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No seu conjunto a Europa era, no século XIX, um continente de emigração. 

No entanto, no final do século, o efeito conjugado da industrialização e crescimento 

económico por um lado, e da modernização demográfica por outro, faziam com que 

algumas regiões se tornassem pólos de imigração. 

As grandes áreas urbano-industriais começavam por atrair trabalhadores das 

áreas rurais mais próximas, mas em alguns casos exerciam uma influência para além 

das fronteiras nacionais. Uma grande parte das movimentações era constituída por 

migrações sazonais ou temporárias, mas eram cada vez mais significativos os fluxos 

de trabalhadores com fixação duradoura. Desde o exemplo precoce da emigração 

irlandesa para Inglaterra--em 1851 havia cerca de um milhão de irlandeses na 

Inglaterra e País de Gales--até ao exemplo mais tardio dos operários polacos nas 

minas do Ruhr, é possível notar fluxos migratórios de considerável amplitude e 

permanência.1 

Portugal manteve-se praticamente alheado dessas movimentações europeias 

anteriores a 1914, naquilo que pode ser considerado como mais uma prova de atraso e 

condição periférica. Começarei por discutir brevemente o significado das 

                     

1 Jean-Pierre Poussou, "Migrations et mobilité de la population en Europe à l'époque de la révolution 
industrielle", in Jean-Pierre Bardet e Jacques Dupâquier, orgs., Histoire des Populations de l'Europe. 
II. La révolution démographique, 1750-1914 (Ed. Fayard, 1998), pp. 231-85. 



oportunidades migratórias na Europa, exemplificadas com a França, para referir de 

seguida a diversidade da experiência italiana de emigração, destacando assim, por 

contraste, as limitações da experiência portuguesa. Depois de comentar a importância 

da Primeira Guerra Mundial que deu a conhecer a França aos trabalhadores 

portugueses, discutirei os elementos de continuidade e mudança na emigração 

portuguesa antes de 1914 e depois de 1945, comparando os fluxos orientados para o 

Brasil e para França. Torna-se claro, em conclusão, que a emigração para França e 

outros países europeus no segundo pós-guerra tinha uma capacidade transformadora, 

do ponto de vista económico e social, que a anterior emigração transatlântica nunca 

atingira.   

 

*** 

 

No contexto europeu a França apresenta um caso de grande interesse. Menos 

dinâmica do que a Alemanha no aspecto industrial, nem sempre é reconhecida a sua 

posição migratória. Tendo sido o primeiro país a reduzir de forma generalizada a taxa 

de natalidade, a criação de emprego nas áreas urbano-industriais num contexto de 

fraco crescimento natural resultou numa estabilização ou mesmo redução precoce, em 

números absolutos, da população das zonas rurais. O ponto máximo de população 

rural no conjunto da França foi atingido no recenseamento de 1846, num período em 

que por quase toda a Europa se registava um considerável aumento da pressão 

demográfica. Nos finais do século XIX a França atraía imigrantes para as suas 

fábricas, minas e campos. Em 1911 os estrangeiros correspondiam a 3,6 por cento da 

população, subindo para 7,5 por cento em 1931, sendo que nesta data a França 

superava, em termos proporcionais, os Estados Unidos como país de imigração.2  

Esta perspectiva económico-demográfica permite compreender melhor a 

experiência de vários países e regiões europeias. Antes da Primeira Guerra Mundial 

países como a Suécia, a Suíça e a Alemanha registavam uma tendência decrescente da 

emigração transatlântica, enquanto os dois últimos começavam já a atrair cada vez 

mais imigrantes europeus. 

