelo.Esta mesma ideia é corroborada nas restantes
freguesias da ilha.67 Esta mesma ideia é corroborada nas restantes freguesias
da ilha.68 Também na listagem do grupo de mercadores, nos primeiros anos
é dominante a presença de gentes de Entre-Douro-e-Minho, nomeadamente
dos portos costeiros de Ponte Lima, Vila Real e Vila do Conde.69

Para os Açores são diversos os estudos sobre a etnogenia da população
açoriana. A ideia mais usual é de que as ilhas de Santa Maria e S. Miguel
foram povoadas por gentes da Estremadura, Algarve e Alentejo, os da Ter-
ceira e Graciosa são do Norte, enquanto no Faial e S. Jorge tivemos a
dominância dos flamengos.70

Em S. Miguel, a listagem dos primeiros povoadores fornecida por Gaspar
Frutuoso leva-nos a concluir por uma idêntica afirmação das gentes do
Norte de Portugal: em 177 famílias aí referenciadas 59% eram do reino e
24% da Madeira.71 Das primeiras a maior percentagem situa-se na região de
Entre-Douro-e-Minho. E podemos concluir com Luís da Silva Ribeiro: “A
grande maioria dos povoadores foi constituída por portugueses e no
povoamento colaboraram, mais ou menos, todas as províncias de Por-
tugal.”72
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A inexistência de registos capazes de elucidar esta realidade leva-nos a
buscar outro tipo de testemunhos capazes de denunciarem a origem destes
primeiros colonos. Os dados fornecidos pela Genealogia, Antroponímia,
Linguística e Etnologia referem uma origem variada para os primeiros
colonos que actuaram como o fermento da nova sociedade açoriana:
minhotos, alentejanos, algarvios, madeirenses e flamengos corporizam o
começo da sociedade.73 É compreensível que, a exemplo do que sucedeu na
Madeira, no grupo de povoadores das ilhas de Santa Maria e S. Miguel
surgisse um grupo de gentes algarvias ou aí residentes, que corporizaram
a oligarquia local. Mas depois a principal força-motriz da sociedade e eco-
nomia açorianas deveria ser, necessariamente, do norte de Portugal. E se no
começo os contactos eram, preferencialmente, com o Algarve diversificaram-
se depois a exemplo da Madeira manteve-se uma forte vinculação às terras
nortenhas.

Partindo do princípio de que o povoamento das ilhas foi um processo
faseado, que atraiu a totalidade das regiões peninsulares e até mesmo medi-
terrâneas, é de prever a confluência de gentes de várias proveniências, em
especial nos espaços ribeirinhos de maior concentração dos aglomerados
populacionais. Se é certo que o litoral algarvio exerceu uma posição de
relevo nas primeiras expedições henriquinas no Atlântico, também não é
menos certo que esta era uma área de recente ocupação e carenciada de
gentes. Assim o grosso dos cabouqueiros do mundo insular português
deveria ser de origem nortenha, sendo em muitos casos os portos do litoral
algarvio o local de partida.

Do Algarve vieram, sem dúvida, os criados ou servidores da Casa do
Infante, cuja origem geográfica está ainda por esclarecer. Eles tiveram uma
função de relevo no lançamento das bases institucionais do senhorio das
ilhas.

Também em Cabo Verde é referenciado para as ilhas de Santiago e Fogo,
uma incidência inicial de algarvios na criação da nova sociedade, a que
depois se juntaram os negros, como livres ou escravos. Mas será de manter
esta filiação dos primeiros povoadores com o litoral algarvio, quando o pro-
cesso teve lugar após a morte do infante D. Henrique?

De S.Tomé sabe-se apenas da presença de uma forte comunidade judaica,
resultado da segunda leva de povoadores ordenada por Álvaro Caminha,
desconhecendo-se a origem dos primeiros aí conduzidos por João de Paiva.
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Aqui conhecem-se alguns algarvios, que acompanharam Álvaro de Caminha
em 1493.74

Cedo reconheceu-se os efeitos nefastos da presença dos judeus nestas
paragens, responsabilizados pela quebra do comércio e das receitas do erário
régio. Deste modo em 1516 D. Manuel ordenou que eles só poderiam residir
em Cabo Verde mediante ordem régia, o mesmo sucedendo em 1569 para
S. Tomé.

Não deverá esquecer-se que o processo de formação das sociedades insu-
lares da Guiné foi diferente do que sucedeu na Madeira e Açores. Aqui, a
distância do reino e as dificuldades de recrutamento de colonos europeus
devido à insalubridade do clima condicionaram, de modo evidente, a forma
da sua expressão étnica. A par de um reduzido número de europeus,
restrito em alguns casos aos familiares dos capitães e funcionários régios,
vieram juntar-se os africanos, que corporizaram o grupo activo da sociedade.
Mas a presença de negros, sob a condição de escravos, incentivada no início,
foi depois alvo de restrições. O seu espírito insubmisso, de que resultaram
algumas e sérias revoltas em S. Tomé, foi a principal razão destas medidas.

Os estrangeiros

Confrontadas as Canárias com as ilhas portuguesas conclui-se que o processo
de ocupação e agentes que o corporizaram foram diversos, sendo também
diferente a conjuntura em que tal se desenrolou. Nas Canárias a iniciativa
da conquista partiu de um estrangeiro e o processo de povoamento foi mar-
cado pela presença genovesa, enquanto nas ilhas portuguesas todo ele foi
um fenómeno nacional sob a orientação da coroa.

A presença estrangeira nas ilhas portuguesas é evidente desde o início do
povoamento. Primeiro a curiosidade de novas terras, depois a possibilidade
de uma troca comercial vantajosa: eis os principais móbeis para a sua
fixação nas ilhas. A sua permanência está já documentada na Madeira a
partir de meados do século XV, integrados nas segundas levas de povoa-
dores. E mais não entraram porque estavam, até 1493, condicionados à
concessão de carta de vizinhança.

Aliás, foi a Madeira a primeira ilha a despertar a atenção dos mercadores
estrangeiros, que encontraram nela um bom mercado para as suas
operações comerciais. Note-se que o rincão madeirense foi o primeiro a
merecer uma ocupação efectiva e imediata, apresentando um conjunto
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variado de produtos com valor mercantil, o que despertou a cobiça dos
mercadores nacionais e estrangeiros. Nos demais arquipélagos este processo
foi moroso e tardou em aparecer produtos capazes de gerarem as trocas
externas. No caso das Canárias e dos Açores isso só foi conseguido em
pleno a partir de princípios do século XVI, com a oferta de novos produtos,
como o açúcar, o pastel e cereais. Depois no último arquipélago a sua afir-
mação como importante entreposto do comércio oceano fez convergir para
aí os interesses de algumas casas comerciais empenhadas no contrabando
dos produtos de passagem.

