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Appropriating the soil and drawing the territory in the Atlantic islands  

 

This panel intends to debate the topics of soil appropriation and of territory drawing in the 

Portuguese Atlantic spaces, focusing on the Azores, Madeira and Cape Verde archipelagos, 

which will be addressed by all gathered papers. The insular territories of the Atlantic Ocean 

provide a particularly interesting subject, given their recent and relatively simple process of 

humanisation, since they were discovered still unpopulated. Seen by historiography as an 

important step to understand the whole Portuguese empire-building project, the Atlantic islands 

are like a micro-cosmos (in the words of Oliveira Marques) that to a large extent exemplifies, at 

a more apprehensible scale, the processes that took place in wider areas that were farther from 

the metropolitan homeland. This panel is particularly focussed on the the scholarship on the 

origin and evolution of territorial drawing in the various Portuguese Atlantic archipelagos, so as 

to determine differences and common features within that universe, understanding the particular 

or more general processes that upstream governed the soil appropriation and the formation of 

the property structure and downstream correspond to the material expression of what was built. 

With that in mind we accepted papers devoted not only to different insular geographies but also 

to different times, trying to understand the long-term processes that consolidated the practices 

and the action of those responsible for building the territory. We favour a methodological 

approach that turns away from focusing exclusively on written documents and sees the territory 

«as a document». We sustain a multidisciplinary examination that values the contribution of all 

the discursive approaches from the selected authors, whose past work systematically and solidly 

covers studies of insular and Atlantic history, archaeology, history of architecture, history of 

landscape and town-planning. 

 

Apropriação do Solo e Desenho do Território nas Ilhas Atlânticas: uma abordagem 

morfológica  

 
O painel proposto pretende trazer a debate o tema da apropriação do solo e desenho do território 

no espaço atlântico insular de ocupação portuguesa, focando-se nos arquipélagos dos Açores, da 

Madeira e de Cabo Verde, sobre os quais se debruça o conjunto de comunicações reunidas. Os 

territórios insulares do Atlântico constituem um objeto de estudo particularmente interessante, 

dado o seu recente e relativamente simples processo de humanização, descobertos que foram 

ainda despovoados. Reconhecidas pela historiografia como um importante passo para se 

compreender a construção do Império, as ilhas atlânticas funcionam como um micro-cosmos 

(nas palavras de Oliveira Marques) que em grande medida exemplifica, a uma escala melhor 

apreensível, os processos que tomaram lugar em áreas mais vastas e mais distantes da 

metrópole. A este painel interessa especialmente a possibilidade de colocar em confronto a 

historiografia produzida, acerca da génese e evolução do desenho do território nos diversos 

arquipélagos portugueses do Atlântico, de modo a estabelecer diferenças e pontos de contacto 

no interior desse universo, compreendendo os processos, particulares, ou mais gerais que, a 

montante comandaram a apropriação do solo e a formação da estrutura da propriedade, e a 

jusante se traduzem na expressão material do construído. Foi com esse objetivo que admitimos 

comunicações dedicadas não só a diferentes geografias insulares mas também a tempos 

diversificados, procurando compreender os processos de tempo longo em que se sedimentaram 

as práticas e a atuação dos agentes com responsabilidade sobre a construção do território. 

Metodologicamente privilegia-se uma abordagem que se desvia da atenção exclusiva ao 

documento escrito e considera igualmente o território «enquanto documento», buscando uma 

análise pluridisciplinar que valorize o contributo das diferentes abordagens discursivas dos 

autores selecionados, cujos percursos cobrem de forma sistemática e consolidada, estudos de 

história insular e atlântica, de arqueologia, de história da arquitetura, de história da paisagem, do 

urbanismo e da urbanística. 


