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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância e características da 

emigração portuguesa no contexto das grandes migrações europeias, nomeadamente das 

condicionantes económicas, políticas e sociais do fenómeno migratório do Nordeste de 

Portugal, num arco temporal balizado entre o início da Regeneração (1850) e o dealbar da 

Primeira República portuguesa (1911). Está estruturado em três partes. Uma primeira parte 

de natureza teórica, uma segunda parte de contextualização histórica e uma terceira parte de 

análise mais específica e intensiva do nosso estudo de caso: a emigração com origem no 

distrito de Bragança com destino ao Brasil. 

Este trabalho caracteriza o contexto nacional e internacional do fenómeno migratório 

no referido período e faz uma análise detalhada e interligada do fenómeno migratório regional 

do estudo de caso definido. O principal problema que coloca diz respeito à identificação das 

condicionantes sociais, políticas, económicas e demográficas – locais, nacionais e 

internacionais – que explicam o fenómeno migratório do distrito de Bragança na viragem do 

séc. XIX para o séc. XX. Procura demonstrar as especificidades locais da emigração do 

distrito de Bragança, bem como a sua relação com os fluxos migratórios transatlânticos.  

Com esse fim, combinando metodologias quantitativas e qualitativas/interpretativas, 

traça um perfil sociodemográfico da emigração do distrito de Bragança com base nos 

registos de passaportes, apresenta as principais dinâmicas económicas, sociais, políticas e 

culturais que caracterizaram o contexto da emigração deste distrito para o Brasil neste 

período, identificando o subdesenvolvimento estrutural da região como a principal causa de 

push and pull da emigração da sua população. 
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Abstract 

 

The present work aims to analyse the importance and characteristics of Portuguese 

emigration in the context of the great European migrations, in particular the economic, political 

and social determinants of the migratory phenomenon of Northeast Portugal, in a timeline 

between the beginning of Regeneration (1850) and the dawn of the First Portuguese Republic 

(1911). It is structured in three parts. A first part with a theoretical nature, a second part devoted 

to historical contextualization, and a third part with a more specific and intensive analysis of 

our case study: emigration from the Bragança district to Brazil. 

This work characterizes the national and international context of the migratory 

phenomenon in the mentioned period and makes a detailed and interrelated analysis of the 

regional migratory phenomenon of our case study. The main problem is the identification of 

social, political, economic and demographic factors – local, national and international – that 

help explaining the migratory phenomenon of the district of Bragança at the turn of the 19th to 

the 20th century. It seeks to demonstrate the local specificities of the emigration of the district 

of Bragança, as well as its relation with the transatlantic migratory flows. 

To achieve this result, combining quantitative and qualitative/interpretative 

methodologies, it traces a sociodemographic profile of the emigration of the district of 

Bragança based on passport records, presenting the main economic, social, political and 

cultural dynamics that characterized the context of the emigration of this district to Brazil in 

this period. Lastly, it identifies the structural underdevelopment of the region as the main push 

and pull cause for the emigration of its population. 
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1 

Introdução 

 

O presente trabalho, A emigração portuguesa para o Brasil no contexto das grandes 

migrações europeias: o caso do distrito de Bragança (1850-1911), é o resultado final da 

investigação desenvolvida no âmbito do nosso Doutoramento em Relações Internacionais, 

na Faculdade de Direito da Universidade Lusíada do Norte (Porto).  

O seu objeto de estudo é a análise da importância e características da emigração 

portuguesa no contexto das grandes migrações europeias, nomeadamente das condicionantes 

económicas, políticas e sociais relacionadas com o fenómeno migratório do Nordeste de 

Portugal, no arco temporal que vai de 1850 a 1911. O território do nosso estudo de caso é o 

Distrito de Bragança, região interior de Portugal pertencente ao Nordeste Transmontano. 

Neste estudo foi escolhido o Brasil como destino, por ser o país para onde se dirigia o grosso 

do fluxo emigratório nacional, como o demonstram as estatísticas oficiais e estudos 

desenvolvidos na área das migrações.  

O período de investigação fixado, 1850-1911, corresponde ao prenúncio da 

Regeneração, etapa caracterizada por uma relativa paz e progresso, até ao dealbar da 

Primeira República Portuguesa, fase promissora de profundas alterações na sociedade 

portuguesa. Por outro lado, não podemos igualmente esquecer que este período se integra 

nas grandes vagas migratórias transatlânticas para o Novo Mundo.  

Esta tese é, por um lado, um trabalho que caracteriza o contexto internacional e nacional 

do fenómeno migratório neste período e, por outro lado, um trabalho que procura fazer uma 

análise detalhada e interligada do fenómeno migratório regional do estudo de caso definido. 

Existem diferenças importantes de evolução e características migratórias entre 

regiões e países, mesmo quando o seu nível de desenvolvimento económico é semelhante. 

Tais diferenças decorrem da história de cada país e da sua relação com outros espaços 

mundiais – constituindo, ou não, sistemas migratórios –, bem como do modo de regulação 

dos mercados de trabalho e dos contextos sociais e políticos dos Estados de destino. Por esta 

razão, é tradicional que a maioria das explicações dos fluxos migratórios remeta para fatores 

contextuais de tipo económico, social, político, institucional e cultural. 

É precisamente a tentativa de identificar as especificidades regionais da emigração 

do nordeste português – as suas dinâmicas sociais e económicas – bem como a compreensão 

da sua relação com a emigração nacional e europeia, que guiam este trabalho. 

Isto significa que não nos interessou apenas uma descrição sobre os dados estatísticos 

da emigração, mas, acima de tudo, uma visão compreensiva sobre as causas da emigração 
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nesta região. As causas, como teremos oportunidade de demonstrar, estão intimamente 

relacionadas com os contextos regionais, nacionais e internacionais. Deste modo, este 

trabalho tenta compreender a emigração do distrito de Bragança em contexto.  

Neste quadro, o principal problema que este trabalho tenta colocar diz respeito à 

identificação das condicionantes sociais, políticas, económicas e demográficas – nacionais, 

locais e internacionais – que explicam o fenómeno migratório do distrito de Bragança na 

viragem do séc. XIX para o séc. XX. Assim, o presente estudo procura perceber as 

especificidades locais da emigração do distrito de Bragança, bem como se este fluxo 

migratório foi um movimento isolado, ou se foi um movimento mais amplo, que se pode 

enquadrar comparativamente nos contextos nacional e internacional. 

De um ponto de vista disciplinar, este trabalho desenvolve uma abordagem histórica 

e demográfica do fenómeno migratório investigado no nosso caso. Todavia, em virtude da 

orientação recebida – nomeadamente no seminário de Doutoramento “Análise crítica das 

teorias das Relações Internacionais” – foi-nos possível desenvolver uma abordagem 

pluridisciplinar do fenómeno migratório, o que nos permitiu conseguir integrar na 

investigação do nosso caso, quer as teorias da História das Relações Internacionais, quer as 

teorias das Migrações dentro do quadro geral dos Estudos Internacionais. 

Deste modo, foi dentro das teorias das Relações Internacionais e da sua interligação 

às teorias das Migrações que procurámos o enquadramento conceptual que permitisse 

responder à nossa questão principal de partida: que características específicas apresenta a 

emigração portuguesa, e particularmente a do distrito de Bragança, relativamente a outros 

movimentos migratórios europeus, no mesmo período?  

Para além da pergunta principal, este trabalho procura responder a duas questões 

prévias:  

  Quais as principais causas sociais, económicas e políticas da emigração no 

Nordeste Português para o Brasil?  

 Quais as perceções do poder político e religioso da época face à saída de gente 

transmontana?  

  

O presente trabalho encontra-se estruturado em três partes. Uma primeira parte 

teórica, uma segunda parte de contextualização histórica e uma terceira parte de análise mais 

específica e intensiva do nosso estudo de caso: a emigração com origem no distrito de 

Bragança com destino ao Brasil. 
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A primeira parte, teórica, revelou-se muito importante para a organização e 

enquadramento deste trabalho. Foi aqui que conseguimos solidificar a nossa compreensão 

sobre o que são as Relações Internacionais como disciplina científica e, sobretudo, perceber 

a importância da sua relação com a História.1 Por outro lado, permitiu-nos desenvolver uma 

abordagem que tentou interligar uma análise histórica e descritiva com uma análise mais 

conceptual e explicativa dos factos investigados.  

Esta parte, teórica, divide-se em três capítulos. Os dois primeiros capítulos 

desenvolvem-se em torno da problemática sobre a relação entre as Relações Internacionais 

e a História, designadamente sobre uma relativa (falsa) dicotomia entre as Relações 

Internacionais como ciência social produtora de teorias e a História como ciência humana 

crítica da possibilidade de estabelecer generalizações teóricas. Assim, apresentamos os 

principais debates e autores que discutem este problema e que propõem a necessidade de 

uma aproximação das Relações Internacionais à História, através da construção de pontes. 

Esta abordagem, que defendemos, foi muito importante e útil para quem parte de uma visão 

histórica para analisar fenómenos internacionais, como é o nosso caso. 

 No terceiro capítulo desta parte, fazemos uma breve contextualização da importância 

do fenómeno das migrações desde o passado até ao presente. Abordamos, algumas das 

principais teorias explicativas das migrações, designadamente das migrações transatlânticas. 

Reservámos, igualmente, algum espaço para falarmos deste fenómeno num mundo 

globalizado atual. Finalmente, intentamos uma reflexão sobre as migrações no passado e no 

presente, procurando encontrar pontos de tangência e interligação de um fenómeno que é de 

todos os tempos. 

A parte II da nossa dissertação é dedicada à contextualização histórica e comparativa 

de Portugal, do Brasil e das migrações transatlânticas no período estudado. Começamos por 

realizar um breve enquadramento histórico de Portugal e Brasil, com uma abordagem, 

política, económica e social, entre 1844-1911, período que integra o ciclo das grandes 

migrações transatlânticas. Em especial, tentamos demonstrar que a emigração em Portugal 

é um fenómeno estruturante da sociedade portuguesa desde o século XV, e que, no século 

XIX se integra num movimento mais amplo, com origem na Europa.  

Referimos também a evolução política do Brasil, bem como a sua política atrativa de 

captação de mão-de-obra, em substituição do trabalho escravo. Reservamos, pela sua 

                                                           
1 Seguindo de perto o pensamento do meu orientador, Pedro Emanuel Mendes, que insistentemente me motivou a 

aprofundar o meu trabalho realizado para o seu seminário “Análise crítica das teorias das Relações Internacionais”. 
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pertinência, algumas linhas do nosso trabalho à relação entre o ingresso de imigrantes e a 

escravatura. 

Finalmente, procedemos a uma análise comparada da emigração transatlântica 

internacional para o Novo Mundo, especialmente para o Brasil. Aqui, mostramos os principais 

dados quantitativos sobre a entrada de emigrantes internacionais no Brasil, indicando quais 

foram os grupos mais representativos que para aí se dirigiram. Para além dos dados 

demográficos, procuramos indicar as principais causas e dinâmicas económicas e sociais 

presentes na emigração transatlântica europeia. 

A parte III é onde fazemos uma análise focada no fenómeno migratório do Distrito 

de Bragança, nomeadamente dos seus contextos políticos e dinâmicas sociais e económicas. 

Esta última parte desenvolve-se ao longo de sete capítulos. Começamos por traçar uma breve 

caracterização geográfica e administrativa do distrito de Bragança. Seguidamente, centramo-

nos na identificação dos contextos demográficos, sociais, económicos e políticos da época. 

Neste sentido, em capítulo próprio, recorrendo aos periódicos regionais, realizamos 

uma análise dos debates regionais e nacionais relativos ao problema da emigração.  

Seguidamente, analisamos a importância dos Inquéritos oitocentistas, Industrial e da 

Emigração. Em primeiro lugar, porque foram as primeiras tentativas sistemáticas de identificar 

as causas e efeitos da emigração em Portugal. Em segundo lugar, porque proporcionaram 

importantes debates políticos nacionais e regionais sobre o problema da emigração que, de 

forma ímpar, permitem dar um fresco sobre a visão das elites portuguesas da época.  

Outro fator alvo da nossa investigação foi o projeto do caminho-de-ferro em Trás-

os-Montes e o seu impacto na emigração, e por isso também lhe dedicamos um capítulo.  

Posteriormente, identificamos as principais políticas e instrumentos administrativos 

e legislativos de controlo da emigração por parte do Estado português neste período.  

No capítulo sexto, começamos por fazer uma análise do discurso do poder político e 

religioso sobre a emigração e acabamos com a apresentação crítica dos aspetos socais ligados 

às más condições de transporte dos emigrantes e às consequentes doenças e mortalidade que 

atingiam os emigrantes portugueses neste período, aquilo que designamos como o lado negro 

da emigração.  

Finalmente, no último capítulo, fazemos uma sistematização da caracterização 

sociodemográfica do fluxo migratório do Distrito de Bragança para o Brasil entre 1844-

1911. Aqui apresentamos uma fotografia, a mais rigorosa possível até à data, sobre os dados 

da emigração do Distrito de Bragança, com base nos registos de passaporte.  
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Como é obrigatório, impõe-se uma breve referência à metodologia utilizada na nossa 

investigação. Assim, de um ponto de vista metodológico, importa aqui sublinhar que este 

trabalho utilizou metodologias qualitativas e quantitativas. Em primeiro lugar, este trabalho 

recorreu às metodologias interpretativas que estão tradicionalmente presentes nos trabalhos de 

Relações Internacionais e da História. Deste modo, foi desenvolvida uma pesquisa panorâmica 

sobre o nosso problema com base em fontes secundárias e bibliografia especializada. 

No que respeita à investigação realizada no nosso estudo de caso, convém sublinhar o 

uso de fontes primárias2, bem como a utilização de técnicas quantitativas de tratamento de 

dados e de sistematização demográfica e socioprofissional3 patente na elaboração de dezenas de 

tabelas presentes ao longo do trabalho, quer com dados originais, quer com dados adaptados.  

Como é tradicional quando se investigam problemas históricos, importa identificar os 

três principais núcleos de fontes documentais que trabalhamos nesta tese. O primeiro núcleo 

documental diz respeito aos registos de Passaportes, designadamente os Livros de registos de 

passaporte do Governo Civil do Bragança, que integram o Arquivo Distrital de Bragança. O 

segundo diz respeito à imprensa local, designadamente aos periódicos regionais que 

trabalhamos, com destaque para o Nordeste e para a Gazeta de Bragança.4 Finalmente, um 

terceiro núcleo documental diz respeito a vários tipos de documentação oficial que se revelaram 

fundamentais na investigação deste trabalho. Referimo-nos aos Relatórios dos Governos Civis 

e das Juntas Distritais de Bragança; coleções de legislação sobre a emigração; Diários de 

Governo consultados sobre os debates parlamentares da época5 e, especialmente, os Inquéritos: 

                                                           
2 As fontes primárias fundamentais que serviram de base ao nosso estudo de caso foram: os registos de 

passaporte, a imprensa, os vários relatórios do governo civil de Bragança e o discurso parlamentar. Os Registos 

de Passaporte do Governo Civil de Bragança, que se encontram depositados no Arquivo Distrito de Bragança 

e que contemplam o nosso arco temporal, são a fonte primordial da nossa investigação, por permitirem uma 

análise quantitativa e qualitativa dos fluxos migratórios. O recurso à imprensa jornalística local e a 

documentação emanada da diocese de Bragança, possibilitam uma visão regional do fenómeno. Para uma 

análise crítica das fontes utilizadas no nosso caso, veja-se o subcapítulo 7.1 da parte III. 
3 Recolhida a informação nesta fonte, os dados foram lançados numa base de dados informatizada, onde 

constavam vários campos de análise: nome, estado civil, idade, profissão, destino, descrição física do candidato 

para uma melhor identificação do mesmo. Um espaço em branco permitiu registar outras informações 

complementares, como sucedeu frequentemente: se o titular do passaporte partia só ou acompanhado e 

descritos igualmente dados identificadores destes últimos. Com esta abundante informação, que totaliza 24 635 

indivíduos, retirados de 22 livros, foi possível, após tratamento rigoroso da informação colhida e cuidada 

análise, traçar o perfil socioprofissional do emigrante e calcular o volume migratório do distrito de Bragança, 

desde 1844, data que marca o início dos registos dos passaportes do Governo Civil de Bragança, e 1911, dealbar 

da Primeira República Portuguesa. Além da análise global do distrito de Bragança, descemos aos concelhos 

que o integram, onde procedemos a uma apreciação de alguns dados diferenciadores. A base de dados é passível 

de ser consultada na plataforma online REMESSAS, do CEPESE (www.remessas.cepese.pt). 
4 Para uma visão geral de todos os periódicos consultados, veja-se o capítulo 2 da parte III. 
5 A análise do discurso parlamentar foi importante porque permitiu estudar as diferentes perceções sobre o 

fenómeno migratório português e refletir a sua ambivalência. Por um lado, é visível a preocupação e 

constrangimento político dos deputados, mas ao mesmo tempo constata-se um laissez faire, laissez passer, por 
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o Inquérito Industrial de 1881 e o Inquérito Parlamentar à Emigração Portuguesa de 1885. 

Sobretudo este último, originalmente estudado por nós (SALGADO, 2011: 219-232) e que aqui 

é apresentado e trabalhado de uma forma especificamente inédita.  

Por último, não podemos, neste momento, deixar de registar as razões que nos 

motivaram a percorrer este trajeto de investigação sobre a emigração em Bragança. Este 

trajeto, na realidade, iniciou-se há muitos anos e tem agora aqui o seu epílogo.  

Confrontados, ainda nos anos de 1960, com uma região fortemente carenciada, o 

Nordeste Transmontano, onde tudo faltava menos pobreza, onde os modos de vida eram 

ancestrais, ouvíamos falar que alguns homens tinham ido a salto para França, e que, muitos 

anos antes, já muita gente tinha ido para o Brasil e por lá ficara… 

Procurámos saber, ao fim destes anos, quem da minha terra se tinha aventurado a 

fazer tão longa viagem, atravessando o mar oceano, que não era bem a mesma coisa que 

atravessar uma fronteira a salto, ainda que sob o olhar atento da Guarda Republicana e dos 

carabineiros. Era atravessar o mar tenebroso, ir ao encontro do desconhecido…  

 Como só os poetas conseguem captar a realidade através das emoções, socorro-me 

de um poeta transmontano, Guerra Junqueiro, para suportar a minha ideia:  

“…E ele, o herói imortal duma empresa tamanha,  

em seu tuguriozinho alegre na montanha  

sentado à porta da choupana,  

olhos no mar, a olhar sonambulamente...  

Águas sem fim! Ondas sem fim! Que mundos novos!  
  
Oh, quem fora, através de ventos e procelas …  

E cismava e cismava... As nuvens eram frotas,  

navegando em silêncio a paragens ignotas...  

– Ir com elas...Fugir… Fugir!  

Braços hirtos de dor, chamavam-no... Jamais!  

Não voltaria mais! Oh! Jamais! Nunca mais!  

E a barquinha, galgando a vastidão imensa,  

ia como encantada e levada suspensa para a quimera astral…”  

(Guerra Junqueiro, in A Pátria).  
 

E surgiu o presente trabalho de investigação.  

