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MOVIMENTOS DA POPULAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL DOS 

PORTUGUESES NA REGIÃO FRONTEIRIÇA DE CASTILLA-LÉON E 
NO NORDESTE DE PORTUGAL 

 
Aspectos da emigração portuguesa na Bacia de Léon  

 
1. Os portugueses em Espanha 
 
A presença de portugueses em Espanha sendo, embora, um 

fenómeno conhecido há vários séculos, só recentemente, porém, 
ganhou contornos mais definidos depois do estabelecimento de 
mecanismos estatísticos de controle das saídas e de regularização da 
população que indevidamente se tenha ausentado do nosso território. 

Tal facto, porém, não inviabiliza que uma percentagem 
significativa da população portuguesa residente na vizinha Espanha 
continue por recensear, facto que alterará os valores globais, ora 
referenciados, colhidos, essencialmente, junto de fontes estatísticas 
oficiais.  

Ainda que reconhecendo essas limitações, entendemos que mais 
do que o cômputo global da imigração de nacionais no país vizinho 
interessará conhecer algumas das particularidades desse movimento, 
que em épocas recuadas assumiu um interesse extraordinário, de 
acordo com algumas referências históricas acerca deste movimento.  

Recordamos, a propósito, o que Manuel Severim de Faria, no seu 
escrito "Remédios para a falta de gente", escreve a este respeito: ... a 
segunda causa por que falta a gente deste reino é por não terem 
ofícios com que ganhem de comer por sua indústria,... Outros se 
passam a reinos estranhos, principalmente para os de Castela, pela 
facilidade da vizinhança, onde ainda antes da Aclamação havia 
tantos portugueses que muitas pessoas afirmavam que a quarta parte 
dos moradores de Sevilha eram nascidos em Portugal, e que em 
muitas das ruas daquela cidade se falava a nossa língua e não a 
castelhana. Quase o mesmo se podia dizer de Madrid; e por toda a 
Castela Velha e Estremadura é notório que os mais dos mecânicos 
eram naturais deste reino, os quais, por não terem cá em que 
trabalhar, iam lá ganhar sua vida (cf.: Serrão; 1976; 74). 

Este tipo de movimentos não deixou, igualmente, de impressionar 
Oliveira Martins, que a propósito dos principais destinos da 
emigração portuguesa no mundo realça já as saídas para o velho 
continente, escrevendo a este respeito: ...não falando na emigração 
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para países europeus, em que principalmente avulta a saída de 
algarvios para as pescas e lavouras da vizinha Espanha... (cf.: Serrão; 
1976; 124) 

Confirmando a importância deste movimento, assinala ainda este 
autor, entre 1880 e 1888, a saída de 1464 algarvios para este país, e 
de apenas 20 alentejanos, de 30 beirões naturais da Beira Baixa, de 
70 da Beira Alta, de 7 transmontanos e de 1036 estremenhos, que 
nesse mesmo período demandaram a Europa. 

Testemunhos diversos, recolhidos junto das populações raianas 
dão-nos conta da importância, não só dos movimentos locais, muitos 
deles não referindo características de uma verdadeira emigração uma 
vez que resultaram de um contacto permanente aprofundado ao longo 
dos anos, mas ainda de outras correntes, duradouras e intensas, que 
têm continuado a afectar emigrantes oriundos de diferentes regiões 
do país. Refere-se, no primeiro caso, o maior intercâmbio existente, 
de há longa data, nas áreas das províncias de Galiza, Huelva e 
Badajoz e no segundo os movimentos de maior duração constituídos, 
essencialmente, por naturais de Coimbra, Lisboa, Braga, Bragança e 
Vila Real. 

Em muitos destes casos a emigração para Espanha revestiu um 
carácter temporário, desenvolvendo-se de acordo com o ritmo da 
necessidade de mão-de-obra no país vizinho e as vicissitudes, de 
natureza política, económica e social que este tem atravessado. Como 
nota López Trigal (1991; 16), a afluência de emigrantes estrangeiros 
a este país deve-se ...à relação salarial mais vantajosa e ao 
desinteresse dos trabalhadores espanhóis por certos postos de 
trabalho... , acontecendo aqui o mesmo que se havia verificado 
noutros países. 