                     

2 Jean-Pierre Poussou, op. cit.; Jean-Pierre Bardet, "La France en déclin", in Jean-Pierre Bardet e 
Jacques Dupâquier, orgs., Histoire des Populations de l'Europe. II. La révolution démographique, 
1750-1914 (Ed. Fayard, 1998), pp. 287-325; Gérard Noiriel,  Le Creuset français: histoire de 



Durante umas décadas de transição, alguns países registaram importantes 

fluxos de emigração e imigração, em movimentos de grande complexidade económica 

e social. A Inglaterra, urbana e industrialmente madura, era um país de imigração e 

simultaneamente, devido à facilidade de comunicações e uma população propensa à 

mobilidade, continuava a participar fortemente na emigração transatlântica. Na 

Europa de Sul e Leste, sociedades mais atrasadas do ponto de vista económico e da 

transição demográfica, a emigração continuava numa trajectória ascendente.3 

A complexa realidade de transição abriu novas oportunidades migratórias, 

ilustradas pelo exemplo italiano. No período anterior à Primeira Guerra Mundial a 

Itália registou uma extraordinária mobilidade interna e externa. No que diz respeito à 

emigração pode ver-se no quadro 1 que os italianos se dirigiam a praticamente todos 

os continentes, sendo especialmente significativa a emigração para as Américas e 

Europa. 

 

QUADRO 1 -- Emigração Italiana por Continente de Destino 

 América Europa África Oceânia Ásia 

1876-1880 131677 399727 12035 456 89 

1881-1890 944012 889203 43843 1591 552 

1891-1900 1539002 1255134 35168 3440 1982 

1901-1910 3495047 2411491 107004 7538 5610 

Total 6109738 4955555 198050 13025 8233 
 
Fonte: Jean-Pierre Poussou, "Migrations et mobilité de la population en Europe à l'époque de la 
révolution industrielle", in Jean-Pierre Bardet e Jacques Dupâquier, orgs., Histoire des Populations de 
l'Europe. II. La révolution démographique, 1750-1914 (Ed. Fayard, 1998), quadro 33, p. 260. 

 

A análise dos países de destino comprova a versatilidade da emigração 

italiana. No período abrangido no quadro 1 mais de três milhões emigraram para os 

Estados Unidos, seguindo-se por ordem de preferência a Argentina, a França, o Brasil, 

a Áustria, a Suíça e a Alemanha, todos acima da barreira de 900 mil imigrantes. De 

                                                           

l'immigration, XIX-XX siècles (Paris, 1988). Os números de estrangeiros em França diferem consoante 
incluem ou não os naturalizados, que por sua vez podem estar sub-avaliados nas estatísticas oficiais. 
3 Jean-Claude Chesnais, La Transition Démographique: Étapes, formes, implications économiques 
(Paris: Presses Universitaires de France, 1986); Dudley E. Baines, Migration in a Mature Economy: 
Emigration and Internal Migration in England and Wales, 1861-1900 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1985); Timothy J. Hatton e Jeffrey G. Williamson, "Latecomers to Mass Emigration: 



acordo com os seus contactos, meios e objectivos, cada potencial emigrante podia 

escolher entre diferentes horizontes e tipos de emigração: permanente, temporária ou 

mesmo sazonal; assalariada ou de vocação empresarial; rural ou urbana; mais próxima 

ou mais longínqua, com maior ou menor afinidade cultural e linguística. A 

diversificação de destinos migratórios criava oportunidades a diferentes sectores da 

população em diferentes regiões, resultando em elevadas taxas de emigração, com um 

impacto considerável na redução do desemprego e subemprego — principalmente nas 

zonas rurais — e a subida dos salários reais.4 

Vale a pena fazer referência ao caso italiano, ainda que em simples 

apontamento, para perceber a questão colocada pelo caso português. Com salários 

muito baixos, os portugueses deveriam aparentemente sentir ainda mais do que os 

italianos a atracção dos empregos que se disponibilizavam na França, Inglaterra, Suíça 

e Alemanha. Na realidade, os portugueses continuaram a emigrar para as Américas, 

ignorando quase completamente os destinos europeus antes de 1914.5  

Havia, evidentemente o caso de Espanha, com fluxos de emigração de base 

sazonal, e alguns núcleos de fixação, tanto num sentido como no outro, constituindo 

um caso especial que não deve ser considerado na mesma perspectiva da emigração 

internacional. Em 1912 um inquérito consular apontava para cerca de dez mil 

portugueses com alguma ligação a Espanha, mas provavelmente mais de metade com 

passagens sazonais. Na área consular de San Martin de Trevejo, por exemplo, é 

referido o número de duzentas famílias portuguesas ocupadas na agricultura, mas 

durante as colheitas haveria dois mil portugueses. Em Barcelona é desconhecida a 

presença de portugueses, em Bilbau há alguns mineiros, em Cáceres apenas 

trabalhadores sazonais e, curiosamente, em Valência de Alcântara são mencionados 

                                                           