Na Madeira, ultrapassadas a partir de 1489 todas as barreiras à presença
de estrangeiros, a comunidade forasteira amplia-se e ganha uma nova
dimensão na sociedade e economia. A presença de agentes habilitados para
a dimensão assumida pelas transacções comerciais e a injecção de capital no
sector produtivo e comercial favoreceram a evolução do sistema de trocas.
Neste contexto destaca-se a comunidade italiana, que veio em busca do
açúcar. A importância assumida pela cultura na ilha e comércio do seu
produto no mercado europeu foi resultado da intervenção desta comuni-
dade. Florentinos e genoveses foram os principais obreiros. Os primeiros
evidenciaram-se nas transacções comerciais e financeiras do açúcar
madeirense no mercado europeu. A partir de Lisboa controlam à distância,
por meio de uma rede de feitores, o comércio do açúcar madeirense. Para
isso conseguiram da fazenda real o quase exclusivo do comercio do açúcar
resultante dos direitos cobrados pela coroa na ilha, bem como o monopólio
dos contingentes de exportação estabelecidos pela coroa em 1498. Nomes
como Benedito Morelli, Marchioni, João Francisco Affaitati, Jerónimo Ser-
nigi, têm interesses na ilha onde actuam por iniciativa própria ou por
intermédio dos seus agentes, madeirenses e compatrícios seus.

A penetração deste grupo de mercadores na sociedade madeirense é por
demais evidente. O usufruto de privilégios reais e o relacionamento matri-
monial favoreceram a sua integração na aristocracia madeirense. Eles são
maioritariamente proprietários e mercadores de açúcar. São exemplo disso
Rafael Cattano, Luís Doria, João e Jorge Lomelino, Lucas Salvago, Giovanni
Spinola, Simão Acciaiolli e Benoco Amatori. Convém referenciar que os
estrangeiros tiveram aqui uma presença forte na agricultura, pois o con-
junto destes produtores de açúcar alcançou os 20% da produção no século
XVI.

Também os flamengos e franceses surgiram na ilha, desde finais do
século XV, atraídos pelo comércio do açúcar. Todavia destes são poucos os
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que criam raízes na sociedade madeirense—João Esmeraldo é uma excepção
—, o seu único e exclusivo interesse é o comércio do açúcar.

Nos Açores a situação foi diferente. Os flamengos surgem desde o
começo como importantes povoadores. Foi por isso que as ilhas açorianas
ficaram conhecidas como as ilhas flamengas.75 Eles foram imprescindíveis
para o povoamento das ilhas do Faial, Terceira, Pico e Flores.76 O primeiro
a desembarcar nos Açores terá sido Jácome de Bruges, apresentado em
documento de 1450 como capitão da ilha Terceira. Da sua acção pouco se
sabe e há quem duvide da autenticidade do título de posse da capitania da
ilha.77 Mais importante foi, sem dúvida, a vinda de Josse Huerter em 1468
como capitão das ilhas do Pico e Faial. Acompanharam-no inúmeros fla-
mengos que contribuíram para o arranque do povoamento das ilhas do
grupo central e ocidental. Martim Behaim refere para 1466 a presença de
dois mil flamengos no Faial,78 enquanto Jerónimo Munzer, vinte e oito
anos depois, diz serem apenas mil e quinhentos os que residiam aqui e no
Pico.79

Na ilha de São Miguel fala-se da existência de uma comunidade bretã no
lugar da Bretanha.80 Segundo alguns ela deriva do inicial fluxo de
povoadores mas para outros deverá ser tardia, situada entre 1515 e 1527, pois
só na última data o local surge com tal nome. Todavia é de estranhar que
Gaspar Frutuoso não faça qualquer comentário sobre ela e os registos
paroquiais sejam omissos. Mas isto não invalida a presença desta comuni-
dade, talvez em data posterior, comprovada aliás em alguns apelidos,
topónimos, características físicas da população, das casas e dos moinhos de
vento.
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A esta primeira leva de estrangeiros como povoadores sucederam-se
outras com objectivos distintos. O progresso económico do arquipélago
despertara a atenção da burguesia europeia, que surge aí à procura dos seus
produtos. O pastel atraiu, primeiro os flamengos e, depois os ingleses.
Daqui resultou a importante colónia na cidade de Ponta Delgada.

Para os arquipélagos de Cabo Verde e S. Tomé a comunidade estrangeira
assume menos importância, sendo, em certa medida, delimitada pela polí-
tica exclusivista da coroa portuguesa, que criou sérios entraves à sua pre-
sença. Todavia o facto de S. Tomé ter merecido uma exploração diversa
com a cultura da cana sacarina levou a que aí afluíssem técnicos e mer-
cadores, ligados ao produto. Por outro lado, no entender de um piloto
anónimo no século dezasseis, havia a preocupação de cativar colonos de
diversas origens para o povoamento da ilha: “Habitam ali muitos comer-
ciantes portugueses, castelhanos, franceses e genoveses e de qualquer outra
nação que aqui queiram viver se aceitam todos de mui boa vontade ...”81

Numa listagem possível deste grupo é evidente o seu reduzido número
e o facto de eles na sua maioria terem adquirido a nacionalidade e apor-
tuguesado os seus nomes. Num e noutro arquipélago encontrámos alguns
italianos e flamengos. Aliás à descoberta do arquipélago de Cabo Verde
estão associados dois italianos--Cadamosto e António da Noli--, que se
encontravam ao serviço do infante D. Henrique. A eles poderemos juntar,
para Cabo Verde, Joham Pessanha, Pero Sacco, Antonio Espíndola, Bastiam
de Lila, Rodrigo Vilharam, Fernam Fied de Lugo, para S. Tomé: Cristóvão
Doria de Sousa, Andre Lopes Biscainho, Jácome Leite, Pedro e Luís de
Roma, Francisco Corvynel, Antonio Rey, Jorge Abote. Note-se que Cristó-
vão Dória de Sousa era em 1561 o capitão e governador da ilha de S. Tomé.