Note-se, contudo, que a presença desta população em Espanha 
anda associada ao desenvolvimento da corrente migratória para a 
Europa, em particular para França, país que desde os finais do século 
passado tem vindo a acolher um número crescente de trabalhadores 
portugueses. Daí que, sugestionados pelas novas oportunidades de 
emprego existentes no antigo reino de Castela ou impedidos de 
alcançarem a fronteira, além Pirinéus, muitos portugueses viram-se 
deslocados em Espanha pensando, muitos deles, que da velha Gália 
se tratava... Assim nos relata o estudo da Cáritas (1987; 107): um em 
cada dez portugueses teve como primeira intenção emigrar para outro 
país diferente de Espanha, porém a imensa maioria só pensou em 
Espanha como lugar de destino. 
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Note-se contudo que, tal como sucedeu noutros países da Europa 
Ocidental, só a partir dos anos cinquenta é que a Espanha passou a 
constituir-se como um país de imigração - embora mantendo por sua 
vez o carácter tradicional de país de emigração com cerca de dois 
milhões de espanhóis residindo no exterior (López Trigal; 1991; 16) 
-, uma vez que até essa data a emigração era uma das características 
dos países mediterrânicos, sentida profundamente em Portugal como 
neste país.  

Mesmo assim por volta de 1950 o número de estrangeiros, 
legalizados, aqui residentes, ultrapassava os 55 milhares, ascendendo 
em 1970 a 150 milhares e em 1989 a 400 milhares. Tal ocorrência 
denota o desenvolvimento progressivo que se registou em certas 
áreas deste território e que esteve na base da redução das saídas de 
espanhóis para França, para o Luxemburgo ou mesmo para outros 
países da Europa Ocidental. Tal facto não deixou de exercer uma 
forte atracção não só sobre a população portuguesa mas ainda 
sobretudo os africanos, em especial marroquinos, que a partir de 
então aí se fixaram em grande número. 

 
QUADRO I - População estrangeira residente em Espanha 
 
Ano Europa África Total geral 
 % % 
1966 62.9 1.0 109244 
1970 63.0 1.5 147727 
1975 62.1 1.9 165289 
1980 65.0 2.2 182045 
1985 65.4 3.5 241971 
1989 65.2 5.9 398147 
 
in: Evaluacion del Programa Hispano-Luso para la accion Educativa y Cultural; 1992 
 
Como o refere Pardo Abad (1989) a percentagem dos portugueses 

oscilou durante os últimos anos, tendo passado de 27% em 1950 para 
10% apenas em 1987, representando em anos anteriores, 22% em 
1960, 20% em 1965, 17% em 1970, 14 % em 1975 e 13% em 1980. 
Tal quebra, porém, deve ser entendida como resultado de um 
acréscimo significativo da população estrangeira residente 
confirmando, por outro lado, a tendência para um saldo migratório 
positivo registado neste país. 

Embora pouco numerosos os estudos sobre este fenómeno não 
deixamos de recordar algumas das características sobre a presença 
dos portugueses em Espanha. Quanto à sua evolução, Pardo Abad 
(1989) assinala que em 1955 o total de portugueses residentes em 
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Espanha, deveria orçar os 14,7 milhares, montante que se manteve 
praticamente estável, até 1960, quando esse montante terá tingido os 
15,1 milhares.  

Entre 1960 e 1985 ter-se-á verificado um aumento significativo da 
população emigrante de origem portuguesa, em particular até 1975, 
passando esta para mais de 23,3 milhares de indivíduos nesta última 
data. Para tanto não deve ter sido alheia a evolução da própria 
emigração portuguesa, sobretudo para França, sugerindo, portanto, 
que muitos dos emigrantes portugueses inicialmente destinados 
àquele país tenham permanecido em Espanha. Note-se que entre as 
regiões que então acolheram maior número de portugueses contam-se 
não só a bacia mineira de León mas ainda as Astúrias que entre 1965 
e 1975 terá acolhido mais de 1,5 milhares de portugueses. 

De acordo com o estudo realizado pelo Colectivo IOE para a 
Cáritas Espanhola (1987; 108), ...no momento de migrar, 61% 
contava já em Espanha com algum familiar ou amigo que os ajudou a 
estabelecer; outros 10% haviam contactado em Portugal com algum 
patrão ou empresa espanhola que lhes garantiu um posto de trabalho; 
e só 27% chegaram a Espanha sem nenhum contacto prévio. 