The Latin Experience " in Timothy J. Hatton e Jeffrey G. Williamson, orgs., Migration and the 
International Labor Market, 1850-1939 (Londres: Routledge, 1994), pp. 55-71. 
4 No período anterior a 1914 a Itália participou no processo transatlântico de convergência dos salários 
reais, facto que não aconteceu na Península Ibérica; vd. Jeffrey G. Williamson, "The Evolution of 
Global Labor Markets since 1830: Background Evidence and Hypotheses" Explorations in Economic 
History, 32 (1995), pp. 141-196. 
5 Como se refere adiante convém notar, no entanto, que a emigração transatlântica das Ilhas 
comportava uma diversidade de destinos e situações diferente da emigração do Continente, quase 
inteiramente apontada ao Brasil. 



alguns contrabandistas.6 Para colocar estes números em perspectiva basta referir que 

em 1914 residiam na Argentina cerca de 14000 portugueses.7  

Considerando o fenómeno migratório que nos interessa analisar na 

perspectiva de fluxos com alguma dimensão e continuidade, entre regiões com níveis 

salariais significativamente diferentes, denotando informação, vontade de melhoria de 

vida, e capacidade de movimentação, temos a França como teste. 

 

QUADRO 2 -- Estrangeiros em França por Nacionalidade 

 1851 1911 
Alemães e Austro-Húngaros 57061 120122 
Belgas 128103 287126 
Britânicos 20357 40378 
Espanhóis 29736 105760 
Italianos 63307 419234 
Suíços 25485 73422 
Russos e Polacos 9338 35016 
Africanos  3120 
Outros 47613 75822 

Total 381000 1160000 
 
Fonte: Jean-Pierre Poussou, "Migrations et mobilité de la population en Europe à l'époque de la 
révolution industrielle", in Jean-Pierre Bardet e Jacques Dupâquier, orgs., Histoire des Populations de 
l'Europe. II. La révolution démographique, 1750-1914 (Ed. Fayard, 1998), quadro 35, p. 261 

 

Como podemos verificar no quadro 2, em 1911 a França era já um 

importante país de imigração, com mais de um milhão de estrangeiros, constituindo os 

italianos a comunidade mais numerosa, seguidos de belgas, alemães e espanhóis, 

todos com mais de 100 mil imigrantes.8 Os portugueses, que segundo uma estimativa 

seriam uns 1300, não eram suficientemente numerosos para serem designados 

separadamente, ficando incluídos nas "outras nacionalidades". (Significativamente, o 

                     

6 Joaquim da Costa Leite, "Portugal and Emigration, 1855-1914" (Disertação de Doutoramento: 
Columbia University, Nova Iorque, 1994), p. 623. 
7 Ibid. p. 621. 
8 Vd. tb. Jean-Pierre Bardet, "La France: la fin d'une singularité?", in Jean-Pierre Bardet e Jacques 
Dupâquier, orgs., Histoire des Populations de l'Europe. III. Les temps incertains, 1914-1998 (Ed. 
Fayard, 1999), Quadro 109, p. 464. 



recenseamento de 1921 indicaria pela primeira vez o número de portugueses, com 

quase 11 mil.9)   

As guerras e a depressão económica tornariam o período seguinte muito 

instável, mas permitiram apesar de tudo o estabelecimento de alguns contactos 

limitados, que viriam a dar fruto depois da segunda guerra mundial. 

 

*** 

 

Ao contrário de noções correntes, os baixos salários não desencadeiam a 

emigração. Quando se verifica, por exemplo, que até aos finais do século XIX a 

Inglaterra registou taxas de emigração mais elevadas do que Portugal, pode mesmo 

argumentar-se que os baixos salários portugueses constituíam um entrave à 

emigração, na medida em que uma grande parte da população portuguesa, ainda que 

quisesse, não podia pagar uma viagem transatlântica.10 

Os salários baixos constituem um incentivo à emigração apenas quando os 

assalariados dispõem de informação credível sobre melhores condições salariais no 

estrangeiro, e podem obter os meios que lhes permitem emigrar. No que diz respeito a 

informação credível, para os potenciais emigrantes isso significa quase sempre 

informação concreta--lugares e profissões, salários, comida e alojamento--veiculada 

por pessoas próximas, essencialmente parentes e vizinhos. Quanto aos meios, destaca-

se a importância da emigração contratada ou subsidiada, e os casos de emigração por 

etapas, em que trabalhadores de zonas rurais começam por arranjar emprego num 

centro urbano-industrial, para depois poderem emigrar. 

