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A emigração gera movimentos complexos nos dois sentidos entre o país de 

origem e o país de destino. Quase sempre começa com uma motivação económica 

dominante, expressa de modo simples como o objectivo de “melhorar de vida”. Mas 

como tudo o que é humano é multifacetado e sem compartimentos estanques, também 

a emigração interage com outros factores, influenciando e sendo influenciada, 

desenvolvendo relações culturais, políticas, e afectivas.  

Com o passar do tempo a emigração estabelece nas novas terras comunidades 

de pessoas com fortes ligações às comunidades de origem, ligações que se tornam 

ainda mais complexas quando o regresso de uma parte dos emigrantes resulta na 

existência nos dois países de pessoas com experiência de vida dos dois lados da 

emigração, com tudo o que isso implica de diversidade de experiências e contactos, 

interesses e afectos, parentescos e amizades.  

A própria emigração económica ganha em ser considerada neste contexto de 

múltiplas ligações, já que aspectos tão importantes como o envio de remessas só se 

explicam como parte das relações humanas estabelecidas nos dois países. A menos 

que faça um corte brutal com todos os laços afectivos, um emigrante casado que deixa 

                                                 
1 Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro. Endereço 
electrónico: cleite@egi.ua.pt . 
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a mulher e os filhos na terra natal não pode deixar de lhes enviar dinheiro. Um jovem 

emigrante que parte sozinho só enviará dinheiro enquanto os pais são vivos, ou 

enquanto mantiver um vínculo afectivo que o faça pensar em voltar. Um grupo de 

emigrantes ajudará a construir uma igreja ou uma escola na aldeia de origem enquanto 

dela tiver alguma saudade e um sentimento de obrigação. Quando os afectos se 

extinguem, acabam as remessas.  

Como veremos, no caso da emigração portuguesa para o Brasil os sentimentos 

de ligação às comunidades de origem mostraram-se duradouros, muito para além do 

simples pagamento das dívidas contraídas no momento da partida. 

 

*   * 

Nos anos de 1990 uma jovem arouquense, terminada a licenciatura em 

Relações Internacionais, resolveu fazer um curso de pós-graduação na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. Obteve uma bolsa do Rotary Club e partiu 

para o Brasil, ficando alojada em casa de uma família amiga com ligações a Arouca. 

De facto, já conhecia a cidade e a família anfitriã, com quem passara um mês de férias 

de Verão, na companhia de uma amiga, sobrinha da dona da casa. As famílias eram 

conhecidas, a dona da casa e a mãe da jovem tinham sido colegas de colégio, e as 

ligações estreitaram-se durante as férias que a família do Rio de Janeiro mais do que 

uma vez passara em Portugal. 

Basta este breve apontamento introdutório para sugerir a diversidade de laços 

mantidos entre famílias dos dois lados do Atlântico, que tinham origem em velhos 

fluxos migratórios, mas que mantinham alguma vivacidade décadas depois de 

encerrado o grande ciclo da emigração portuguesa para o Brasil. No exemplo citado, a 

família Ferreira Pinto registara a primeira emigração em 1919 e a última em 1970, 

conservando até ao presente interesses e afectos ligando de alguma forma o concelho 

rural de Arouca e a grande metrópole do Rio de Janeiro ao longo de quatro gerações. 

No contexto da emigração para o Brasil trata-se de um exemplo tardio, mas que por 

isso mesmo permite acrescentar aspectos memorialísticos e de observação directa aos 
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simples dados documentais habitualmente estudados.2 O gráfico 1 traça o esboço 

dessa evolução e dos seus principais intervenientes. 

 

Gráfico 1  

A Família Ferreira Pinto em Arouca e no Rio de Janeiro  
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2 Devo a Álvaro Ferreira Pinto (falecido em Arouca a 1 de Fevereiro de 2002) e Ernestina Maia Ribeiro 
o essencial da narrativa, que completei com informações e alguns documentos cedidos por outros 
familiares.   

ANTÓNIO FERREIRA PINTO 
n. 16.Set.1879 
f.  31.Dez.1954 

EMÍLIA DE JESUS 
n. 12.Mar.1884 
f. 11.Mar.1955 
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Em 1919 António Ferreira Pinto partiu sozinho para o Rio de Janeiro. Era 

comerciante, com alguns anos de experiência de negócio.3 Não sabemos se tinha 

dívidas ou apenas sentia preocupação com a criação dos filhos, sem perspectivas de 

melhoria na terra natal. Fazia quarenta anos, tinha cinco filhos—o mais novo dos 

quais com dois anos apenas—e a família poderia ainda aumentar.4 Depois da 

interrupção causada pela guerra, a emigração portuguesa recomeçava em força, e 

António Ferreira Pinto foi um dos dezassete mil portugueses que nesse ano deram 

entrada no Brasil. As coisas devem ter corrido bem desde o início, porque no ano 

seguinte foi juntar-se-lhe a mulher, Emília de Jesus, com os filhos Alberto, Maria 

Eduarda, José, Mário, e Álvaro. A filha Alice nasceu depois no Rio de Janeiro. 

Regressaram todos a Arouca em 1927. A família conseguira poupar dinheiro, 

que foi sendo enviado a um procurador e depositado no Banco Comercial do Porto, 

que iria à falência no contexto da Grande Depressão.5 A perda das poupanças, e os 

encargos da renovação e ampliação do edifício onde viria a funcionar a Pensão 

Ferreira Pinto, na Praça Brandão de Vasconcelos, levaram ao endividamento.6 Em 

1936 o casal precisou de pedir dinheiro emprestado, dando como caução todos os seus 

                                                 
3 O periódico local A Voz de Portugal de 10 de Setembro de 1910 anunciava na página 3 uns livros da 
colecção “Biblioteca de Educação Moderna” com a indicação: “Em Arouca – Vendem-se no 
estabelecimento do sr. Antonio Ferreira Pinto”. 
4 Numa fotografia assinada pelo fotógrafo Hebel com data de 29 de Junho de 1910 podem ver-se, da 
esquerda para a direita: Alberto, António Ferreira Pinto, Mário, Emília de Jesus (sentada), José (ao colo 
da mãe), e Eduarda. O filho Álvaro nasceria a 11 de Janeiro de 1917 e Alice viria a nascer depois, no 
Rio de Janeiro. 
5 Apesar da economia portuguesa em geral não ter sido muito afectada pela Grande Depressão,  alguns 
bancos, sobretudo os que tinham uma grande ligação aos meios da emigração foram duramente 
atingidos pela interrupção das remessas do Brasil. Em 1932 faliram, além do Banco Comercial do 
Porto, o Banco do Minho e o Banco Português e Brasileiro; ver Jaime Reis, “Portuguese Banking in the 
Inter-War Period” in Charles H. Feinstein, org., Banking, Currency, and Finance in Europe Between 
the Wars (Oxford: Clarendon Press, 1995), p. 492. 
6 O velho edifício de dois pisos mantinha-se em 1925; o novo—com três pisos, na esquina com a Rua 
Mourisca, na parte de baixo—estava construído em 1943; cf. Filomeno Silva, Arouca D’Ontem 
(Arouca: Associação para a Defesa da Cultura Arouquense, 1993), fotos XL (p. 104) e LV (p. 114). 
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bens imobiliários, à escolha do credor. Seis anos mais tarde o capital e os juros 

estavam por pagar.7 

Entretanto o casal decidira emigrar de novo, em 1938, levando consigo a filha 

mais nova. O filho Álvaro foi ter com eles em 1941, mas dois anos depois o pai 

interveio para cortar uma ligação romântica, dando-lhe ordem de regresso a Portugal. 

O casal regressou mais tarde, em data incerta. A filha Alice ficou no Brasil, onde 

casou e teve filhos, não voltando a Portugal. 