A existência da comunidade estrangeira, maioritariamente composta por
mercadores, está em consonância com a conjuntura peninsular e europeia,
por um lado, e os atractivos de índole económica que elas ofereciam, por
outro. Desta forma o lançamento de culturas com elevado valor comercial,
como o pastel e o açúcar, está associado a isso. Eles surgem nas ilhas como
os principais financiadores da referida actividade agrícola e animadores do
comércio. Na Madeira e nos Açores a introdução e incentivos às culturas
do pastel e cana-de-açúcar, encontram-se-lhes também ligadas. Assim o pas-
tel é apontado pela historiografia açoriana como um legado da colónia fla-
menga do Faial, enquanto o açúcar madeirense é considerado resultado da
presença genovesa.
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Em síntese poder-se-á afirmar que as comunidades italiana e flamenga
deram um contributo relevante ao povoamento e valorização económica
das ilhas. Na Madeira e nas Canárias evidenciaram-se os genoveses como
principais arautos da economia açucareira, enquanto nos Açores os
segundos afirmaram-se como povoadores de algumas ilhas e principais pro-
motores da cultura do pastel. A presença flamenga na Madeira e Canárias
é tardia, o que não prejudicou a sua vinculação à cultura e comércio do
açúcar. Entre eles merece especial referência os Weselers com importantes
interesses na Madeira e em La Palma.

Se tivermos em conta que a presença do grupo de forasteiros na
sociedade insular resulta fundamentalmente de interesses mercantis, com-
preenderemos a maior incidência nas ilhas ou cidades onde a actividade foi
mais relevante. Deste modo as da Madeira, Gran Canaria e Tenerife gal-
vanizaram muito cedo o seu empenho e conduziram a que eles estabele-
cessem uma importante rede de negócios a partir de Lisboa ou Sevilha. Só
assim se pode explicar a posição dominante aí assumida.

Nos Açores a comunidade estrangeira divide-se entre os interesses
fundiário e comercial, mas foi sem dúvida este último, derivado da
importância que aí assumiu a cultura do pastel. Este produto chamaou à
atenção dos mercadores flamengos, franceses e ingleses para os portos de
Angra e Ponta Delgada. Mais tarde, a importância definida por esta área
nas rotas comerciais do atlântico atraiu a cobiça dos estrangeiros como
corsários ou mercadores empenhados no contrabando.

Em idêntica situação surgiram muitos dos forasteiros nas ilhas de Cabo
Verde e do Golfo da Guiné, atraídos pelo rendoso comércio de escravos.
Apenas as limitações impostas pela coroa à sua permanência levaram a que
não estabelecessem um vínculo seguro.

Registe-se, por fim, a presença dos ingleses, que adquiriram um lugar
relevante nos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias a partir do século
XVII. O seu principal interesse era o vinho de que se salientaram como os
mais importantes consumidores na terra de origem ou nas colónias
orientais e ocidentais. Eles permaneceram até a actualidade, deixando rastos
evidentes no quotidiano das ilhas.

O guanche

O guanche, ou melhor os aborígenes de Canárias, uma vez que a primeira
designação cobre apenas os de Tenerife, são as primeiras vítimas dos assaltos
peninsulares. Eles surgem com alguma frequência na Madeira e Algarve,
sendo raros nos Açores. Aqui contam a assiduidade dos contactos e a vin-
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culação destas gentes às diversas tentativas de conquista henriquina de
algumas ilhas do arquipélago.

A sua presença na Madeira é um facto natural. Para isso contribuíram
a proximidade da Madeira e o total comprometimento dos madeirenses na
empresa henriquina. Decorridos, apenas, 26 anos sob o início do povoa-
mento da Madeira, os madeirenses embrenharam-se na complexa disputa
pela posse das Canárias ao serviço do senhor, o infante D. Henrique. Tais
condições supracitadas definiram a intervenção madeirense neste mercado
de escravos, surgindo, na primeira metade do século XV, algumas incursões
de que resultou o aprisionamento de escravos. Destas referem-se três (1425,
1427, 1434) que partiram da Madeira. Mais tarde, com a expedição à costa
africana de 1445 o madeirense Álvaro de Ornelas fez um desvio à ilha de
La Palma onde tomou alguns indígenas que conduziu à Madeira. Aliás, nas
inúmeras viagens organizadas por portugueses entre 1424 e 1446, surgem
escravos que, depois, são vendidos na Madeira ou em Lagos.

A partir de meados do século XV, são assíduas as referências a escravos
canários na ilha da Madeira como pastores e mestres de engenho.82 A sua
presença na ilha deveria ser importante nas últimas décadas do século XV.
Os documentos clamando por medidas para acalmar a sua rebeldia são
indício disso. Muitos deles, fieis à tradição de pastoreio, mantiveram-se na
Madeira fieis a este ofício.

Estranhamente, nos testamentos do século XV, não encontramos indi-
cação de qualquer escravo guanche. Para além dos dois escravos que possuía
o capitão Simão Gonçalves da Câmara, sabe-se que João Esmeraldo, na
Lombada da Ponta do Sol, era também detentor de escravos desta origem,
sem ser referido o número.83 Cadamosto, na primeira passagem pelo Fun-
chal em 1455, refere ter visto um canário cristão que se dedicava a fazer
apostas sobre o arremesso de pedras.84 Será que o Pico Canário (Santana)
e o lugar do Canário (Ponta de Sol) referem-se ao escravo ou ao pássaro
tão comum nestes arquipélagos?
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Nos anos de 1445 e 1446 estão documentadas diversas expedições às
Canárias, que contribuíram para o aumento das presas de escravos do
arquipélago na Madeira. Em 1445 ambos os capitães da ilha—Tristão Vaz
e Gonçalves Zarco—enviaram caravelas de reconhecimento à costa africana,
mas o fracasso da viagem levou-os a garantirem a despesa com uma presa
em La Gomera. Álvaro Fernandes fez dois assaltos em La Gomera e em
1446 foi enviado por João Gonçalves Zarco, referindo Zurara a intenção de
realizar alguma presa. A última expedição, bem como as acima citadas,
revelam que os escravos canários adquiriram uma dimensão importante na
sociedade madeirense pela sua intervenção na pastorícia e actividade dos
engenhos. Aqui, a exemplo das Canárias, eles, nomeadamente, os fugitivos
foram um quebra-cabeças para as autoridades. Foi como resultado desta
situação insubmissa, de livres e escravos, que o senhorio da Madeira
determinou em 1483 uma devassa,85 seguida de uma ordem de expulsão em
1490.86 De acordo com este último documento todos os escravos canarios,
oriundos de Tenerife, La Palma, Gomera e Gran Canaria, exceptuando-se
os mestres de açúcar as mulheres e as crianças, deveriam ser expulsos do
arquipélago. As reclamações dos funchalenses, sintoma de que se sentiam
prejudicados e de que esta comunidade era importante, levou o infante a
considerar apenas os forros.87

A 4 de Dezembro de 1491 houve reunião extraordinária da câmara para
deliberar sobre o assunto. A ela assistiram o capitão do Funchal, Simão
Gonçalves da Câmara, os oficiais concelhios e homens bons. Ao todo eram
vinte e cinco, destes onze votaram a favor da saída de todos, nove apenas
dos forros e quatro à sua continuidade na ilha. Dos primeiros registe-se a
opinião de João de Freitas e Martim Lopes, que justificam a sua opção, por
todos os canrios, livres ou escravos, serem ladrões. Todavia para Mendo
Afonso não é assim que se castigava tais atropelos, pois existia a forca como
solução. Se consideramos, por hipótese, que cada um dos presentes pre-
tendia defender os seus interesses, podemos concluir que catorze dos pre-
sentes eram proprietários de escravos canários.

