
 

RESUMO 

 

Alto-Minho no Século XIX, contextos migratórios, sócio-culturais e familiares é 

um trabalho onde se estuda a problemática relativa à mobilidade legalmente 

documentada com passaportes emitidos em Viana do Castelo, entre 1835-1900. 

Para se apreender as dinâmicas migratórias, foi necessário analisar os aspectos 

multifacetados, como a cultura religiosa e a instrução/alfabetização oitocentista 

emergente no Alto-Minho, usando como fontes manuscritas as listas dos frades 

egressos, livros de vencimentos de professores e outra documentação para reconstituir a 

rede de agentes de literacia e dos difusores da cultura letrada. Assim, estudam-se os 

contextos sócio-culturais e da alfabetização de onde emerge o emigrante do Alto-

Minho, além de se ter examinado o desenvolvimento das actividades industriais nesta 

região. 

Na segunda parte da dissertação faz-se uma abordagem à emigração com um só 

passaporte, onde se abordam os fluxos sob múltiplas variáveis, com realce para os 

aspectos sociais, profissionais, familiares e de alfabetização, além de se ter procedido à 

cartografia das evasões, à análise por anos de saída e da sazonalidade, tudo conjugado 

com os indicadores de instrução, usando as assinaturas como elemento de medida. Um 

capítulo específico foi dedicado às actividades sócio-profissionais, onde o sexo 

masculino foi estudado em pormenor e no contexto das ocupações dos emigrantes, à 

data do embarque, o que permitiu uma análise ao perfil etário, instrução, origem 

geográfica e outros aspectos por grupos profissionais. Assim, este estudo apresenta 

separadamente as elites dos movimentos intelectualmente menos destacáveis. 

Os casos de pessoas com vários movimentos de embarque permitiram um estudo 

aprofundado ao refluxo e ao reembarque, observando a “reemigração”, a progressão 

sócio-profissional, cultural e a evolução dos estados civis destes actores. Nesta terceira 

parte, também foi elaborada uma abordagem nova à diáspora, através da análise à 

escrita popular, através das cartas enviadas pelos emigrantes aos familiares e inserida 

nos processos de aquisição de passaporte. Aqui, a escrita da saudade tem um relevo 

grande por permitir um conhecimento das preocupações, dos anseios e das dificuldades 

vividas pelos nossos patrícios, além de podermos penetrar na história da vida privada do 

emigrante. 



Os vários contextos de mobilidade, com destaque para as estruturas familiares, 

onde aparecem órfãos, expostos, filhos ilegítimos e o sexo feminino proporcionam 

outros segmentos de análise, cruzando múltiplas variáveis. A origem geográfica, os 

quadros sócio-profissionais e familiares destes indivíduos, além dos índices de 

alfabetização, foram uma preocupação constante nestas abordagens, para se conhecer 

melhor o perfil de quem abandonou a terra de origem. 

Por haver evasões ilegais, clandestinas e mesmo de galegos residentes em Portugal 

que solicitaram documentos de embarque em Viana do Castelo, foi organizada uma 

parte onde se analisam os desvios da norma, estudando a problemática da 

clandestinidade e do galego imigrante em Portugal que decidiu partir de novo rumo a 

outras paragens. 
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