Quanto à situação financeira da família pouco sabemos, mas parece que 

também da segunda vez as coisas correram bem. Enquanto António mantinha com um 

sócio um armazém de mercearia e balcão de taberna junto ao campo de futebol do 

Bom Sucesso, Emília assegurava o governo duma pensão na rua de S. José. Com as 

devidas adaptações, o casal ocupava-se no Rio de Janeiro nos mesmos ramos de 

negócio que praticava em Arouca. Mas até onde podemos avaliar, enquanto que em 

Portugal o casal se endividava, no Brasil conseguia amealhar dinheiro e pagar dívidas. 

Não fizeram fortuna mas em 1956, quando os filhos fizeram partilhas, os bens 

imobiliários aparecem sem referência a dívidas ou hipotecas.8 

Na segunda geração todos passaram pela experiência brasileira juntamente 

com os pais mas, exceptuando a breve incursão de Álvaro, nenhum deles emigrou 

como adulto. No entanto, os laços migratórios não se extinguiram. A filha Alice, que 

nasceu e viveu toda a vida adulta no Brasil, casou com um emigrante português que, 

certamente não por acaso, era natural da freguesia de Santa Eulália do concelho de 

Arouca. O filho Alberto regressara da primeira estadia no Brasil casado com outra 

Alice, natural do Rio de Janeiro, filha de emigrantes de Favaios, no Douro, onde 

herdara alguns bens. O filho Mário, que em Arouca daria continuidade ao negócio de 

pensão e taberna, veria um dos seus filhos emigrar mais tarde para o Rio de Janeiro. O 

filho Álvaro, depois das duas estadias no Rio em casa dos pais, acabaria por casar e 

                                                 
7 Certidão de confissão de dívida com hipoteca, exarada a 26 de Maio de 1936 em Arouca, no cartório 
do notário Luís de Faria Teixeira Lopes; foram acrescentadas inscrições de hipoteca a 2 de Junho de 
1936 e 5 de Dezembro de 1942 .  
8 Certidão de partilha entre os herdeiros de António Ferreira Pinto e esposa, efectuada a 31 de Março de 
1956, no Sexto Cartório Notarial do Porto.  
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viver em Portugal, mas manteve durante toda a vida uma grande ligação afectiva ao 

Brasil, renovada com a emigração de uma filha e o nascimento de netos brasileiros, 

que ele visitava sempre que podia. 

Na terceira geração registaram-se duas emigrações, mas o contexto económico 

tinha mudado substancialmente, e as próprias decisões de emigrar são exemplo disso, 

quando analisadas mais de perto. No caso de António Manuel, filho de Mário, um 

amor contrariado terá contribuído para a decisão de deixar Arouca; tinha jeito para o 

negócio e alguma experiência de balcão, e contava com a promessa de ajuda de 

pessoas amigas estabelecidas no Rio de Janeiro.9 Quanto a Ana Maria, filha de 

Álvaro, conheceu no verão de 1967 o brasileiro António José, filho de emigrantes 

portugueses do vizinho concelho de Vale de Cambra; depois de um namoro em que 

venceram algumas dificuldades e mostraram a sua determinação, casaram e partiram 

para o Brasil em 1970.10  

Existe em ambos os casos um elemento económico—um desejo de afirmação 

e enriquecimento no primeiro caso, e as obrigações derivadas de negócios familiares 

no segundo—mas nenhum deles tem a ver com a emigração em busca de melhores 

salários. Também pesam, embora diferentemente, as razões sentimentais e os 

relacionamentos entre pais e filhos.  E ambos revelam a importância de ligações 

criadas por emigrações anteriores, tanto na ajuda oferecida a António Manuel, como 

na oportunidade de conhecimento de Ana Maria e António José, como nos interesses 

herdados por António José no Brasil. Dificilmente poderemos imaginar a emigração 

de António Manuel, ou o namoro e consequente emigração de Ana Maria, sem a 

emigração de uma geração anterior. 

Na quarta geração não há emigração, mas nem por isso desaparecem as 

ligações ao Brasil. Continuam a circular notícias e fotografias entre membros da 

família e amigos, e registam-se algumas viagens a propósito de férias ou participação 

                                                 
9 António Manuel Ferreira Pinto partiu para o Rio de Janeiro cerca de 1960, onde já se encontrava a 8 
de Março de 1961. Começou como empregado, e algum tempo depois era sócio gerente de uma padaria 
no Leblon, Rio de Janeiro. Morreu assassinado em 1964. 
10 António José era filho único e tinha negócios no Brasil que não podia abandonar. O casal passou a 
viver no Rio de Janeiro, onde tem filhos e uma neta. Esteve de férias em Portugal diversas vezes. 
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em cerimónias de casamento, por exemplo, envolvendo várias gerações. Ana Maria e 

António José visitaram Portugal várias vezes no verão, em companhia dos filhos ou 

sozinhos; e em diferentes circunstâncias receberam de visita na sua casa do Rio de 

Janeiro os pais de Ana Maria, e outros familiares e amigos. Uma das vezes alojaram a 

sobrinha Inês, filha de José Hermínio, e a amiga Sandra que depois viria a estudar no 

Rio de Janeiro ficando hospedada em sua casa. 

Em Setembro de 1998, aquando do casamento de Ana Paula, visitaram o Rio 

de Janeiro para participar na festa os avós maternos Álvaro e Ernestina; José 

Hermínio com a esposa e o filho; José Mário, filho da prima Alice; bem como um 

casal de Arouca, amigo da família. A cerimónia religiosa teve lugar no Mosteiro de 

São Bento, seguida de banquete no Arouca Barra Clube, ponto de encontro dos 

arouquenses do Rio de Janeiro e elo de ligação à terra de origem.  

 

*   * 

Num pano de fundo de relações históricas seculares, a moderna ligação 

migratória de Portugal ao Brasil é essencialmente um fenómeno ligado ao crescimento 

económico do Brasil independente. Nos anos quarenta do século XIX a expansão do 

cultivo e exportação do café no vale do Paraíba criou as bases do dinamismo 

económico da cidade e porto do Rio de Janeiro. Havia sem dúvida uma base interna 

nesse crescimento, sendo o Rio de Janeiro a capital do Império, com todas as funções 

próprias da Corte como capital e centro de um grande país; mas o café inseria o Brasil 

na economia internacional e dava à cidade da Guanabara uma oportunidade de 

relações económicas e culturais cosmopolitas que as elites aproveitaram. 

A emigração portuguesa cresce nessa conjuntura de prosperidade comercial e 

urbana. Vale a pena sublinhar este aspecto, porque a ligação da emigração à economia 

cafeeira tem sido uma fonte de equívocos em algumas interpretações historiográficas. 

As conhecidas necessidades de mão-de-obra nas plantações de café criaram 

problemas, estimularam diversas experiências na introdução e fixação de 

trabalhadores, estabelecendo um nexo claro com as correntes de imigração brasileira. 
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Mas há dois aspectos que merecem qualificação: um de carácter geral, e outro 

específico da emigração portuguesa. 

No imenso território brasileiro não havia apenas café. A população crescia nas 

diversas regiões, o país tinha recursos agricolas e mineiros diversificados, e o orgulho 

patriótico próprio de um país novo davam força às tarefas de construção e organização 

do estado e da economia nacionais. O café acrescentava a essa base uma ligação 

internacional às economias mais avançadas, trazendo capital e crédito,  abrindo portas 

à modernização tecnológica sobretudo na área de infraestruturas de transportes e 

comunicações, e de um modo geral permitindo contactos económicos, políticos e 

culturais de sentido moderno. Por outras palavras, a própria economia do café era 

muito mais do que os arbustos alinhados nos cafezais, gerando emprego e 

oportunidades desde a construção do caminho de ferro às actividades da indústria, 

comércio e serviços de centros urbanos como o Rio de Janeiro, e mais tarde Santos e 

São Paulo. 