Em 1503 o problema ainda persistia, ordenando o rei que todos eles
fossem expulsos num prazo de dez meses.88 De novo o rei retrocedeu
abrindo uma excepção para aqueles que eram mestres de açúcar e dois
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escravos do capitão- Bastiam Rodrigues e Catarina-, por nunca terem sido
pastores.89

Por tudo isto podemos concluir que as Canárias afirmaram-se no século
XV como o principal fornecedor de escravos, complementando com as
presas dos assaltos à costa marroquina e viagens para sul. Os canários foram
na ilha pastores e mestres de engenho.

O mourisco

Os cronistas do século XV e XVI relevam o activo protagonismo dos
madeirenses na manutenção e defesa das praças de Marrocos. A principal
aristocracia da ilha fez delas o meio para o reforço das tradições da
cavalaria medieval, uma forma de serviço ao senhor e fonte granjeadora de
títulos e honras. Esta acção foi evidente, e imprescindível à presença por-
tuguesa, na primeira metade do século XVI, destacando-se diversas armadas
de socorro a Arzila, Azamor, Mazagão, Santa Cruz de Cabo Gué, Safim. Aí
os principais protagonistas foram os capitães do Funchal e Machico, bem
como a aristocracia da Ribeira Brava e Funchal.

A dupla intervenção dos madeirenses na conquista e manutenção das
praças marroquinas e portos da costa além do Bojador contribuiu para a
abertura das rotas de comércio de escravos, daí oriundos. No caso de
Marrocos a assídua participação deles na defesa trouxe-lhes algumas
contrapartidas favoráveis em termos das presas de guerra. Daí terão
resultado os escravos mouriscos que encontrámos.

Gaspar Frutuoso refere, quanto à ilha de S. Miguel (Açores), que em
1522, quando do sismo e derrocada de terras que soterraram Vila Franca do
Campo, era numeroso o grupo de escravos mouros que o capitão Rui
Gonçalves da Câmara e acompanhantes detinham, quando anos antes
haviam ido a socorrer a Tanger e Arzila.90 Idêntico foi o comportamento
dos madeirenses que participaram com assiduidade nestas campanhas. Tal-
vez, por isso mesmo, os mouriscos surgem com maior incidência no Fun-
chal e Ribeira Brava, áreas em que os principais vizinhos mais se distin-
guiram nas guerras marroquinas. Eles situam-se, quase que exclusivamente,
no século XVI, se exceptuarmos um caso isolado do Funchal da década de
1631 a 1640. Poder-se-á entender a situação como corolário das medidas
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restritivas à posse de escravos mouros, estabelecidas pela coroa a partir
1597?91

Também os açozianos estiveram empenhados na defesa das praças
africanas, resultando disso algumas presas que depois eram ostentadas no
regresso como escravos.92 Gaspar Frutuoso testemunha-os relacionando-os
com uma fome que houve em 1521 na costa marroquina.93 E foram estes
mesmos mouros chefiados por Badaíl que protagonizaram uma revolta.94

O negro da Guiné

O comprometimento dos madeirenses com as viagens de exploração e
comércio ao longo da costa africana, e a importância do porto do Funchal
no traçado das rotas, definiram para a ilha uma posição preferencial no
comércio dos escravos negros da Guiné. Deste modo não seria difícil de
afirmar, embora nos faltem dados, que os primeiros negros da costa
ocidental africana chegaram à Madeira muito antes de serem alvo da
curiosidade das gentes de Lagos e Lisboa.

A situação da Madeira e dos madeirenses nas navegações supracitadas,
a par da extrema carência de mão-de-obra para o arroteamento das diversas
clareiras abertas na ilha pelos primeiros povoadores, geraram, inevitavel-
mente, o desvio da rota do comércio de escravos, surgindo o Funchal, em
meados do século XV, como um dos principais mercados receptores. E
nenhum outro local o escravo era tão importante como na Madeira.

Há vários indícios de que o comércio de escravos era activo e de que a
Madeira era uma placa giratória para esse negócio com a Europa. Em 1492
a coroa isentava os madeirenses do pagamento da dizima dos escravos que
trouxessem a Lisboa.95 Esta situação, resultante da petição de Fernando Pó,
revela que havia já na ilha um grupo numeroso de escravos e que muitos
deles eram daí levados para o reino.

É pouca a informação disponível mas o suficiente para revelar a
importância que assumiu na Madeira o comércio com o litoral africano,
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onde os escravos deveriam preencher uma posição dominante. Todavia ela
impede-nos de avaliar com segurança o nível deste movimento e a impor-
tância que os mesmos escravos assumiram, no século XV, na sociedade
madeirense. A insistente referência, na documentação da época, aos negros,
obviamente desta área, poderá ser o testemunho da sua importância. Em
1466 os moradores representavam ao infante contra a redízima lançada
sobre os moços de soldada que condicionava a presença em favor dos
negros escravos, situação em que temiam “vir algum perigo”.96 Passados
vinte e três anos o capitão do Funchal representara ao duque o perigo em
que estava a ilha, por os vizinhos saírem para Lisboa ou para o litoral
africano, “por bem dos muytos negros que hai ha”.97 A par disso, já em
1474, a infanta D. Beatriz, em carta aos capitães do Funchal e Machico,
estabelecera medidas limitativas dos escravos e forros quanto à posse de
casa, para impedir os roubos que vinham sucedendo.98

A primeira referência ao envio de um escravo de Cabo Verde para a
Madeira surge apenas em 1557 no testamento de Isabel de Sousa, onde diz
ter entregue dez cruzados e sete ou oito bocetas de marmelada a Diogo
Rodrigues para lhe trazer um escravo de Cabo Verde.99 Em 1587 um
Lorenzo Pita de Gran Canaria surge em Cabo Verde a compra a troco de
vinho. Manuel Lobo Cabrera aponta, a este propósito, que os portugueses
tinham uma participação activa no trato das Canárias com a Guiné.100