   

                                                           
acomodação e interesses, em torno da emigração. Foi feito ainda, um enquadramento legislativo, com as 

principais medidas tendentes a controlar/impedir a emigração. 
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Estado da Arte 

 

A investigação sobre as migrações em Portugal tem uma produção rica e sólida, quer 

em termos qualitativos, quer em termos quantitativos.6 Para os propósitos deste trabalho, 

importa fazermos aqui uma seleção do estado da arte da emigração portuguesa face ao nosso 

problema, parecendo-nos que a melhor estratégia seria a de organizar a mesma em três partes 

fundamentais, a saber: 

 Os estudos clássicos da emigração portuguesa; 

 O estudo da emigração portuguesa para o Brasil: obras de referência contemporâneas 

(sécs. XX e XXI);  

 Os estudos regionais da emigração portuguesa para o Brasil no séc. XIX.  

 

Sobre a emigração portuguesa para o Brasil no séc. XIX, existe uma considerável 

bibliografia, sobre temas variados, contendo estudos sobre o volume emigratório, os 

destinos, as políticas adotadas, a permanência/enraizamento do fenómeno, as implicações 

económicas e toda uma literatura que remete para a presença do brasileiro e do sonho do 

enriquecimento fácil, mas também sobre a correspondência familiar, diplomática e notícias 

da Imprensa. A nossa preocupação, porém, foi a de trabalhar, sobretudo, as obras 

emblemáticas que têm sido produzidas por investigadores nacionais e estrangeiros, 

referenciando as que mais se relacionam com o problema investigado e contribuem para um 

melhor conhecimento do fenómeno emigratório português.  

Todavia, na presença de um campo vasto e heterogéneo, certamente que algumas 

ausências derivam do desconhecimento não voluntário de trabalhos realizados, ainda que 

publicados, mas, por motivos vários, são pouco conhecidos. Torna-se impossível apresentar 

todos os contributos que focam um ou outro aspeto, ou diferentes estudos do fenómeno 

migratório português. Demos, assim, especial enfoque aos trabalhos que se dedicam à análise 

das migrações transatlânticas portuguesas para o Novo Mundo, e especificamente para o 

Brasil.  

 

Os estudos clássicos sobre a Emigração em Portugal no séc. XIX 
 

Existem estudos realizados no séc. XIX, que designamos de estudos clássicos, que 

são fundamentais para o estudo do nosso problema, e sem os quais é praticamente impossível 

                                                           
6 Candeias, Góis, Marques, Peixoto (2014); Rocha-Trindade (2014); Candeias, Ferreira, Peixoto (2014).  
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ter uma visão sólida e rigorosa sobre a problemática da emigração portuguesa. As obras 

clássicas, umas mais antigas, outras mais recentes, de autores lusos e brasileiros, contribuem 

através do seu pioneirismo e abordagem inovadora para um melhor conhecimento do 

fenómeno da e/imigração. 

Estes textos clássicos são contemporâneos do período da emigração transatlântica e 

remetem-nos para o pensamento e opinião de personalidades como Alexandre Herculano, 

Oliveira Martins e Afonso Costa, relativamente aos acontecimentos do seu tempo. Deste 

modo, tais textos servem de ponto de partida para o conhecimento de uma longínqua 

realidade vivenciada por estes homens.  

Em primeiro lugar, importa referenciar Alexandre Herculano. Este autor clássico 

escreve um texto fundamental, A emigração para o Brasil (1838). Aqui, Herculano salienta 

as necessidades e as potencialidades do Brasil como país recetor de imigração e realça o 

ótimo posicionamento de Portugal. No entanto, como era típico das elites da época, tem um 

tom crítico face à partida em massa dos portugueses e não considera a emigração como uma 

solução para os problemas nacionais, antes preconiza o desenvolvimento das comunicações 

para o interior do país, seja por estradas, seja por via de canais, pois constata que “os campos 

estão desertos [...] porque a agricultura não oferece vantagens, não sendo possível transportar 

aos grandes mercados os produtos do solo” (Diário do Governo, 13.1.1838: XXXX). 

Outro autor clássico que se revela fundamental para o estudo do contexto da época é 

Oliveira Martins. Este autor, para além de um intelectual notável, foi um eminente político 

português. Produziu uma extensa bibliografia sobre vários problemas do seu tempo, e também 

sobre questões relacionadas com o Brasil. Oliveira Martins tem uma visão realista e muito 

particular sobre as causas do fenómeno emigratório: “a emigração não provém dum capricho 

de aventura, de uma sede de enriquecer, mas sim, fundamentalmente, da míngua de meios de 

subsistência”, não fazendo sentido a sua proibição.7 Oliveira Martins era de opinião que a mão-

de-obra indiferenciada tinha mais probabilidades de colocação no Brasil, nas fainas agrícolas, 

do que em África, e repudiava quaisquer restrições legais à emigração, inclusivamente a 

aplicação de taxas sobre a concessão de passaportes8. 

A sua obra Portugal e o Brasil (Martins, 2005) é um trabalho essencial para quem 

quer compreender o fenómeno da emigração no séc. XIX. Este trabalho é composto por onze 

                                                           
 
8 Martins, 1956 [1887]: 220. Martins, 1978 [1880]. No Projeto de Lei sobre o Fomento rural, apresentado à 

Câmara em 1887, Oliveira Martins aborda também a problemática emigratória, particularmente no título I, 

sobre «População e Emigração Portuguesa». 
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crónicas publicadas originalmente na Revista Ocidental, de fevereiro a julho de 1875. Antero 

de Quental considerou-a “o que de melhor esta relevante revista, dirigida por si próprio e por 

Jaime Batalha Reis, deu à luz” (Quental apud Mendes, 1988). Aqui encontramos uma 

explanação e interpretação dos acontecimentos, a nível nacional e internacional, para o 

decénio de 1870. A questão da emigração, as suas raízes e consequências para Portugal, são 

temas recorrentes nas intervenções políticas e históricas de Oliveira Martins.  

Afonso Costa, jurista e político, é autor de um trabalho marcante na época, Estudos 

de Economia Nacional, I: O problema da Emigração (Costa: 1911). Este trabalho, realizado 

e apresentado no âmbito do seu concurso para professor de Economia Política na Escola 

Politécnica de Lisboa, é uma referência para todos aqueles que desejam conhecer o 

fenómeno migratório em Portugal no séc. XIX. Aqui nos oferece a sua visão do fenómeno, 

ao mesmo tempo que, baseado em fontes estrangeiras, mostra a sua extensão a nível 

internacional. Nesta obra, analisa as migrações internacionais que se operaram no século 

XIX, integrando-as no contexto político económico e social desse tempo, apresentando 

dados estatísticos das saídas e destinos.  

É efetivamente uma abordagem que podemos classificar de pioneira, quer devido a 

sua originalidade de tratamento de dados, quer relativamente ao seu enforque pluridisciplinar 

do fenómeno migratório. Pronuncia-se sobre os aspetos negativos da emigração, mas 

também de algumas vantagens que dela advém. Apresenta, ainda, esta questão noutras 

circunstâncias, designadamente em alguns discursos parlamentares, mostrando-se favorável 

à saída de portugueses, especialmente para o Brasil.  

 

 

O estudo da emigração portuguesa para o Brasil: obras de referência contemporâneas (séc. 

XX e XXI) 

 

Nas obras mais antigas sobre a temática da emigração, dos inícios do século XX, 

vários historiadores portugueses defendem como alternativa ao êxodo para o Brasil o desvio 

desta corrente para as colónias de África, nomeadamente para Angola. O autor expoente 

máximo desta tese foi Fernando Emídio da Silva (1917).  

Durante o Estado Novo, a produção bibliográfica encontra-se engajada à ideologia 

política do Estado Novo, como é o caso de Nuno Simões que, no seu estudo publicado em 

1934, tenta justificar a tese do especialismo tropical português, defendendo que “mais que 

qualquer outra, a emigração portuguesa integra-se na componente étnica do Brasil e na sua 
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estrutura económica” (Simões, 1934: 107). Na mesma ótica, Armando de Aguiar, na sua obra 

monumental, retrata as façanhas dos portugueses pelas cinco partes do Mundo (Aguiar, 1945). 

Neste período, era tradicional abordar a emigração numa ótica nacionalista e exaltar 

a atividade cultural, filantrópica e intelectual dos portugueses emigrados no Brasil. Na 

verdade, todo o discurso e obras do período do Estado Novo sobre a emigração são, acima 

de tudo, uma tentativa de exaltação da Pátria e virtuosismo do império colonial português.9 

Será por meados dos anos de 1970, muito especialmente após o 25 de Abril de 1974, 

que os estudos sobre a questão emigratória são retomados de forma desengajada e mais 

rigorosa. Como figura de proa, enunciamos Joel Serrão que, em Testemunhos sobre a 

emigração portuguesa (Serrão: 1976), expressa opiniões de pensadores coevos dos 

acontecimentos, como Herculano, Oliveira Marreca, Rodrigues de Freitas e Oliveira Martins. 

A sua obra A Emigração Portuguesa, Sondagem Histórica (Serrão: 1982) é imprescindível 

para quem quer ter uma visão do fenómeno migratório. O artigo sobre “Emigração” que 

integra o Dicionário de História de Portugal (Serrão: 1965, 19-22), obra da qual é 

coordenador, traça múltiplas facetas e correlações desse fenómeno – condicionalismos, 

causas, consequências –, ao mesmo tempo que relaciona o desenvolvimento dos transportes 

com os fluxos migratórios.  

Vitorino Magalhães Godinho, igualmente pioneiro na interpretação do fenómeno 

migratório português, escreve um trabalho notável, de leitura obrigatória em qualquer estudo 

sobre a emigração portuguesa. Neste seu exaustivo artigo, “L’émigration portugaise (XV-

XX): une constante structurale et les réponses aux changements du monde” (Godinho, 1978), 

traça uma perspetiva pluridisciplinar da dispersão dos portugueses pelo mundo, desde os 

descobrimentos portugueses até meados do século XX. 

Miriam Halpern Pereira analisa as políticas migratórias portuguesas e brasileiras ao 

longo dos tempos, assim como as situações de engajamento e o retorno. Também se debruça 

sobre as estatísticas oficiais de Portugal e dos países de destino. O seu enfoque pende para 

uma análise e compreensão do fenómeno migratório, aliando a História à Economia, como 

documentam as obras A Política Portuguesa de Emigração: 1850-1930 (Pereira, 2002) e 

Livre-câmbio e desenvolvimento económico (Pereira, 1983). 

 Ioanis Baganha inicia muito cedo a investigação na área das migrações. Produz vários 

e importantes trabalhos (Baganha, 1990a, 1990b, 1991, 1992, 1993, 1994a, 1994b, 1998, 2003, 

2009), relacionados com a emigração portuguesa para o Brasil e para os Estados Unidos da 

                                                           
9 Para uma visão geral da política migratória do Estado Novo, veja-se Baganha (2003: 1-16). 
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América, e analisa as tendências e ciclos da emigração portuguesa; elabora uma historiografia 

da emigração portuguesa para o Brasil; e ainda uma síntese histórica sobre a emigração 

transatlântica. Segundo Baganha, distinguem-se claramente dois grandes ciclos migratórios: o 

primeiro é atlântico, com início em meados do século XIV, que irá até aos anos de 1950; o 

segundo é intraeuropeu, e vai dos anos de 1960 à década de 1970 (Baganha, 1994b: 959-980). 

Nas suas obras, estuda a emigração clandestina, baseada em dados e métodos demográficos, e 

colabora com Joel Serrão no Dicionário de História de Portugal. É, sem dúvida, uma das 

investigadoras pioneiras em estudos migratórios e de leitura obrigatória. 

Maria Beatriz Rocha Trindade10, introdutora em Portugal do ensino da sociologia das 

migrações, possui numerosas obras relacionadas com as migrações. O seu trabalho Das 

Migrações às Interculturalidades (1994) contém abordagens diversas – culturais, 

sociológicas, políticas – às migrações no passado e na atualidade, em textos compilados, que 

fazem parte da produção científica desta investigadora, permitindo uma visão alargada do 

fenómeno. 

Maria Beatriz Nizza da Silva11 reflete sobre situações com que os emigrantes se 

deparam ao chegar ao Brasil e a forma como se integram na sociedade brasileira. Nos seus 

trabalhos trata das elites portuguesas e da mulher no processo de integração, realça o papel 

das associações e colhe informação contida nos periódicos. 

F. G. Cassola Ribeiro reúne todo um normativo emigratório, com uma breve 

retrospetiva histórica, desde o século XIX; apresenta aspetos relacionados com 

regulamentação emigratória, desde o liberalismo, ao fim da Segunda Guerra Mundial, na sua 

obra Emigração Portuguesa. Regulamentação migratória: do Liberalismo ao fim da 

Segunda Guerra Mundial. Contribuição para o seu estudo (Ribeiro, 1987). Para a realizar, 

cita como fontes, Oliveira Martins, Frederico Laranjo, Afonso Costa, Fernando Emídio da 

Silva, Carlos Vieira Ramos, Adolfo Lima e João Evangelista, e principalmente, o Diário do 

Governo, onde colhe muita informação. 

A Jorge Arroteia se deve, nos anos de 1980, a iniciativa de realizar um Atlas da 

emigração portuguesa (Arroteia, 1985). Propõe, num trabalho sequente, uma tipologia das 

                                                           
10 É coordenadora científica do CENRI/Universidade Aberta - Centro de Estudos das Migrações e das Relações 

Interculturais 
11 Deve-se a Beatriz Nizza da Silva, Miriam Halpern Pereira, Maria Ioannis Baganha e Maria José Maranhão 

a organização do primeiro Colóquio Internacional sobre Emigração e Imigração em Portugal, séc. XIX-XX, 

que se realizou em Lisboa, em 1992. Esta iniciativa abriu caminho à dinamização dos estudos migratórios, a 

partir da década de 1990. As suas Atas são, ainda hoje, uma fonte de referência. Neste encontro, estiveram 

presentes especialistas internacionais das áreas científicas da História, Sociologia, Antropologia, Economia e 

Geografia, para debater questão da integração/aculturação dos emigrantes portugueses nos países de destino. 
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migrações. Apresenta ainda uma resenha histórica das migrações portuguesas no mundo. E, 

no seu trabalho “Emigração portuguesa: Breve retrospectiva”, apresenta uma resenha histórica 

das migrações portuguesas no mundo e procura encontrar algumas explicações estruturais para 

o fenómeno (Arroteia, 2011: 37-47). 

Herbert Klein trata da integração social e económica dos emigrantes portugueses no 

Brasil, de finais do século XIX ao século XX. Este estudo contempla dados estatísticos 

oficiais que se relacionam com a demografia, a inserção laboral, os casamentos mistos, a 

criminalidade e o empreendedorismo (Klein, 1993: 235-265). É um trabalho pioneiro e ainda 

hoje um dos principais estudos que comprovam a tese da pressão demográfica como uma 

das causas para a emigração portuguesa no virar do século e, sobretudo, demonstra a 

importância que os portugueses tiveram na integração e desenvolvimento da sociedade civil 

e empresarial do Brasil.  

Outro autor incontornável quando se estuda a emigração portuguesa para o Brasil é 

Costa Leite. Os seus trabalhos analisam o período compreendido entre 1851-1914, com 

enfoque na legislação e políticas migratórias; comparam as estatísticas oficiais de Portugal 

com as dos países de destino, trata dos engajadores e negócios da emigração, e também dos 

transportes e das condições de bordo, estimando e relacionando os custos associados às 

viagens aos interesses tributários do Estado, bem como aos interesses das companhias de 

navegação.  

Estes estudos, com destaque para A emigração portuguesa, a lei e os números, 1855-

1914 (Leite, 1987: 463-480); O transporte de emigrantes: da vela ao vapor, na rota do 

Brasil (Leite, 1991: 741-752); e Os negócios da emigração (1870-1914) (Leite, 1996: 381-

396), dão um contributo inovador, permitindo uma visão mais alargada do fenómeno 

migratório. No primeiro, Costa Leite faz uma interessante comparação das estatísticas 

oficiais de Portugal com as estatísticas oficiais dos países de destino, bem como uma análise 

da legislação portuguesa. No segundo, sublinha que o transporte de emigrantes é um dos 

aspetos que merecem ser tidos em conta. O setor de comunicações e transportes registou 

mudanças profundas durante a segunda metade do século XIX, em resultado da difusão e 

desenvolvimento da tecnologia industrial; essas mudanças tecnológicas e organizativas 

alteraram significativamente as condições de informação e transporte dos emigrantes. No 

terceiro, o autor apresenta e desenvolve temas como as estimativas dos custos associados à 

emigração (passaportes, passagens) e a identificação de engajadores. 

Sacuntala de Miranda revela, como ela própria afirma, na introdução à sua obra, A 

emigração portuguesa e o Atlântico, 1870-1930 (Miranda, 1999), “um especial interesse 
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pela relação entre a emigração e as transferências internacionais de capital”. Procura explicar 

“a integração do fenómeno migratório português, no quadro do desenvolvimento do 

capitalismo mundial, a partir da década de 1879 e, mais especificamente, no quadro de 

desenvolvimento da economia do Brasil”.  

No Brasil, são em número considerável os investigadores da temática da imigração. 

Se tivermos em linha de conta que as migrações em massa com destino àquele país 

envolveram um grande número de europeus, podemos imaginar o elevado número de 

estudiosos que analisam e contribuem para a compreensão do fenómeno migratório. Grande 

parte são luso-descendentes, interessados em conhecer as suas raízes. 

Maria Izilda Matos, autora de numerosos artigos sobre a imigração para São Paulo, 

trata experiências do quotidiano de emigrantes na cidade de São Paulo, no período entre 

1870 e 1945. Privilegia ainda documentação do DEOPS (Departamento Estadual de Ordem 

Política e Social). Coordena, em coautoria, algumas publicações onde é tratado o problema 

migratório. Na publicação Portugueses, deslocamentos, experiências do cotidiano, São 

Paulo século XIX e XX (2013), Izilda Matos traça uma panorâmica de emigração portuguesa 

para o Brasil de meados do século XIX a meados do século XX, dedicando-se a pesquisar 

os fluxos da Europa do Sul para o Brasil, nomeadamente para São Paulo, procurando 

enquadrar tais movimentos na conjuntura económica, social, cultural e política. Estudou 

ainda a problemática dos imigrantes portugueses na ótica das questões de género e da sua 

integração nas relações laborais em São Paulo (Matos, 2002: 300-318).  

Gladys Sabina Ribeiro escreve sobre o longo processo de cidadania, centrando-se na 

atuação da Primeira República Brasileira (1890-1930). Gladys privilegia nas suas 

investigações o lado negro da imigração portuguesa, como por exemplo o antilusitanismo e 

a delinquência. Dedica-se também a temas sobre poder, política e direitos (Ribeiro, 2007: 

121-142; 2014: 314-335). 