Estes aspectos ajudam a compreender porque é que no período anterior à 

Primeira Guerra Mundial a emigração para o Brasil se manteve praticamente 

confinada ao Norte de Portugal, onde a dispersão da propriedade criava uma base 

económica de acesso aos meios de emigração. Ao contrário do que se passou nas 

Ilhas, onde diversas formas de emigração contratada, apesar de muitos e sérios 

problemas, abriu a sectores muito pobres da população as portas da emigração, no 

                     

9 Jorge Carvalho Arroteia, A emigração portuguesa - suas origens e distribuição (Lisboa: Instituto de 
Língua e Cultura Portuguesa, 1983), quadro 6, p. 58; Joaquim da Costa Leite, "Portugal and 
Emigration, 1855-1914" (Disertação de Doutoramento: Columbia University, Nova Iorque, 1994), p. 
624. 
10 Dudley E. Baines, Emigration From Europe, 1815-1930 (Londres: Macmillan, 1991), quadro 3, p. 
10; Joaquim da Costa Leite, op. cit., pp. 496-9, 529-31. 



Continente a sociedade estabelecida reagiu fortemente e cortou os esquemas de 

contratação, promovendo também a desconfiança relativamente à emigração 

subsidiada. Mas esta restrição torna ainda mais interessante o alheamento da 

emigração para a Europa, que poderia constituir uma alternativa mais acessível. 

Como é evidente, é mais fácil explicar o que aconteceu do que aquilo que 

não aconteceu. Mas vale a pena colocar o problema, e sugerir uma resposta. 

Sabemos que qualquer fluxo migratório precisa de tempo para se organizar. 

Os primeiros emigrantes podem ser trabalhadores contratados viajando em grupos 

familiares, como os alentejanos que foram para o Hawai; ou aventureiros como os 

marinheiros que abandonavam os navios em S. Francisco para entrarem na "corrida 

do ouro"; ou homens de família, que resolviam abandonar os bacalhoeiros para irem 

sozinhos experimentar trabalho em Nova Iorque.11 Estas e outras experiências nem 

sempre resultavam, e era preciso tempo até que os pioneiros, atraindo directa ou 

indirectamente amigos e parentes, constituíssem um grupo razoável de emigrantes, e 

se organizassem os meios de transporte e todos os circuitos de apoio, burocráticos ou 

clandestinos. Neste sentido, o atraso económico e a posição periférica de Portugal 

explicam uma descoberta tardia das oportunidades europeias. 

Parece também razoável admitir que toda a identificação corrente entre 

emigração e Brasil contribuísse para atrasar a descoberta de outros destinos. Este 

factor tem um elemento psicológico, e basta dizer que a ideia de fazer fortuna, e não 

apenas melhorar de vida, dificilmente poderia orientar-se para França ou Inglaterra. 

Mas conta sobretudo a realidade concreta dos meios de transporte e das redes sociais 

de apoio. Mesmo no que respeita a destinos alternativos, não será por acaso que a 

emigração para a Argentina, que estava aumentando, utilizava a rede de transporte dos 

paquetes que, tocando no Rio de Janeiro, continuavam a viagem até São Paulo e 

Buenos Aires. Até 1914 não havia nenhuma forma tão simples e directa de viajar 

rumo aos empregos europeus, como havia para chegar a um emprego no Rio de 

Janeiro.12 

                     