 
QUADRO II - População portuguesa residente em Espanha 
 
Ano Portugueses Total C.E. 
1966 21373 63181 
1970 25407 84909 
1975 23102 92218 
1980 23856 106738 
1985 23342 142346 
1989 32936 231162 

 
in: Evaluacion del Programa Hispano-Luso para la Acción Educativa y Cultural; 1992 

 
Antes de assinalarmos outros dados sobre as características desta 

população, interessará recordar que, se até aos anos sessenta grande 
parte destes habitantes se mantinham próximos da fronteira, 
sugerindo  um movimento de fixação mais antigo (destacando-se, 
entretanto, a Galiza com mais de 40% dos nacionais aí residentes), a 
partir de então é possível destacar outras áreas de maior concentração 
como as províncias de  Sevilha, Madrid, Léon, Galícia e Astúrias. 

Com o aumento da população portuguesa, vão-se alargando as 
áreas de fixação destes novos habitantes de tal forma que nos finais 
da década anterior, em 1987, em todas as províncias espanholas 
estavam arrolados emigrantes portugueses. Entre estas, porém, 
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Madrid e Orense - com mais de 4000 emigrantes cada -, Léon, 
Huelva, Pontevedra e Astúrias - com mais de 2000 emigrantes cada e 
ainda Barcelona, com mais de 1800 indivíduos -, acolhiam quase 
70% dos 31012 emigrantes portugueses recenseados pelas 
autoridades espanholas.  

Dadas as características deste fenómeno devemos ainda considerar 
a persistência de um outro tipo de emigração, a temporária, que 
sobretudo nas épocas das colheitas se dirige para este país mas que 
devido à ausência de registo oficial se torna, por isso, difícil de 
contabilizar. 

 
FIGURA 1 
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No que concerne à actividade profissional desta população, 

tomado ainda por base os estudos de Pardo Abad (1989) a partir da 
análise dos vistos de entrada concedidos em 1987, conclui-se que das 
4699 autorizações de residência concedidas nesse ano, 24,6% foram 
destinadas à indústria; 43,5% aos serviços e 17% à agricultura. 

Como característica fundamental da emigração portuguesa, 
destaca-se ainda a sua componente masculina e adulta que identifica 
este tipo de migrações laborais. 



Mov. pop. e mob. social região fronteiriça: Cast.León e Nordeste Portugal 
6. Jorge Arroteia 

 
 
 

 
 
 
 

Um outro tipo de caracterização (Cáritas; 1987; 109), permite-nos 
identificar melhor a colónia portuguesa residente neste país:  

- trata-se da colónia mais "radicada" em Espanha, tanto pela sua 
antiguidade como pela sua estrutura familiar (72% vive em unidades 
familiares já constituídas); 

- 35% moram em habitação própria, percentagem muito superior à 
das outras colónias...; 

- em contraste com os aspectos anteriores, os portugueses são, 
depois dos marroquinos, a colónia com menor nível cultural...; 

- ...cerca de 10% dos portugueses estão em trânsito e vivem em 
pensões ou albergues; 

... 
- outra característica própria desta colónia, muito difícil de 

quantificar com precisão, é a presença significativa de "ciganos 
portugueses os quais, como minoria étnica marginalizada tanto em 
Espanha como em Portugal, apresentam uma problemática muito 
particular... 

 
 
2. Nota sobre a emigração portuguesa em Léon 
 
Como referimos, a presença de emigrantes portugueses em León 

não sendo um fenómeno recente, não deixa de se constituir como um 
exemplo paradigmático da nossa emigração tendo em conta não só a 
sua evolução e características, mas ainda as causas que estiveram 
directamente ligadas a estes movimentos. Com efeito a atracção pela 
bacia mineira de Léon, durante os anos sessenta, fez-se sentir 
principalmente sobre os transmontanos que elegem Léon como 
destino e etapa nas migrações que então se dirigiam para os países 
desenvolvidos da Europa Ocidental; e a sua actividade quase única 
vai ser a mineira a Oeste de Léon, onde durante os anos sessenta e 
setenta se recrutava quase sem nenhuma documentação. 
Posteriormente este precedente traduziu-se numa imigração mais 
numerosa e com mais ampla e diversificada procedência (López 
Trigal; 1991; 24). 