A emigração portuguesa para o Brasil manteve desde o início uma clara 

preferência urbana, que conseguiu manter durante todo um ciclo longo de mais de 

século e meio. Curiosamente, não se nota nesses emigrantes de raiz camponesa a 

“fome de terra” tantas vezes atribuída aos emigrantes, como se a decisão de emigrar 

para o Brasil tivesse implícito um sonho de libertação do jugo da terra, com o seu 

trabalho sem fim à chuva e ao sol, com resultados incertos mas sempre modestos. 

Talvez essa orientação urbana estivesse relacionada com o estereótipo do brasileiro, e 

o desejo de fazer fortuna no comércio para o qual se preparavam muitos emigrantes. 

Certo é que os portugueses se fixaram principalmente nas cidades, e sobretudo 

nas grandes cidades. Nas ilhas e no noroeste havia antigas ligações migratórias e 

comerciais que parece nunca terem cessado completamente, e que foram reactivadas 

nesses anos quarenta quando o crescimento do Rio de Janeiro criou empregos e 

oportunidades de negócio. A língua comum facilitava a integração nas profissões que 

exigiam contacto com o público, desde aguadeiro a vendedor de peixe ou caixeiro de 

uma loja de panos. E a presença inicial de imigrantes portugueses num conjunto de 

actividades urbanas, com destaque para o comércio, favorecia o emprego de outros 
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conterrâneos, como acontece na generalidade dos fluxos migratórios, em que os 

imigrantes ajudam a imigração e a inserção profissional de parentes e vizinhos das 

suas terras de origem. 

Aos factores de carácter positivo podemos juntar uma referência negativa ao 

trabalho da terra no Brasil, que ficou conotado duradouramente com o trabalho 

escravo, numa identificação ajudada por governantes e comentadores que em Portugal 

procuravam contrariar a emigração da gente mais pobre. Isso não impediu algumas 

experiências, nem evitou alguma repercussão dos esquemas de emigração subsidiada 

para os cafezais paulistas, onde no início do século vinte se encontravam muitos 

trabalhadores e alguns grandes proprietários portugueses, mas contribuiu 

provavelmente para a escassa atracção das terras brasileiras. 

Num importante fluxo migratório muito prolongado no tempo devemos contar 

com uma grande diversidade de situações, e podemos verificar, por exemplo, que até 

nos subúrbios do Rio de Janeiro havia portugueses que ganhavam a vida como 

criadores de porcos e galinhas, ou pequenos cultivadores de produtos hortícolas que 

vendiam na grande cidade.11 A agricultura e as actividades rurais não estavam 

arredadas da emigração portuguesa para o Brasil, mas a atracção urbana foi uma 

constante desde os meados do século XIX ao início do século XXI.  

Ao longo desse tempo muitas foram as mudanças e as conjunturas, desde o 

Brasil imperial e esclavagista para onde se partia em demoradas viagens em veleiro, à 

república federativa que recebia grandes paquetes a vapor carregados de imigrantes de 

vários países, evoluindo para a economia industrial centrada na grande metrópole 

paulista, servida pela aviação internacional. No meio de tantas mudanças e 

conjunturas há um tipo de emigrante português que mantém características comuns 

desde o século XVIII até à segunda metade do século XX: o jovem solteiro, 

alfabetizado e com treino comercial, que parte com cartas de recomendação para 

                                                 
11 Em Arouca ouvi o termo “chacreiro” com que Geraldo Brandão recordava a actividade do seu avô 
materno, emigrante que trabalhara numa chácara nos arredores do Rio nos finais do século XIX. Havia 
emigrantes portugueses—inicialmente ilhéus—nesse trabalho de abastecimento da grande cidade pelo 
menos desde meados do século XIX; ver J. Costa Leite, "Portugal and Emigration, 1855-1914" (Nova 
Iorque: Dissertação de Doutoramento na Columbia University, 1994), págs. 109-110. 



10 

tentar fortuna no comércio em terras brasileiras. O emigrante minhoto descrito no 

final do século XVIII por Manuel Gomes de Lima Bezerra apresenta o mesmo tipo de 

formação e objectivos que podemos encontrar em António Manuel Ferreira Pinto em 

1960.12 Em torno desse tipo de emigrante, e sobretudo daqueles que foram bem 

sucedidos e voltaram a Portugal para gozar os frutos do êxito comercial, se teceu a 

imagem mitificada do brasileiro, celebrada e denegrida na literatura portuguesa. 

No entanto, se é importante reconhecer o destacado papel económico desses 

emigrantes, e a imagem que deram ao Brasil de terra de oportunidades, é igualmente 

necessário notar que esse tipo de emigrantes poderia alimentar um fluxo contínuo de 

emigração e retorno, sem nunca atingir uma dimensão suficiente para constituir 

grandes comunidades dinâmicas, suficientemente diversificadas e numerosas para 

marcarem duradouramente a ligação entre Portugal e o Brasil. Para isso era necessário 

um movimento migratório de base alargada. 

Quando observamos no gráfico 2 as estatísticas da emigração portuguesa para 

o Brasil, verificamos que o período mais intenso decorreu nas quatro décadas 

anteriores ao deflagar da Primeira Guerra Mundial, com médias anuais superiores a 

vinte mil emigrantes, e um máximo absoluto de mais de setenta mil emigrantes 

atingido em 1912 ou 1913, consoante sigamos a estatística portuguesa ou brasileira. 

Os veleiros tinham sido praticamente arredados do transporte de emigrantes nos anos 

setenta, e os grandes paquetes das companhias de navegação asseguravam o 

transporte de passageiros de todas as classes, e grandes volumes de correio com as 

cartas, jornais e revistas que circulavam entre os dois países. Sem esquecer as 

marcantes raízes anteriormente estabelecidas, nomeadamente na Baía e no Rio de 

Janeiro, foi esse no entanto o período de crescimento e afirmação das comunidades 

portuguesas, que ganharam a dimensão e importância económica que tornaria 

possíveis muitas outras coisas, da criação e sustento de sociedades de benemerência às 

agremiações culturais.  

 

                                                 
12 Sobre António Manuel Ferreira Pinto ver secção anterior; a descrição do candidato a brasileiro por 
Manuel Gomes de Lima Bezerra encontra-se no seu Os Estrangeiros no Lima, vol. 2 (Coimbra, 1791), 
págs. 107-8. Sobre os tipos de emigrantes em geral ver J. Costa Leite, op. cit. cap. VII. 
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Gráfico 2 

 

 

Nota: Emigração segundo a estatística portuguesa (P.EmigB) e brasileira (B.ImPort). Os dados 
brasileiros inicialmente incluem apenas as entradas no Rio de Janeiro, enquanto os dados portugueses 
começam por contar os emigrantes para todos os destinos. 
Fontes: Joaquim da Costa Leite, "Portugal and Emigration, 1855-1914" (Nova Iorque: Dissertação de 

Doutoramento na Columbia University, 1994), quadros A.1 e A.2, págs. 610-2; José Luís Garcia, org., 
Portugal Migrante (Oeiras: Celta Ed., 2000), quadros A.6 e A.7, págs. 134-7. 
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vantagem salarial que, acrescentada às oportunidades de negócio dos jovens mais 

ambiciosos, criava uma base alargada à emigração portuguesa para o Brasil.13 

Como podemos ver no quadro 1, os portugueses do Brasil que nos meados do 

século XIX rondariam 40 mil, e tinham aumentado para cerca de 118 mil aquando do 

recenseamento de 1872, em 1890 ultrapassavam 106 mil só no Rio de Janeiro. Em 

1920 residiam no Brasil cerca de 433 mil portugueses. Com uma taxa de retorno da 

ordem dos cinquenta por cento, haveria nessa altura em Portugal aproximadamente 

um igual número de portugueses com experiência de vida e trabalho no Brasil, onde 

muitos deles mantinham interesses. 