Lená Medeiros de Menezes analisa dados estatísticos censitários (1872, 1890, 1906 e 

1920) e traça uma caracterização sociodemográfica dos imigrantes portugueses, sendo as suas 

características comparadas com as dos imigrantes de outras nacionalidades. Possui numerosos 

artigos relacionados com os excluídos sociais do Rio de Janeiro durante a Primeira República 

(Menezes, 2006: 86-117; 2010: 186-194). 

lsmênia de Lima Martins dedica-se há longos anos à investigação, e em recente 

trabalho, escreve sobre os negócios da imigração no Brasil, em que estão envolvidas as grandes 

companhias de navegação, e também sobre dados estatísticos da imigração de portugueses, 

italianos e espanhóis (Martins, 2013: 385-395).  
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José Jobson Arruda conduz-nos a reflexões teóricas sobre conceitos e achegas 

analíticas. Autor de várias obras e professor, o seu artigo De colonos a imigrantes. 

I(e)migração portuguesa é um exemplo da sua capacidade de refletir sobre o significado e 

estatuto de cada um deles (Arruda, 2013: 13-20). 

A perspetiva histórica e de género, a inserção laboral e as políticas migratórias 

brasileiras constituem tema de estudo de Maria Apparecida Franco Pereira e Maria Suzel Gil 

Frutuoso, que nos apresentam um artigo que compila as fontes para o estudo da presença 

portuguesa em Santos” (Pereira e Frutuoso, 2007: 283-289). Para a realização desse trabalho, 

fez um estudo pormenorizado das várias instituições lusas presentes ainda na cidade de 

Santos. O seu trabalho também foca o papel da mulher na sociedade paulista. 

Mais recentemente, as migrações portuguesas, interpretadas à luz das teorias dos 

sistemas migratórios internacionais, são tratadas por Pedro Góis e José Carlos Marques, no 

artigo “Portugal as a semiperipheral country in the global migration system” (Góis e Marques, 

2009: 19-50). 

 
 

Os estudos regionais da emigração portuguesa para o Brasil no séc. XIX 

 

Os trabalhos de Jorge Alves incluem, desde 1992, estudos variados, relacionados 

com a emigração do noroeste português, em particular com a que sai do Porto com destino 

ao Brasil, a partir de meados do século XIX, tornando a cidade do Porto “o principal porto 

de escoamento de emigrantes, com origem num vasto hinterland” (Alves: 1991). 

A sua investigação centra-se na área da história empresarial, da história económica, 

social e política e da emigração para o Brasil. Ainda hoje, podemos considerar Os 

Brasileiros12 o melhor trabalho realizado sobre a emigração brasileira que partia do Porto 

(Alves, 1994). É uma obra fundamental de consulta obrigatória para os que pretendem 

investigar na área da emigração, nomeadamente do Norte de Portugal.  

Também no Norte de Portugal podemos destacar os trabalhos que resultaram do 

projeto A emigração do Norte de Portugal para o Brasil, coordenado por Fernando de 

Sousa13, no âmbito do CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, 

                                                           
12 A obra publicada baseia-se na sua Tese de Doutoramento.  
13 A coordenação científica das publicações é de Fernando de Sousa (CEPESE), foram já publicados: 

Portugueses no Brasil: migrantes em dois actos (Rio de Janeiro, 2006); A emigração portuguesa para o Brasil 

(Porto, 2007); Deslocamentos & Histórias: os portugueses (São Paulo, 2008); Nas duas margens. Os 

Portugueses no Brasil (Porto, 2009); Entre Mares. O Brasil dos portugueses (Belém do Pará, 2010); Um 

passaporte para a terra prometida (Porto, 2011); De colonos a imigrantes. I(E)migração portuguesa para o 

Brasil (São Paulo, 2013); Portugal e as migrações da Europa do Sul para a América do Sul (Porto, 2014). 
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e onde também colaborámos. Este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, deu origem a vários trabalhos importantes sobre a emigração para o Brasil, de 

onde podemos destacar os coordenados por Fernando Sousa (Universidade do Porto), 

Ismênia Martins (Universidade Federal Fluminense), Lená Medeiros de Menezes 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Maria Izilda Matos (Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo), Maria Nazaré Sarges (Universidade Federal do Pará) e José Jobson 

Arruda (Universidade de São Paulo).14 

Outra autora importante no estudo da emigração portuguesa, simultaneamente 

nacional e regional, é Caroline Brettel. Em 1986, publica um estudo de referência sobre o 

fenómeno migratório na freguesia de Linhares (Brettell, 1986). Através deste estudo de caso, 

Brettel traça e explica a demografia histórica da freguesia de Lanheses (Minho) e os seus 

fluxos e trajetórias para o Brasil, França e Espanha entre o séc. XIX e 1945. Com base em 

fontes primárias, como os registos da paróquia, notários, testamentos, passaportes, jornais 

locais e história oral, Brettel consegue traçar o perfil da freguesia nos séculos XVIII e XIX. 

Um dos capítulos do livro é dedicado ao fenómeno do retorno da emigração a Portugal e ainda 

ao posterior retorno para Brasil, França e Espanha. Com base nestes estudos originais, Caroline 

Brettel desenvolve posteriormente uma interessante tentativa de sistematizar explicações para 

as flutuações dos fluxos migratórios portugueses dos sécs. XIX e XX (Brettell, 1993). 

Podemos, ainda, referir a sua contribuição teórica para o estudo das migrações, nomeadamente 

quando sublinha que os investigadores das migrações devem ter a capacidade de compreender 

as especificidades e interligações entre contextos nacionais, locais e internacionais.15  

Maria Antonieta Cruz estuda as migrações oitocentistas com base na análise de dois 

jornais do Porto, o Jornal do Porto e o Comércio do Porto, designadamente, a emigração que 

sai da cidade do Porto para o Brasil. Analisa em “Agruras de emigrantes portugueses no 

Brasil” (Cruz, 1986-1987: 7-34), as dificuldades de integração sentidas pelos portugueses no 

Brasil, ao mesmo tempo que trata, em secções, as motivações para a emigração, a forma como 

era feito o recrutamento, a emigração clandestina, as condições difíceis da viagem, as 

condições de trabalho e as relações conflituosas com os autóctones. 

Os emigrantes de Fafe são estudados na obra Migrantes, Emigrantes e «Brasileiros» 

de Fafe, 1834-1926, por Miguel Monteiro, de forma pluridisciplinar, utilizando diversas 

                                                           
14 Sublinhamos também o contributo de alguns investigadores do CEPESE, que integrados no projeto relacionado 

com o estudo da Emigração do Norte de Portugal, têm vindo a publicar trabalhos importantes sobre este projeto, 

integrados em atas de seminários e outras obras de autores, desde que relacionadas com a temática da Emigração. 
15 A grande diversidade de teorias envolvidas nos estudos sobre migrações reflete a variedade regional, nacional 

e internacional deste fenómeno. Brettell e Hollifield (eds.) (2000). 
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fontes, incluindo os registos de passaporte, caracterizando representações sociais face aos 

regressados do Brasil à sua terra natal (Monteiro, 2000).  

A recente tese de doutoramento de Paulo Amorim, As relações Portugal-Brasil. 

Política externa e emigração (1834-1851), analisa a importância da emigração portuguesa à 

luz das relações bilaterais entre Portugal e o Brasil, bem como das suas subjacentes 

condicionantes políticas e sociais, no período entre 1834 e 1851. É um estudo que, para além 

dos dados estatísticos dos passaportes do Governo Civil do Porto, tenta perceber a influência 

da emigração portuguesa para o Brasil nas políticas externas dos dois Estados. 

Quanto ao estudo específico da emigração do distrito de Bragança no período analisado, 

que seja do nosso conhecimento, praticamente não existem trabalhos relevantes de conjunto, 

embora existam estudos específicos sobre freguesias na região de Trás-os-Montes, como por 

exemplo o de Celeste Castro (2007). Isto significa que o nosso estudo de caso pode representar 

um avanço no estado da arte dos estudos regionais da emigração portuguesa para o Brasil. 

Finalmente importa referir que o presente trabalho, embora tributário de todos os 

trabalhos citados, designadamente dos principais fundadores dos estudos da emigração para 

o Brasil, procura propor uma análise comparativa inovadora do estudo de caso regional do 

nordeste português, designadamente das suas dinâmicas sociais.  

Como será visível, mais do que o simples tratamento e registo de entradas e saídas de 

emigrantes portugueses para o Brasil, interessa-nos o seu contexto social e político, quer ao 

nível regional e nacional, quer ao nível internacional. Na verdade, este é o primeiro estudo de 

caso da emigração do Nordeste português que tenta fazer uma análise contextual comparada 

com a emigração nacional e internacional na viragem do séc. XIX para o séc. XX.  
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PARTE I. PROBLEMÁTICA TEÓRICA: RELAÇÕES INTERNACIONAIS, HISTÓRIA E MIGRAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

1. A disciplina das Relações Internacionais e o estudo das relações internacionais: uma 

contextualização histórica 

 

As raízes da disciplina das Relações Internacionais (RI) estão ligadas à História, 

nomeadamente à História política e diplomática.16 Posteriormente, a própria História 

especializou-se na análise das relações internacionais e consolidou uma História das Relações 

Internacionais. Todavia, a disciplina autónoma das Relações Internacionais é mais recente e, 

como é natural, desenvolveu um processo de autonomização que muitas vezes entrou em 

choque com as visões clássicas e tradicionais do estudo das relações internacionais, que 

culminou com o designado segundo grande debate das RI (Mendes, 2017a: 8-36).  

Ao contrário da História, que é uma disciplina antiga e muito anterior, a emergência 

da disciplina científica das Relações Internacionais inicia-se no início do séc. XX e tem um 

particular destaque no mundo anglo-saxónico. Com efeito, é aqui que tem lugar a primeira 

cátedra académica de Relações Internacionais e seguidamente se desenvolvem importantes 

Think Tanks e departamentos académicos com estudos de graduação e pós-graduação em 

Relações Internacionais. Ainda hoje estes iniciais esforços de solidificação da disciplina 

constituem marcos exemplares do estudo e investigação em Relações Internacionais 

(Mendes, 2014b: XV-XXI).  

Assim, enquanto disciplina científica autónoma, as Relações Internacionais surgiram 

no início do século XX, nomeadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Embora 

tivessem sido dados já alguns passos para analisar os fenómenos internacionais nestes países 

antes de 1919, será somente a partir desta data que a disciplina e centros de estudos das 

Relações Internacionais tomam assento. Quando comparada com outras ciências sociais, a 

disciplina das Relações Internacionais é relativamente nova. 

É sobretudo nos Estados Unidos que as RI ganham os contornos de disciplina científica 

académica autónoma, ainda que assumida, sobretudo, como uma disciplina integrada nos 

departamentos da Ciência Política. A disciplina ganha “maioridade” neste país, tendo sido as 

universidades e as revistas dos Estados Unidos os principais veículos construtores da 

identidade da disciplina (Mendes, 2014b: XV-XXI). E se nos Estados Unidos esta disciplina 

                                                           
16 Por exemplo, muitos autores consideram que o primeiro trabalho sobre relações internacionais é a análise 

histórica da guerra do Peloponeso realizada por Tucídides. 
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foi fortemente impulsionada, no início, pelo movimento idealista internacionalista liderado 

pelo Presidente Wilson no período entre guerras, foi sobretudo no Pós-II Guerra Mundial e 

com o início da Guerra Fria que as correntes realistas e neo-científicas norte-americanas 

dominaram a formação e desenvolvimento da disciplina das Relações Internacionais, com 

destaque para Morgenthau um dos pais fundadores da disciplina.  

Com exceção do Reino Unido e da sua Escola, do francês Raymond Aron e de alguns 

académicos canadianos, nórdicos e australianos, a disciplina foi dominada pelos americanos, 

muito embora com a colaboração de autores saídos da Escola Inglesa (Mendes, 2014b: XV-

XXI). Ainda que na Europa sempre tivessem existido centros de estudo das Relações 

Internacionais importantes, como o Instituto Universitário de Altos Estudos Internacionais 

(IHEID) de Genebra, fundado em 1927 e uma das escolas mais antigas de Relações 

Internacionais no mundo17, a invenção da disciplina das Relações Internacionais foi 

sobretudo produto da constituição das Relações Internacionais como uma “ciência social 

norte-americana” (Hoffman, 1977: 41-60).  

Todavia, não devemos ignorar a importância de centros académicos europeus nos 

anos formativos da disciplina (1919-1980). O melhor exemplo é a Escola Nórdica de RI, que 

remonta a meados dos anos de 1950, inícios de 1960, e que se tem distinguido no campo de 

pesquisa sobre os estudos da paz. 

Já na Alemanha, até ao fim da Guerra Fria, a disciplina encontrava-se 

“subdesenvolvida, pois não estava em linha com os debates teóricos e os respetivos padrões 

de referência científica da disciplina a nível internacional. Somente após este acontecimento, 

é que surgem autores alemães que têm um importante papel na redescoberta continental das 

Relações Internacionais” (Mendes, 2014b: XIX). 

Para além destes centros na Europa continental, houve igualmente, outros importantes 

centros de estudo de Relações Internacionais com destaque para a escola da Universidade de 

Lovaina na Bélgica e, sobretudo, para a escola Francesa de base histórica, nomeadamente o 

grande contributo de Renouvin e Duroselle, com ligações à École des Annales. As RI na 

Europa foram assumindo uma componente interdisciplinar, nomeadamente com a História e a 

Sociologia.  

                                                           
17 Aqui existe um importante departamento de História Internacional, que se interliga como o de Relações 

Internacionais/Ciência Política, que oferece um doutoramento em História Internacional. Neste quadro, “the 

main teaching and research themes of the International History Department are: - The history of international 

governance and systems; - The history of transnational actors and actions; - The history of culture, societies 

and markets in regional and/or global perspective” in http://graduateinstitute.ch/home/study/courses/courses-

2017-2018/international-history.html. 
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No que respeita a Portugal, a disciplina de Relações Internacionais passará a existir 

institucionalmente a partir de 1978, na Universidade do Minho. Até essa data, merece 

evidenciar-se o contributo de Adriano Moreira, e da sua escola, originalmente Escola 

Superior Colonial (ESC), depois Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (ISEU, 1954), 

mais tarde, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina (ISCSPU, 1962), e, 

finalmente, Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais (ISCPS). Embora o ISCPS só 

tenha instituído uma licenciatura em Relações Internacionais em 1982, ele é, na verdade, o 

centro académico português mais antigo a estudar os fenómenos das relações internacionais. 

A Escola Colonial Portuguesa (ESC/ISCSPU) tem ainda uma origem mais remota, que se 

pode encontrar na fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa (Mendes, 2014b: XIX).  

Posteriormente, sobretudo a partir de finais da década de 1980, inícios da década de 

1990, começaram a desenvolver-se em Portugal licenciaturas em Relações Internacionais, 

nomeadamente na Universidade Lusíada (Lisboa e Porto) e em outras universidades privadas 

(Mendes, 2014b: XIX-XX).  

Finalmente, as Relações Internacionais tiveram um último ciclo de expansão 

institucional, com as principais universidades portuguesas, com a exceção da Universidade 

do Porto, a dedicarem-se ao estudo e ensino das Relações Internacionais, com destaque para 

a Universidade de Coimbra e a Universidade Nova de Lisboa (Mendes, 2014b: XIX-XX). A 

partir daqui, desenvolveram-se valências académicas e científicas que permitiram criar em 

várias universidades os três ciclos de estudo em Relações Internacionais: licenciatura, 

mestrado e doutoramento. 

Embora o surgimento e a sistematização das Relações Internacionais (RI) como 

ciência social autónoma sejam recentes, nomeadamente no contexto do início do século XX, 

o seu principal objeto de estudo, as relações internacionais (ri), com especial destaque para 

a política da paz e da guerra, não o são.  

A verdade é que os problemas relacionados com a convivência entre os povos, 

nomeadamente as questões ligadas à paz e à guerra, têm sido objeto de reflexão humana 

desde os tempos mais longínquos da história do pensamento das civilizações. 

Com efeito, mesmo antes da publicação dos nove livros das Histórias de Heródoto, 

narrando a origem das Guerras Médicas (Guerras Greco-Persas), ou ainda bem anterior à 

escrita da obra clássica História da Guerra de Peloponeso de Tucídides, Sun Tzu já se tinha 

debruçado sobre o realismo das estratégias político-militares, ao escrever A Arte da Guerra. 

Ainda hoje, muitos consideram este livro como um marco na historiografia inicial sobre as 

relações internacionais. Heródoto, Tucídides, Sun Tzu, Lao Tse, Políbio, Péricles com os 
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discursos durante a era de ouro de Atenas, e Tito Lívio com os seus livros sobre a História 

de Roma, contribuíram todos eles – cada um ao seu modo – para a formação de um amplo 

saber sobre as relações internacionais (Luard, 1992).18  

Todas estas originais análises dos fenómenos internacionais faziam apelo à analise 

histórica. Portanto, em última análise, a história terá sido a primeira disciplina, avant la letre, 

a estudar as relações internacionais. Para além da História e da Política em sentido lato, terá 

sido o Direito Internacional a primeira disciplina, no século XVI, a dedicar-se ao estudo 

científico das relações internacionais, a que se seguiram as disciplinas da História 

Diplomática e da Diplomacia.  

Convém, portanto, sublinhar um primeiro ponto essencial. Uma coisa são as relações 

internacionais como fenómeno empírico, outra coisa são as Relações Internacionais, isto é, 

a invenção de uma disciplina científica que desenvolveu e sistematizou métodos e teorias 

próprias para analisar e explicar o seu objeto de estudo empírico: as relações entre os 

diversos atores autónomos dentro de um sistema internacional.  

A observação dos fenómenos empíricos das relações internacionais, ou seja, da relação 

entre os atores coletivos que tinham de se relacionar com outros atores, terá começado a 

iniciar-se sensivelmente no ano 10 000 a.C. (Wallerstein: 1991). Terá sido por volta deste 

período, que as unidades políticas existentes – bandos e tribos – iniciaram um processo de 

transição de atores desterritorializados, que viviam num sistema pré-internacional, para 

unidades territorializadas. Foi a partir deste período, sobretudo nos últimos 5000 anos a.C., 

que surgiram as primeiras unidades políticas territorializadas e que tem origem a problemática 

das fronteiras, dos territórios politizados e das relações entre estes. É aqui que se inicia o 

desenvolvimento de sistemas internacionais, ou seja, de sistemas compostos por unidades 

políticas com capacidade de interação internacional (Buzan, Little: 2000).  

A análise e discussão política, estratégica, jurídica e histórica das relações entre 

atores autónomos e competitivos – cidades-estados, impérios, reinos, e depois estados-nação 

– existe, assim, há muitos séculos. Todavia, a observação análise e explicação científica dos 

fenómenos empíricos das relações internacionais no quadro de uma disciplina científica 

autónoma, as Relações Internacionais, existe apenas há um século.  

Por outro lado, a história convencional dentro dos próprios académicos de Relações 

Internacionais tem assumido, de forma não completamente rigorosa, que as relações 

                                                           
18 Para uma visão mais recente de textos clássicos sobre as relações internacionais, mas apenas ocidentais, veja-

se Brown, Nardin, Rengger, 2002. 



21 

internacionais e o sistema internacional terão tido o seu marco inicial com o Tratado de 

Vestefália, celebrado em 1648.  

Deste modo, o sistema nascido em 1648 é considerado um marco na história 

ocidental, por criar a base do sistema internacional. Esta visão, embora não completamente 

verdadeira, tem sido assumida como uma narrativa semioficial dentro da disciplina das 

Relações Internacionais, nomeadamente pelos académicos norte-americanos que fundaram 

as bases da disciplina durante a segunda metade do século XX. 