Desta forma a província leonesa pelas oportunidades de emprego 
oferecidas nas actividades mineiras, constituiu-se como um 
importante pólo de atracção para os nossos compatriotas, sobretudo 
durante os anos sessenta e setenta, registando três épocas de maior 
intensidade (Cáritas; 1987; 111): ...a primeira corresponde à primeira 
metade dos anos cinquenta, atraídos pelos trabalhos nas minas do 
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noroeste da província; a segunda até meados dos anos sessenta 
coincidindo com a guerra colonial e formando partida corrente 
migratória para a Europa; a terceira, até 1973, coincidindo com as 
últimas guerras coloniais. Veremos mais adiante que esta última vaga 
de imigração se prolongou um pouco mais... 

 De qualquer forma as oportunidades de emprego registadas do 
outro lado da fronteira, em particular nas bacias mineiras, permitiram 
acolher um número crescente de mão-de-obra pouco qualificada 
como o exigiam as actividades extractivas aí radicadas. Tal facto 
permitiu, assim, um incremento não só da emigração legal mas 
sobretudo da clandestina, facilitando a sobrevivência da actividade 
mineira nas bacias Lionesa e das Astúrias. 

Note-se que o incremento da actividade mineira na bacia de Léon 
resultou da crise energética de 1973 e das perspectivas que então se 
abriram a esta indústria, apoiadas em planos energéticos que 
facilitaram a intensificação ...da exploração de carvão a céu aberto, a 
abertura de novas jazidas, assim como a contratação de trabalhadores 
estrangeiros  (López Trigal; 1991; 35). Parte desta população 
imigrante, chegada tardiamente - entre os quais se destacam os cabo-
verdeanos, os magrebinos e os paquistaneses - terão optado por 
outras actividades, nomeadamente pela construção civil e agricultura, 
sendo certo que a crise registada na exploração hulheira terá 
atenuado, substancialmente, as tendências deste movimento levando 
mesmo à redução da entrada de novos emigrantes nesta e noutras 
regiões do território espanhol. Como razão para este facto contam-se 
as medidas de racionalização, introduzidas pelo governo espanhol 
para o sector mineiro, de forma a viabilizar apenas as empresas 
capazes de sobreviverem, sem qualquer tipo de ajuda, depois de 
1993.  

 
QUADRO III - Produção mineira (hulha e antracite) e emprego na 

bacia mineira de Léon 
 
+Ano Produção (ton.) Emprego (total) 
1957 2.455.673 26.480 
1967 3.741.315 6.634 
1976 4.052.703 13.062 
1989 5.518.796 11.888 
 
 in: López Trigal; 1991; 67 

 
Por tal facto, o desemprego e a libertação dos excedentários 

através da reforma antecipada passaram a constituir sérios entraves 
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quer à permanência dos emigrantes clandestinos, quer ainda à 
admissão de novos contingentes, contrariando assim a euforia 
registada durante os anos setenta. Daí que, nos finais da década 
passada, a percentagem de estrangeiros residentes em Castela-Léon 
fosse pouco relevante - 2,4% apenas dos imigrantes recenseados em 
Espanha na mesma data.  

Deste montante, mais de metade eram de origem portuguesa (cerca 
de 4 milhares, dos quais cerca de 2,7 milhares residiam em Léon) 
facto que comprova a extensão deste movimento num período 
marcado por uma certa recessão e crise das indústrias tradicionais. 

  
QUADRO II - População estrangeira residente em Espanha: 1987 
  
 Total Europa C.E.(10) Portugal Resto da Eur. 
Espanha 334.941 216.116 162.300 31.012 22.804 
Castela e Léon 8.157 5.616 1.391 4.099 126 
Léon 3.875 2.972 177 2.779 16 
 
 in: López Trigal; 1991; 65 
 
No âmbito das actividades de avaliação do "Programa Hispano-

Luso para la Acción Educatival y Cultural", em que participámos, 
tivemos oportunidade de recolher alguma informação complementar 
acerca das características da população de origem portuguesa 
residente em municípios mineiros leoneses (Bembibre, Igueña, 
Páramo del Sil, Torre del  Bierzo e Villablino), bem como noutros 
municípios próximos desta região (Gijon, Mieres, Miranda e 
Pamplona). Globalmente, reconhecemos o carácter recente desta 
emigração na bacia de Léon, e uma fixação mais antiga nas Astúrias 
onde encontramos alguns indivíduos recenseados com 50 e mais 
anos, nascidos já neste país. 