Certamente que o documento mais importante sobre a intervenção dos
madeirenses no comércio de escravos da Costa da Guiné, é o testamento do
madeirense Francisco Dias, feito em 22 de Outubro de 1599 na Ribeira
Grande (ilha de Santiago–Cabo Verde).101 Os encargos e dívidas teste-
munham que ele foi um importante interlocutor do tráfico negreiro na
ilha. Ele mostra-se bem relacionado com o comércio de escravos no interior
dos Rios da Guiné, com mercadores de Sevilha e com o mercado negreiro
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das ilhas de S. Domingos e Honduras. A sua morte veio quebrar esta cadeia
de negócio e ao mesmo tempo revelar-nos, através do testamento, que este
era um negócio rentável. Daí se conclui por uma importante fortuna, sub-
dividida por encargos pios aos sobrinhos e cunhados, aos três escravos.102

Francisco Dias, com morada fixa na Ribeira Grande, intervinha no trato de
escravos nos Rios da Guiné por meio do escravo António: aí no Rio Grande
mantinha contactos com Diogo Fernandez. As referências a dívidas de
alguns madeirenses poderão ser o indicativo do envio de escravos para a
Madeira, que poderá ter sido o começo do seu negócio. No testamento
anotam-se dívidas a João Gonçalves, Jerónimo Mendes, Francisco Afonso,
António Gonçalves e Francisco Fernandes, todos vizinhos da Madeira.

A prova da existência deste activo comércio de escravos entre a Madeira
e Cabo Verde temo-la em 1562 e 1567.103 Nesta década as dificuldades sen-
tidas na cultura do açúcar levaram os lavradores a solicitarem junto da
coroa, facilidades para o provimento de escravos na Guiné, com o envio de
uma embarcação para tal efeito. O rei acedeu a esta legítima aspiração dos
lavradores madeirenses e ordenou que, após o terminus do contrato de
arrendamento com António Gonçalves e Duarte Leão, isto é em 1562,
aqueles pudessem enviar anualmente uma embarcação a buscar escravos.
Em 1567 foi necessário regulamentar, de novo, o privilégio atribuído aos
madeirenses, sendo-lhes concedido o direito de importar anualmente, por
um período de cinco anos, de Cabo Verde e dos Rios de Guiné, cento e
cinquenta peças de escravos, dos quais cem ficariam no Funchal e cinquenta
na Calheta.

Para os Açores a presença de negros é muito menor. Mesmo assim os
cronistas, como Gaspar Frutuoso, referem a presença destes escravos nas
diversas ilhas. Muitos acompanharam os primeiros colonos, sendo trazidos
do reino. É o caso de Fernão Camelo Pereira, natural de Castelo Branco,
que não hesitou em acompanhar Rui Gonçalves da Câmara no povoamento
da ilha de S. Miguel, trazendo “cavalos e escravos”.104 Outros mais vieram
directamente da Costa da Guiné, faltando um texto que testemunhe a
importância que assumiram na sociedade açoriana.105
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3. A emigração insular

A elevada mobilidade social é uma característica da sociedade insular. O
fenómeno da ocupação atlântica lançou as bases da sociedade e a emigração
ramificou-a e projectou-a além Atlântico. As ilhas foram assim, num
primeiro momento, pólos de atracção, passando depois a actuar como áreas
centrífugas. A novidade aliada à forma como se processou o povoamento,
activaram o primeiro movimento. A desilusão, as escassas e limitadas
possibilidades económicas e a cobiça por novas e prometedoras terras, o
segundo surto.

Primeiro foi a Madeira, depois as ilhas próximas dos Açores e das
Canárias e, finalmente, os novos continentes ou ilhas. Desiludido com a ilha
o madeirense procurou melhor fortuna nos Açores ou nas Canárias, e
depositou, depois, na costa africana as prometedoras esperanças comerciais.
Neste grupo incluem-se principalmente os filhos-segundos desapossados da
terra pelo sistema sucessório. É disso exemplo Rui Gonçalves da Câmara,
filho do capitão do donatário no Funchal, que preferiu ser capitão da ilha
distante de S. Miguel a manter-se como mais um mero proprietário na
Ponta do Sol. Com ele surgiram outros que deram o arranque decisivo ao
povoamento desta ilha. Deste modo a Madeira evidencia-se também no
século quinze como um centro de divergência de gentes no novo mundo.

A elevada mobilidade do ilhéu levou os monarcas a definirem uma
política de restrições no movimento emigratório em favor da fixação do
colono à terra, como forma de se evitar o despovoamento das áreas já ocu-
padas. Mas o apelo das riquezas fáceis, do resgate africano ou da agricultura
americana eram mais convincentes, tendo a seu favor a disponibilidade dos
veleiros que escalavam com assiduidade os portos insulares. A emigração era
inevitável.

A Madeira desfrutava no século XV, a exemplo das Canárias, de uma
posição privilegiada perante a costa e ilhas africanas. Deste modo ela
afirmou-se por muito tempo como um importante centro emigratório para
os arquipélagos vizinhos ou longínquos continentes. Para isso contribuiu o
facto de estar associada ao madeirense uma cultura que foi a principal
aposta das arroteias do Atlântico, isto é, a cana sacarina.

Os madeirenses aparecem nas Canárias, Açores, S. Tomé e Brasil a dar
o seu contributo para que no solo virgem brotem os canaviais, apareçam
os canais de rega ou de serviço aos engenhos, a que também foram seus
obreiros nos avanços tecnológicos. A crise da produção açucareira madei-
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rense, gerada pela concorrência do açúcar das áreas que os seus habitantes
contribuíram para criar, empurrou-nos para destinos distantes.

Nesta diáspora atlântica, iniciada na Madeira, é de referenciar o caso da
emigração inter-insular dos arquipélagos do Mediterrâneo Atlântico. As
ilhas, pela proximidade e forma similar de vida, aliadas às necessidades
crescentes de contactos comerciais, exerceram também uma forte atracção
entre si. Madeirenses, açorianos e canários não ignoravam a condição de
insulares e, por isso mesmo, sentiram necessidade do estreitamento destes
contactos.

A Madeira, mais uma vez, pela posição charneira entre os Açores e as
Canárias e da anterioridade no povoamento, foi, desde meados do século
XV, um importante viveiro fornecedor de colonos para estes arquipélagos
e elo de ligação entre eles. A ilha funcionou mais como pólo de emigração
para as ilhas do que como área receptora de imigrantes. Se exceptuarmos
o caso dos escravos guanches e a inicial vinda de alguns dos conquistadores
de Lanzarote, podemos afirmar que o fenómeno é quase nulo, não obstante
no século dezasseis os açorianos surgirem com alguma evidência no
Funchal. Note-se, ainda, a presença de uma comunidade de açorianos nas
ilhas Canárias, principalmente nas ilhas de Gran Canaria, Tenerife e
Lanzarote, dedicados à cultura dos cereais, vinha, cana sacarina e pastel.
Mas açorianos e canarianos, bem posicionados no traçado das rotas
oceânicas, voltaram a sua atenção para o promissor novo mundo.