11 Afonso Costa, Estudos de Economia Nacional. I. O Problema da Emigração. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1911; Francisco Valente Machado, Monografia de Vila Verde de Ficalho. Vila Verde de 
Ficalho: Edição da Biblioteca, 1980; Jerry Williams, And Yet They Come: Portuguese Immigration 
from the Azores to the United States. New York: Center for Migration Studies, 1982; Jorge Carvalho 
Arroteia, Os Ilhavos e os Murtoseiros na Emigração Portuguesa (Aveiro: Aderav,1984). 
12 Não se trata aqui de comparar custos de viagem, nem de avaliar aspectos psicológicos como o risco 
de uma viagem por mar. Trata-se do facto simples de até um menor poder ser colocado por familiares a 
bordo de um navio em Lisboa, e recebido por parentes à chegada ao Rio de Janeiro. Não havia forma 



 

*** 

 

A Primeira Guerra Mundial interrompeu quase totalmente a emigração 

transatlântica no efeito combinado da quebra dos transportes, das repercussões 

económicas da guerra — no Brasil deu-se uma grande crise de emprego nas zonas 

urbanas, nomeadamente no Rio de Janeiro — e reacções nacionalistas relativamente 

aos imigrantes. 

No que diz respeito às relações entre Portugal e a França, porém, a guerra 

estabeleceu os laços do que viria a ser o primeiro fluxo migratório virado para a 

Europa. Pressionada pela falta de mão-de-obra no quadro de mobilização e economia 

de guerra, a 28 de Outubro de 1916 a França celebrou com Portugal uma convenção 

ao abrigo da qual recebeu 13800 trabalhadores para a agricultura e indústria. Com a 

entrada de Portugal na guerra em Março desse ano, seria mobilizado um contingente 

expedicionário de 84400 soldados e oficiais que foi enviado para França em 1917.13  

Apesar das circunstâncias excepcionais, isso significou que pela primeira vez 

umas largas dezenas de milhares de portugueses das classes trabalhadoras, homens em 

idade activa, tiveram a oportunidade de conhecer um país europeu mais desenvolvido. 

Demasiado pobres--muito provavelmente--para poderem sonhar com a emigração 

para o Brasil, viam abrir-se-lhes uma oportunidade num país europeu, que 

inesperadamente lhes aparecia como próximo e acessível. Não sabemos quantos dos 

soldados sobreviventes voltaram a França depois de desmobilizados, mas sabemos 

que havia antigos soldados entre os primeiros grupos de imigrantes. E temos um outro 

facto indicativo da atracção exercida pela França: no final do período contratual, 6500 

dos 13800 trabalhadores não quiseram ser repatriados.14 Estavam criadas as bases a 

                                                           

tão simples e directa de chegar a Paris. Cf. Joaquim da Costa Leite, "A Viagem" in Os Brasileiros de 
Torna-Viagem (Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 
2000), pp. 27-39; id., "O transporte de emigrantes: da vela ao vapor na rota do Brasil, 1851-1914" 
Análise Social 112-113 (1991), pp. 741-52; Ana Maria Cardoso de Matos, M. C. Andrade Martins e M. 
L. Bettencourt, orgs., Senhores da Terra: Diário de Um Agricultor Alentejano (1832-1889) (Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1982). 
13 Marie-Christine Volovitch-Tavares, Portugais à Champigny, le temps des baraques (Paris: Ed. 
Autrement, 1995), p. 19; Jorge Fernandes Alves, "Operários para França e Inglaterra (1914-1918): 
Experiências da Emigração Portuguesa Intra-Europeia," Revista da Faculdade de Letras - História, II 
série, vol. V, (Porto, 1988), pp. 317-33. 
14 Marie-Christine Volovitch-Tavares, op. cit., p. 19. 



partir das quais a emigração poderia crescer, segundo as oportunidades das 

conjunturas económicas e políticas. 

Depois da guerra foram restabelecidos, ainda que em condições mais difíceis, 

os fluxos migratórios transatlânticos e, no caso português, subiu fortemente a 

emigração para os Estados Unidos e o Brasil. Crescia também a emigração para 

França, onde em 1931 foram recenseados 50 mil portugueses. Todos estes fluxos 

foram duramente afectados pela Grande Depressão e pela Segunda Guerra Mundial. 

No entanto, para todos esses destinos ficava uma experiência acumulada, em Portugal 

e nas suas comunidades emigradas, que permitiria retomar a dinâmica migratória 

assim que voltasse a prosperidade económica num quadro de abertura internacional. 