Quanto à estrutura deste movimento é de assinalar o predomínio 
absoluto da mão-de-obra adulta e jovem adulta, de ambos os sexos, 
com uma forte percentagem de população feminina. Da mesma forma 
se pode assinalar uma forte componente da emigração familiar, com 
três a quatro filhos em média e a existência de casamentos mistos, 
luso-espanhóis. 

Como sucedeu para outros países, uma característica comum dos 
emigrantes mais antigos é o seu índice de analfabetismo, 
contrariando a escolarização mais avançada entre os jovens 
descendentes desses emigrantes. Por esta razão, a socialização desta 
população, através da frequência do sistema educativo espanhol, bem 
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como a própria aculturação urbana, tem vindo a promover uma 
procura crescente dos pedidos de nacionalidade espanhola, como 
registamos seguidamente. 

Da mesma forma podemos ainda assinalar a perspectiva 
generalizada para uma boa inserção social e profissional, sobretudo 
pelos emigrantes mais antigos, confirmando-se uma maior integração 
social da população de origem portuguesa na bacia de Léon, o que 
não sucede em relação a outras nacionalidades ou mesmo noutros 
pontos do território espanhol.  

 
QUADRO IV  - Portugueses que pediram a nacionalidade 

espanhola 
 
Ano   Portug. Total 
1960-1969  361 1921 
1970-1979  2807 14296 
1980-1989  6845 59276 
 
in: Evaluacion del Programa Hispano-Luso para la Acción Educativa y Cultural; 1992   

 
Tal sucede, como se justifica no relatório final da "Evaluación del 

Programa Hispano-Luso" (1992; 2), nos termos seguintes: ...entre los 
inmigrantes económicos, los portugueses gozan de estatuto 
favorable, por  ser ciudadanos comunitarios, respecto al régimen de 
entrada, de permanencia y de salida, como en el ejercicio de la 
actividad laboral... y también se encuentran más integrados en 
especial cuando se estabelecen en las áreas vecinas a su país en 
regiones fronteirizas con sus zonas de origen, pero, en todo caso, 
también entre los inmigrantes portugueses, por ser procedentes de 
sociedades rurales retrasadas, hay una cierta tasa de paro y de 
proporción de actividad clandestina, y además con tasa elevada de 
analfabetismo, se refuerza este aislamiento y marginación que 
solamente con una permanencia mayor en España, a través de 
matrimonios mixtos, corrientemente de portugués con española, se 
irá reduciendo y en ciertos casos con la adquisición de la 
nacionalidad española será completa la integración; si bien, como en 
el resto de los trabajadores estranjeros se trata de una inmigración en 
la que buena parte de sus componentes proyecta el retorno o 
"regresso". 

 
 
 
3. Nota final 
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Os dados que anteriormente referimos permitem-nos situar a 

importância da emigração portuguesa em Espanha, bem como 
algumas das características deste movimento quando comparado com 
o de outras nacionalidades.  

Por outro lado os dados que apresentamos, referentes à emigração 
portuguesa na bacia mineira de Léon, permitem-nos situar melhor 
este fenómeno no contexto geral da imigração estrangeira em 
Espanha, realçando assim as relações dominantes entre o incremento 
deste fenómeno e o desenvolvimento local das actividades de 
produtivas, baseadas na exploração mineira. 

Como notámos, embora as perspectivas de emprego não sejam no 
futuro as melhores, devido à redução dos postos de trabalho neste 
sector, pensamos que haverá uma tendência (confirmada por alguns 
dos inquéritos realizados) para uma relativa permanência da 
população mais idosa, enquanto que a população de origem 
portuguesa aí radicada, virá, certamente, a integrar os novos fluxos 
de emigrantes que a partir deste país se continuam a orientar para 
Andorra, Suíça ou ainda para outros destinos do continente europeu.  

Estas, em suma, algumas das notas a propósito de um fenómeno 
que tende a continuar a gerar, por razões as mais diversificadas, um 
número crescente de fluxos atestando, assim, a importância e a 
permanência da mobilidade humana. 
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