A Madeira e as Canárias

Um dos aspectos reveladores das conexões madeirenses e açorianas foi o
relacionamento com as Canárias. Para Perez Vidal a presença portuguesa
no arquipélago resultou da sua intervenção em dois momentos decisivos:
um primeiro, demarcado pelas acções da coroa e do infante D. Henrique,
nos séculos XIV e XV que terá o seu epílogo em 1497 com o tratado de
Alcáçovas; o segundo, de iniciativa particular, abrangendo os séculos XVI
e XVIII, em que os impulsos individuais se sobrepöem à iniciativa oficial.106

Este último foi o momento de expressão plena da presença lusíada e do seu
paulatino definhar em face da Restauração da monarquia portuguesa e da
guerra de fronteiras mantida até 1665.
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A questão ou disputa pela posse das ilhas Canárias foi o prelúdio de
novos confrontos com o objectivo de monopólio das navegações atlânticas.
O inicial afrontamento foi entre Portugal e Castela, tendo como palco as
ilhas Canárias. Esta disputa começou em meados do século catorze mas só
na centúria seguinte por iniciativa do infante D. Henrique teve a sua maior
expressão.

A expedição de Jean de Betencourt em 1402 marca o início da conquista
das Canárias enquanto a sua subordinação à soberania da coroa castelhana
e o reconhecimento em 1421 pelo papado desta nova situação fez reacender
a polémica do século XIV. Ao infante português restavam apenas duas
possibilidades: a solução diplomática, fazendo valer os seus direitos junto do
papado e o recurso a uma intervenção bélica, legitimada pelo espírito de
cruzada que a ela se pretendia associar. Desta última situação resultaram
as expedições de D. Fernando de Castro (1424 e 1440) e de António
Gonçalves da Câmara (1427). Mas em todas as frentes as conquistas foram
efémeras e de pouco valeu, por exemplo, a compra em 1446 da ilha de
Lanzarote a Maciot de Bettencourt, por 20.000 reais brancos ao ano e
regalias na ilha da Madeira. Disso apenas resultou a ramificação desta
importante família à Madeira e,depois, aos Açores. O litígio encerra-se em
1480 com a assinatura de um tratado em Toledo. Desde então a coroa
portuguesa abandona a reivindicação pela posse com garantias de que a
burguesia andaluza não se intrometerá no trato da Guiné.

A conjuntura das ilhas e do relacionamento das coroas peninsulares
acompanhou desde o início as conexões canário-madeirenses. No no século
XV a vinculação da Madeira a Lanzarote filia-se na célebre na disputa das
coroas peninsulares pela posse das Canárias. Em finais do século seguinte
a sua reafirmação e alargamento a todo o arquipélago canário foram
resultado da ocupação da ilha em 1582 por D. Agustin Herrera, acto que
materializou na Madeira a união das duas coroas peninsulares.107 Entretanto
nos Açores tivemos desde 1582 a presença de importantes contingentes
militares espanhóis, mas sendo reduzida a presença de canários. Todavia o
efeito social dos dois fenómenos em ambos os arquipélagos foi diverso. O
primeiro permitiu a afirmação madeirense em Lanzarote, enquanto o
segundo, para além do natural reforço da realidade condicionou a presença
canária no Funchal, que nunca foi muito significativa. Talvez o momento
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de maior intervenção seja o do século XV com a presença dos aborígenes
canários, como escravos, ao serviço da pastorícia e safra do açúcar.108 Se à
componente política se deverá conceder o mérito de abertura e incentivo
das conexões humanas, ao económico ficou a missão de reforçar e
sedimentar este relacionamento. Desta forma os contactos comerciais
surgem em simultâneo como consequência e causa das migrações humanas.
Todavia tal intercâmbio só adquiriu a plenitude no século XVI, incidindo
preferencialmente no comércio de cereais dos mercados de Tenerife,
Fuerteventura e Lanzarote.

A proximidade da Madeira ao arquipélago canário e o rápido surto do
povoamento e valorização sócio-económica do solo orientaram as atenções
do madeirense para esta promissora terra. Assim, decorridos apenas vinte
e seis anos após a ocupação do solo madeirense, embrenharam-se na contro-
versa disputa pela posse das Canárias ao serviço do infante, em 1446 e 1451.

A presença madeirense na empresa canária conduziu a uma maior
aproximação dos dois arquipélagos ao mesmo tempo que influenciou o
traçado de vias de contacto e comércio entre os dois arquipélagos. Pela
Madeira tivemos, primeiro, o saque fácil de mão-de-obra escrava para a safra
do açúcar e, depois, o recurso ao cereal e à carne, necessários à dieta
alimentar do madeirense. Pelas Canárias foi o recurso à Madeira com o
porto de abrigo das gentes molestadas com a conturbada situação que aí se
viveu no século XV. Em 1476 com a conquista levada a cabo por Diogo de
Herrera, muitos dos descontentes com a nova ordem emigraram para a
Madeira ou Castela. De entre eles podemos referenciar Pedro e Juam Aday,
Juan de Barros, Francisco Garcia, Bartolomé Heveto e Juan Bernal.

Esta corrente migratória resultante do descontentamento gerado em face
da conquista e ocupação do arquipélago canário iniciara-se já por volta de
meados do século XV, sendo seu arauto Maciot de Bettencourt. O sobrinho
do primeiro conquistador das Canárias, amargurado com o evoluir do
processo e em litígio com os interesses da burguesia de Sevilha, cedeu o
direito do senhorio de Lanzarote ao infante D. Henrique mediante avultada
soma de dinheiro, de fazendas e regalias na Madeira. Iniciava-se assim uma
nova vida para esta família de origem normanda que das Canárias passa à
Madeira e aos Açores, relacionando-se aí com a principal nobreza da terra,
o que lhe valeu uma lugar de relevo nas sociedades madeirense e micae-
lense do século XV.
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Acompanharam o desterro de Maciot de Bettencourt a sua filha Maria
e os sobrinhos e netos Henrique e Gaspar. Todos eles conseguiram uma
posição de prestígio e avultadas fazendas mercê do relacionamento matri-
monial com as principais famílias da Madeira. D. Maria Bettencourt, por
exemplo, casou com Rui Gonçalves da Câmara, filho-segundo do capitão do
donatário do Funchal e futuro capitão do donatário da ilha de S. Miguel.

