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Introdução 
 
 
As migrações constituem um fenómeno marcante das relações internacionais, em 

geral, e uma realidade estrutural da História Comtemporânea de Portugal, em parti-
cular. Não é de estranhar, por isso que a temática/problemática da emigração seja 
recorrente no discurso político do Oitocentismo português.  

O discurso político da emigração, isto é, a posição defendida e assumida pelos 
diferentes órgãos de soberania e por outras entidades da administração pública, no 
terceiro quartel do século XIX, pode ser apreendida a quatro níveis: 

 o Governo, quer pela legislação produzida, quer pelas decisões e posições 
assumidas pelos seus membros; 

 o Parlamento através da Câmara dos Deputados e da Câmara dos Pares do 
Reino, quer pelas iniciativas legislativas tomadas, quer pelos inquéritos susci-
tados, quer ainda pelas posições tomadas pelos seus membros, sobretudo em 
torno das discussões relativas à emigração e ao recrutamento militar;  

 os governadores civis dos distritos, através dos relatórios que periodicamente 
produzem, uma vez que estes magistrados eram os que melhor conheciam a 
emigração desenvolvida na época, já que emitiam os passaportes necessários 
para os portugueses abandonarem o país e também porque acompanhavam 
regularmente a emigração que se desenvolvia nos respectivos distritos; 

 os cônsules instalados nos portos em que os emigrantes desembarcavam, neste 
caso, nos portos do Brasil, uma vez que ninguém melhor do que estes diploma-
tas podia conhecer as vicissitudes do transporte, a emigração clandestina, os 
contratos de prestação de serviço, o recrutamento dos emigrantes, etc. 

Tendo em consideração esta realidade, a presente comunicação tem por objectivo 
analisar o discurso parlamentar da emigração portuguesa para o Brasil entre 1855-1858, 
através dos Diários da Câmara dos Deputados, privilegiando os anos de 1855 e 
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1858, ou seja, os debates desenvolvidos em torno da Carta de Lei de 20 de Julho de 
1855, sobre a emigração clandestina, e do projecto de 16 de Junho de 1857, discutido 
a partir de Janeiro de 1858 e que se destinava a reorientar parte da emigração com 
destino ao Brasil para as colónias portuguesas, uma vez que a análise global de todo 
o discurso político parlamentar entre 1855 e 1876 irá ser o tema da dissertação de 
doutoramento que estou a preparar.  

Embora não tenhamos nesta comunicação a preocupação de analisar a legislação 
portuguesa relativamente à emigração para o Brasil neste período, importa desde já 
chamar a atenção para a legislação e iniciativas legislativas então tomadas. 

 
 

1. O debate parlamentar de 1855 
 
Em 1855 é publicada a lei de repressão da emigração clandestina, que foi discu-

tida na Câmara dos Deputados. Sublinhe-se desde já que esta iniciativa legislativa do 
Governo foi provocada pelos escândalos dos navios Incognito e Defensor, o primeiro 
saído de Caminha com destino ao Rio de Janeiro e o segundo saído do Porto para o 
Pará.  

No palhabote Incognito, que o mau tempo obrigou a arribar a Vigo, verificou-se 
um número de passageiros contratados muito superior ao permitido pela tonelagem 
do navio. A galera Defensor chegou ao Pará com 47 mortos dos emigrantes embarca-
dos, devidos aos maus tratos a que foram submetidos, a falta de condições de higiene, 
a fome e a sede.  

Estes dois casos, denunciados pela imprensa e sublinhados pelas intervenções de 
deputados, é que estiveram na origem da lei de 20 de Julho de 1855.  

Na sessão da Câmara dos Deputados, de 11 de Abril de 1855, o deputado Cunha 
Sotto Maior interpelou o Ministro do Reino quanto ao facto de ter saído de Caminha 
o navio Incognito, com 400 passageiros quando tinha lotação apenas para 60; que a 
maior parte dos passageiros não tinha passaportes, levando a que as autoridades de 
Vigo, onde aquele barco foi obrigado a arribar, fizessem desembarcar muitos indiví-
duos; e que não havia a bordo os mantimentos necessários para a alimentação dos 
passageiros. Segundo ele, o Governo não obrigava as autoridades competentes a 
cumprir as leis em vigor e não tomara quaisquer medidas quanto àquele caso. 