 

Quadro 1. População Portuguesa no Brasil 

Recenseamento Dist. Federal São Paulo Total 

1849   40000 

1872 55933 6399 118246 

1890 106461   

1920 172338 167198 433577 

1940  165542 380325 

1950  151320 336856 

1960  205860 431047 

1970  214021 437983 

1980  194439 392661 

1991  131247 263610 

Notas: O número de portugueses em 1849 é uma estimativa, sendo os restantes dados dos 
recenseamentos. O Distrito Federal, inicialmente designado como Município Neutro, compreende o 
território do Rio de Janeiro, capital do Império e da República. (Não confundir com a Província e 
depois Estado do Rio de Janeiro.) Os números de São Paulo referem-se à Província (Estado) de São 
Paulo. 
Fontes: Joaquim da Costa Leite, "Portugal and Emigration, 1855-1914" (Nova Iorque: Dissertação de 

Doutoramento na Columbia University, 1994), quadro A.8 pág. 620; Alice Lang, Maria Cristina 
Campos e Zeila Demartini, “Imigrantes portugueses em São Paulo” in Janus 2001:Anuário de Relações 
Exteriores (Lisboa: Público e Universidade Autónoma de Lisboa, 2000), pág. 142. 

 

                                                 
13 Ver Joaquim da Costa Leite, "Portugal and Emigration, 1855-1914" (Nova Iorque: Dissertação de 
Doutoramento na Columbia University, 1994), esp. págs. 178-84, 461-4. 
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A emigração portuguesa recomeçou vigorosamente depois da guerra, mas 

durou apenas até 1929 quando foi interrompida pela Grande Depressão. A crise 

iniciada nos Estados Unidos teve uma repercussão quase imediata no Brasil, onde 

atingiu em primeiro lugar os sectores e regiões mais abertos e dinâmicos, 

precisamente aqueles onde estavam implantados ou para onde se dirigiam os 

emigrantes. Sem recuperação significativa até à Segunda Guerra Mundial, e reduzida 

à insignificância durante o conflito, a emigração reanimou no segundo pós-guerra, 

mas entretanto as condições tinham mudado significativamente. A economia aberta e 

dinâmica mudara de modelos e políticas, o que conjugadamente com o forte 

crescimento demográfico tornara a mão-de-obra abundante. Num processo ainda mal 

estudado na sua comparação transatlântica, a vantagem salarial do Brasil desapareceu, 

e com ela o seu poder de atracção sobre os grandes contingentes migratórios.  

No caso português, a forte implantação da comunidade portuguesa na 

economia e na sociedade brasileiras continuava a garantir durante algum tempo as 

oportunidades de negócio, atraindo os emigrantes de vocação comercial e sólidos 

contactos, fazendo subir de novo o total de residentes portugueses em 1960 e 1970. 

Mesmo assim, como podemos ver no quadro 1, o máximo atingido em 1970 era pouco 

superior ao número de residentes em 1920. Comparando as estatísticas da emigração 

no quadro 2 verificamos que enquanto no período 1875-1913 a média anual tinha sido 

superior a 23 mil, no período 1946-1973 era inferior a 13 mil. Talvez mais 

significativo é o facto de que enquanto no período anterior a 1914 as taxas distritais de 

emigração exibiam no território continental de Portugal um alargamento continuado 

da área de emigração a partir do núcleo do Porto, no segundo pós-guerra a área de 

emigração estagnou. Por outras palavras, depois de 1945 o Brasil apenas conseguiu 

atrair emigrantes dos mesmos distritos onde recrutara antes de 1914.14 

 

                                                 
14 Joaquim da Costa Leite, “Europa, destino tardio da emigração portuguesa (1890-1960)” 
comunicação ao XXI Encontro APHES (Braga, 2001). 
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Quadro 2. Emigração Portuguesa para o Brasil e Europa 

 Emigração  Médias anuais 

 Brasil Europa  Brasil Europa 

      

1855-1874 198063 0  9903 0 

1875-1913 909460 8520  23319 218 

1914-1945 416522 93035  13016 2907 

1946-1973 354085 1064320  12646 38011 

1974-1988 5453 234157  364 15610 

      

1855-1988 1883583 1400032  14057 10448 

Nota: Emigração segundo a estatística portuguesa. 
Fontes: Joaquim da Costa Leite, "Portugal and Emigration, 1855-1914" (Nova Iorque: Dissertação de 

Doutoramento na Columbia University, 1994), quadros A.1 e A.2, págs. 610-2; José Luís Garcia, org., 
Portugal Migrante (Oeiras: Celta Ed., 2000), quadros A.6 e A.7, págs. 134-7. 

 

Entretanto os portugueses descobriram a Europa como destino migratório, 

encontrando na França, Luxemburgo, Alemanha e outros países a vantagem salarial 

que desaparecera no Brasil. E como os países europeus ficavam mais próximos e 

economicamente mais acessíveis, o apelo migratório por vias legais ou clandestinas 

alastrou rapidamente a todo o território. A emigração para a Europa, que tinha sido 

insignificante antes de 1945, subiu a níveis extraordinários. Na sua intensidade e 

concentração no tempo desequilibrou a pirâmide etária, o rácio de masculinidade, a 

distribuição sectorial e a relação entre as cidades e o mundo rural. Portugal mudava 

tanto em função dos que saíam como dos que ficavam. 

Perante a reorientação europeia, o Brasil tornava-se um país distante, 

empobrecido e de emigração cara. Mas a força da ligação brasileira, construída ao 

longo de muitas décadas, foi-se atenuando sem desaparecer. E com as convulsões 

políticas em Portugal e nas colónias depois de 1974 o Brasil recebeu mais alguns 

milhares de emigrantes, pouco importantes em número mas altamente qualificados.  

 

*   * 
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A motivação económica criou e manteve ao longo de mais de um século uma 

ligação migratória forte, com grandes flutuações mas sem quebra de continuidade, 

entre Portugal e o Brasil. E desde cedo se estabeleceu uma rede de intercâmbios 

multifacetados entre os dois países, com base nas comunidades de emigrantes dos dois 

lados do Atlântico—os emigrados portugueses no Brasil, e os emigrantes retornados 

ou brasileiros em Portugal—alargada aos seus parentes, conterrâneos, 

correligionários políticos e associados de negócios. Os fluxos migratórios constituíam 

o elemento chave de um conjunto de outros factores que ajudavam a manter as 

carreiras de vapores, a circulação de correspondência, contactos comerciais e 

culturais.  

Os diários e outros periódicos das terras de emigração davam conta do que se 

passava do outro lado do Atlântico, e a ligação migratória ficava logo patente no 

cabeçalho, onde constavam geralmente as condições de assinatura no Brasil. Do outro 

lado as comunidades emigrantes ajudavam a manter o interesse nos assuntos 

portugueses, desde os de carácter geral como concursos literários, aos mais 

particulares como obras de caridade ou iniciativas de melhoramentos relativas aos 

concelhos ou freguesias de origem.  

Para termos uma ideia da diversidade de situações e complexidade das 

relações transatlânticas geradas e mantidas pela emigração, podemos considerar o 

exemplo da viagem de Vieira de Castro ao Brasil. Oriundo de uma família de notáveis 

do concelho de Fafe, José Cardoso Vieira de Castro tinha apenas iniciado uma 

carreira política como deputado quando em 1866 se encontrou numa situação difícil: 

do ponto de vista político tinha comprometido as possibilidades de reeleição, 

enquanto do ponto de vista económico enfrentava a bancarrota, depois de desbaratar 

sem cuidado a pequena fortuna de família. Senhor de sólidos contactos na próspera 

comunidade fafense do Rio de Janeiro, resolveu ir ao Brasil refazer a fortuna e 

relançar a carreira, almejando a posição de embaixador. Tendo grangeado alguma 

notoriedade como orador parlamentar, levou consigo dez mil exemplares dos seus 
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discursos políticos, fazendo contas aos lucros que poderia conseguir com a sua venda. 

