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Church property in 19th-century Azores and the liberal expropriation programme 

 

This comunication intends to reveal the scenario of conventual property in São Miguel (Azores) 

in the context of  the implementation of the 1832 law (n.º 25, from May 17th), written by 

Mouzinho da Silveira. Following its publication, thirty convents in the Azorean archipelago 

were closed and their properties were declared national estates. Certain conditions made it 

possible for early ninetheen century Azores, amidst a civil war, to become the basis of the major 

confiscation mesures (desamortização) that would occur during the 1830’s: decreasing devotion 

and spirituality of the Religious Orders in general; income concentration and excess taxation 

colected in name of the Church; and the development of liberal theories such as liberty, 

equality, security and property/ownership. The analysis of São Miguel’s conventual panorama, 

mainly the property rights, allows us to set a relation between previous laws and the liberal 

measures, thus revealing a different chart of land ownership than the one supposed by the liberal 

legislator in 1832. In fact, the liberal state inherited a series of enfiteuse relations that had to be 

respected by law inforcements, as it would happen afterwards throughout the nation. 

 

 

A propriedade eclesiástica nos Açores e o início da desamortização liberal 

 

Esta comunicação pretende traçar um quadro da propriedade conventual micaelense (Açores) à 

altura da aplicação do Decreto n.º 25, de 17 de maio de 1832, da autoria de Mouzinho da 

Silveira, que encerrou 30 casas religiosas nos Açores. Vários factores contribuíram para criar 

nos Açores, em plena guerra civil, uma conjuntura favorável para as grandes medidas 

desamortizadoras da década de 1830: o decréscimo da devoção e espiritualidade das ordens 

regulares e do clero em geral; a concentração de rendimentos e o excesso de impostos cobrados 

em nome da Igreja; e toda uma teoria liberal de defesa da liberdade, igualdade, segurança e 

propriedade. A análise da realidade conventual micaelense, nomeadamente do seu património 

imóvel, permite-nos traçar uma ponte entre as medidas do Antigo Regime e as do Liberalismo, 

revelando ainda uma realidade de posse da terra diferente daquela que o legislador de 1832 

pressupunha. Na verdade, o Estado herdou uma série de relações enfitêuticas, que tinham que 

ser respeitadas por força das normas legais em vigor, tal como aconteceria posteriormente a 

nível nacional. 

 