Esta visão tradicional, realista e soberanista foi dominante nos anos fundacionais na 

disciplina das RI e reflete a hegemonia da visão euro-ocidental que marcou a leitura da 

História das relações internacionais. Nesta visão, o Tratado de Vestefália institui o 

reconhecimento do princípio universal da soberania, o que significava que cada signatário 

do tratado concordava em respeitar os direitos territoriais de todas as outras partes envolvidas 

e em não interferir nos seus assuntos internos. Assim nasceu a Europa moderna, como 

continente de Estados soberanos e o seu consequente sistema internacional.  

Embora o Tratado de Vestefália tivesse sido muito importante e o marco de 1648, 

ainda hoje, seja útil para explicar a consolidação do sistema internacional de Estados na 

Europa, não devemos confundir 1648 com o início dos sistemas internacionais, uma vez que, 

como já sublinhamos, estes já existiam anteriormente aos Estados-Nação modernos. Isto 

significa que, embora só a partir do séc. XVII é que grande parte dos Estados modernos se 

tenham solidificado e constituído um sistema internacional de Estados competitivos na 

Europa, já existiam sistemas internacionais anteriores a 1648.  

Por exemplo, na Idade Média já existiam sistemas internacionais e unidades políticas 

territorializadas, a começar por Portugal. No caso português, por exemplo, o quadro geopolítico 

onde se move e insere a política externa de Portugal neste período é, essencialmente, o quadro 

peninsular ibérico. Outro exemplo clássico, anterior, é o estabelecimento de um sistema 

internacional do Mediterrâneo por volta do século IV a.C. (Buzan, Little, 2000: 98-100). 

Após termos realizado uma breve contextualização da invenção da disciplina das 

Relações Internacionais e explicitado um primeiro ponto essencial para uma compreensão 

abrangente e sofisticada sobre como analisar as relações internacionais e fazer trabalhos de 

investigação em Relações Internacionais, isto é, a distinção entre as Relações Internacionais 

e as relações internacionais, importa sublinhar um segundo ponto fundamental. 

O segundo ponto essencial é, como bem salienta Pedro Emanuel Mendes, perceber que 

“as Relações Internacionais, como todas as Ciências Sociais e Humanas e outras, têm uma 

forte ligação ao zeitgeist em que os seus cientistas – os principais autores das teorias – vivem” 
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(Mendes, 2014b: XXI). Isto significa que é importante assumir a influência da história das 

relações internacionais na evolução teórica da disciplina das Relações Internacionais. 

Neste sentido, a teoria idealista liberal-internacionalista está muito ligada ao pós-I 

Guerra Mundial, quando nasce a convicção de que era necessário construir uma ordem 

internacional que evitasse a possibilidade de novas guerras mundiais. Por sua vez, a 

incapacidade de construir uma nova ordem mundial liberal pacífica, o surgimento da II Guerra 

Mundial e a emergência de uma nova ordem bipolar no pós-guerra conduziram ao 

desenvolvimento e solidificação da teoria realista. Outro exemplo resulta do desenvolvimento 

de diversas ilhas teóricas neoliberais institucionalistas que resultam da complexidade das 

relações internacionais, nomeadamente das instituições e organizações internacionais, com 

particular destaque para o processo de construção da Europa Comunitária a partir de 1957 

(Mendes: 2000: 201-225).  

Finalmente, as transformações radicais na vida internacional do final dos anos de 1980 

e de 1990 implicaram vários questionamentos teóricos e metodológicos aos académicos de RI 

relativamente aos temas atinentes às continuidades e roturas na ordem global. Nesse contexto, 

a derrocada da ordem da Guerra Fria, o desmoronamento da União Soviética e a 

universalização dos valores liberais associados à formação da globalização geraram uma forte 

tensão analítica nos estudos das Relações Internacionais, com crises de paradigmas e 

proposições de novos enfoques, procurando novas lentes conceptuais para explicar e dar 

sentido do novo mundo que se começou a desenvolver. Isto deu força aos movimentos críticos 

pós-positivistas e, sobretudo, proporcionou o surgimento de uma nova e influente corrente 

teórica, o construtivismo, bem como um novo grande debate nas RI. Como sublinha Pedro 

Emanuel Mendes, este novo debate entre racionalismo e construtivismo ajudou a uma 

reinvenção da disciplina das Relações Internacionais (Mendes, 2012c: 105-118).  

A tradicional visão neopositivista e racionalista de observar e explicar os fenómenos 

internacionais passou a assistir a momentos de redefinição. Assim, grande parte das teorias e 

modelos adotados na construção da disciplina nos seus anos formativos perderam consistência 

explicativa na passagem do milénio. 

De uma visão monista, assente na tentativa de conseguir obter a primazia 

paradigmática, a disciplina das Relações Internacionais passou assumir uma maior pluralidade 

e diálogo inter-paradigmático. As guerras paradigmáticas foram atenuadas e a disciplina já não 

faz questão de se desenvolver em torno de grandes debates.  

O que não é o mesmo que dizer que os debates teóricos – ontológicos, epistemológicos, 

metodológicos e políticos – dentro das RI acabaram (Mendes, 2017b). Não, não é o fim da 
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teoria. Mas os académicos de RI tendem a assumir, cada vez mais, que as guerras 

paradigmáticas de soma nula já não têm grande utilidade na evolução progressiva da 

disciplina. O que também não significa o fim da importância científica, institucional e social 

das tradições de investigação de base teórico-paradigmáticas.19  

Contudo, atualmente assume-se a pluralidade teórica dentro das RI, onde cada teoria 

parte de um conjunto de pressupostos que referenciam uma visão do mundo acerca de como é 

a realidade internacional e dos fatores causais que a explicam. Nesse sentido, parte-se do 

pressuposto de que toda a teoria tem igualmente um caráter normativo, deliberado ou não, 

explícito ou implícito. Mais que meras descrições e explicações acerca da realidade 

internacional, as Teorias das Relações Internacionais não podem deixar de construir 

interpretações normativas sobre as relações internacionais (Mendes, 2017b).  

  

                                                           
19 A importância de visões paradigmáticas na organização de trabalhos científicos em RI continua essencial, 

mesmo em análises mais empíricas de estudos de caso de análise de Política Internacional e da Política Externa 

dos Estados que podem tentar análises mais ecléticas. Veja-se Mendes, 2012a, 2012b, 2016a, 2016b, 2017b, 

2018a, 2018b. 
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2. A importância da História para as Relações Internacionais: visões clássicas e atuais  

 

2.1. Visões clássicas continentais: Duroselle e a sua “teoria com base na História” 

 

Como já referimos, a escola francesa de Relações Internacionais teve uma particular 

ligação à História. Destaca-se a obra Tout empire périra, théorie des relations 

internationales, do eminente historiador e professor francês Jean-Baptiste Duroselle. Ainda 

hoje, para muitos autores, trata-se do melhor texto sobre aspetos teóricos e metodológicos 

da história das relações internacionais, bem como de uma densa teoria das Relações 

Internacionais (Duroselle, 1992).20 

Na verdade, a obra de Duroselle, Todo o império perecerá, é uma tentativa conseguida 

de desenvolver uma teoria das Relações Internacionais com base na História. Embora 

reconhecendo as diferenças metodológicas e epistemológicas das perspetivas analíticas da 

História e das Relações Internacionais, Duroselle desenvolve uma abordagem assente no 

dialogo e construção de pontes entre a Teoria e a História das Relações Internacionais. Esta 

abordagem, para além de importante, é muito útil, diríamos imprescindível, para quem parte 

de uma visão histórica para analisar fenómenos internacionais, como é o nosso caso.  

Logo na “Introdução” da sua obra, Duroselle afirma que a História – como outras 

disciplinas humanas – não pode utilizar a mesma racionalidade das ciências naturais. 

Recomenda, particularmente aos historiadores, concentrarem-se na compreensão e 

interpretação de acontecimentos únicos e datados. Desse modo, o autor, categoricamente, 

                                                           
20 A obra sugere quatro grandes tópicos que encaminham a análise das Relações Internacionais: 

a) Componentes ou fundamentos: Exploram três noções básicas das Relações Internacionais: primeiro, as 

características psicológicas, jurídicas, sociopolíticas ou económicas do estrangeiro; segundo, a natureza e a 

evolução das fronteiras; e, terceiro, as condições e possibilidades de convivência social dos seres humanos, 

seja em pequenas comunidades ou em grandes Estados modernos (41-71). 

b) Sistema de finalidade: Concentra a sua atenção na vontade e nos objetivos que os indivíduos ou grupos reais 

de poder político legítimo (governos ou homens de Estado) definem como desígnios fundamentais na sua 

intervenção nacional e internacional. Para tanto, é preciso estudar detalhadamente: i) os agentes nas Relações 

Internacionais, isto é, agentes de decisão (autoridades de alto nível) e “executores” (diplomatas, militares, 

propagandistas, empresários, etc.); ii) a qualidade e quantidade da informação sobre aspetos gerais ou 

específicos desse sistema internacional; e, sobretudo, iii) o cálculo estratégico ou processo de tomada de 

decisões, isto é, a articulação dos objetivos, meios e riscos que os responsáveis pela política exterior de um 

Estado devem considerar para obter uma condição ou situação desejada (75-118). 

c) Sistema de causalidade: Também denominado “forças profundas e organizadas”, compreende um conjunto 

estruturado e dinâmico de relações económicas, sociais, demográficas, geopolíticas, culturais e ideológicas internas 

que afetam – mas não determinam por si – a conduta dos homens de Estado e a sua política exterior. Duroselle 

recomenda-nos analisar com muito cuidado a natureza, o jogo (dinâmica) e a eficácia daquelas forças (121-172). 

d) Movimento: Compreende diferentes características das Relações Internacionais empíricas; Duroselle introduz 

as noções de ondas, criações técnicas, diferentes tipologias e características das Relações Internacionais pacíficas, 

conflituosas e a guerra. Também se classificam os movimentos das Relações Internacionais de acordo com a sua 

temporalidade: estruturais, conjunturais ou circunstanciais (175-250). 
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afirma que “o estudo científico das relações internacionais só pode ser baseado na matéria 

fornecida pela História” e que a expressão “Teoria das Relações Internacionais” goza de um 

certo prestígio porque faz supor que alguns estudiosos conhecem o segredo das coisas 

(Duroselle, 1992: 17).  

Seguidamente, desenvolve uma explicação sobre a diferença de tratamento entre as 

ciências sociais e as ciências naturais. Na sua ótica, “se as ciências sociais possuíssem as 

mesmas propriedades que as ciências da natureza”, tudo se iluminaria… Então, sublinha 

Duroselle, saberíamos o que seria necessário, em nome de certas hipóteses, e procedendo 

através da observação, da experimentação e do cálculo, encontraríamos constantes e leis para 

explicar e prever os acontecimentos das relações internacionais. Todavia, esta via científica 

não pode ser utilizada de forma completamente semelhante ao que acontece nas ciências 

exatas. Duroselle defende que não é possível aplicar aos acontecimentos e fenómenos das 

relações internacionais a mesma lógica científica do que na química ou física. Na sua 

opinião, “não podemos tratar da mesma maneira os domínios da matéria, da vida e do espírito 

humanos” (Duroselle, 1992: 17).  

Duroselle acentua que presentemente, “como todas as ciências sociais, a Teoria das 

Relações Internacionais não pode ir além da fase empírica” e explica que tal facto acontece 

porque “o cérebro humano, com os seus biliões de células, permanece em grande parte 

desconhecido”21. Lembra que todos os especialistas do cérebro (psiquiatras, psicólogos) 

afirmam que, dado o estado atual do nosso conhecimento, é absolutamente impossível 

expressar o comportamento inato dos homens e que não sabemos porque 15 a 80 milhões de 

células do cérebro fazem do homem um ser essencialmente diferente do chimpanzé 

(Duroselle, 1992: 18). 

Refere este autor que enquanto na Física, na Química ou na Biologia, uma lei é uma 

lei e implica unanimidade, nas ciências sociais e humanas as leis não são unânimes, são 

rejeitadas por uns e aceites por outros (Duroselle, 1992: 18). Assim, Duroselle defende que a 

História – e outras disciplinas das Humanidades – não podem utilizar a mesma racionalidade 

das ciências naturais. Recomenda, particularmente aos historiadores, que estes se concentrem 

na compreensão e interpretação de acontecimentos únicos e datados. Na sua ótica, o 

historiador, “contrariamente ao que creem alguns dos nossos contemporâneos, não tem de se 

humilhar diante do científico, por ser o único que pode tratar um dado singular a que 

chamamos acontecimento” (Duroselle, 1992: 18). No entanto, sublinha, um acontecimento 

                                                           
21 Duroselle refere que sobre este assunto utiliza diversos trabalhos de Pierre Crassé, François Lhermitee e 

especialmente as suas comunicações à Academia das Ciências Morais e Políticas em Paris. 
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não deixa de ser um fenómeno, visto que é igualmente um objeto de estudo científico, mas é 

datável e por consequência único (Duroselle, 1992: 18-22)22.  

Na sua visão, a História oferece pontos de vista indispensáveis à Teoria (leia-se RI). 

Por sua vez, a boa História – embora não tenha como objetivo primeiro a elaboração de uma 

teoria capaz de desenvolver modelos casuais e deterministas gerais aplicados aos 

acontecimentos das relações internacionais – implica a cada instante uma referência, um 

apelo à teoria.  

Finalmente, Duroselle desenvolve a intenção de apresentar a sua própria teoria sobre 

as relações internacionais. De acordo com Duroselle, esta sua teoria tem como características 

fundamentais: “ser baseada na História, fundada sobre a coletânea de acontecimentos 

concretos – logo uma teoria empírica – sobre as suas sucessões – logo evolutiva – e sobre as 

analogias e as regularidades – logo metódica” (Duroselle, 1992: 20). 

Recorrendo ao trabalho de Morton Kaplan, Duroselle refere que mesmo os teóricos 

das Relações Internacionais não refutam o papel da História. Por outro lado, como defende 

Kaplan, o estudo científico das Relações Internacionais não se pode fundar apenas na matéria 

fornecida pela História, mas igualmente em outras ciências que a complementam, como a 

Economia, a Geografia, a Diplomacia, a Política e o Direito (Duroselle, 1992: 21).  

Todavia, Duroselle sublinha que muitas vezes os teóricos das Relações Internacionais 

usam e abusam da História, sendo que um dos principais problemas deste uso é a sua utilização 

para justificar as suas teorias. Duroselle sublinha que, não raras vezes, os teóricos “utilizam a 

História segundo os seus próprios critérios, construindo modelos, sistemas e regras, que têm 

como objetivo verificar falsificações relativas aos seus propósitos.  

Assim, não raras vezes, os teóricos das Relações Internacionais utilizam a História 

de forma a-histórica, ou seja, utilizam de forma parcial e não contextualizada determinado 

exemplo histórico para reivindicações sobre as ligações entre as suas teorias e novos aspetos 

da vida internacional, em contextos diferentes e posteriores aos seus exemplos (Duroselle, 

1992: 21). 

Apesar de assumir que, muitas vezes, os recursos do historiador das Relações 

Internacionais são mais limitados, Duroselle entende que, embora com menos recursos 

quantitativos que, por exemplo, o historiador e o economista ou que o historiador das 

sociedades, o historiador das relações internacionais pode e deve, quando possível, recorrer 

as técnicas de análises quantitativas.  

                                                           
22 O que Duroselle exemplifica com o exemplo da queda da maçã de Newton. 
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Na sua ótica “existem forças, grandes acontecimentos para o homem e para os quais 

todas as possibilidade de análise quantitativa devem ser exploradas”. Contudo, ainda que o 

historiador das Relações Internacionais estude a diplomacia, a estratégia e a gestão do 

comércio e investimentos internacionais, é necessário ter em conta que todos estes processos 

não derivam de uma só força. Por outro lado, os processos de decisão não derivam somente 

destas forças, mas também, e de forma determinante, do “cálculo” decisório de um pequeno 

número de homens (Duroselle, 1992: 22-24).  

 Para Duroselle, o historiador e o teórico das Relações Internacionais, embora estejam 

menos incitados do que outros a quantificar, devem admitir algumas regras simples 

(Duroselle, 1992: 23), a saber: 

1.º Deve ser quantificado tudo o que for mensurável e reportadas unidades de 

grandeza (ex. preços, tonelagem dos navios, poder de fogo, fluxos comerciais...)23. 

2.º Desde o aparecimento do homem, o qualitativo está presente em muitos 

acontecimentos. O qualitativo aqui referido é singular. Mas existem inúmeros casos em que 

os fenómenos qualitativos são mensuráveis. Citando Antoine Prost, sublinha que muitas 

vezes existe uma “pertinência da enumeração”24. 

3.º É um quantitativo mais incerto, que deve ser manejado com prudência, derivando 

da analogia, que supõe a tomada de posição e uma definição precisa. Lembra o caso das 

guerras, de certos fenómenos individuais (ex.: crimes passionais) ou coletivos (ex.: batalhas) 

que podem ser submetidos a um tratamento quantitativo. 

4.º O qualitativo, não-contável, não mensurável, pode por vezes ser avaliado. Neste 

sentido, os números não significam quase nada. Veja-se a ideia de poder e de risco. 

5.º Existe um qualitativo puro. Antoine Prost redu-lo ao qualitativo do individual. Se 

um indivíduo, por seguir um processo coletivo complexo, dispõe de poder, este qualitativo 

entra na História – exemplifica com a influência do caráter ou de uma opinião pontual sobre 

a decisão de um presidente americano ou soviético poder ou não carregar no botão da bomba 

atómica. 

Para além de uma crítica construtiva ao uso da história pelos teóricos das Relações 

Internacionais, Duroselle também aponta lacunas e problemas à atitude analítica de muitos 

historiadores. Na sua ótica, existem algumas atitudes condenáveis no historiador, aquilo a 

que ele denomina por quatro “fantasmas”: o abuso em explicar tudo pela luta de classes; o 

                                                           
23 Cf. Gonard, 1958. 
24 Ver na Brochure Table Ronde: Histoire et Informatique, Paris, École Normale Supérieur, mars, 1980. 
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recurso à escolástica e à glosa; a criação das essências, ou seja, a “reification” (coisificação) 

dos conceitos; e o “matematiquismo” (Duroselle, 1992: 24-30).  

Duroselle refere que a História e a Teoria das Relações Internacionais progrediram 

juntas na perspetiva da análise e obtiveram sucesso, o que nos fez reconhecer que uma e 

outra são valiosas. De qualquer maneira, elas não encontraram ainda uma coordenação 

completamente estável entre si. 

Finalmente, Duroselle afirma que a tarefa a que se propõe “não é fazer uma simples 

descrição das Relações Internacionais, quer seja num plano histórico, quer seja num plano de 

inventariação extensiva, dos fenómenos atuais” (Duroselle, 1992: 24-30). Também sublinha 

que não procura expor teorias de outros e apresentar análises críticas, pois já vários autores o 

fizeram, de um modo notável, com o seu estilo e personalidade. E reafirma que o seu 

propósito é, pelo contrário, expor a sua própria teoria, com base na História: empírica, 

evolutiva e metódica.  

