
O labirinto da Partida: redes Migratórias clandestinas na região de Viseu (1870-1890) 

 

     Na segunda metade do Século XIX, a par de uma emigração direcionada nos limites da legalidade, produziu-se em Portugal um outro 

tipo de fluxo difícil de quantificar, mas não impossível de classificar.  

O ingresso nos labirintos da ilegalidade correspondia a uma necessidade de evasão daqueles que fugiam à alçada da justiça ou dos 

mancebos, que em idade de prestar serviço, procuravam escapar ao recrutamento militar. 

     Neste sentido, o presente artigo divide-se em três temáticas fundamentais para a concretização do nosso objetivo: a questão da fuga 

ao recrutamento militar nas margens da ilegalidade; a forma como o poder local lidou com o tema e as sucessivas batalhas travadas 

contra a emigração clandestina no distrito de Viseu; e por fim narraremos a história do engajador “Mata-Gatos”, que permitirá perceber 

na primeira pessoa como funcionavam as redes responsáveis pela organização ilegal da saída de emigrantes. 

Fonte: susana chalante. 
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     Todas as informações aqui citadas, são baseadas em documentação existente nos fundos notariais e 

judiciais do Arquivo Distrital de Viseu e por informações prestadas pelo seu bisneto João do Isac, morador na 

quinta dos Doria, lugar do Corgo, Custilhão, concelho de Castro Daire.  

Manuel Ferreira Cesar Doria, nasceu no Custilhão, no ano de 1833 e casou em 20 de agosto de 1865 com 

Josefa Conceição Ferreira de Almeida, natural de Farejinhas. 

    

   Grande proprietário de terras, tinha como atividade principal o agenciamento de emigração clandestina, 

também conhecido como engajador de emigrantes.  

Desta atividade, resultava numa outra; o empréstimo de dinheiro a juros, com altas taxas, recebendo como 

garantia os bens imóveis desses emigrantes. O resultado destes conflitos mal resolvidos estão espelhados 

em baixo. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Neste jornal datado de 1896, na página 3, existe um artigo referente a atividade de engajador, exercida por 

Manuel Ferreira Cesar Doria, onde ele mais dois “sócios” são perseguidos pelas forças policiais. 


