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Cartography of a property in the island of S. Miguel (Azores), 19th century: the Furnas of 

José do Canto 

 

The subject of this presentation is how to reconstruct cartographically a property from the mid-

19th century or, in the absence of a map of the property, what methodology should be used in 

order to identify the places and boundaries from a property, in this case, that of José do Canto 

(1820-1898) in Lagoa das Furnas. The goal is to show the process of cross research between 

cartography, literary sources and the examination in loco of the landscape, which allow us to 

recover the toponymic memory, a synthesis between documental examination and the 

morphological interpretation of the territory. The research gathered primary sources from the 

public and private archives of José do Canto, and it fits in the disciplinary field of History of 

Landscape and Territory. It seemed impossible to locate on a map the places that made up the 

property of José do Canto in Lagoa das Furnas and to draw its boundaries: the memory was lost 

in current names and 19th-century cartography did not register them. By using descriptions, 

expenditure receipts, measurements, instructions for stewards and other records, official 

cartography (combined with the cartography José do Canto drafted), and also by reading the 

landscape on site, I recovered and fixed the names on a map.  It is worth noting that the 1867 

landscape project for that same property, produced by Georges Aumont, matches the resulting 

mapping. Once the outline of the property is established, it is possible to appraise the intents of 

José do Canto when purchasing lands: shaping a recognisable geographical unity was his main 

criterion. 

 

 

Cartografia de uma propriedade na ilha de S. Miguel (Açores), século XIX: as furnas de José 

do Canto 

 

Esta comunicação trata de como reconstituir cartograficamente uma propriedade de meados do 

século XIX, ou, na ausência de um mapa de propriedade, a que metodologias recorrer para 

identificar os lugares e limites de uma propriedade, no caso a apresentar, de José do Canto 

(1820-1898) na Lagoa das Furnas. O objectivo é mostrar o processo de pesquisa cruzada entre a 

cartografia, as fontes literárias e a análise da paisagem in loco, que permite recuperar a memória 

toponímica, síntese entre a análise documental e a interpretação morfológica do território. A 

investigação recolheu fontes primárias nos arquivos documentais públicos e privados de José do 

Canto, e tem a História da Paisagem e do Território como campo disciplinar. Localizar num 

mapa os lugares que compunham a propriedade de José do Canto na Lagoa das Furnas e definir-

lhe os limites parecia impossível: a toponímia actual perdeu a memória e a cartografia do século 

XX não a registou. Foi através do cruzamento das Descrições, Notas de Despesa, Medições, 

Instruções para os feitores e Registos, com a cartografia oficial, acrescentada pela cartografia 

rascunhada de José do Canto, e ainda com a leitura da paisagem no local, que recuperei e fixei 

os nomes numa carta, sendo que o projecto paisagístico de 1867, assinado por Georges Aumont, 

para aquela mesma propriedade confere com a mapeação resultante. Definido o desenho da 

propriedade, é possível aferir da intencionalidade com que José do Canto fazia as suas 

aquisições fundiárias: a configuração de uma unidade geográfica reconhecível era o seu critério 

principal. 

 