Duroselle oferece uma proposta concreta, intitulada “A Teoria (Vida e Morte dos 

Impérios)” (Duroselle, 1992). Aqui, o autor reitera que as ciências humanas devem 

concentrar-se na observação e compreensão de regularidades, regras temporárias e receitas. 

No esquema de Duroselle, “a regularidade é a existência de uma longa série de semelhanças 

que parecem transcender as épocas e, consequentemente, ser ligadas à própria natureza do 

homo sapiens” (Duroselle, 1992: 358). Em termos operativos, as regularidades expressam 

analogias e semelhanças entre acontecimentos ou conjuntos de acontecimentos através da 

história das civilizações.  

Por sua vez, as regras temporárias expressam traços característicos de períodos 

históricos específicos. Isto significa que o historiador de relações internacionais deve, de 

forma simultânea e interligada, estudar as regularidades e os acontecimentos únicos e 

particulares. Ou seja, ter em conta os modelos e construções teóricas abstratas que expressam 

regularidades relativamente universais – onde se enquadram as famosas forças profundas de 

Duroselle –, bem como os contextos e acontecimentos históricos particulares e únicos de 

cada situação em estudo. 

Neste sentido, Duroselle identifica o que designa de “recettes”, isto é, receitas ou 

prescrições/recomendações que podem ser consideradas relativamente intemporais no âmbito 

das relações internacionais e do jogo político internacional (Duroselle, 1992: 277-283. As 

receitas podem ser entendidas como recomendações para estudar ou atuar eficientemente no 

sistema internacional. Duroselle dá quatro exemplos principais: 
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Em primeiro lugar: a função primordial da informação. Desde sempre, a obtenção de 

informações e uso adequado da informação disponível sobre os atores e a ordem do sistema 

internacional demonstraram ser fatores cruciais para o sucesso em política internacional.  

Em segundo lugar: a iniciativa e a imaginação. De acordo com Duroselle, os atores 

internacionais e as suas lideranças devem ter a capacidade de ser criativos, tomarem a 

iniciativa e estimularem a confiança no sentido de desenvolver e melhorar permanentemente 

a capacidade e a arte da negociação. 

Em terceiro lugar: não existem verdades imutáveis. Nas relações internacionais, 

especialmente na política internacional, não existem verdades imutáveis, como por exemplo 

na vida privada. Deste modo, inimigos circunstanciais podem tornar-se amigos e vice-versa. 

Na arte da negociação internacional, os atores devem evitar considerações de natureza 

pessoal, como a amizade. Os atores devem ter consciência da realidade da competição 

negocial dos permanentes ajustamentos táticos possíveis. Neste quadro de negociação e 

ajustamento permanente, os atores devem negociar honestamente, sem abusos, mas 

igualmente sem ingenuidade.  

Em quarto lugar: a confiança. Independentemente do tipo de regimes e até de 

liderança, a confiança é um atributo essencial na política internacional. Os atores devem 

honrar a palavra dada. Uma vez definida uma posição de um Estado, os outros atores com 

os quais se relaciona devem ter total confiança no cumprimento da sua posição. A confiança 

é um ativo essencial na política internacional e na diplomacia.  

Duroselle, ao escrever originalmente o seu livro (Duroselle: 1981) com um exórdio 

de Pascal, não hesita em explorar os territórios das ciências biológicas e naturais, ocupando-

se da antropologia, com o dever de apresentar uma visão global do homem. Mas no seu 

conjunto, a teoria que ele reclama é, e será sempre, uma teoria fundada sobre a História. A 

teoria assim concebida mostra a extraordinária riqueza de uma História das Relações 

Internacionais. Trata do Estado, das classes dirigentes e das formas mais variadas da vida 

social nas suas relações com o estrangeiro, as decisões e aspetos que devem ser tidos em 

conta na política internacional, o “cálculo” e o “risco”.  

Num esforço de síntese, Duroselle mostra que para compreender e estudar as relações 

internacionais é preciso dominar e compreender as noções de fronteira, de estrangeiro, de paz 

e de guerra, o papel da informação, das imagens, do peso real das massas e dos indivíduos, das 

atividades exercidas pelas organizações internacionais e, finalmente, da essência e do destino 

dos impérios. 
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Na sua obra, Duroselle mostra uma grande familiaridade com trabalhos dos teóricos, 

em especial com os anglo-saxónicos. Recomenda, no entanto, que os académicos continentais 

não se rendam à semelhança e pura e simplesmente se deixem mimetizar por estas abordagens.  

A este respeito, o que nos oferece afirmar é que a História e a Teoria não se 

autoanulam, pelo contrário. Como bem sublinha, Duroselle, “o que importa é que uns e outros 

se conheçam e estabeleçam entre si laços reais” (Duroselle, 1992: 30).  

Isto significa, como já referimos, que o que a escola francesa propõe é determinar 

uma teoria adaptada aos historiadores que procure assegurar uma distinção comunicativa25 

entre os teóricos das relações internacionais e os historiadores. Até porque, de acordo com 

Duroselle, os historiadores estão mais próximos do mundo real, leia-se história das relações 

internacionais, mas necessitam de um enquadramento teórico que a ajude a explicar e 

decifrar melhor os factos e acontecimentos das relações internacionais identificados pelos 

historiadores. 

A história fundamenta-se no acontecimento único e datado, enquanto a teoria, 

entendida no sentido mais lato, entre os pesquisadores das relações internacionais, aspira à 

generalização, ao abstrato ou ao classificável.  

Finalmente, Duroselle analisa magistralmente o nascimento, vida e morte dos 

impérios. Na sua opinião, o dado básico das relações internacionais é o poder, ou mais 

propriamente, a potência, posto que, no seu esquema, o sistema internacional é composto 

pela interação de Estados com diferentes graus de potencialidade. Alguns, com grande 

potencialidade, transformam-se em grandes impérios económicos, políticos e ideológicos. 

Todavia, como sustenta Duroselle, todos os impérios têm um ciclo de vida e de morte. 

 Duroselle é um dos autores mais influentes da escola francesa de História das 

Relações Internacionais fundada pelo grande mestre Pierre Renouvin, em 1930. Duroselle, 

tal como Renouvin, considera que existem duas forças centrais no paradigma francês: as 

forças profundas e os homens de Estado. Para além disso, Duroselle introduz novas 

categorias analíticas com o fim de renovar a investigação e interpretação da História das 

Relações Internacionais.  

A sua teoria histórica das relações internacionais propõe novas, úteis e pertinentes 

ferramentas de trabalho, assim como novas problemáticas de estudo sobre a evolução das 

relações internacionais. Ao defender que deve existir uma ponte entre a História, a 

                                                           
25 Esta ideia, originalmente, foi-nos sugerida por Pedro Emanuel Mendes no seminário de doutoramento 

“Análise crítica de teoria das Relações Internacionais”, FDUL, 2015. 
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Diplomacia e a Teoria das Relações Internacionais, é um autor incontornável para todos 

aqueles que, como nós, partindo da História, pretendem analisar fenómenos internacionais.  

 

 

2.2. Visões clássicas e continentais, “teóricos” e “historiadores” das Relações 

Internacionais: o contributo de Brunello Vigezzi 

 

Brunello Vigezzi é um historiador italiano que teve um papel fundamental na 

consolidação da História das Relações Internacionais no continente europeu. Italiano e 

professor na Universidade de Milão, está ligado à criação do Instituto de Estudos de Política 

Externa e Opinião Publica, em Itália, bem como à Comissão de História das Relações 

Internacionais (Commission d’Histoire des Relations Internationales, CHRI) filiada no Comité 

Internacional de Ciências Históricas (Comité International des Sciences Historiques, CISH).  

A CHRI foi criada, no início dos anos de 1980, em torno de Bruno Vigezzi e René 

Girault, professor na Universidade de Paris I Panthéon-Sorbonne. A CHRI integrava-se na 

missão e linhas programáticas fundacionais originalmente erigidas por Pierre Renouvin e 

Jean-Baptiste Duroselle, designadamente com a publicação, em 1964, da obra marcante 

Introduction à l’Histoire des Relations Internationales (Renouvin, Duroselle, 1964). Na 

verdade, terá sido esta obra que transformou a História diplomática em História das Relações 

Internacionais. 

Todavia, logo em 1961, Vigezzi escreveu um artigo, Politica estera e opinione 

pubblica, onde, de forma pioneira, avança uma renovação teórica e metodológica do estudo 

da política externa na ótica da História das Relações Internacionais. Trinta anos mais tarde, 

Vigezzi desenvolve a sua visão no livro Politica estera e opinione pubblica in Italia 

dall'Unità ai nostri giorni (1855-1980) (Vigezzi, 1991), onde, de forma definitiva, apresenta 

uma análise da história da política externa italiana. Mais recentemente, publicou duas obras 

notáveis, uma sobre a história da Escola Inglesa (Vigezzi, 2005) e outra sobre a posição da 

Itália na Primeira Guerra Mundial (Vigezzi, 2017). 

Como académico eminente de História de Relações Internacionais, Vigezzi também 

dedicou atenção à relação entre a Teoria e História das Relações Internacionais. Neste 

quadro, no seu trabalho Théoriciens et Historiens des relations internationales desenvolve 

e aprofunda a visão continental sobre a relação entre a História e a Teoria na disciplina das 

Relações Internacionais (Vigezzi, 1992: 330-346).  
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Vigezzi começa por recordar que a História e a Teoria das Relações Internacionais são, 

sobretudo, um “produto” característico dos últimos cinquenta anos, cuja institucionalização 

pode ser reportada sensivelmente ao período de entre guerras, particularmente no pós-guerra, 

ou seja, ao momento em que a política internacional se começou a transformar e entrou na fase 

dita “mundial” (Vigezzi, 1992: 330). A História e a Teoria das Relações Internacionais 

progrediram juntas e obtiveram sucesso, o que nos permite reconhecer que uma e outra são 

indispensáveis no estudo das relações internacionais.  

De acordo com Vigezzi, os principais aspetos que ligam as duas disciplinas são, 

desde logo, o seu objeto de estudo – as relações internacionais e a política internacional – 

bem como os seus fundamentos epistemológicos ligados à interpretação qualitativa, 

incerteza e reciprocidade dos fatores, estruturas e agentes explicativos deste objeto de 

estudo. Todavia, sublinha que, apesar dos aspetos comuns e do seu relacionamento próximo, 

as duas disciplinas ainda não conseguiram encontrar uma coordenação estável entre si. 

O autor recorda que muitas vezes se diz que a História das Relações Internacionais 

tem pouca coisa a tirar da Teoria, e vice-versa. Em geral existe uma perceção que históricos 

e teóricos continuam a operar em territórios distintos, salvo, quando lançam incursões 

rápidas no outro campo, a fim de colher informações úteis, como fazem sobretudo os teóricos 

com a História.  

Todavia, a regra geral é que historiadores e teóricos, tradicionalmente, mostram 

pouco interesse a propósito dos critérios e objetivos que motivam a investigação de cada um 

dos seus campos disciplinares. Deste modo, na sua essência, Teoria e História das Relações 

Internacionais ainda continuam bastante confinados aos seus próprios campos e resultados.  

Acontece ainda que, não raras vezes, historiadores e teóricos se consideram como 

inimigos mais ou menos declarados, opondo entre eles tudo ou quase tudo: métodos, 

intenções, resultados. De uma forma na verdade pouco rigorosa, muitas vezes historiadores 

e teóricos sentem o impulso corporativo de defender intransigentemente as fronteiras das 

duas disciplinas. Por isso, muitas vezes existem académicos dos dois campos que gostam da 

ideia de definir as suas disciplinas como sendo opostas. 

Neste sentido, é comum vermos os historiadores refutarem a utilidade da 

universalidade dos esquemas teóricos e os teóricos, por seu lado, afirmarem que as Relações 

Internacionais já ultrapassaram o culto inútil dos detalhes que caracterizava a História das 

Relações Internacionais (Vigezzi, 1992: 330-331). 

 Relativamente à Teoria das Relações Internacionais, Vigezzi começa por fazer um 

enquadramento histórico do seu nascimento e evolução. Assim, recorda que o nascimento 
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da Teoria das Relações Internacionais se deu com o surgimento da I Guerra Mundial. Nas 

suas palavras:  

“A Teoria das Relações Internacionais a que nós, por hábito, nos referimos, não 

nasceu da Guerra de 1914-1918? Sobre este tema, a discussão prossegue até aos 

nossos dias, com um incontestável agrado – tenhamos ou não o certificado do seu 

nascimento, a Teoria das Relações Internacionais ganhou força com a Guerra, tão 

trágica quanto turbulenta, dos anos de 1914-1918” (Vigezzi, 1992: 331).  

 

Explica, em seguida, porque surgiu nesse preciso momento. Na esteira de outros 

autores, Vigezzi sublinha que foi a necessidade de refletir sobre a Grande Guerra, que foi o 

detonador político e intelectual que originou a urgência de pensar esta guerra de forma 

autónoma. Ou seja, de a analisar como fenómeno novo, relativamente desligado das guerras 

anteriores, de pensar criticamente nos erros humanos e políticos que conduziram a 

semelhante catástrofe e, sobretudo, de pensar em desenvolver novas bases para uma nova 

sociedade das nações, leia-se ordem internacional.26 

Depois desenvolve uma análise crítica sobre como os teóricos veem a História 

Diplomática, Vigezzi sublinha que para os teóricos das RI, a História Diplomática permanece 

como uma espécie de “ovelha negra” das Relações Internacionais. Aos seus olhos, a História 

Diplomática é uma representação da velha ordem das coisas. Designadamente, pela excessiva 

atenção que dá aos pormenores e ao papel absoluto que reserva ao tricot político das 

chancelarias, ao método e ao sistema dos tratados, bem como pela sua crítica insuficiente ao 

nível dos decisores, burocracias e instituições que determinam a política externa e por uma 

tendência marcada pelo isolamento das classes dirigentes da sociedade (Vigezzi, 1992: 331).  

Para os teóricos das Relações Internacionais, “a História visa explicar como o presente 

resulta do que foi produzido precedentemente” (Olson, 1972: 10). Assim, muitas vezes ela 

torna-se prisioneira do passado. Nesta ótica, a História tende a justificar o curso dos 

acontecimentos e a trazer ao mesmo tempo uma confiança ilusória no progresso, considerado 

quase como um dogma. Vigezzi entende que “os historiadores, na realidade, têm inúmeras 

dificuldades intrínsecas em ocupar-se de acontecimentos e problemas contemporâneos. O seu 

trabalho é reconstruir um acontecimento de qualquer natureza.” (Vigezzi, 1992: 332). 

Ao contrário, caberia, então, aos teóricos das Relações Internacionais “a explicação 

de acontecimentos contemporâneos, e especialmente acontecimentos internacionais”, 

                                                           
26 Para um melhor desenvolvimento deste ponto veja-se, em língua portuguesa, Mendes (2014b); em língua 

inglesa, Knutsen (2016). 
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porque fazem uso de “uma elaboração cuidadosa de certos instrumentos conceptuais e 

práticos que a História tende a negligenciar” (Vigezzi, 1992: 332).  

Deste modo, a Teoria das Relações Internacionais, através de múltiplas obras, procura 

dar resposta às inúmeras e difíceis questões internacionais colocadas no século XX. Todavia, 

é importante tentar esclarecer o papel da História para melhor se compreender os esforços dos 

teóricos para agarrarem a realidade. Assim os métodos dos teóricos das RI, antigos e novos, e 

todas as suas discussões, mais ou menos clássicas, sobre a interdependência, sobre os sistemas 

internacionais, modelos de análise e fatores de poder material e ideacional, não podem ser 

discutidos no ar, mas antes só têm substrato real na História. Neste sentido, a história 

internacional está estreitamente ligada às Relações Internacionais, fornecendo-lhe a matéria-

prima para a formulação e verificação de teorias e hipóteses.  

Hedley Bull, como teórico, participou em debates polémicos – sendo o mais célebre 

com Mortan Kaplan, que cristaliza o segundo grande debate contra o excesso de confiança nos 

matemáticos, nas estatísticas e na indução. Bull reconhece as virtudes da ciência histórica, isto 

é, que a História é importante e insubstituível, pois oferece pontos de referência indispensáveis 

à Teoria. Embora a História implique também, um apelo à Teoria (Bull, 1972: 31-32), ela não 

está apetrechada, por si só, para o desenvolvimento de teorias explicativas.  

A História não tem como objetivo primeiro oferecer a elaboração de uma teoria capaz 

de estabelecer corelações comparativas e definir regularidades sobre os acontecimentos 

únicos e particulares que estuda. O que não significa que não o possa fazer. O que significa 

é que esse não é, em primeiro lugar, o seu papel. O mesmo se passa, aliás, em sentido inverso. 

Muitos teóricos podem, e conseguem, fazer História das Relações Internacionais, mas esse 

não é o seu objetivo principal. 

Para além de Hedley Bull e da sua Escola Inglesa, muitos outros cientistas sociais 

importantes reconhecem a indispensabilidade da História. Começando na Sociologia com Max 

Weber e Talcott Parsons, por exemplo. Tanto a tese de Weber sobre a ética protestante, como 

a tese de Parsons sobre o sistema social revelam uma visão rica e consistente sobre a História.  

Do mesmo modo, é impossível não reconhecer a importância da História no trabalho 

de autores clássicos das Relações Internacionais que foram decisivos na fundação da 

disciplina. Por exemplo, Karl Deutsch e os seus colaboradores referem que existe uma 

relação entre a inter-relação comunicativa que se estabelece entre as unidades nacionais e a 

quantidade e qualidade do desenvolvimento da integração regional ou de alianças entre os 

Estados ao longo da história.  
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As suas conclusões sobre a relação entre as comunicações e as alianças e a integração 

intergovernamental entre os Estados teve de ter o contributo da análise histórica. Dito de 

outro modo, como poderia Deutsch chegar às suas conclusões se não tivesse realizado uma 

análise histórica das relações de comunicação entre os Estados? E porque não invocar a 

Sociologia Histórica e o desenvolvimento do Direito Internacional descrito por Stanley 

Hoffmann? As suas obras são, talvez, as mais familiares aos historiadores.  

George Modelski pesquisa sobre os modelos agrário e industrial, a propósito dos 

quais se poderia invocar uma discussão passada e presente entre historiadores e teóricos 

(persistência das tradições do Antigo Regime, a sua influência até 1914) (Modelski, 1961). 

Já Roger Masters, ao analisar a formação da política mundial, refere que existem inúmeras 

ligações entre as RI e a História (Masters, 1964: 595-619).  

Martin Wight, na sua obra “Why is there no International Theory”, mostra bem até 

que ponto a fronteira entre a História e a Teoria pode ser frágil. Demonstra que, na realidade, 

a verdadeira, a única teoria capaz de dominar a “anarquia” típica da vida internacional é a 

História, isto é, a interpretação histórica. Dá-nos como exemplos Hellas (Grécia) e o Western 

Americano. Wight associa o equilíbrio de poder à “aplicação da lei de auto preservação” 

para a sobrevivência dos Estados (Wight, 1966: 17-34).  