A compra em 1474 por Rui Gonçalves da Câmara da capitania da ilha
de S. Miguel implicou a ramificação da família aos Açores. Com D. Maria
Bettencourt seguiu para Vila Franca o seu sobrinho Gaspar, que mais tarde
viria a encabeçar o morgadio da tia em S. Miguel, avaliado em 2.000
cruzados. Os filhos, Henrique e João evidenciaram-se na época pelos serviços
prestados à coroa, tendo recebido em troca muitos benefícios. Henrique de
Bettencourt preferiu o sossego das terras da Band’Além, na Ribeira Brava,
onde viveu em riquíssimos aposentos. Aí instituiu um morgado e participou
activamente na vida municipal e nas campanhas africanas. Os descendentes
destacaram-se na vida local e nas diversas campanhas militares em África,
Índia e Brasil.

Se a primeira vaga migratória traçou o rumo e destino madeirense, a
expedição pacificadora de D. Agustin Herrera, conde de Lanzarote, em 1582,
sedimentou e estreitou os contactos entre a Madeira e Lanzarote.109 O
próprio conde de Lanzarote, na curta estadia na ilha, foi um dos arautos
deste relacionamento, pois ligou-se aos Acciaiolis, importante casa de mer-
cadores e terratenentes florentinos, fixada na ilha desde 1515. As hostes
seguiram-lhe o exemplo, tendo muitos dos trezentos homens do presídio
criado família na ilha. No período de 1580 a 1600 os espanhóis surgem em
primeiro lugar na imigração madeirense.110

O descerco em 1640 trouxe consigo consequências funestas para tal
relacionamento. Assim os madeirenses residentes em Lanzarote foram alvo
de represálias, sendo de referir o confisco dos bens do filho varão de Simão
Acciaioli que casara com a filha do Conde de Lanzarote.

O impacto lusíada nas Canárias surgiu muito cedo tendo a Madeira
como um dos principais eixos do movimento. A presença alargou-se às ilhas
de La Palma, Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria. Os portugueses assu-
miram um lugar de relevo, situando-se entre os principais obreiros da
valorização económica das ilhas. Eles foram exímios agricultores, pescadores,
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pedreiros, sapateiros, mareantes, deixando marcas indeléveis da portugali-
dade na sociedade canária.111

A tradição bélica e aventureira de alguns madeirenses levou-os a
participar activamente nas campanhas de conquista de Tenerife, recebendo
por isso, como recompensa, inúmeras dadas de terra. Daí resultou a forte
presença lusíada na ilha, onde em algumas localidades, como Icode e Daute,
surgem como o grupo maioritário. Aliás Granadilla foi fundada por
Gonzalo Gonzalez Zarco filho de João Gonçalves Zarco, capitão do dona-
tário do Funchal. A prova mais evidente da importância da comunidade
lusíada na ilha está documentada nos “acuerdos del cabildo de Tenerife”
onde foram sempre referenciados em segundo lugar. O mesmo se poderá
dizer para a ilha de La Palma onde os portugueses marcaram bem forte a
sua presença, tendo a testemunha-lo a existência de alguns registos paro-
quiais feitos em português. Entretanto em Lanzarote o forte impacto
madeirense está comprovado pelas inúmeras referências da documentação
e pelo testemunho de Vieira y Clavijo de que a Madeira era familiar para
os lanzarotenhos que era aí conhecida como a “ilha”.112

A acentuada participação lusíada no arquipélago foi resultado das
possibilidades económicas que o mesmo oferecia e as necessidades em mão-
de-obra e da possibilidade de penetração no comércio com a costa africana
e depois com o novo continente americano. Assim, num primeiro
momento, fomos confrontados com um numeroso grupo de aventureiros
dos quais se recrutaram os oficiais mecânicos e agricultores e só depois
surgiram os agentes de comércio e transporte, todos eles com uma acção
decisiva na economia do arquipélago nos séculos XV e XVII.

É fácil testemunhar a assiduidade dos contactos mas difícil se torna
avaliar a dimensão assumida pela presença portuguesa neste arquipélago,
quanto à sua origem geográfica. Nos diversos actos notariais, que compul-
sámos, ignora-se, muitas vezes, a origem geográfica dos intervenientes portu-
gueses. O facto de muitos surgirem em diversos actos relacionados com
outros da Madeira ou outorgando poderes para a cobrança de dívidas e
administração das heranças leva-nos a suspeitar a sua origem madeirense.

Uma vez que os contactos entre a Madeira e as Canárias foram mais
frequentes é natural a presença de uma importante comunidade madeirense
nesse arquipélago, com principal relevo para as ilhas de Lanzarote, Tenerife
e Gran Canária. Aí foram agentes destacados co comércio e transporte entre
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os dois arquipélagos ou artífices, nomeadamente sapateiros. Os açorianos,
maioritariamente das ilhas Terceira e S. Miguel, surgem em menor número
e preferentemente ligados à faina agrícola.

A classe mercantil de origem madeirense nas Canárias segue um rumo
peculiar. Eles ao contrário dos flamengos e italianos não se avizinham de
imediato, mantendo o estatuto de estantes. A necessidade de fixação é
quase sempre o corolário do progresso das suas operações comerciais e dos
investimentos fundiários.

As mudanças operadas na conjuntura política a partir dos aconteci-
mentos do ano de 1640 condicionaram a presença do madeirense. Ele que
até então usufruía de um estatuto preferencial na sociedade e economia
lanzarotenha, por exemplo, desaparece paulatinamente do palco de acção.
E, facto insólito, os poucos que conseguimos rastrear na documentação pro-
curam ignorar ou apagar a sua origem, surgindo apenas como vizinhos sem
outra referência.

Esta situação coincide com o fim do relacionamento comercial incidindo
sobre os cereais de Canárias pois a partir de 1641 deixou de aparecer no
Funchal, sendo substituído pelo açoriano ou por novos mercados como a
Berberia e América do Norte. Será ela resultado da crise da cultura
cerealífera canária ou fruto da ambiência de mútua represália peninsular?
Note-se, ainda que a partir de então surgiram novos e mais promissores des-
tinos para a emigração, como o Brasil, que terão motivado esta mudança.