O Ministro do Reino responde que o Governo não ficou “impassível”, uma vez 
que os ministérios tinham já pedido às autoridades competentes que informassem tal 
facto, estando o Governo na “firme intenção de castigar com demissão” todas as 
autoridades que fossem coniventes com o abuso da lei. Segundo o ministro, o único 
culpado era o capitão do navio, que saíra de Caminha com a carga legal e que recebe-
ra ilegalmente, tanto nas praias portuguesas como espanholas, um grande número de 
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indivíduos. Em Vigo, as autoridades espanholas, em acordo com o cônsul português, 
tinham reclamado os cidadãos espanhóis que estavam a bordo e que pela maior parte 
eram desertores. O cônsul português em Vigo teria intimado o capitão do navio para 
não sair sem ordem do governo português. Mas o capitão fugira com o navio, tendo o 
governo português preparado um navio para o apresar, expedindo ainda ordem aos 
cônsules para promoverem a prisão do referido capitão onde quer que este aparecesse.  

O deputado Cunha Sotto Maior volta a intervir lamentando a impunidade daque-
les que se entregavam ao “tráfico da escravatura branca”, como acontecera com o 
capitão do patacho arrogante por idênticas razões, uma vez que o tivera preso na 
Ilha Terceira por 48 horas para logo o libertar. E o Governo não demitiu o cônsul de 
Pernambuco que teria sido conivente deste facto. 

O Ministro do Reino esclarece que as acusações feitas ao cônsul de Pernambuco 
não eram fundamentadas, parecendo tratar-se de um ataque pessoal apenas com o 
objectivo de o substituir por outro indivíduo. 

Na sessão de 5 de Maio do mesmo ano coube ao deputado Chamiço interpelar o 
Ministro da Marinha quanto ao patacho Incognito. O Ministro da Marinha responde 
que a sua determinação para actuar contra os negreiros e aqueles que num tráfico 
semelhante levavam a bordo dos navios colonos “mal acondicionados” era muito 
forte. Que o Governo tem feito tudo para castigar o capitão e o proprietário daquele 
navio, por levar a bordo mais de 200 pessoas, quando só tinha lotação para 70. 

O Ministro do Reino, por seu lado, esclarece a Câmara que ainda não dispõem 
das informações necessárias para castigar qualquer funcionário e para apurar se de 
Caminha saíram apenas os passageiros que deviam embarcar de acordo com a 
arqueação do navio. 

Neste contexto, o Governo apresentou uma proposta de lei à Câmara dos Depu-
tados destinada a reprimir a emigração clandestina, a qual examinada pela comissão 
de legislação daquela Câmara apresentou a 9 de Julho de 1955 um projecto lei que, 
com leves alterações acordadas aliás com o Governo, esteve na origem da Lei de 20 
de Julho de 1855. Este projecto lei foi discutido na Câmara dos Deputados na sessão 
de 11 de Julho de 1855. Intervieram no debate vários deputados, nomeadamente 
Lousada, Morais de Carvalho, Cunha Sotto Maior, Soares de Albergaria, Silvestre 
Ribeiro, Martens Ferrão, Santos Monteiro e Justino de Freitas. 

O deputado Lousada lembrou que os portugueses transportados para o Brasil 
como colonos celebravam um contrato com o capitão do navio, não levando assim 
passaporte; e por isso sugere que no projecto lei sempre que se fale de passageiros se 
acrescente “colonos”. Morais de Carvalho ressalva a possibilidade de se admitirem 
náufragos a bordo sem os capitães incorrerem em multas. 

Cunha Sotto Maior propõe que se incluam no projecto lei, além de multas, castigos 
corporais. Soares de Albergaria defende que sejam obrigados os agentes consulares a 
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enviarem participações às autoridades competentes com a indicação do número de 
passageiros e colonos transportados, assim como as ocorrências que tivessem lugar 
nas viagens e outros documentos que servissem de base à acção criminal sempre que 
necessário. 