 

*** 

 

No período 1950-1973 vamos assistir ao desenvolvimento das diferentes 

potencialidades dessas ligações migratórias, num contexto de cada vez maior 

diversidade de experiências. 

Nas Ilhas o amadurecimento migratório era evidente antes de 1914, com uma 

grande variedade de destinos e condições migratórias, acessíveis a quase todos os 

grupos da população consoante os seus objectivos.15 No Continente a experiência 

quase exclusiva do Brasil até 1914 alargara-se um pouco mais durante o período de 

entre as guerras, como exemplificado pelo caso de França, mas seria depois da 

Segunda Guerra Mundial que os continentais emigrariam em fluxos significativos 

para os Estados Unidos--que os açorianos já conheciam muito bem, tanto na costa 

leste como na Califórnia--Venezuela, África do Sul, Angola, França, Luxemburgo, 

Alemanha… Ao mesmo tempo que se alargavam os horizontes migratórios, todos os 

distritos eram afectados pela atracção migratória.16 

No conjunto dessa experiência migratória tem lugar de destaque, pelo seu 

papel dinâmico na transformação da economia e da sociedade portuguesas, a 

                     

15 Joaquim da Costa Leite, "Migratory Regions in the Portuguese Mainland and the Islands, 1864-
1911", comunicação ao Seminário Internacional sobre Emigração e Imigração nas Ilhas (Funchal, 2-4 
Abril de 2001). 
16 O alargamento da área de emigração não significa uniformidade, sendo algumas áreas muito mais 
emigrantes do que outras. Vd. números e taxas de emigração, p. ex., Jorge Carvalho Arroteia, A 
emigração portuguesa - suas origens e distribuição (Lisboa: Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, 
1983); José Luís Garcia, org., Portugal Migrante: Emigrantes e Imigrados, Dois Estudos Introdutórios 
(Oeiras: Celta Ed., 2000). 



emigração para os países industrializados da Europa. Num tema com implicações 

várias, serve de demonstração uma breve comparação entre a emigração para o Brasil 

e para França.  

A emigração para o Brasil manteve-se enraizada no Norte, essencialmente 

constituída por gente rural de base proprietária, embora modesta. Antes da Primeira 

Guerra Mundial atingira níveis elevados mas, excepto nas regiões de crise do 

Noroeste, sem ameaçar o despovoamento e a ruptura dos sistemas agrários. No 

período do segundo pós-guerra atingiria taxas elevadas, mas entraria em declínio à 

medida que melhorava a situação económica em Portugal e se deteriorava a situação 

no Brasil.17 Por esse conjunto de circunstâncias, a emigração para o Brasil teve 

consequências significativas mas circunscritas, quer em termos regionais quer em 

termos sociais. 

A emigração para França parecia mais acessível sob todos os pontos de vista, 

e a facilidade de contactos e visitas familiares era um elemento importante, como 

sugere o testemunho de José Ferreira, de Espite (Vila Nova de Ourém), que emigrou 

para a região parisiense em 1959: 

 

Antes da [segunda] guerra, havia gente [de Espite] que partia para França. Havia 
outros que partiam para o Brasil. Estes pensavam que talvez não voltassem e alguns 
vendiam tudo o que tinham. As partidas para França, que recomeçaram a partir de 1956 e 
1957, eram diferentes. Partia-se, mas voltava-se regularmente para junto da família. Partia-
se para voltar ao fim de alguns anos, depois de ter feito o máximo de economias.18  

 

Independentemente de o Brasil e a França se apresentarem em algumas 

regiões como destinos alternativos, correspondiam pelo menos em parte a objectivos 

diferentes, e tinham capacidade de atracção e realização diferenciadas. Basta apontar, 

por exemplo, que a emigração para França permitiu o desenvolvimento de um 

extraordinário fluxo clandestino, sem precedentes na emigração do Continente, e 

atraiu emigrantes rurais e urbanos, de todos os distritos, com uma composição socio-

económica diversificada. A emigração atingiu assim níveis muito elevados, 

                     

