
 

 

 La Confrérie des gens de la Mer 
 Association réunionaise pour la valorisation du patrimoine maritime des îles du sud ouest de l’océan indien 

 

Identificacáo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Naufrágio da nau « Nossa Senhora Da Vitória » 

 Tipo de barco : Nau (74 tonéis) 

 Data de construcào : 1735 

 Tonalegem : menos de 1200 tx 

 Pais de construçáo : Portugal 

 Nacionalidad : Portuguesa 

 Capitáo de mar e guerra : Senhor Pentheyro 

 Companhia : Marinha Real Portuguesa 

Porto de armamento : Portugal 

Local de partida : Rio (Brasil) 

Lugar do naufrágio : Saint Paul, ilha da Reuniáo 

Motivo do naufrágio : ciclone tropical 

Data do naufrágio : 6 de abril de 1746 

Destino : De Goa (índia) até Lisboa via da Reuniáo 

Carga : passageiros, soldados e escravos 

História 

No livro mencionado nas fontes o autor não dá o nome da nau, somente indica que 
foi uma nau portuguesa e que havia 12 pessoas que morreram afogadas e que a nau 
chegou próxima das costas de Saint-Paul da ilha da Reunião, durante o ciclone tropical de 6 
de abril de 1746.  

Felizmente, a Martine da família Ferrere (os Ferrere da ilha da Reunião são 
descendentes do soldado português Matheus Ferreira que foi a bordo da nau Nossa Senhora 
da Vitória) descobriu, graças as pesquisas genealógicas, as suas raízes portugueses. 

Matheus Ferreira, soldado português natural dos Açores chegou às nossas costas 
depois um naufrágio em 1746. Os resultados das investigação, o lugar de partida é indicado 
assim como o nome da nau.  

Estes dados encontram-se nos documentos da Companhia da Índia (nas trocas de 
correspondência entre a Companhia da Índia e o seu representante na ilha da Reunião). 

A narração do naufrágio esta nos arquivos da ilha da Reunião mas omite o nome da 
nau. Na resposta da Companhia da Índia aparece o nome da nau traduzido para o francês, 
que é « Notre Dame des Victoires ».  

Traduzido do francês por Fernando Manaças Ferreira  
Fontes : Les premiers colons de l’île Bourbon, Alfred Rosset, éditions du Cerf-Volant 

 

 