Raymond Aron, quer em Nations et Empires, quer no magistral Paz e Guerra, 

demonstra até que ponto a consciência do presente e a consciência histórica estão estreitamente 

associadas entre si (Aron, 1964: 171, 172, 257-259). Por isso, aliás, defende que a sociologia 

histórica é a abordagem que melhor pode explicar as relações internacionais.27 

Contudo, Vigezzi entende que os historiadores das Relações Internacionais devem 

tentar seguir e compreender o que os seus colegas teóricos expõem sobre a História, 

nomeadamente as suas características e os seus limites.  

Uma das limitações mais frequentes que são apontadas pelos teóricos aos 

historiadores é a sua excessiva confiança nas fontes arquivísticas. Os teóricos sublinham que 

um ou outro aspeto da pesquisa histórica é falível, sobretudo quando recorrem apenas à 

documentação arquivística e não estão atentos a outras fontes de explicação, nomeadamente 

aos contextos políticos, mediáticos e burocráticos, internos e internacionais, para captar a 

formulação da política externa e a sua ligação aos fenómenos das relações internacionais.  

Seguidamente, Vigezzi refere trabalhos exemplares na interligação entre a teoria e a 

história, com particular enfoque no trabalho de referência de Paul Gordon Lauren. Lauren 

                                                           
27 Para uma visão recente sobre a importância da sociologia histórica no estudo das Relações Internacionais, 

veja-se Hobson, 2002. 
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publicou vários trabalhos sobre a relação entre historiadores e teóricos das Relações 

Internacionais, de onde se destaca o clássico Diplomacy, New Approaches in History e Theory 

and Policy. Aqui se explica que, no passado, existia pouca interligação entre estas duas 

disciplinas (História e Relações Internacionais) e os especialistas de uma ou de outra 

preferiam debates inflamados sobre os méritos respetivos da teoria ou da intuição, sobre a 

gíria ou prosa, sobre o quantitativo ou o estilo, sobre a análise ou descrição, sobre os 

paradigmas hipotéticos ou os atos históricos, sobre o valor relativo, sobre o valor dos 

acontecimentos presentes ou passados, sobre a importância do universal ou do único 

(Lauren, 1979: IX). Contudo, segundo Lauren e os seus colegas da Universidade de Stanford, 

a situação atual é marcada pela evolução, e o futuro permite alguma esperança na criação de 

relacionamentos mais proveitosos para historiadores e teóricos.  

Também Hartmut Ulrich consagrou um ensaio notável, La Nuova politologia tedesca 

e la storie delle relazioni internazionali (Ulrich, 1987: 162), à problemática da relação entre 

a Teoria e a História das Relações Internacionais. Este investigador tenta caracterizar todas 

as ocasiões em que os historiadores e os teóricos realizaram trabalho conjunto, numa estreita 

colaboração para os estudos das Relações Internacionais, com referência a vários 

acontecimentos nacionais e internacionais na vida política, económica e social, e nas 

tradições culturais mais diversas.  

Por sua vez, Jacques Freymond discorre sobre o caminho real que as Relações 

Internacionais seguiram e as grandes mudanças que conheceu esta disciplina (Freymond, 

1985: 7-8, 12). Este autor trata problemas mais recentes colocados pela situação estratégica 

ou ecológica, pelo desenvolvimento das comunicações e informação que possam beneficiar 

a administração dos Estados. Examina as consequências que se devem daí retirar para os 

estudos e a investigação. Os historiadores das Relações Internacionais precisam de modificar 

e redefinir os seus quadros conceptuais, devendo existir um diálogo permanente entre a 

politologia teórica e a politologia histórica.  

Outro incontornável historiador das Relações Internacionais, Pierre Milza sublinha a 

importância e a novidade das tentativas que se desenvolvem atualmente em diversos países 

europeus para reconstruir as tradições das diversas historiografias relativas às Relações 

Internacionais (Milza, 1985: 227). Milza releva a riqueza dos estudos em curso, encontrando 

um paralelo no domínio da Ciência Política. 
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Os estudos sobre os desenvolvimentos da História das Relações Internacionais 

analisados por René Girault e Daniel Watt (1985)28 mostram bem até que ponto a disciplina 

se transformou, se tornou mais flexível e se aproximou da Teoria das Relações 

Internacionais, integrando os principais desenvolvimentos teórico-analíticos da disciplina, 

nomeadamente da Análise da Política Externa (APE)29. Neste quadro, as suas conclusões 

defendem igualmente que deve existir um relacionamento mais profundo entre historiadores 

e teóricos das Relações Internacionais.  

Em síntese, os teóricos das Relações Internacionais aqui mencionados fizeram uma 

apresentação global da sua disciplina, decidindo, muitas vezes, escrever uma “história”. 

Estes diferentes autores, na verdade, aderiram à História sem hesitação. Todavia, é notório 

que a disciplina das Relações Internacionais influenciou a construção da história 

contemporânea do mundo, nomeadamente das relações internacionais. A disciplina das RI e 

os seus teóricos construíram uma História das Relações Internacionais contemporâneas que 

tomou uma via ritual, com diversas etapas, bem definidas após 1914-1919.  

Estas etapas foram interpretadas de diversas formas, mas constituem uma narrativa 

histórica que se interliga e confunde com a evolução da disciplina e aos chamados grandes 

debates das Relações Internacionais. Começando no idealismo internacionalista liberal de 

entre Guerras, passando pelo Realismo clássico (à maneira de Carr e de Morgenthau) que 

definiu a teoria e a história das RI no pós-guerra, até à influência renovada das ciências 

naturais e sociais com a revolução behaviorista do segundo debate na década de 1960.  

Na década de 1980 assistimos a um debate interparadigmático, do qual sobressai uma 

dissidência crítica pós-positivista. Com o fim da Guerra Fria e o desenrolar da década de 

1990, a História e a Teoria das Relações Internacionais sofreram profundas alterações. 

Emergiu, então um quarto debate entre o Racionalismo e o Construtivismo (Mendes, 2012) 

e iniciaram-se, posteriormente, novos pequenos debates, onde podemos incluir o retorno à 

História (Mendes, 2017).  

Todavia, esta tendência de fazer a história da disciplina tem originado, 

invariavelmente, também uma leitura histórica particular das Relações Internacionais do 

mundo pós-I Guerra Mundial. Esta tendência, muito comum na disciplina, é particularmente 

forte no mundo anglo-saxónico, em especial nos EUA. Esta visão, predominante nos EUA, 

                                                           
28 Para uma visão mais recente, metodológica, veja-se Giraut, 2008. Para uma obra que exemplifica a evolução 

da História Diplomática para a História das Relações Internacionais, do mesmo autor, veja-se Giraut, 2004. 
29 Sobre o nascimento e desenvolvimento da APE veja-se Mendes, Pedro 2007. Para o melhor exemplo em 

Portugal de um trabalho de História das Relações Internacionais em dialogo com a Teoria das Relações 

Internacionais, designadamente com a APE, veja-se Teixeira, 1994. 



38 

consiste em acentuar as alterações vividas após 1919 e em sublinhar tudo o que há de novo 

a partir de 1945. No fundo, associando a invenção da História e da Teoria das Relações 

Internacionais à própria história e invenção dos EUA como ator hegemónico do sistema 

internacional no séc. XX.  

Esta dialética entre a história e a política dos poderes internacionais no séc. XX é 

inescapável e reflete-se naturalmente na história e na afirmação da Ciência Política e das 

Relações Internacionais como disciplinas úteis às potências hegemónicas contemporâneas. 

Contudo, numa visão histórica mais alargada também não podemos esquecer os precedentes 

não contemporâneos das análises teóricas e históricas sobre as relações internacionais. 

Podemos dizer que embora exista uma sabedoria milenar capaz de identificar alguns 

dos elementos essenciais da política da paz e da guerra, só a partir da Primeira Guerra 

Mundial é que se iniciou o desenvolvimento de instrumentos intelectuais, institucionais e 

disciplinares com o intuito de instituir uma ciência social que procurasse obter respostas 

sobre para a paz e a guerra.  

Por outro lado, já existia, anteriormente ao nascimento das Relações Internacionais, 

uma História Diplomática nacional, e os historiadores da diplomacia e da política externa 

nos diversos países, com destaque, como vimos, para a França e Itália, começam 

paralelamente a desenvolver novas abordagens. Estas abordagens, que se cristalizam no 

marco pioneiro da obra de Pierre Renouvin e Duroselle (1964) não são alheias, precisamente, 

à invenção das Relações Internacionais como ciência social. 

Deste modo, como vimos, apesar dos encontros e desencontros, o estudo das relações 

internacionais não pode deixar de integrar as abordagens históricas com as abordagens 

teóricas.  

 

 

2.3. Visões atuais e anglo-saxónicas: o regresso da História às Relações Internacionais 

 

A ligação entre as Relações Internacionais e a História, como outras ligações 

tradicionais entre ciências sociais, tem experienciado diversos caminhos e direções. Todavia, 

existe uma constante inelutável: a História sempre constitui um lugar central do estudo, 

pensamento e imaginação social das Relações Internacionais. 

Dos dois lados do Atlântico, figuras centrais na formação da disciplina das RI, 

como E.H. Carr, Hans Morgenthau, Martin Wight e Stanley Hoffman, utilizaram a História 

como meio fundamental para a realização das suas investigações. 



39 

Autores clássicos como Wight (1966) fizeram questão de sublinhar que a 

investigação histórica é a única condição sine qua non para se chegar à teoria internacional. 

Na verdade, autores essenciais de variadas correntes teóricas, como Robert Gilpin (1981), 

John Mearsheimer (2003), Arthur Eckstein (2006), Robert Keohane (1984) e Lisa Martin 

(1992) sempre utilizaram a investigação histórica e desenvolveram importantes trabalhos 

históricos para validarem as suas preposições teóricas.  

Todavia, a regra geral é que após o segundo grande debate e a respetiva ascensão do 

behaviouralism e do neopositivismo – atualmente, sobretudo, associados à formalização 

empírica da investigação em RI nos EUA – começou a construir-se uma assunção de que a 

investigação verdadeira em RI era a que estava ligada à dedução e a metodologia nomológica, 

o que levou a que História e as suas metodologias qualitativas fossem relegadas para segundo 

plano. Isto significou que, sobretudo a partir da década de 1960, a História se integrou numa 

guerra académica e metodológica entre as designadas abordagens clássicas das Relações 

Internacionais e as abordagens moderno-científicas onde, de forma neopositivista, os teóricos 

de RI viam e utilizavam a História como o seu laboratório experimental. Isto originou, como 

veremos, uma falsa e ingénua divisão de trabalho entre historiadores e cientistas sociais. 

Contudo, a partir da década de 1990 assiste-se à uma reinvenção da disciplina e à 

consequente ascensão de abordagens que recorrem à História como ferramenta inelutável. 

Deste modo, programas de investigação historicamente orientados, como o construtivismo, 

o neorrealismo clássico e a Escola Inglesa, renovaram o chamado retorno da História às 

Relações Internacionais. 

Todavia, continuam a existir tensões e divisões académicas – políticas, ontológicas, 

epistemológicas e metodológicas – entre a História e as Relações Internacionais. Estas 

tensões são antigas e reaparecem regularmente, mesmo em trabalhos que tentam desenvolver 

pontes entre a História e as Relações Internacionais. 

Por exemplo, no importante Bridges and Boundaries (Elman, Elman, 2001) é bem 

explicitada a pretensa fronteira entre historiadores e teóricos das Relações Internacionais: 

“Political scientists are more likely to look to the past as a way of supporting or 

discrediting theoretical hypothesis, while historians are more likely to be interested in 

past international events for their own sake. Although political scientists might turn to 

the distant past, the study of ‘deep’ history is relevant to their research objectives only 

insofar as it enables them to generate, test or refine theory. By contrast, for the 

historian, the goal of theory building and testing is secondary – the past interests for 

itself” (Elman, Elman, 2001: 7). 
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Esta é, portanto, uma diferença importante. Ou seja, apesar de, como argumentamos, 

na investigação sénior as fronteiras se diluírem, é evidente que, por regra e treino 

metodológico, o historiador, mais do que um politólogo, procura escolher um tema que ainda 

não foi trabalhado e a qualidade do seu trabalho também é medida, precisamente, por trazer 

para a História temas e questões que ainda eram desconhecidas. O historiador, por norma, 

utiliza os factos e as fontes históricas como um objetivo científico em si mesmo, 

diferentemente de um politólogo, que utiliza os factos e as fontes históricas sobretudo com 

o objetivo de os interpretar e explicar à luz de teorias e conceitos. Neste sentido, e de uma 

forma básica, podemos dizer que na História o mais importante é o descobrimento de factos 

novos e a descrição original e inédita sobre o que aconteceu. Nas Relações Internacionais, 

como na Ciência Política em geral, o mais importante é a construção de uma teoria ou 

conceptualização nova face a um determinado fenómeno ou acontecimento histórico. 

Isto significa que é importante reconhecer as diferenças e fronteiras entre a História 

e as Relações Internacionais. Deste modo: 

“Political scientists are not historians, nor should they be. There are real and enduring 

epistemological and methodological differences that divide the two groups, and there 

is great value in recognising, maintaining and honouring these distinctions” (Elman, 

Elman, 2001: 7). 

 

Em síntese, seguindo as importantes contribuições de Bridges and Boundaries, 

podemos distinguir as fronteiras entre a História e as Relações Internacionais relativamente 

a vários pontos, a saber: 

- Metodologia: fontes primárias versus fontes secundárias; 

- Objetivos: captar as contingências, as ambiguidades e as mudanças versus a 

identificação de regularidades, mecanismos e continuidades;  

- Orientação epistemológica: ideográfica versus nomotética; 

- Sensibilidade analítica: complexidade versus parcimónia; 

- Âmbito de aplicação: temporal e espacial versus analítico; 

- Noção de causalidade: contextualização específica versus trans-histórica; 

- Níveis de análise: agência versus estrutura.  

 

Isto significa que tradicionalmente se construiu uma fronteira que consubstanciou 

uma “divisão eterna” (Lawson, 2012: 203-226) entre as duas disciplinas. Deste modo, a 

solidificação das RI também se fez à custa de uma assunção relativa à existência de uma 

natural divisão entre a História e as RI. Todavia, como argumentamos, apesar das diferenças 
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e fronteiras, esta divisão é relativamente artificial. Estas fronteiras têm importância ao nível 

da formação básica dos académicos e das suas comunidades; serve para a justificação 

institucional e corporativa das disciplinas, departamentos e associações profissionais, mas, 

na prática da investigação sénior, não raras vezes, desvanecem-se.  

Deste modo, atualmente existe um importante movimento de retorno à História que 

tem possibilitado uma renovada aproximação entre esta e as Relações Internacionais. Claro 

que, como sublinha Lawson, a utilização da História pelos académicos de Relações 

Internacionais pode ser problemática. Seguindo Lawson, podemos dizer que existem duas 

formas principais de a-historicismo na disciplina das RI. A primeira é aquilo que designa 

como “history as scripture”. Aqui a História é usada como se fosse uma passagem das 

escrituras sagradas, como se contasse uma verdade absoluta e independente do seu contexto 

e tempo histórico. A História é utilizada para demonstrar lições intemporais sobre o 

comportamento dos Estados e dos seus líderes. A questão é que, quase invariavelmente, estas 

lições, ou máximas, históricas, são descontextualizadas e utilizadas em situações que não 

são comparáveis.  

A segunda forma é o que designa como “history as butterfly” (Lawson, 2012: 207-213). 

Esta forma de pensar a História baseia-se na ideia geral defensora que, na sua essência, a 

História é um conjunto de pequenas particularidades contingenciais, episódicas e muitas vezes, 

aparentemente, casuais que determinam o acontecimento de importantes factos históricos.  

Esta abordagem tende a fetichizar o particular, excecional e episódico, não 

conseguindo compreender que todo e qualquer acontecimento histórico, por mais particular 

ou excecional que possa parecer, faz parte de um processo mais vasto e complexo onde 

vários e contínuos acontecimentos se interligam, criando sequências de acontecimentos e 

enredos que de forma interligada, e muitas vezes dificilmente discerníveis, propiciam o 

próprio desenvolvimento de padrões, ciclos ou turning points da história.  

Como sublinharam os historiadores da escola dos Annalles (Bloch, 1992) e em 

particular, no âmbito da História das Relações Internacionais, Pierre Renouvin, para além 

dos episódios particulares é necessário perceber as “forças profundas” em que estes se 

enquadram. Isto significa que a História das Relações Internacionais não deve privilegiar 

apenas o culto do detalhe e a narrativa linear da troca de correspondência diplomática ou dos 

registos oficiais das decisões dos líderes políticos.  

Na ótica de Lawson estas duas formas de a-historicismo estão presentes na relação 

ente a História e as RI e, sobretudo, elas foram consolidadas pela própria prática académica 

e científica da comunidade de investigadores de RI.  
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Seguindo Smith (1999) e Isacoff (2002), Lawson sublinha que grande parte das 

abordagens dominantes – racionalistas e neopositivistas – adota uma forma de utilização da 

História que se integra na visão da “História como escritura”, usando a História para 

comprovar as suas ideias e análises, naquilo que se pode designar por explicações post factum.  

Mesmo académicos críticos e pós-positivistas incorrem nesta armadilha da “História 

como escritura”. Na verdade, são relativamente excecionais os académicos de RI que se 

debruçam profundamente sobre o que significa realmente fazer História. Todavia, existem 

importantes contributos anglo-saxónicos sobre o papel da História e a sua ligação às Relações 

Internacionais.30  

Embora este trabalho não tenha como objetivo descrever e analisar de forma 

completa a relação entre as RI e a História, convém, ainda assim, tentar abordar algumas das 

questões centrais desta problemática, a começar pela famosa questão levantada por E. H. 

Carr: o que é História? (Carr, 1961).31 

De acordo com Carr, o historiador assemelha-se a um pescador. Como este, o 

historiador escolhe o lugar onde pescar – problema e abordagem de análise –, bem como o 

tipo de material de pesca com que pescar, ou seja, as metodologias e técnicas. A História é 

sempre, e em primeiro plano, produto das escolhas e motivações do historiador. Embora o 

historiador se deva basear em factos e em fontes fidedignas, é sempre ele que seleciona os 

factos e as fontes que, na sua ótica, são os mais importantes. 

Deste modo, para Carr a História é sempre uma construção seletiva do historiador. 

A investigação histórica é sempre um processo social que pode ser melhor captado através 

de um diálogo entre o passado e o presente. Como tal, o primeiro passo a realizar quando se 

tenta fazer História é estudar o contexto – social, político e económico –, quer do problema 

a investigar, quer dos próprios agentes e historiadores que desenvolveram a sua investigação 

nesse período.  

Ao contrário da visão tradicional de Rank, para Carr os factos e os documentos não 

falam por si próprios. Os factos estão sempre embebidos em contextos e dimensões sociais 

mais vastos que ajudam a compreender os factos brutos. 

