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JORGE CARVALHO ARROTEIAA importância da emigração na sociedade portugue-
sa não se circunscreve a um período da sua história 
recente nem se apaga nas longínquas viagens em-
preendidas pelos navegadores portugueses há mais 
de cinco séculos. Desenha-se numa teia de vivên-

cias e memórias, de relatos e histórias de vida contadas em diver-
sas línguas e continentes por cidadãos de várias nacionalidades, 
que não só portugueses emigrantes de 1ª, 2ª ou de gerações mais 
antigas. Assume-se através de narrativas diferenciadas, de teste-
munhos distintos, de heranças culturais e religiosas multifacetadas 
e de patrimónios enriquecidos por vínculos construídos em torno 
da língua portuguesa divulgada pelas migrações transoceânicas. 

Esta é a rota traçada neste trabalho que evoca as migrações lu-
sas inspiradas no processo dos Descobrimentos portugueses, nas 
conquistas técnicas e científicas que estes beneficiaram, no alarga-
mento e ocupação humana de novos espaços geográficos, no con-
hecimento e construção de novas sociedades e culturas. 

Embora dedicado às gentes e às rotas da lusofonia relança o 
debate, sempre oportuno, da construção de um Portugal, “que se 
busca e se quer, na vontade dos seus, ser uma nação nova, num 
mundo onde as incertezas nos enleiam mas onde é imprescindível 
que o homem e os homens sejam uma invenção de si próprios” (V. 
M. Godinho, 1978 – Editorial).
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Jorge Carvalho Arroteia (1947). Licencia-
do em Geografia (Universidade de Lis-
boa), Doutor e Agregado em Ciências 
Sociais pela Universidade de Aveiro 
onde exerceu funções docentes. Pro-
fessor Catedrático da Universidade de 
Aveiro – Grupo 2: Educação. 

Autor de diversos estudos relacio-
nados com a Emigração Portuguesa, 
Análise Social da Educação e Geografia 
de Portugal. Investigador.

Para além da docência d esempe-
nhou funções de Direção em serviços 
centrais do Ministério da Educação e 
do Ministério da Ciência e do Ensino 
Superior; integrou órgãos científicos 
de estabelecimentos de ensino superi-
or politécnico e o sistema de avaliação 
deste subsistema de ensino, nomeada-
mente como avaliador externo do cur-
so de Administração Pública - ESAP / 
Instituto Politécnico de Macau.

É objectivo deste texto evocar o signifi-
cado geográfico destes movimentos; das 
rotas seguidas pela emigração dos nossos 
compatriotas na sua tradicional corrente 
transoceânica (...) e a constituição de 
diferentes comunidades luso-falantes 
que ao longo de gera ções conseguiram 
reforçar, através da língua comum os seus 
valores e tradições, o seu património e 
identidade.
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