A comunidade portuguesa em Canárias propiciou inúmeras influências,
hoje ainda visíveis nas aportações linguísticas e etnográficas. Neste caso é
evidente os portuguesismos na nomenclatura dos ofícios, utensílios e
produtos a que estiveram ligados: açúcar, vinho, pesca, construção civil e
fabrico de calçado.113 No inverso também temos alguns testemunhos da
presença dos aborígenes de Canárias na Madeira e Açores. A sua presença
como escravos ou os assíduos contactos entre as ilhas favoreceram estas
aportações. Na ilha de S. Miguel, não obstante estarem testemunhados
apenas dois guanches—um pastor e outro mestre de engenho—a sua
presença deixou rastro na toponímia com o pico e lagoa do canário. Na
Madeira para além disso persistem vestígios da sua presença na construção
de furnas para habitação (Ribeira Brava) e culto religioso (S. Roque do
Faial) e no Porto Santo o uso generalizado do gofio.
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Madeira e Açores

O movimento emigratório entre a Madeira e os Açores é posterior e teve
início em 1474 com Rui Gonçalves da Câmara, que a partir desta data foi
capitão da ilha de S. Miguel. Não obstante estar referenciada em época
anterior a estância de Diogo de Teive na ilha Terceira como companheiro
de Jácome de Bruges, que em 1452 teria descoberto as ilhas das Flores e
Corvo, o certo é que só a partir da década de setenta se generaliza esse
movimento, na ilha Terceira como companheiro de Jácome de Bruges, que
em 1452 teria descoberto as ilhas das Flores e Corvo, o certo é que só a
partir da década de setenta se generaliza esse movimento, que conduziu às
ilhas de S. Miguel, Terceira Santa Maria e Pico muitos filhos segundos da
aristocracia madeirense.114 Aliás, a carta da infanta D. Beatriz, autorizando
a venda da capitania refere que “a dita ilha des o começo da sua povoação até
o prezente he muy mall aproveitada e pouco povoada”.115

Na Madeira havia-se esgotado a possibilidade de livre aquisição de terras,
coisa que nos Açores era facilitado. Note-se, ainda ,que o incentivo de
culturas, como a cana sacarina e a vinha, estão também ligados os
madeirenses. Daqui resulta uma forte presença madeirense nas ilhas de
Santa Maria, São Miguel, Terceira, S. Jorge, Graciosa, Faial e Flores.116

O movimento inverso foi pouco frequente e só teve lugar a partir de
princípios do século XVI. Para isso deverá ter contribuído a assiduidade dos
contactos entre os dois arquipélagos provocada pelo comércio de cereais e,
ainda, o temor das crises sísmicas que asilaram as ilhas açorianas, com
especial relevo para as de 1522 e 1563.117

Os Açores e as Canárias

Os contactos entre as ilhas dos dois arquipélagos não assumiram a dimensão
das situações supracitadas. Aqui as migrações são mais evidentes no sentido
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Açores-Canárias. Os emigrantes açorianos, oriundos na sua maioria da
Terceira e S. Miguel, fixam-se nas ilhas de Gran Canaria, Lanzarote e
Tenerife. Nesta última ilha estão associados à introdução do pastel.118

As Ilhas da Guiné

As ligações dos arquipélagos da Madeira e Açores com os dois da costa e
golfo da Guiné não foram frequentes, sendo a primeira motivação a busca
de escravos negros. Neste contexto a abordagem feita pelas gentes insulares
é quase sempre sazonal, o tempo suficiente para as operações comerciais.
Todavia encontramos em S. Tomé e Santiago referências à presença de
madeirenses e açorianos avizinhados. Esta presença é resultado da ida de
técnicos ligados à cultura do açúcar e, depois, de comerciantes interessados
no comércio de escravos para a Madeira ou para as Antilhas, como sucedeu
no século XVII. Um caso exemplificativo disso é Francisco Dias.119 Ele fixou-
se na Ribeira Grande, donde coordenava uma rede de negócios que ligava
os Rios da Guiné aos Açores, Madeira e Antilhas de Castela.

Em Cabo Verde e S. Tomé os movimentos migratórios foram definidos
por outros impulsos, estando-se perante uma imposição das contingências
da economia atlântica. A necessidade de mão-de-obra escrava, do outro lado
do Atlântico, conduziu à saída forçada dos africanos, tendo em Cabo Verde
e S. Tomé dois eixos importantes do movimento a partir do século
dezasseis. Tal conjuntura levou à vinculação extrema das ilhas ao litoral
africano com o reforço das conexões económicas e humanas.

No grupo, que divergia a partir de Santiago, evidenciam-se os lançados
ou tangomaos, que foram um dos suportes mais importantes do comércio
ilegal de escravos. Eles eram na sua maioria africanos “ladinizados” que aí
se aventuravam ao serviço dos mercadores caboverdeanos.

Das ilhas ao litoral

Os fenómenos emigratórios açoriano e madeirense ultrapassaram as
barreiras do mundo insular e projectaram-se além fronteiras no Brasil e no
Oriente. Num e noutro espaço os insulares foram importantes como
povoadores, guerreiros e descobridores. Para muitos filhos-segundos esta foi
a única alternativa que a sociedade lhes possibilitava no acesso a comendas,
títulos e cargos: primeiro a defesa das praças africanas a atrair a atenção dos
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bravos cavaleiros, depois as prometedoras terras orientais e, finalmente, o
Brasil.

No caso madeirense existiu uma relação permanente, desde o século
quinze, com as praças marroquinas, sendo eles que acudiam com o cereal
e mais mantimentos para as guarnições das praças, os homens para as
defender, o dinheiro e materiais de construção para as fortalezas. Muitos aí
morreram na defesa das possessões e outros que adquiriram títulos e
honras. As praças eram um local de “diversão” para a cavalaria madeirense,
nomeadamente para os filhos-segundos, sedentos de aventura e benefícios.120

Por outro lado alguns madeirenses usufruíram de cargos governativos,
sendo exemplo disso o caso de António de Freitas, provido em 1508 no de
comendador de Safim, Fernão Gomes de Castro, em 1610 nomeado capitão
de Tanger. Talvez, por isso mesmo, foi com desagrado que os madeirense
encararam a política de abandono de muitas das praças por D. João III e
aderiram em força à campanha africana de D. Sebastião.

Madeirenses e açorianos tiveram um papel importante na conquista e
defesa das feitorias do oceano Indico. Pelo lado madeirense evidenciaram-se
João Rodrigues de Noronha como comandante de Ormuz (1521), Jordão de
Freitas, capitão de Maluco (1533), António de Abreu, capitão de Malaca
(1522) e Tristão Vaz da Veiga. Este último embarcou em 1552, com apenas
16 anos, para a Índia, onde ficou notável pelos feitos.121

Em síntese os descobrimentos e a expansaão que se seguiu condicio-
naram um oprocesso de migração de populações que foram o veiculo de
europeização do espaço atlântico. O movimento cativou todos ecada qual
a seu modo usufruiu desta abertura a novos espaços de riqueza e trabalho
ardúo. Sem dúvida que um dos legados mais preciosos do processo
aconteceu com a miecegenização que acabou com a separação entre espaços
geográficos e geo-humanos. O Mundo estava em permanente movimento
e tinha nas ilhas alguns dos principais pilares. Ilhas que foram também
viveiros de gentes, técnicos eespecializados para a construção do espaço
económico atlântico.