 Por outro lado, importa perceber que não existe propriamente uma verdade histórica 

absoluta. As explicações históricas são sempre, e invariavelmente, uma aproximação à 

                                                           
30 Claro que, como vimos, para as abordagens continentais, também existem autores importantes que se dedicam 

a esta problemática, mas não deixam de ser a exceção que confirma a regra. Veja-se, por exemplo, Gaddis (1996: 

32-48); Gaddis (2001: 301-326); Smith (1999); Puchala (2003); Vaughan-Williams (2005: 115-136); Walker 

(1988: 163-182); Trachtenberg (2006), Elman e Elman (2008: 357-364). 
31 Para uma interessante reinterpretação da questão de Carr, veja-se Hobson, Lawson (2008: 415-435). 
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verdade. Apesar de existirem padrões de rigor e avaliação dos modos de fazer História, 

podem existir diferentes interpretações históricas sobre os mesmos factos. O que não 

significa a impossibilidade de obter explicações históricas verdadeiras e adequadamente 

convincentes. Mas é necessário ter consciência que, no sentido mais empírico e básico, nunca 

é possível voltar ao passado e reconstruí-lo exatamente como ele aconteceu (Novick, 1989; 

Gaddis, 2004).  

Como defende Carr, fazer História resulta de um constante diálogo entre o passado 

e presente e, sobretudo, de ter a capacidade de distinguir e identificar os episódios acidentais 

das causas prováveis, providenciando, deste modo, um significado inteligível para o 

desenvolvimento incessante da atividade humana. 

Em última análise, fazer História não é apenas descobrir novos factos, mas 

essencialmente, com base nestes, conseguir mergulhar e interpretar os contextos materiais e 

ideacionais de um período ou época. Com sublinha Friedrich, a História é sempre analisada 

e construída socialmente do ponto de vista do presente e dos seus contemporâneos. 

Sobretudo em RI, mas não só, a História está sempre interligada com o presente. Todos os 

homens, agentes, historiadores e politólogos, são “seres históricos”. Todos somos produtos 

de um processo histórico e vivemos e estudamos dentro de um contexto histórico que está 

em permanente diálogo entre o passado e o presente (Kratochwil, 2006: 5-29).  

Outro autor que se tem dedicado recentemente a esta problemática é David McCourt. 

Para McCourt, a História é fundamental para a disciplina das Relações Internacionais. Em 

primeiro lugar, McCourt, defende o regresso à História, pois este movimento é a melhor forma 

de ultrapassar a dicotomia ente objetivismo e relativismo. Esta dicotomia clássica existe desde 

o inicio das Ciências Sociais. Foi pela primeira vez alvo de um importante debate 

epistemológico e metodológico na Alemanha quando, em 1903, Max Weber assumiu a 

redação editorial da revista académica Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Nesse 

momento, Weber, consciente do grande debate teórico sobre quais as premissas metodológicas 

para fazer ciências sociais, originalmente designado Methodesntreit, publicou nesta revista o 

importante trabalho Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer 

Erkenntnis (A objetividade do conhecimento sociológico e sociopolítico), que ficou conhecido 

como “"Objectivity" in Social Science and Social Policy” (Weber, 2011: 49-53).  

Aqui, de forma pioneira, inteligente e parcimoniosa, Weber sublinha que, ao 

contrário das ciências naturais, cujos objetivos finais são o estabelecimento de leis e análises 

causais, através da experimentação, as ciências sociais buscam a compreensão (“Verstehen”) 
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dos fenómenos sociais, isto é a análise interpretativa dos significados que os indivíduos 

constroem e atribuem às suas ações.  

Esta divisão e debate eterno nas ciências sociais teve ecos nos segundo, terceiro e 

quarto debates e irá continuar, de forma cíclica e readaptada, em função dos puzzles teóricos 

e políticos que os contextos históricos desenvolvem. Este eterno debate foi discutido no 

excelente Expalining and Understanding e está associado ao modo interpretativo e ao modo 

explicativo de fazer ciência em RI, também conhecido como a divisão entre historiadores e 

cientistas sociais, ou melhor, entre uma visão neopositivista e uma visão interpretativista-

reflexivista, ou pura e simplesmente entre a História e a Teoria em RI (McCourt, 2007: 20). 

McCourt (2007) apela a um regresso à História nas Relações Internacionais, 

argumentando que esse retorno deve ser visto como um avanço no movimento das ciências 

sociais e humanas muito para “além do objetivismo e relativismo”, expressão adotada 

originalmente por Richard Bernstein (1983). O regresso à História permitiria um caminho 

possível para ultrapassar esta dicotomia clássica e atenuar a “ansiedade Cartesiana32” que 

caracteriza grande parte do projeto neopositivista do conhecimento científico.  

Assim, embora não seja necessário apenas nas Relações Internacionais, o regresso à 

História é um recurso valioso, uma vez que possibilita a historicização de teorias e conceitos 

que são interpretados como respostas aos desafios da validade de conhecimentos e à 

superação do subjetivismo relativista. Apesar das suas importantes contribuições, temos de 

ter consciência das limitações das visões neopositivistas, especialmente nas ciências sociais 

e humanas.  

Como argumenta Bell, a História, quer como construção social, quer como análise 

complexa e variada sobre o passado, desempenha um papel essencial na formação do 

presente. Tudo o que ocorre na esfera internacional é e será produto da História.  

A análise do passado e do presente dos factos internacionais devem refletir-se nas 

técnicas, métodos e conceitos usados no estudo das RI. Foi precisamente isto que também 

tentaram demonstrar Buzan e Little (2000). Estes autores argumentam que, apesar de 

podermos utilizar conceitos abstratos, eles têm de ter uma origem histórica e ser bem adaptados 

aos contextos históricos. Existe uma historicidade nos sistemas internacionais que importa que 

as RI incorporem. Os sistemas internacionais não surgiram apenas com o desenvolvimento do 

                                                           
32 Ansiedade Cartesiana tem o nome de Descartes por causa da conhecida ênfase entre mente/corpo, e eu/ outros. 

Segundo Richard Bernstein, a constante tentativa de busca de verdades absolutas e o profundo desejo de encontrar 

certezas e um ponto ómega que nos guie e preserve das constantes vicissitudes que ameaçam as nossas vidas é 

revelador de uma constante Ansiedade Cartesiana. A Ansiedade Cartesiana é um medo existencial que nos conduz 

ao suporte do nosso ser (conhecimento) e às forças que nos envolvem (meio ambiente). 
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sistema de Estados pós-Vestefália. É necessária uma integração entre o conhecimento da 

História e da teoria para avançarmos na disciplina das Relações Internacionais. 

McCourt (2007) salienta que muitas vezes se torna difícil sair da dicotomia entre o 

objetivismo e o subjetivismo. Contudo, o seu argumento é que, através da assunção da 

História como quadro principal das RI, é possível desenvolver uma linha de investigação 

simultaneamente interpretativa e pragmática. Isto é, uma linha de investigação que apresente 

argumentos, razões e conhecimentos práticos. 

 Seguindo Vaughan-Williams, Isacoff e Kratochwil, McCourt (2007) defende a 

necessidade de uma maior aproximação da História às Relações Internacionais. Apesar das 

diferentes interpretações destes autores, é possível encontrar um mínimo denominador comum: 

a necessidade de apresentar um conjunto de argumentos e conceitos sobre a aproximação entre 

as RI e a História e as suas implicações para o a-historicismo do neopositivismo.  

Na verdade, como sempre, não existe uma solução perfeita e derradeira para o 

problema da relação entre a História e as ciências sociais. Por exemplo, os historiadores, muitas 

vezes, não assumem, nem estão conscientes, que as suas interpretações de acontecimentos do 

passado não são exatamente verdades absolutas e objetivas, nomeadamente devido à 

multiplicidade de interpretações face à seleção das fontes e problemas e ao sempre precário 

e por vezes inadequado acesso às fontes. Por sua vez, os cientistas sociais têm uma tendência 

exagerada para alertarem para os problemas epistemológicos que estão presentes na História, 

designadamente os que resultam do particularismo metodológico e dos seus princípios 

explicativos relativamente indeterminados. Os historiadores devem aceitar que não existe 

uma verdade inerente nas suas narrativas e os investigadores das RI devem aceitar que não 

existe uma verdade inerente nos conhecimentos mais generalizados que procuram apresentar.  

As RI devem tentar ser reconstruídas segundo uma linha mais pragmática e assumirem 

que o estudo das Relações Internacionais deve incluir estudos qualitativos, quantitativos e a 

História. Este argumento é também defendido por Isacoff que, com base no pensamento de 

Dewey, defende que os estudos das ciências políticas podem ser a solução para resolver o 

dilema entre a corrente positivista e o pós-modernismo. Neste sentido, as teorias das RI devem 

ajudar a permitir a construção de um futuro mais imaginativo e democrático. 

 Como argumenta Dewey devemos ter consciência que o significado de um problema, 

facto ou objeto não pode ser considerado de forma independente de outros problemas, factos 

e objetos. Assim, é evidente a importância que a História tem para as ciências sociais no 

estabelecimento da intersubjetividade e na construção de significados que o passado pode 

criar, ajudando a explicar o nexo temporal e causal entre o passado e o presente.  
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Do mesmo modo, Kratochwil sublinha que o retorno à História é fundamental para 

remodelar o estudo das Relações Internacionais e proporcionar-lhe uma visão mais prática. 

Para Kratochwil, os conhecimentos de uma teoria para a prática só são possíveis com uma 

base histórica.  

McCourt (2007) defende a importância do regresso à história como forma de produzir 

conhecimento relevante para a disciplina das RI, nomeadamente para a sua prática.  

Para além dos aspetos metodológicos, a viragem histórica na disciplina das RI deve 

centrar-se na importante questão sobre que tipo de conhecimento é que os académicos de RI 

devem privilegiar na sua investigação. A viragem histórica na disciplina das RI deve 

enquadrar-se num movimento científico mais alargado dentro das ciências sociais, o que 

significa por um lado, uma crítica ao neopositivismo e à sua deficiente visão da História, e 

por outro lado, no desenvolvimento de uma maior e melhor relação entre a teoria e a prática 

das Relações Internacionais. 

O seu grande argumento é que a problemática relativa a ligação entre a História e as 

RI deve centrar-se no papel central que a História representa para o mundo político-prático. 

Na sua visão, as RI devem centrar-se em produzir trabalhos históricos – mesmo que numa 

ótica politológica –, pois a História tem uma especial capacidade de produzir conhecimento 

prático, aqui entendido como uma sabedoria prático-política ou Phronésis. Isto significa que 

a viragem histórica na disciplina deve ser assumida e encorajada, designadamente através 

do seu importante papel na contribuição para uma maior ligação entre o mundo académico 

e o mundo político.  

Como vimos, diversos académicos apelam a uma maior aproximação entre a História 

e a Teoria das Relações Internacionais. Por outro lado, a ideia de ser necessário ultrapassar 

o objetivismo e relativismo oferece poucas soluções em si mesma. Uma viragem histórica, 

por sua vez, ajuda-nos a compreender uma linha racional que promova programas de 

investigação apostados em conciliar estas duas ideias-forças nas ciências sociais e humanas: 

objetivismo/relativismo; história/teoria.  

A viragem histórica das RI permitirá desenvolver trabalhos que, embora busquem e 

desejem uma análise objetiva sobre os factos e realidade internacional, também reconhecem a 

sua historicidade, nomeadamente as limitações de, em ciências socais e humanas, se atingir 

um conhecimento científico verdadeiro e monista final.  

Em síntese, apesar dos encontros e reencontros, como sublinhamos anteriormente, as 

Relações Internacionais e a História são duas disciplinas altamente interligadas. Na verdade, 
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a História das Relações Internacionais tem mais em comum com as Relações Internacionais 

e as suas teorias, do que grande parte dos outros campos e especializações da História.  

Deste modo, mesmo que, como defendem John Hobson e George Lawson (2008), 

não seja evidente a necessidade de um regresso à História, uma vez que a História nunca 

deixou de estar fortemente presente na disciplina das Relações Internacionais, isto significa 

que, embora refletindo as diferentes abordagens dos seus paradigmas teóricas, a disciplina 

das Relações Internacionais sempre foi, e continua sendo, altamente histórica (Hobson, 

Lawson: 2008: 415-435).  

Todavia, é importante que se pense em mais e melhores formas de aproximar a História 

e a Teoria das Relações Internacionais e de construir pontes entre o modo compreensivo e o 

modo explicativo de fazer ciência em Relações Internacionais. Neste sentido, a recente 

consciência do regresso à História, ou da defesa de uma viragem histórica na disciplina das 

Relações Internacionais deve ser incentivada, pois nunca é demais a necessidade de todos termos 

consciência da nossa historicidade, quer como seres humanos, quer como investigadores.  

Assim, foi importante a disciplina das RI ter ganho uma consciência acrescida sobre 

a sua historicidade e problematizar melhor a sua relação com a História (Puchala, 2003; 

Smith, 1999; Isacoff, 2002: 603-626). Isto conduziu a uma maior disponibilidade intelectual 

para dialogar com os historiadores das relações internacionais (Halber, Kennedy, Krasner, 

1997: 34-43; Kennedy-Pipe, 2000: 741-754). Por outro lado, esta problemática produziu 

novas avenidas teórico-metodológicas que proporcionaram um alerta sobre a necessidade de 

todos os académicos das ciências socais, a começar pelos das RI, se prevenirem contra 

leituras monistas e interpretações escriturais sobre os acontecimentos históricos das relações 

internacionais (Vaughan-Williams, 2005: 115-136).  

Outro decisivo avanço na disciplina, e no seu modo de produção científica, foi o de 

recuperar a importância dos estudos histórico-narrativos, assumindo-os como uma importante 

ferramenta para compreender e explicar as relações internacionais (Roberts, 2006: 703-714). 

Finalmente, como sublinha Duncan Bell, esta viragem histórica na disciplina das RI, 

permitiu uma clara assunção de que “History, in its various manifestations, plays an essential, 

constitutive, role in shaping the present” (Bell, 2001: 115-126), nomeadamente na construção 

das teorias contemporâneas das Relações Internacionais (Mendes, 2014: XV-XXI).  

Tudo isto não significa que seja possível e necessário apagar as naturais diferenças e 

estilos disciplinares de raciocínio e análise entre a História e as Relações Internacionais, mas 

importa desenvolver um maior diálogo eclético e interdisciplinar entre as Relações 

Internacionais e as outras ciências sociais (Mendes, 2017b). 
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3. As migrações e as relações internacionais 

 

3.1. Contextualização das teorias clássicas sobre as migrações 

 

Podemos afirmar que as migrações são um fenómeno intemporal. Como vimos 

anteriormente, o passado e o presente estão sempre interligados. E para compreender o 

presente é necessária uma contextualização histórica dos fenómenos a ele associados. É 

precisamente isso que pretendemos fazer n este capítulo: uma contextualização interligada 

entre o passado e o presente do fenómeno migratório e das suas teorias principais.  

Dada a complexidade do tema, de que podem ressaltar múltiplas abordagens, incidimos 

sumariamente nos seguintes aspetos: em primeiro lugar faremos uma abordagem a algumas 

das principais teorias das migrações, ainda que de forma sucinta, relacionadas com o fenómeno 

migratório; seguidamente, falaremos das migrações num mundo globalizado, focando alguns 

estudos contemporâneos que nos falam dos fluxos migratórios num mundo globalizado; por 

fim, intentamos uma reflexão sobre as migrações no passado e no presente, procurando 

encontrar pontos de tangência e interligação entre as migrações no passado e no presente. 

 As migrações, deslocações com caráter temporário ou permanente de pessoas, 

constituem um fenómeno complexo, que se perde na lonjura dos tempos, e faz parte da 

própria condição humana. A sua complexidade explica-se pela sua dimensão e natureza, mas 

também pela diversidade das motivações que lhe estão subjacentes. 

De facto, ao longo dos tempos, foram constantes as deslocações de pessoas. No 

passado, associadas às invasões, conquistas, genocídios e mestiçagem, conduziram à criação 

dos povos e ao seu enraizamento nos seus territórios. O mundo contemporâneo, porém, 

configura um novo quadro. Já não é um espaço aberto às invasões e conquistas, é um espaço 

compartimentado, recortado juridicamente, onde as deslocações de homens são regidas por 

regulamentos e contratos adaptados aos interesses económicos. 

Em todas as latitudes, as migrações são objeto de interrogações de perplexidade, de 

dúvidas e, quantas vezes, de controvérsias e paixões, tanto na sua carga ideológica, como 

afetiva e sobretudo simbólica. 

Movidas por fatores de natureza económica, social, religiosa, cultural, ecológica ou 

política, as migrações constituem um fenómeno com profundas raízes históricas, podendo 

acontecer dentro do mesmo país (internas), ou de um país para outro (externas). 

As migrações internas não diferem muito das migrações internacionais em termos de 

motivações. Tanto umas, como outras, afirma Rocha-Trindade, resultam genericamente de 
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“assimetrias e desequilíbrios de desenvolvimento” e desigualdade de oportunidades entre as 

regiões, o que produz o movimento de populações de áreas mais conturbadas e pobres para 

áreas mais ricas (Rocha-Trindade, 2001: 47-57). 

As migrações internacionais decorrem entre um país de origem e um país de destino, 

daí que o mesmo fenómeno apresente duas dimensões simétricas: a da emigração e a de 

imigração. Sempre índice de desequilíbrio, a migração só se explica em função do jogo 

recíproco dos seus dois polos, o de partida e o de chegada, funcionando o primeiro como fator 

repulsivo e o segundo como atrativo. Os fatores que podem motivar as migrações de 

indivíduos ou de grupos são múltiplos, variando no espaço e no tempo, podendo o mesmo 

espaço, em diferentes períodos de tempo, funcionar como fator atrativo e fator repulsivo. 

As migrações têm sido analisadas por teóricos das diversas ciências, como a 

Antropologia, Geografia, Economia, Ciência Política, História, Direito e Ecologia. No entanto, 

nenhuma teoria, por si só, é capaz de abranger todos os aspetos de um fenómeno complexo e 

multifacetado como o fenómeno migratório, sendo a combinação de abordagens teóricas a 

maneira mais eficiente de analisar a migração, ainda que a maior parte das teorias que 

consideramos como “microssociologias” das migrações apresentem uma raiz económica. 

Ravenstein, um dos primeiros autores33 a formalizar uma teoria explicativa e 

caraterizadora dos movimentos migratórios, refere a existência de leis que regem o processo 

de mobilidade populacional, conhecidas como “leis empíricas da migração”34.  

Brettel e Hollifield ressaltam a necessidade de se desenvolverem trabalhos com maior 

interdisciplinaridade. Propõem que sejam construídas “pontes” entre as disciplinas, ressaltando 

que já existe intercâmbio em algumas delas (Brettel, Hollifield, 2000: 1-26 e 239). 

As migrações podem ser analisadas no âmbito do indivíduo, da família ou do domicílio, 

ou seja, numa perspetiva micro do fenómeno. Podem ainda ser vistas numa perspetiva macro, 

se analisadas em aspetos conjunturais das regiões de origem e destino do migrante. 