E entretanto foi estudando uma lista de ricas herdeiras da colónia de Fafe.15 

O sucesso não se lhe apresentou tão fácil como ele sonhara, mas os planos não 

lhe correram mal de todo. Os exemplares dos discursos revelaram-se invendáveis e 

acabaram oferecidos num disfarce de generosidade, e o lugar de embaixador era um 

objectivo demasiado ambicioso. Mas o jovem político, comprometido e arruinado em 

Portugal, foi recebido em festa no Rio de Janeiro. Bem apoiado por alguns patrícios, 

conseguiu aparecer nos jornais e a sua lista de contactos equivale a um roteiro das 

grandes instituições criadas pelos emigrantes, nomeadamente a Sociedade Portuguesa 

de Beneficência, a Caixa de Socorros D. Pedro V, o Gabinete Português de Leitura, e 

os Hospitais Portugueses da Baía e de Pernambuco. Também cumprimentou diversas 

individualidades brasileiras dos meios políticos e literários, e foi recebido pelo 

Imperador. Finalmente, apesar de algumas inimizades e do ambiente de escândalo, 

conseguiu casar com uma jovem de dezassete anos, filha de um capitalista português, 

editor e livreiro, fundador e director do Banco do Brasil, e director do Banco Rural e 

Hipotecário. O casal partiu depois em viagem de núpcias com destino à Europa, com 

passagem pela Baía e uma escala em Nova Iorque. A estadia no Rio de Janeiro durara 

cerca de oito meses, do início de Outubro de 1866 ao final de Maio de 1867.16 

 O episódio representa uma versão muito especial do Brasil como terra de 

oportunidades ou “árvore das patacas” mas para além disso demonstra um conjunto de 

outros aspectos importantes: o poder económico e influência da comunidade 

portuguesa do Rio de Janeiro com as suas instituições culturais e de beneficência; as 

fortes ligaçãos aos parentes e correligionários políticos em Portugal; o papel dos 

                                                 
15 Sobre Vieira de Castro ver Vasco Pulido Valente, Glória: Biografia de J. C. Vieira de Castro 
(Lisboa: Gótica, 2001). Sobre os emigrantes de Fafe, ver Miguel Monteiro: Fafe dos Brasileiros (1861-
1930):Perspectiva histórica e patrimonial (Fafe, 1991); id., Migrantes, Emigrantes e Brasileiros 
(1834-1926) (Fafe, 2000). 
16 O casal ganharia uma triste celebridade quando em 1870 Vieira de Castro matou a mulher, invocando 
razões de honra. Dado o assunto e as personagens, o assassinato e o julgamento que se seguiu foram 
muito discutidos nos jornais, e inspiraram Camilo na peça O Condenado e em O Livro da Consolação.  
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periódicos nas lutas de personalidades e facções, com repercussão nos dois lados do 

Atlântico.17 

Na era do vapor, o relativo conforto e segurança das viagens facilitava não 

apenas as viagens dos emigrantes, na ida como no retorno, como permitia viagens 

repetidas de gente modesta, que trabalhava uns anos no Brasil, regressava a Portugal e 

passados uns anos voltava a emigrar. Simultaneamente, no grupo dos emigrantes 

enriquecidos tornou-se relativamente comum viajar para a Europa, com destino a 

Paris e passagem por Portugal. Também os brasileiros ricos viajavam, e as 

movimentações de portugueses e brasileiros geravam receitas suficientes para 

justificar anúncios que lhes eram especificamente dirigidos.  

O Grand Hotel du Brésil et du Portugal em Paris escolhia a sua clientela a 

partir do próprio nome. Anunciava num jornal do Porto, destacando o facto de se falar 

português e garantindo o respeito e sisudez de uma casa de família. Localizado no nº 

30 da Rue Montholon, estava segundo o anúncio numa situação central, “no 

quarteirão das casas de comércio brasileiras e portuguesas e na maior proximidade 

dos boulevards, teatros e estações de caminho de ferro”. Tinha cozinha brasileira, 

portuguesa e francesa. Mediante aviso prévio por carta ou telegrama, os senhores 

viajantes podiam ter à chegada na estação quem os aguardasse com transporte para o 

hotel.18  

Numa carreira muito movimentada, com gente de variadas categorias sociais e 

profissionais, também circulavam excêntricos e marginais de diversos tipos. Por vezes 

temos conhecimento disso de forma indirecta, por notícias ocasionais, como quando 

foi preso no Porto um desertor do exército brasileiro: se ele não se tivesse envolvido 

numa agressão, teria provavelmente seguido a sua vida sem problemas.19 Os 

mancebos portugueses em dificuldades com o exército procuravam fazer a viagem em 

sentido contrário, e a sua detecção era mesmo uma das funções principais da polícia 

                                                 
17 Ver Vasco Pulido Valente, op. cit., cap. XI “A árvore das patacas”. Note-se que tanto na ida como na 
volta Vieira de Castro viajou em paquete a vapor. 
18 O Comércio do Porto, 16 de Junho de 1896, pág. 4; o negócio era rentável, porque o hotel já 
anunciava pelo menos cinco anos antes, exs. 1 e 8 de Julho de 1891, pág. 4. 
19 O Comércio do Porto, 18 de Agosto de 1891, pág. 2 
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de emigração.20 Também havia quem procurasse o Brasil para fugir à justiça 

portuguesa, fosse simplesmente para escapar aos credores ou por crimes graves.21  

A falsificação de moeda parece ter sido um dos crimes de vocação 

internacional. Em 1874, por exemplo, o Cônsul do Brasil pediu a intervenção do 

Governador Civil do Porto para a captura de Francisco José de Sousa, residente no 

Hotel da Estrela do Norte, como cúmplice de Aníbal Alves dos Santos, um brasileiro 

preso em Paris pelo crime de falsificação de papel moeda do Brasil. Algum tempo 

depois o Ministro de França pedia a extradição do mesmo indivíduo, entretanto preso 

na cadeia da Relação do Porto.22 Os jornais falavam numa rede de indivíduos de 

Portugal e Brasil. Francisco José de Sousa era natural de Resende, no Douro, e 

residira algum tempo no Brasil.23 

Mais correntemente, a ligação transatlântica ajudava a resolver ou atenuar os 

problemas resultantes de amores contrariados e desavenças familiares. Na sociedade 

de costumes severos e forte autoridade paterna das aldeias e vilas de Portugal, a 

emigração para o Brasil, sobretudo para as cidades de maior dimensão como o Rio de 

Janeiro, aumentava a margem de autonomia individual e podia mesmo representar 

uma segunda oportunidade. 