Silvestre Ribeiro corrobora tal posição e lembra que já defendia estas participa-
ções consulares no projecto que apresentara sobre a emigração. E lembra que, em 
virtude dos contratos que os “miseráveis” colonos faziam em Portugal, alienavam 
por largo tempo a sua liberdade “numa vida de escravos”. 

Assim, num rápido entendimento entre a Câmara dos Deputados e o Governo, 
surgiu a Carta de Lei de 20 de Julho de 1855, sancionando o decreto das Cortes de 13 
de Julho do mesmo ano, o qual estabeleceu as “diferentes providências repressivas da 
emigração clandestina em navios mercantes, saídos dos portos do continente do Reino, 
ou das ilhas adjacentes para países estrangeiros”, a qual vai reforçar as medidas cons-
tantes do regulamento de 30 de Maio de 1825 e portaria de 19 de Agosto de 1942: 

 renovação da proibição de saída sem passaporte – pena de 400$000 réis  ao 
capitão do navio, já estabelecida aliás, no regulamento de 1825; 

 multa de dois contos de réis e prisão de seis a doze meses, com inibição de vol-
tar a comandar qualquer embarcação aos capitães que 
 recebessem passageiros a bordo em número superior ao permitido pela sua 

tonelagem 
 não mantivessem as condições higienicas próprias a saúde dos passageiros 
 tratassem “barbaramente” os passageiros ou colonos 
 responsabilização do pagamento de tais multas, para além dos capitães aos 

proprietários dos navios 
 fiança de quatro contos de réis prestada pelo proprietário ou capitão da embar-

cação aos navios que transportassem colonos como garantia de execução das 
obrigações desta lei; 

 inspeção e fiscalização de todas as embarcações que transportarem passageiros 
ou colonos, por parte das autoridades competentes, a fim de verificarem que os 
navios satisfazem todas as obrigações relativas às condições sanitárias e higié-
nicas, quantidade e qualidade de mantimentos, água e medicamentos;   

 obrigação dos navios com mais de 50 passageiros terem médico a bordo; 
 obrigação dos agentes consulares remeterem as participações do número de 

passageiros de colonos à Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e ao 
Governador Civil do Distrito a que pertencesse o porto de saída dos mesmos; 

 proibição aos mestres e arrais de barcos costeiros e de pesca de conduzirem 
quaisquer indivíduos após a visita de saúde das autoridades, sob pena de 
perderem as embarcações quando suas, ou o não sendo com prisão de três a 
doze meses; 
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 multa de 100$000 a 400$000 réis ou pena de prisão de um a dois anos (agra-
vados, no caso de coação, para 500$000 a 1 000$000 de réis ou prisão de dois 
a três anos) a todas as pessoas que seduzissem, concorressem ou levassem os 
indivíduos a emigração clandestina; 

 responsabilização e punição dos funcionários que não actuassem de acordo 
com esta lei; 

 nulidade dos contratos de locação de serviços de súbditos portugueses se neles 
não se declarasse o estabelecimento ou pessoa a quem os serviços tinham de 
ser prestados e sem que tivessem expressa a cláusula de não poderem ser cedi-
dos; os tabeliães que não cumprissem esta determinação seriam punidos com a 
suspensão e mesmo a perda do seu ofício. 

Das cláusulas de fiscalização e fiança referidas estavam isentos os navios a vapor 
das carreiras estabelecidas e a estabelecer com autorização do Governo. 

 
 

2. O debate parlamentar de 1857-1858 
 
Na sessão da Câmara dos Deputados de 11 de Janeiro de 1858 começou a discu-

tir-se o projecto n.º 211, de 16 de Junho de 1857, da Comissão do Ultramar, baseado 
numa proposta do Governo para a criação de um imposto de “colonização”. 