17 Apesar da emigração tomar em conta essencialmente a realidade salarial, vale a pena notar que entre 
1950 e 1973 o produto per capita aumentou em Portugal de 2069 para 7343 dólares (com base na 
paridade de poder de compra, dólares internacionais de 1990); nesse mesmo período a França passou 
de 5270 a 13123 dólares, enquanto o Brasil passou de 1672 para 3882 dólares; vd. Angus Maddison, 
The World Economy: A Millenial Perspective (Paris: OECD, 2001), quadros A1-c (p. 185),  A2-c (p. 
195). 
18 Marie-Christine Volovitch-Tavares, op. cit., p. 27 



contribuindo decisivamente para a alteração da relação entre agricultura e indústria, 

entre população rural e urbana. Por outras palavras, a emigração para França, e por 

extensão para outros países europeus, tinha uma capacidade transformadora sobre a 

economia e a sociedade portuguesas que o Brasil, apesar da sua evidente importância, 

nunca atingira. 

 

*** 

 

No caso do Brasil é fácil verificar um elemento essencial de continuidade 

entre a emigração anterior à Primeira Guerra Mundial e a emigração do segundo pós-

guerra. Tomando as taxas de emigração para o Brasil dos distritos do continente em 

1911 e 1960--as primeiras referem emigração total, mas na prática equivalem a 

emigração para o Brasil,--nota-se na equação 2 do quadro 3 que as últimas são quase 

inteiramente explicadas pelas primeiras. Essa relação é tão simples e directa, que o 

indicador de difusão de propriedade--muito importante na ligação de 1890 a 1911--

não tem significado em 1960 (equação 1). O elemento de continuidade relativamente 

ao Brasil ressalta com mais clareza quando se faz a mesma experiência entre a 

emigração de 1911 e a emigração para França em 1960: a equação 3 mostra que são 

praticamente independentes uma da outra. A experiência migratória anterior é muito 

importante e tem efeitos prolongados no tempo, mas essa experiência não é abstracta--

com possibilidade de orientação em sentidos diferentes--antes se mostra enraizada em 

cadeias migratórias concretas. 

 



QUADRO 3  --  Factores Regionais de Emigração, 1911-1960 

 
 
 1) Em1960B = 0,868 +0,728 Em1911 -0,014 Txp1960 R2=0,941 
                                             10,096            0,794  

 2) Em1960B = -0,253 +0,683 Em1911 R2=0,939 
                                             15,176  

 3) Em1960F = 9,742 -0,056 Em1911 R2=0,005 
                                           0,26  
 
 
Em1911 = Taxas de emigração média anual (por mil) em 1910-1913. 
Em1960B = Taxas de emigração média anual (por mil) para o Brasil em 1960-1964. 
Em1960F = Taxas de emigração média anual (por mil) para França em 1960-1964. 
Txp1960 = Percentagem de colectas por fogo em 1960. 
n = 17 distritos do Continente (Lisboa inc. Setúbal). 
Taxas de emigração em 1910-13 in Joaquim da Costa Leite, "Portugal and Emigration, 1855-1914" 

(Disertação de Doutoramento: Columbia University, Nova Iorque, 1994). Outros dados compilados a 
partir dos censos da população; estatísticas de emigração in Jorge Carvalho Arroteia, A emigração 
portuguesa - suas origens e distribuição (Lisboa: Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, 1983); 
dados fiscais in Anuário Estatístico das Contribuições e Impostos. 1960. 

 

A emigração para França em 1960 não beneficia da antiga experiência de 

emigração para o Brasil, nem apresenta qualquer relação evidente com ela. O quadro 

4 mostra, em contrapartida, a capacidade explicativa da emigração para França no 

quinquénio anterior (equação 2). Sem surpresas, o mesmo se aplica à emigração para 

o Brasil (equação 1). Curiosamente, tanto num caso como no outro, revelou-se 

infrutífera uma primeira tentativa para incluir variáveis indicadoras de propriedade ou 

analfabetismo a nível distrital. Sem prejuízo do que possa vir a resultar de uma análise 

mais pormenorizada, isto pode ter leituras não-coincidentes: relativamente ao 

indicador de propriedade, estaria atingida no caso do Brasil toda a região Norte de 

possibilidade migratória em 1911; no caso de França, poderia indicar que, uma vez 

atingido um patamar de contactos e diferença salarial, a emigração poderia ser 

financiada de várias formas e não seria restringida pelo acesso à propriedade. 