A existência de duas comunidades próximas e diferentes dos dois lados do 

Atlântico criava as suas próprias oportunidades de negócios. A referência conjunta a 

Portugal e Brasil que encontrámos no nome do hotel parisiense era simultâneamente 

                                                 
20 Os jornais denunciavam casos desses com alguma frequência; por exemplo, no final de Março de 
1874 foi preso em Lisboa, a pedido do administrador do concelho de Arouca, um refractário que 
procurava embarcar para o Brasil com passaporte falso; ver O Comércio do Porto, 31 de Março de 
1874, p. 1. 
21 Um simples exemplo de fuga aos credores no ofício no. 8 de 1874, Livro nº 794. Correspondência 
expedida aos comissários de polícia, Arquivo do Governo Civil do Porto, integrado no Arquivo 
Distrital do Porto. Note-se que esse era um delito contemplado na convenção de 19 de Março de 1873 
entre Portugal e o Brasil, pelo que o Governador Civil do Porto preparava o processo de pedido de 
extradição. 
22 Ofícios nos. 17, 18 e 19 de 1874 dirigidos pelo Governador Civil ao Comissário Geral de Polícia, 
Livro nº 794. Correspondência expedida aos comissários de polícia, Arquivo do Governo Civil do 
Porto. 
23 Ver entre outros, O Comércio do Porto, de 30 de Março de 1874, pág. 2; tb. 27 e 29 de Março, 5 e 7 
de Abril. 
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um apelo a um determinado tipo de clientela, e uma marca que denotava prosperidade 

e prestígio.24 Encontramos essa referência em publicações como A Ilustração de 

Portugal e Brasil
25, e Brasil-Portugal.26 Outras publicações como O Industrial 

Português acrescentavam a referência no subtítulo.27 Podia também ser encontrada em 

empresas de vários ramos, desde farmácias a bancos.28 Em alguns casos o nome 

designava um objectivo de negócio internacional: Por exemplo, A Illustração 

Universal era editada em 1884 pela Empreza Litteraria Luso-Brasileira com 

escritório, tipografia e depósito em Lisboa, e sucursais em Porto Alegre e algumas 

cidades portuguesas, referindo agências e sub-agências em todo o continente e ilhas, 

no Brasil e portos de África.29 

Em formas simples de negócios os emigrantes regressados constituíam a 

clientela provável que no Porto comprava cocos da Baía na Loja de Sant’Anna em 

Santo Ildefonso30, ou bilhetes da Grande Lotaria da Baía nos cambistas da baixa.31 

Registava-se uma circulação de profissionais com alguns exemplos surpreendentes, 

como o caso de Caldeira da Silva, “Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro, e Dentista da Casa Imperial Brasileira” estabelecido com consultório 

                                                 
24 Não se tratava certamente de prestígio aristocrático, mas de uma forma burguesa de prestígio 
cosmopolita. 
25 Publicada em 1885, tinha como subtítulo “Semanario scientifico litterario e artistico”. 
26 Revista quinzenal publicada em Lisboa na viragem do século, tinha como directores Augusto de 
Castilho, Jaime Vitor e Lorjó Tavares. 
27 Com o subtítulo “Revista mensal ilustrada para Portugal e Brasil” foi publicada no Porto em 1885. 
28 Por exemplo, “Farmácia Luso-Brasileira” in O Primeiro de Janeiro, 27 de Janeiro de 1895, pág. 1; 
“Banco União de Portugal e Brasil” in O Comércio do Porto, 12 de Dezembro de 1883, pág. 3 (estava 
em processo de falência); aparentemente, era o mesmo banco que iniciara em 1875 as suas operações 
no Porto com a abertura da “Caixa Filial do Banco União de Portugal e Brasil” referida em O Comércio 
do Porto, 1 de Outubro de 1875, pág. 1.  
29 O número zero, sem data mas atribuído a 1884, tinha como directores literários Abílio Lobo e A. de 
Amorim Pessoa. A actividade editorial estimulava a internacionalização nos territórios de língua 
portuguesa. Um artigo recente sobre livrarias e editoras portuguesas menciona ligações ao Brasil das 
edições Civilização, Latina e Lello, não por coincidência empresas com sede no Porto; aparentemente 
as ligações desenvolvidas no período de entre as guerras foram depois interrompidas; ver “10 famílias 
de editores e livreiros” na Revista do Expresso, 16 de Fevereiro de 2002, págs. 57-77. 
30 O Primeiro de Janeiro, 27 de Janeiro de 1895, pág. 3. 
31 O prémio maior pagava mil contos de réis, o bilhete custava 3000 réis e podia ser comprado em mais 
do que uma casa; ver anúncios em O Primeiro de Janeiro, 7 de Julho de 1890, pág. 2; 8 de Julho de 
1890, pág. 4. 
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em Coimbra, que em 1883 anunciava no Jornal da Louzan.32 Havia também 

advogados, solicitadores e outros agentes que se encarregavam de processos de 

heranças, cobranças de rendas, compras e vendas, transferências de dinheiro...  

Ao regressarem com a sua experiência e conhecimento de negócios, era 

natural que os brasileiros continuassem interessados nos bancos e companhias em que 

tinham investido dinheiro no Brasil, e que quisessem continuar a negociar esses 

papéis. Porque eram bastantes e com grandes recursos, desenvolveu-se um mercado 

que facilitava essas transacções. Num simples exemplo, a casa Chaves & Guimarães, 

do Porto, anunciava que recebia diariamente por telegrama a informação do câmbio 

do Brasil, comprava e vendia “inscrições, obrigações e acções de todo os bancos do 

Porto e Lisboa, assim como letras do Banco Crédito Real do Brasil, ouro e papel, 

debentures da Estrada de Ferro Sorocabana, obrigações Petropolitanas e acções de 

companhias de fiação e de seguros.”33  

 Aqueles que mantinham interesses no Brasil e precisavam de tratar assuntos 

com a administração e os tribunais brasileiros, ou constituir procuradores para 

cobrança de rendas ou outros negócios, podiam recorrer aos serviços de solicitadores 

e outros intermediários que anunciavam nos jornais portugueses. Desde um solicitador 

de Porto Alegre34 até ao escritório portuense da firma Cardoso Lopes & Ca.35 Ou o 

Banco Intermediário do Rio de Janeiro, que através dos seus correspondentes gerais 

em Portugal, J. M. Fernandes Guimarães & Ca., do Porto, tratava da “compra e venda 

de títulos, prédios, cobrança de aluguéis dos mesmos, liquidações de heranças, etc,, e 

toma quaisquer outros encargos mediante condições ajustadas.” Fora do Porto, os 

interessados podiam dirigir-se aos correspondentes locais de J. M. Fernandes 

Guimarães & Ca.36 

                                                 
32
 Jornal da Louzan, 1 de Maio de 1883, pág. 4; tb. 14 de Novembro de 1885, pág. 4. 

33 O Primeiro de Janeiro, 27 de Janeiro de 1895, pág. 2. 
34 O Comércio do Porto, 24 de Março de 1874, pág. 4. 
35 Jornal das Finanças, 5 de Junho de 1892, pág. 8. 
36 Jornal das Finanças, 22 de Novembro de 1896, pág. 214.  
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Muitos dos exemplos referidos neste lado do Atlântico teriam contrapartida no 

outro lado. Assim como os emigrantes regressados mantinham interesses e assuntos a 

tratar no Brasil, também os portugueses do Brasil mantinham terrenos e outros 

interesses em Portugal, herdavam e deixavam heranças, tinham dívidas a pagar ou a 

cobrar, assuntos burocráticos a resolver com vizinhos e familiares... 

Como sugerem os exemplos citados, o essencial destas ligações estava 

constituído com suficiente densidade talvez já nos anos oitenta, e ficou certamente 

consolidado na década seguinte. Em 1890 haveria no Brasil uns duzentos mil 

emigrantes portugueses, equivalendo a quatro ou cinco por cento da população 

portuguesa. Residiriam talvez em Portugal outros duzentos mil emigrantes retornados 

e, no conjunto dos emigrantes e parentes mais próximos—pais, irmãos e filhos de 

emigrantes—cerca de um terço da população portuguesa sentiria o Brasil como uma 

realidade relativamente próxima.  

O período áureo da ligação luso-brasileira foi talvez o dos anos anteriores à 

Primeira Guerra Mundial, com um movimento crescente e instituições pujantes, mas 

apesar dos altos e baixos os vínculos transatlânticos criados pela emigração 

mantiveram o mesmo tipo de trocas e contactos ao longo de quase todo o século XX, 

apenas com perda de importância relativa na segunda metade do século. 