Segundo este, a emigração tomara “proporções” assustadoras. O Governo devia 
combater este “mal” sem contudo “atentar contra a liberdade”. Dificultar a emigração 
e atrair os trabalhadores para as nossas colónias eram os fins da proposta do Gover-
no. Por um lado, combatia-se a emigração tributando os indivíduos que a promo-
viam; e por outro lado beneficiavam-se as nossas colónias aplicando o produto do 
imposto ao transporte e estabelecimento dos portugueses que nas mesmas pretendiam 
instalar-se. A Comissão do Ultramar adoptara inteiramente a proposta do Governo, 
convertendo em projecto lei que era agora submetido à Câmara. 

O projecto lei defendia o seguinte: 

 pagamento de um imposto de 1 000$000 réis por cada tonelada da lotação de 
navio mercante, por todos os capitães ou mestres que admitissem a bordo dos 
seus navios colonos ou emigrantes portugueses para serem transportados com 
destino a países estrangeiros; considerava-se navio mercante aquele que se des-
tinava ao transporte de emigrantes ou colonos quando o número destes fosse 
superior a 30; 

 os colonos ou emigrantes só poderiam embarcar nos navios mercantes desde que 
munidos de passaporte individual – embora a mulher ou os filhos pudessem ser 
compreendidos nesse passporte; por cada indivíduo o capitão ou mestre do 
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navio pagaria a quantia de 3 000$000 réis, no acto da recepção dos passaportes 
por parte dos colonos; 

 o ofício de engajador de colonos só podia ser exercido por quem tirasse licença 
por seis meses, pagando o engajador por cada licença ou renovação 3 000$000 
réis; estas licenças seriam passadas nos governos civis dos distritos; 

 eram considerados aliciadores todos os indivíduos que sem licença de engaja-
dor perssuadissem as pessoas para emigrar, sendo por tal punidos em cada caso 
com a multa de 20 000$000 réis ou os correspondentes dias de prisão. Todos 
estes impostos teriam a denominação de “tributos de colonização”, aplicados 
unicamente ao transporte e estabelecimento dos colonos nas nossas possessões 
em África e Timor; 

 com este projecto lei procurava-se assim dissuadir os colonos dos contratos de 
locação e facilitar a sua saída para as nossas colónias, reconhecendo-se deste 
modo que a emigração era a resultante do desajustamento entre a oferta e a pro-
cura de trabalho, mas que não podia ser proibida pela Constituição Portuguesa. 

Intervieram na discussão vários deputados, nomeadamente Martens Ferrão, Lou-
sada, Reboredo, José Estevão e Afonso de Castro. 

O deputado Martens Ferrão concorda com o projecto, mas coloca dúvidas quanto 
ao imposto de 1 000$000 réis por cada tonelada de lotação do navio que irá recair 
sobre os engajados; e não concorda também com a legalização dos engajadores, uma 
vez que tal sistema ia dar “muito maus resultados”; finalmente considerava que mui-
to pouco benefício iria ser retirado da aplicação de tal imposto para a colonização das 
nossas possessões. 

Esta discussão continuou na sessão de 26 de Janeiro do mesmo ano, intervindo 
vários deputados. Lousada requere que se explique o que são colonos e o que são 
emigrantes (emigrados), e se os vapores mercantes ou paquetes transatlânticos são 
compreendidos na expressão “navios mercantes”, de forma a esclarecer-se o alcance, 
em tal matéria, da lei de 20 de Julho de 1855.  

Considerou ainda que a “escravatura branca” não se fazia no Brasil, mas era feita 
em Portugal, porque o problema residia nos contratos que se faziam no Reino ou em 
viagem com os capitães dos navios. Lembrava ainda que o patacho arrogante, “cuja 
história ocupou por tanto tempo esta Câmara, dando até lugar à remoção de um côn-
sul”, continuava a navegar para os Açores com outro nome, mas com o mesmo mes-
tre que cuja actuação indignou tanta gente. 

E que um outro patacho, o Constante saíra de Viana do Castelo a 23 de Fevereiro 
de 1857 com 49 passageiros, chegando ao Rio de Janeiro com 233.  

Era preciso encontrar outro método para o Governo encaminhar a nossa gente 
para as colónias.  
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O Ministro da Marinha esclarece que o projecto tinha como objectivo reprimir a 
emigração, mas a partir dela obter meios financeiros para levar para as nossas pos-
sessões os portugueses que saíam para outros países. Era preciso que uma parte da 
emigração que vai para o Brasil fosse para território português, de forma a que se 
pudesse tirar o devido proveito. 