 



QUADRO 4  --  Factores Regionais de Emigração, 1955-1964 
 
 
 1) Em1960B = -0,96 +0,629 Em1955B R2=0,924 
                                           13,979  

 2) Em1960F = 1,697 +3,789 Em1955F R2=0,88 
                                           10,818  
 
 
Em1960 = Taxas de emigração média anual (por mil) para o Brasil (B) ou França (F) em 1960-1964. 
Em1955 = Taxas de emigração média anual (por mil) para o Brasil (B) ou França (F) em 1955-1959. 
n = 18 distritos do Continente. 
Fontes: Vd. quadro 3. 

 

A matriz de correlações do quadro 5 permite verificar as ligações entre os 

fluxos de forma mais simples mas com mais dados. Nota-se uma alteração na 

emigração de 1890 para 1911, período em que a emigração do Continente para o 

Brasil alastrou do Noroeste ao Nordeste, mas depois há uma grande continuidade. 

Globalmente, a emigração para o Brasil tem efeitos prolongados no tempo, mas 

praticamente sem relação com a emigração para França. Isto é, ao longo do tempo, o 

Brasil explica o Brasil e a França explica a França, segundo padrões regionais 

diferenciados. 

 

QUADRO 5  -- Matriz de Correlações de Fluxos Migratórios 

 

 Em1890 Em1911 Em55B Em60B Em55F Em60F 

Em1890  1      
Em1911  0,678  1     
Em55B  0,66  0,959 1    
Em60B  0,6  0,969 0,96  1   
Em55F -0,15 -0,058 0,001 -0,075 1  
Em60F -0,131 -0,067 0,009 -0,067 0,935 1 

 
Taxas de emigração média anual (por mil) em 1889-1892 (Em1890); 1910-1913 (Em1911); 1955-59, 

para o Brasil (Em55B) ou França (Em55F); 1960-64, para o Brasil (Em60B) ou França (Em60F). 
n = 17 distritos do Continente (Lisboa inc. Setúbal). 
Fontes: Vd. quadro 3. 

 

No caso da emigração para França nota-se também um elemento de 

continuidade, mas é importante compreender que essa continuidade se verifica numa 

tendência de forte crescimento e expansão geográfica. Na prática isso significa que os 

emigrantes pioneiros "chamam" parentes e amigos, que por sua vez "chamam" outros 



parentes, amigos e vizinhos, alargando o círculo de influências. Trata-se de uma 

continuidade dinâmica, não de um padrão congelado de emigração. 

A importância da França resulta também de que, em simultâneo com o 

alastrar da emigração nos distritos do Continente, os caminhos de França preparam a 

abertura de novos destinos migratórios. Embora este seja um aspecto a merecer estudo 

mais consistente, é significativo citar o que se registava no bairro de lata de 

Champigny, na região parisiense, que nos anos sessenta era considerado como uma 

"placa giratória" da emigração portuguesa para o Luxemburgo, Bélgica e Alemanha.19    

 

*** 

 

Na década de sessenta notava-se no Continente um fenómeno de 

generalização migratória comparável ao que se registara nas Ilhas cerca de meio 

século antes. No entanto, no caso continental, a emigração coincidia no tempo com 

um acelerado processo de industrialização, num contexto de crescimento económico e 

integração europeia. Legal ou clandestinamente, Portugal participava desse 

movimento europeu em termos de comércio, fluxos de capitais e emigração. Para 

além dos imediatos efeitos económicos e financeiros, o turismo, a emigração e a 

guerra colonial acrescentavam aos movimentos culturais e políticos, acelerando as 

transformações sociais. 

Apesar da sua posição semi-periférica, Portugal estava nesse segundo pós-

guerra e pela primeira vez na sua história, suficientemente perto do núcleo urbano-

industrial e democrático da Europa para sentir o impacto multifacetado, vigoroso até à 

ruptura, da modernização económica e social. 

 

 

                     

19 Marie-Christine Volovitch-Tavares, Portugais à Champigny, le temps des baraques (Paris: Ed. 
Autrement, 1995), exs. Mapa p. 43; pp. 88-9. 
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