 

*   * 

As comunidades portuguesas no Brasil constituíam a porta de entrada de 

mercadorias portuguesas como o vinho do Porto e o bacalhau seco, e ofereciam um 

público dedicado em que se baseavam os planos de tournées artísticas, nomeadamente 

de companhias de teatro. Em variadas circunstâncias formavam, na sua diversidade, a 

base de acolhimento e apoio de refugiados políticos, que atravessaram todos os 

regimes e conjunturas.  

Com a proclamação da república no Brasil em 1889 muitos portugueses 

puderam experimentar um regime republicano antes da sua implantação em 
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Portugal.37 Para além da reconhecida influência republicana transmitida pelos 

notáveis da emigração, podemos perceber uma influência menos doutrinária, mas 

eventualmente poderosa no seu pragmatismo, ao lermos na carta de um emigrante 

para os pais o seguinte comentário à implantação da república em Portugal: 

 
Como ides com a República, bem? Contentai-vos com ela, pois nós aqui também 

estamos nela.38 
 

Para os emigrantes e seus familiares, o novo regime não era uma novidade, e o 

simples facto da sua existência estabilizada no Brasil tornava-o de alguma forma 

normal e aceitável no plano concreto, mesmo para aqueles que não eram seduzidos 

pelo ideário republicano. 

Entretanto, e sem qualquer contradição, os políticos monárquicos podiam 

refazer a sua vida no Brasil. A ideia de que o surto migratório posterior a 1910 seria 

explicado pela mudança de regime era apenas fruto da propaganda, mas os 

descontentes e perseguidos podiam facilmente juntar-se aos grupos de emigrantes, e 

só em notícias ou monografias dispersas temos conhecimento deles. Por exemplo, no 

contexto de uma viagem ao Brasil do primeiro-ministro Durão Barroso ficamos a 

saber que lá tinha nascido o pai, em consequência do avô, antigo presidente 

monárquico da câmara de Valpaços, lá se ter exilado depois de 1910.39 

Seguiram-se depois os refugiados do Estado Novo, praticamente desde o início 

ao fim do regime, apesar de nos anos sessenta os opositores começarem a seguir os 

emigrantes cada vez mais em direcção a França e outros países europeus. Sarmento 

Pimentel, justamente conhecido como autor das Memórias do Capitão, sendo um 

homem natural das terras de emigração, saiu de Portugal como refugiado político para 

se tornar emigrante no Brasil, onde ganhou uma segunda pátria para si e para os seus. 

                                                 
37 As ligações eram várias e desde cedo. Logo depois do falhanço do golpe republicano do 31 de 
Janeiro, os revoltosos receberam ajuda de simpatizantes no Brasil; o periódico A Beira-Mar, de Aveiro, 
refere no seu número de 21 de Abril de 1891 uma letra no valor de 2940$000 reis fracos, que rendeu  
919$275 em moeda forte, enviada pelo sr. Carrilho Videira do Rio de Janeiro ao dr. José Falcão, lente 
da Universidade de Coimbra, para socorro dos revoltosos do Porto e suas famílias. 
38 Manuel Pinho de Sousa para os pais em S. Salvador do Burgo, concelho de Arouca, carta datada do 
Rio de Janeiro, 6 de Novembro de 1910. 
39 O Independente, 3 de Janeiro de 2003, p. 2. 
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Outros nomes conhecidos da oposição a Salazar viveram no Brasil alguns anos ou aí 

se fixaram definitivamente.40  

Nos vastos horizontes brasileiros, nas populosas comunidades portuguesas 

cabiam muitos sectores e ideologias. O acolhimento dado no Brasil aos refugiados do 

Estado Novo coexistia com um importante sector de portugueses que, na sua 

concepção patriótica e base ideológica conservadora, admiravam Salazar e podiam ser 

mobilizados para as causas do regime, como aconteceu quando o governo português 

tentou impedir a concessão de asilo político ao General Humberto Delgado, refugiado 

na Embaixada do Brasil em Lisboa. Mas enquanto nesse caso de alta visibilidade o 

governo de Salazar movimentou a sua influência e perdeu, outros opositores se 

integravam mais ou menos discretamente na vida brasileira, geralmente adoptando 

uma perspectiva de emigrante, trabalhando sem exigir o estatuto de refugiado.41 Esta 

atitude informal convinha aos próprios e aos governos do Brasil e de Portugal, porque 

dispensava clarificações políticas, permitindo por um lado o acolhimento dos 

opositores e por outro lado a continuação de um bom relacionamento diplomático. 

Mais tarde o Brasil serviu de abrigo a políticos do Estado Novo, a começar 

pelo Almirante Américo Tomás e Marcello Caetano, acolhendo também empresários 

e quadros fugidos ao processo revolucionário de 1974-75.42 A dimensão do Brasil, a 

diversidade e sofisticação de alguns sectores da sua economia, constituiram uma 

experiência inesperada e marcante. Para alguns foi uma segunda oportunidade que se 

                                                 
40 Para alguns nomes e aspectos organizativos ver Miguel Urbano Rodrigues,  O Tempo e o Espaço em 
que Vivi – I Tomo: Procurando um Caminho (Porto: Campo das Letras, 2002), esp. págs. 149-55. A 
própria reconstituição dessas lembranças estabelece novas pontes culturais, como na exposição “Sinais 
de Jorge de Sena e Outros Escritores Portugueses Contemporâneos” organizada pelo Centro de Estudos 
Portugueses Jorge de Sena, da Universidade Estadual Paulista, exibida em Lisboa na Biblioteca 
Nacional; ver Diário de Notícias, 1 de Março de 2003, p. 43.  
41 Ver, por exemplo, Heloísa Paulo, “A Oposição Emigrada no Brasil (1930-1960)” in Jorge Fernandes 
Alves, coord.,  Os Brasileiros da Emigração (Vila Nova de Famalicão: Câmara Municipal, 1999), 
págs. 124-42. 
42 Uma estimativa aponta que entre técnicos e administradores, só engenheiros seriam dez mil; ver 
Eduardo Mayone Dias, Crónicas da Diáspora (Lisboa: Ed. Salamandra, 1992), p. 152.  
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lhes abriu, outros aproveitaram o Brasil para dar aos seus negócios uma dimensão 

internacional antes de regressarem a Portugal.43 

Entretanto, nas terras de emigração, os projectos de construção de uma nova 

igreja ou de um quartel de bombeiros eram frequentemente precedidos de uma viagem 

ao Brasil do respectivo padre, comandante de bombeiros ou presidente da câmara, 

para angariar apoio junto dos conterrâneos emigrados. As comunicações aéreas 

facilitaram esses contactos, bem assim como as participações artísticas de vários 

géneros. Por exemplo, algumas das casas portuguesas no Brasil têm ranchos 

folclóricos que participam dos festejos nas terras de origem, e por sua vez convidam 

os grupos destas terras, autarcas e outras personalidades, associando-os às suas festas 

no Brasil. 

No processo de globalização dos anos mais recentes, e apesar do declínio e 

envelhecimento das comunidades portuguesas, o Brasil recebeu investimentos 

portugueses que—como no caso das telecomunicações—na sua lógica estão ainda 

ligados a áreas de conhecimento e interesse criados e desenvolvidos pela emigração. 

Estes investimentos, porém, criam novas realidades e coincidem no tempo com um 

fenómeno que começa a marcar uma fase natural de declínio das comunidades 

portuguesas no Brasil. 