O deputado Reboredo explica que colonos ou emigrados eram palavras indistin-
tamente empregadas e que, quanto aos vapores mercantes, era ideia da Comissão que 
deviam também ser abrangidos por esta lei. Sabendo que o ofício de engajador exis-
tia, procurava-se apenas com a fiscalização da lei reduzir o seu número. Concluía que 
não se devia votar o adiamento da discussão desta lei. 

José Estevão informou a Câmara dos contratos que se faziam com os colonos 
portugueses, os quais envergonhavam o Parlamento e o Governo, e apresenta o 
exemplo de um efectuado no Porto a 22 de Agosto de 1855, no Governo Civil, feito 
com o agente do Governo da província de São Paulo, no Império do Brasil para tra-
balhos nas estradas e mais obras públicas. E que à sombra de um contrato como este, 
os colonos assim engajados eram objecto de uma “especulação bárbara”, sendo trata-
dos como negros no Brasil, que esta emigração era “um suplemento à escravatura 
proibida”, e apresenta finalmente o exemplo da contabilidade de um colono portu-
guês no Brasil que necessitava de dois anos de trabalho para cobrir as despesas de 
passaporte, transporte no barco e de um pequeno adiantamento de verbas. Conclui 
dizendo que o parecer da Comissão do Ultramar deve voltar à mesma para ter em 
consideração as posições dos deputados. 

Outros deputados e o Ministro da Marinha declaram que concordam com tal pro-
posta. Martens Ferrão considera que a emigração nas condições em que está sendo 
feita (avilta) a nossa população e que os contratos de engajamento “são altamente 
imorais”, ofendendo “a nossa dignidade nacional”. Calcula que a emigração em 1857 
atingiu as 20 000 pessoas, tendo saído só da província do Minho 7 400 colonos 
“engajados publicamente”, além da emigração clandestina. A maior parte da emigra-
ção é feita entre menores. Os contratos de engajamento tais como são feitos “são 
nulos à face da Lei do nosso país”, uma vez que grande parte deles diz respeito a 
menores, e para isso no projecto que apresentara defendia que o Estado proibisse a 
emigração por engajamento a todos os menores de 20 anos. E manda para a mesa o 
seu projecto lei.  

O Ministro da Marinha referiu que a maior parte das disposições referidas pelos 
deputados pertenciam “a uma Lei geral de polícia sobre emigração”, mas que o projecto 
apresentado pelo Governo destinava-se apenas a “levantar fundos para promover a 
emigração para África”. 

Na sessão de 24 de Fevereiro da Câmara dos Deputados, a Comissão do Ultra-
mar apresenta uma nova redacção relativa ao parecer n.º 211, tendo em consideração 



Paula Barros 

216 

a legislação relativa à emigração e o projecto lei apresentado por Martens Ferrão, 
dando corpo a um novo projecto lei datado de 19 de Fevereiro de 1858. 

Na sessão de 26 de Março da Câmara dos Deputados, Martens Ferrão cita um 
jornal de Valença, A Razão, através do qual se verifica que se está promovendo a 
emigração de colonos para o Brasil em “larga escala e por meios proibidos pela Lei”, 
referindo ainda que está pronta uma “carregação de mais de 300 indivíduos para irem 
para o Brasil, entre eles muitos chefes de família com seus filhos”.  

Este foi também o último dia da legislatura iniciada em 2 de Janeiro de 1857, 
com ela caíndo portanto as iniciativas legislativas sobre emigração.  

A nova legislatura iniciou-se em 7 de Junho de 1858, não sendo assim objecto de 
análise pela nossa parte quanto ao discurso político parlamentar. 

 
 

Conclusão 
 
Apesar de os debates parlamentares sobre a emigração, entre 1855 e 1858, terem 

ganho alguma relevância, a verdade é que as medidas discutidas e aprovadas pelo 
Parlamento português, nestes anos, foram de iniciativa governamental, restando ape-
nas ao órgão legislativo a mera discussão das mesmas. 
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