Com o fim da emigração e o envelhecimento dos antigos emigrantes as novas 

gerações são constituídas por brasileiros que, a despeito dos laços afectivos com uma 

origem portuguesa cada vez mais distante, deixam de constituir a base de sustentação 

de grandes instituições criadas e desenvolvidas ao longo de muitas décadas. Algumas 

dessas instituições têm uma reconversão mais ou menos evidente e fácil—um bom 

hospital português continua a ser um bom hospital, mesmo que deixe de ser 

português—enquanto outras, como o Real Gabinete Português de Leitura, são 

                                                 
43 Para um exemplo biográfico, ver José Freire Antunes,  Champalimaud (Lisboa: Círculo de Leitores, 
1997), esp. págs. 285, 287-93. No entanto, convém não esquecer que para além de alguns empresários e 
outras figuras mediáticas, a experiência brasileira foi marcante para milhares de quadros que, na sua 
maioria, regressaram a Portugal passados alguns anos; nessa perspectiva, ver os casos de António 
Amaro de Matos e João Luís da Costa André, em António Alves Caetano, “A formação de quadros 
empresariais pelo ISCEF depois de 1949 (Subsídios históricos)” comunicação apresentada ao XXII 
Encontro APHES (Aveiro 2002). 
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depositárias de um rico património cultural que gradualmente perde os seus 

frequentadores e apoiantes naturais. Muitas comunidades e respectivas associações 

em diferentes pontos do Brasil entraram na fase final do seu ciclo de vida, vendo 

gradualmente assentar o pó e o risco de degradação nos seus edifícios e salões, 

carregados de memórias e vazios de gente. 

 

*   * 

E no entanto, a história ainda não acabou. A comunidade de origem 

portuguesa no Brasil continua a ser uma das mais importantes, tanto na perspectiva 

brasileira como na perspectiva portuguesa. No conjunto dos emigrantes portugueses e 

luso-descendentes espalhados pelo mundo, a comunidade estabelecida no Brasil 

ocupa a segunda posição, a seguir à dos Estados Unidos e antes da comunidade de 

portugueses em França. 

Os anos noventa registaram um aumento das relações económicas luso-

brasileiras, num quadro geral de mudança.44 Com o aumento do número de imigrantes 

brasileiros em Portugal, aumentaram as remessas de Portugal para o Brasil, que no 

ano 2000 superaram pela primeira vez o movimento em sentido contrário.45 Esta 

viragem simbólica está relacionada com uma alteração das oportunidades relativas e 

da imagem recíproca dos dois países, que tem merecido alguma atenção aos dirigentes 

políticos.46 Entretanto Portugal tornou-se um dos principais investidores no Brasil, em 

áreas diversificadas desde as telecomunicações ao calçado, da hotelaria aos cabos e ao 

sector de moldes.47  

As pressões da globalização colocaram a uma nova luz a proximidade cultural. 

Sentindo o estímulo da internacionalização, muitas empresas portuguesas olharam em 

                                                 
44 Joaquim Ramos Silva, Portugal/Brasil: Uma década de expansão das relações económicas, 1992-
2002 (Lisboa: Terramar, 2002). 
45 Op. cit., quadro 2.7, p. 129. 
46 Ver, por exemplo, as declarações de Mário Soares em Maria João Avillez, Soares: O Presidente 
(Lisboa: Círculo de Leitores, 1997), págs. 100, 109-112. Ver também Fernando Henrique Cardoso e 
Mário Soares, O Mundo em Português: Um diálogo (Lisboa: Círculo de Leitores, 1998).  
47 Ver Joaquim Ramos Silva, Portugal/Brasil, quadros 2.10 e 2.11. 
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primeiro lugar para as áreas onde encontram afinidade cultural, e o Brasil aparece 

naturalmente destacado nessa perspectiva.48 Mas nem tudo são facilidades. A 

instabilidade afasta muitos, e a própria comunhão de língua e cultura presta-se a 

perigosos equívocos.49 Nas palavras de um quadro empresarial português, com um 

saber de experiência feito, o problema é colocado de forma sugestiva e provocatória: 

 
O Brasil apresenta-se com um enquadramento cultural, que não compreendemos 

muito bem, numa primeira impressão. 
Falam quase como nós, mas nem sempre nos entendem. 
Têm uma origem cultural praticamente comum, mas pensam de maneira 

completamente diferente.50  
 

E no entanto, a afinidade existe e tem verificações concretas, ao ponto de ser 

esquecida pela sua evidência. Ao descrever as vantagens e desvantagens do Brasil 

onde tinham instalado uma fábrica, os quadros de uma empresa portuguesa de calçado 

nem sequer mencionam a comunidade de língua. Todavia, depois de estabelecidos os 

contactos iniciais e asseguradas as condições mínimas de instalação, as oportunidades 

tinham-se revelado tão prometedoras que a empresa decidira antecipar o arranque da 

produção; para isso foi necessário, entre outros aspectos, enviar rapidamente para o 

Brasil o pessoal técnico para a formação das novas operárias. Ainda que sem mais 

                                                 
48 As relações entre língua, história e cultura por um lado, e a economia por outro, são analisadas por 
Joaquim Ramos Silva, Portugal/Brasil, esp. págs. 204-223. Para situações concretas, ver Pedro 
Quelhas Brito, José Augusto Alves e Libório Manuel Silva, orgs., Experiências de 
Internacionalização: A globalização das empresas portuguesas (V. N. Famalicão: Centro Atlântico, 
2002). 
49 Vale a pena notar, neste contexto, que a atracção do Brasil não foi geral, nem mesmo entre os 
marginalizados do processo revolucionário. José Manuel de Mello, quando lhe pediram opinião sobre o 
Brasil, “para onde foram tantos portugueses”, responde que tinha estado no Brasil, não como residente, 
mas para tomar algumas iniciativas, acrescentando: - “Mas prefiro países com a democracia 
estabilizada e que funcionem com um determinado enquadramento jurídico. O Brasil sempre me 
deixou uma impressão de instabilidade com a qual nem sei viver nem gosto de trabalhar”; ver Maria 
João Avillez, Do Fundo da Revolução (Lisboa: Público, 1994), p. 151. 
50 José Silva Pais, “Capítulos de uma internacionalização (sofrida): samurais, cowboys, euskadis, 
mineirinhas e outras histórias” in Pedro Quelhas Brito, José Augusto Alves e Libório Manuel Silva, 
orgs., op. cit., p. 50. 
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pormenores, dificilmente se imagina um cenário de tais possibilidades sem a 

comunidade de língua.51   

 Qual o peso da velha emigração nesta nova realidade? Não é fácil demonstrá-

lo de forma evidente, mas seria demasiado fácil retirá-lo da equação. Desde logo, as 

comunidades portuguesas no exterior continuam a fornecer argumento e base de 

suporte a visitas de estado e actividades políticas que propiciam iniciativas noutras 

áreas, nomeadamente culturais e económicas. Num sentido mais concreto, 

apresentam-se como meio privilegiado de intermediação, seja em contactos e 

parcerias, seja como sector de penetração de produtos portugueses. Num outro nível, e 

de modo mais difuso mas nem por isso menos relevante, a relativa familiaridade com 

o Brasil pode assegurar ainda hoje nas velhas terras de emigração uma maior 

disponibilidade para com iniciativas orientadas para o Brasil. 

A cultura e a economia portuguesas precisam de ganhar novos horizontes, e 

nesse sentido precisam de ultrapassar a perspectiva de uma pobre nação de 

emigrantes. Mas os vínculos criados pela emigração, nomeadamente na ligação ao 

Brasil, ainda não se extinguiram e, devidamente interpretados, poderão contribuir para 

a afirmação de novas realidades.  

                                                 
51 Eugénio Portela e João Melo Silva, “Necessidade da deslocalização da 
produção/internacionalização” in Pedro Quelhas Brito, José Augusto Alves e Libório Manuel Silva, 
orgs., op. cit., pp. 145-154. 