                                                           
33 Ravenstein, cartógrafo e geógrafo inglês, fez o seu estudo sobre as migrações em finais do século XIX, altura 

da grande industrialização de Inglaterra. 
34 De acordo com estas leis, as migrações processam-se do seguinte modo: a maioria dos migrantes desloca-se 

para distâncias curtas e os que o fazem para maiores distâncias fazem-no para grandes centros de comércio e 

indústria; os migrantes começam por se fixar na periferia e depois par lugares mais remotos – migrações por 

etapas; cada corrente migratória produz uma contracorrente – quer isto dizer que os fluxos migratórios seriam 

caracterizados por movimentos de ida e volta; existe uma maior propensão das populações rurais para a 

emigração; o contingente feminino tem preferência pela migração de curta distância; o desenvolvimento 

tecnológico induz o aumento dos fluxos migratórios; as leis opressivas, o agravamento dos impostos, climas 

pouco atrativos, são igualmente motivos que conduzem à migração. Porém, o autor refere que nenhuma 

corrente supera as que estão na origem do desejo intrínseco à maioria dos homens de melhorar as suas 

condições materiais de existência. 
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Os clássicos, como Malthus, Marx, Durkheim (1964) e Weber (1909), explicam as 

migrações como sendo uma consequência do processo de desenvolvimento do capitalismo, 

assim como os processos de industrialização e urbanização, conduzindo ao declínio das 

comunidades rurais e à criação de culturas heterogéneas e cosmopolitas. 

Para Malthus, a emigração é uma consequência inevitável de superpopulação. O 

Novo Mundo possibilitava um espaço para as migrações, por permitir uma fuga ao ciclo de 

pobreza e miséria. 

Marx coloca a culpa da situação de pobreza nos empreendedores capitalistas que, 

deliberadamente, baixavam os salários para maximizar os seus ganhos. Ao examinar os efeitos 

das mudanças económicas e políticas na França, Irlanda e Escócia, Marx realça a cumplicidade 

dos governos e dos militares na coerção dos camponeses e pequenos proprietários para a 

migração, provocada pelos enclosures que criavam numerosos indivíduos sem emprego, 

autorização de partida e assistência estatal aos movimentos de emigração.  

Durkheim aponta a migração como um dos fatores de quebra das comunidades 

tradicionais, podendo conduzir ao colapso de valores comuns pela mescla que introduz. 

Max Weber concentra a sua atenção nas consequências da industrialização e 

crescimento do capitalismo. Entende que a migração é um fator incidental, criando novas 

classes sociais e grupos de status étnicos. 

No início do século XX, devido aos movimentos populacionais em direção ao Novo 

Mundo, a migração é vista como um problema. O crescimento da população e as crises 

económicas nesses países provocam um intenso debate político. William Thomas, ao estudar 

a migração de polacos para a América, demonstra como o processo de migração quebra os 

laços de solidariedade, especialmente o sistema familiar (Thomas, Znanieki, 1984). Este autor 

influenciou a Escola de Chicago, que analisa os processos de adaptação, aculturação e 

assimilação dos imigrantes dentro da sociedade americana, processo designado por melting pot. 

Segundo Jansen (1969: 60-73), a emigração é um problema demográfico, porque 

influencia a dimensão da população na origem e no destino; é um problema económico, por 

provocar desequilíbrios económicos; pode ainda tornar-se num problema político, 

particularmente nas situações em que as restrições e os condicionamentos são aplicados 

àqueles que pretendem atravessar uma fronteira política. Pode igualmente constituir um 

problema psicológico, pela tomada de decisão antes da partida e porque a sua personalidade 

pode desempenhar um papel importante no sucesso de integração na sociedade de acolhimento; 

e é um problema sociológico, uma vez que a estrutura social e o sistema cultural, nos lugares 

de origem e de destino, são afetados pela migração e afetam o migrante. 
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Considera Lee que existem fatores de ordem individual que interferem nas decisões de 

permanência ou de migração: “alterações do ciclo de vida, contextos e informações sobre o 

meio social do país de destino, e ainda as capacidades individuais como a inteligência e a 

sensibilidade que permitem avaliar a situação de origem e de destino e adaptar-se a um novo 

meio” (Lee, 1969: 282-297). 

A mobilidade geográfica dos trabalhadores pode representar “uma resposta aos 

desequilíbrios na distribuição dos fatores terra, trabalho, capital e recursos humanos” 

(Rocha-Trindade, 1995: 75), ou seja, as deslocações de pessoas acontecem dos locais onde 

há abundância de oferta de mão-de-obra, remunerações baixas e escassez de capital para 

locais onde os salários e o capital são elevados e escasseia a mão-de-obra. 

Portes e Borocz acrescentam que os fluxos de trabalhos podem resultar da “pobreza 

e atraso das regiões de partida” (Portes e Borocz, 1989: 606-630).  

George Pierre ressalta que nas migrações de ordem económica, a emigração é 

considerada um corretivo da pobreza do indivíduo e do grupo. Estes reconhecem que não 

possuem recursos que lhe possibilitem melhorar as suas condições de vida. Mas o 

movimento só é possível se o desejo de partir for posto em correlação com a possibilidade 

de ser recebido e empregado noutro país. Por conseguinte, não é possível separar os fatores 

de partida e os fatores de receção (George, 1977: 30). 

Alguns teóricos valorizam a existência de laços históricos de caráter colonial, baseados 

em redes migratórias, para explicar os fluxos migratórios, realçando o papel que parentes e 

amigos desempenham no fornecimento de informações e auxílio no processo migratórios. 

Massey (1990: 3-26) afirma que as redes migratórias compõem um conjunto de laços 

sociais que ligam comunidades de origem a específicos pontos de destino das sociedades 

recetoras. Tais laços unem migrantes e não migrantes numa complexa teia de papéis sociais 

complementares e relacionamentos interpessoais que são mantidos por um quadro informal de 

expectativas mútuas e comportamentos predeterminados. No caso da migração a longa 

distância, os riscos multiplicam-se. Por isso, segundo este autor, as redes sociais assumem uma 

grande importância, por permitirem a minimização das possíveis dificuldades. 

As migrações internacionais apresentam-se como um fenómeno que transporta 

consigo crescimento económico e desenvolvimento: “ajudam à renovação demográfica e à 

mistura de populações; ao mesmo tempo que promovem a aproximação de culturas e a 

convivência entre diferentes povos. Na verdade, as migrações não são apenas pessoas em 

movimento. Com elas, viajam as ideias, os produtos, as culturas e as crenças” (Barreto, 2006).  
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No contexto das Relações Internacionais, as migrações internacionais têm efeitos 

positivos nas comunidades de origem, através das remessas ou retorno qualificado, têm 

impacto nas condições de vida dos que emigram e, nos países de acolhimento, contribuem 

para o desenvolvimento e prosperidade desses países, oferecendo efeitos positivos na 

cultura, garantindo a diversidade cultural – o multiculturalismo, a tolerância e a compreensão 

do outro –, difundindo nos países de destino o modelo de vida dos países de origem e vice-

versa. 

 

 

3.2. As migrações num mundo globalizado 

 

Como refere o Relatório da Comissão Mundial sobre as Migrações Internacionais, 

estas “são hoje uma prioridade na agenda política mundial. À medida que a magnitude, âmbito 

e complexidade da questão tem vindo a aumentar, os Estados e outras partes interessadas têm 

vindo a perceber-se das dificuldades e das oportunidades que as migrações internacionais 

representam” (Relatório…, 2005: prefácio). 

A globalização – conceito de origem anglo-saxónica, sinónimo de mundialização, 

em França –, traduz o extraordinário desenvolvimento das relações económicas, sociais, 

culturais e políticas a nível mundial (Sousa e Mendes: 2014: 110).  

Embora possamos remontar o processo de globalização aos séculos XV e XVI, com 

as grandes navegações e descobertas marítimas, por o homem europeu ter estabelecido 

relações comerciais e culturais com outros povos, a globalização tal como a conhecemos 

efetivou-se nos finais do século XX, meados da década de 1980, com a queda do socialismo 

no leste europeu e na União Soviética. 

A quebra de fronteiras e os grandes avanços tecnológicos possibilitaram uma maior 

expansão capitalista, e permitiram a realização de transações financeiras e a expansão dos 

negócios para mercados distantes e emergentes. De igual modo, as inovações nas áreas das 

telecomunicações, da informática e da internet foram determinantes para a construção de um 

mundo globalizado, tornando o seu controlo difícil. As migrações cada vez mais se 

organizam através de redes informais, e os governos, apesar da rigorosa vigilância nas 

fronteiras e leis restritivas, estão a perder capacidade de controlo sobre as mesmas. 

O conceito de “aldeia global” está relacionado com a quebra de barreiras e a ligação 

rápida e eficiente com outras pessoas e outros países. Thomas Friedman afirma mesmo que a 

globalização vai “mais longe, é mais rápida, mais barata e mais profunda” (Friedman, 1999: 

7-8).  
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A mobilidade humana é hoje uma componente integral da economia mundial, com 

os países e as empresas a procurarem cada vez mais longe o pessoal de que necessitam para 

melhorar a sua competitividade (Relatório…, 2005: 5).  

As questões relacionadas com a mobilidade humana são discutidas em fóruns 

internacionais, nacionais e regionais, e estão constantemente na ordem do dia nos principais 

meios de comunicação de massas. Surgem num mundo dividido em Estados-nação, em que 

permanecer no país de nascimento era ainda visto como norma e mudar-se para outro como 

um desvio. Atualmente, a situação parece inverter-se. 

Grosso modo, os Estados consideram as seguintes categorias de migrantes internacionais 

(Castles, 2005: 18-20):  

 Imigrantes laborais temporários (que podem ser convidados ou contratados); 

 Imigrantes altamente qualificados e empresários (a maior parte destes imigrantes são 

acolhidos de bom grado); 

 Imigrantes irregulares (também conhecidos como sem-papéis ou ilegais; em alguns 

países são consentidos, por constituírem uma mão-de-obra sem custos sociais ou 

medidas de proteção); 

 Refugiados (pessoas que residem fora do país e não podem ou não querem regressar 

ao país de origem); 

 Requerentes de asilo (pessoas que cruzam fronteiras em busca de proteção); 

 Migração forçada (inclui não só os refugiados e os requerentes de asilo, mas também 

os que se deslocam devido a catástrofes ambientais); 

 Membros da família (imigrantes que se juntam à família que já vive num dado país 

de imigração); 

 Imigrantes retornados (refere-se aos que regressam ao seu país de origem). 

 

Segundo o Relatório da Comissão Mundial sobre as Migrações Internacionais, este 

fenómeno encontra-se em expansão, duplicando nos últimos 25 anos, apesar de, enquanto 

proporção de toda a população mundial, continuar a ser relativamente modesto (cerca de três 

por cento). As migrações afetam países em todos os níveis de desenvolvimento económico 

e de todas as correntes ideológicas e culturais, e partem e chegam migrantes de todos os 

continentes. Estes movimentos “têm um papel importante (ainda que frequentemente pouco 

reconhecido) nos assuntos nacionais, regionais e mundiais” (Relatório…, 2005: 5). 

Na Europa, segundo o mesmo relatório, a maior preocupação dos últimos anos tem 

sido a chegada de requerentes de asilo, a maioria dos quais não justifica o estatuto de refugiado. 
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Assistimos na comunicação social à chegada de milhares de refugiados aos países do sul da 

Europa, nomeadamente a Itália e Grécia, provenientes da África subsariana, fugindo à fome, 

e dos países do Médio Oriente que se encontram em guerra. 

Como sublinhou o então alto-comissário para os Refugiados, António Guterres: 

“A globalização tirou milhões de pessoas da pobreza, mas também aumentou 

diferenças de renda. O processo de mudança climática e a maior incidência de 

desastres naturais estão a ameaçar vidas em muitas partes do planeta. Como resultado 

destas tendências, um número crescente de pessoas está-se a deslocar, deixando as 

suas casas na busca de maior segurança e melhores oportunidades” (Guterres, 2008). 

 

Ao migrarem, as pessoas que vivem em condições políticas e económicas precárias 

procuram defender-se a si próprias e às suas famílias das crises políticas, dos conflitos 

armados e, em alguns casos, da volatilidade dos mercados. 

Na obra The Age of International Migration, Castles e Miller (2003) revelam a estreita 

ligação entre a globalização, as migrações a e a crescente diversidade cultural. Outros trabalhos 

examinam os efeitos das migrações e da globalização na transformação da cidadania (Castles, 

2002; Castles e Davidson, 2000). 

Relativamente às causas que determinam as migrações, a explicação mais evidente 

assenta na disparidade inter-regional, nos níveis de rendimento, de emprego e bem-estar 

social, sendo outra causa igualmente importante a diferença nos padrões demográficos 

respeitantes à fertilidade, à mortalidade, à estrutura etária e ao crescimento da mão-de-obra 

(Hugo, 1998: 1-25). Este autor refere ainda que a decisão de emigrar não é tomada 

individualmente, representando muitas vezes estratégias familiares para maximizar 

rendimentos e probabilidades de sobrevivência. 

Para Borjas, as migrações são feitas por aqueles que desenvolvem um esforço 

individual para maximizar rendimentos, trocando economias de baixos salários por outras 

de salários mais elevados (Borjas, 1989: 457-485). 

Stark sustenta que as migrações não podem ser explicadas simplesmente pelas 

diferenças de rendimentos entre dois países. Devem ter em conta as oportunidades das 

pessoas encontrarem um emprego, a disponibilidade de capital para iniciarem uma atividade 

e a capacidade de gerirem riscos a longo prazo (Starck, 1991: 191). 

Embora possa existir, a relação entre pobreza e emigração não é óbvia. Numa base 

comparativa contemporânea geral, parece não existir uma relação direta entre a pobreza 
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extrema e a emigração. As saídas nessas condições estão relacionadas com catástrofes 

(guerras, degradação do meio ambiente) que destroem os níveis mínimos de sobrevivência.  

A emigração das áreas mais pobres é relativamente rara, uma vez que as pessoas 

precisam de capital económico para viajar, capital de informação necessário para tomarem 

conhecimento das oportunidades existentes noutros locais e capital social necessário para 

procurarem trabalho e se adaptarem ao novo ambiente. As investigações mostram que são 

os grupos de rendimentos médios, em áreas de desenvolvimento, que maiores probabilidades 

têm de partir. À medida que o rendimento aumenta para níveis acima da média, a emigração 

tende a diminuir (ONU, 1998: 188). 

No que concerne à relação entre as migrações internacionais e a segurança, essa é uma 

das maiores preocupações a nível internacional. A segurança contribui para o estabelecimento 

do estado de soberania, e desde que as migrações internacionais envolvam a jurisdição de 

dois ou mais Estados, são importantes para a agenda das relações internacionais. Após 1945, 

as constantes preocupações de segurança levaram os Estados a atualizar os seus meios de 

controlo, por um lado, e a integração dos migrantes, por outro, respeitando as normas dos 

direitos humanos e a não discriminação do mercado de trabalho.  

Foi no Pós-Guerra Fria que o assunto das migrações internacionais começou a ser 

estudado pelos estudantes de Relações Internacionais. O início deveu-se à inclusão das 

migrações na Conferência das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento, no 

Cairo, em 1994. O nexo entre desenvolvimento e mobilidade internacional ganhou maior 

importância na agenda dos Estados devido aos riscos associados às migrações, tais como o 

terrorismo e a insegurança. 

Esta proliferação de encontros internacionais e de grupos sobre a migração, em 

linguagem das Relações Internacionais, levou a que a migração passasse do domínio das 

“low politics” para as “high politics”35.  

A “securitização de migração” na era global agravou algumas políticas de “cross-

pressure”, como a segurança, os mercados e os direitos humanos. 

O 11 de Setembro teve implicações para a política externa dos Estados (relacionadas 

com a lei e ordem da Europa) e na ligação das migrações à segurança. Neste contexto, as 

migrações passaram de um assunto socioeconómico para um assunto de segurança. A 

proliferação de múltiplos grupos e organizações permitiram que as migrações passassem 

para o domínio principal da política dos Estados. 

                                                           
35 Low politics – integra questões de domínio económico e social. High politics – integra assuntos relacionados 

com a integridade e segurança. 
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A Escola das Relações Internacionais de Copenhaga atribui à segurança uma enorme 

importância. Myron Weiner foi o primeiro estudioso a relacionar imigração com segurança 

no seu trabalho sobre os refugiados na política externa dos Estados Unidos (Weiner, 1985: 

441-455). 

Outros estudiosos europeus, como Kalowski (2001) e Zolberg (1995), ampliaram o 

conceito de segurança para a imigração, incluindo a vertente demográfica. 

O papel dos estrangeiros e das redes estrangeiras no 11 de Setembro, em Nova Iorque 

(2001) e outros incidentes em Madrid (2004) e em Londres (2005), comprovam a natureza 

multifacetada e a insegurança que a imigração pode trazer. Estes acontecimentos conduzem à 

perceção de que existe uma relação entre as migrações e o terrorismo internacional. 

Embora uma análise rigorosa descarte uma relação automática entre a emigração e o 

terrorismo, de um ponto de vista da perceção da opinião pública geral, ela acontece. Esta 

perceção é, aliás, muitas vezes aproveitada politicamente por movimentos populistas e de 

extrema-direita. Contudo, a emigração irregular é relativamente imparável. 

De facto, a emigração irregular, crescente em várias partes do mundo, é vista tanto 

pelo poder político, como pelo público, como uma ameaça à segurança do Estado. Muitos 

governos receiam que receber mais estrangeiros, mesmo que temporariamente, pode afetar 

negativamente a estabilidade social e a segurança do Estado.  

Por exemplo, as recentes crises no Médio Oriente, com destaque para os refugiados 

da Síria, provocaram uma enorme pressão política, económica e social na União Europeia. 

Novamente se colocou o problema da integração de vagas migratórias inesperadas e 

irregulares. Por outro lado, surgiram os problemas associados às redes criminosas que tentam 

aproveitar-se do infortúnio dos imigrantes desprotegidos.  

Deste modo, no mundo atual, a emigração irregular está associada ao fenómeno da 

guerra e da consequente degradação das condições económicas, sociais e políticas para 

grande parte das populações vítimas deste flagelo. 

Como bem refere o Relatório da Comissão Mundial sobre as Migrações Internacionais: 

“O crescimento da migração irregular está também relacionado com a falta de 

oportunidades de migração regular, e é facilitado pelas redes criminosas que lucram 

com o contrabando de emigrantes e com o tráfego de seres humanos… mas também 

porque muitos dos seus países estão afetados por conflitos armados, instabilidade 

política e declínio económico” (Relatório…, 2005: 32). 
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Como se viu na posição portuguesa face aos refugiados sírios, Portugal tem uma atitude 

relativamente positiva face à questão da migração irregular por motivos humanitários. Esta 

atitude não pode ser desligada da tradicional cultura de Portugal como Estado migrante. 

De uma forma sintética, de acordo com o princípio das Nações Unidas, Portugal 

considera que um emigrante é o indivíduo que nasceu num país e foi viver para um outro por 

um período de, pelo menos, doze meses, ou que se espera vir a ser de, pelo menos, doze meses. 

São emigrantes portugueses os residentes num país estrangeiro que nasceram em Portugal 

(Observatório…, 2014: 18). 

Os censos, normalmente decenais, constituem o método mais fiável para contar a 

população, porque incidem sobre o universo dos presentes e residentes num dado país. Em 

Portugal, os últimos censos que se realizaram foram os de 2000/2001 e o 2010/2011. A 

população de origem portuguesa nos países de emigração ultrapassa, de acordo com o mais 

recente recenseamento, os cinco milhões e é o resultado das migrações internacionais: numa 

primeira fase, essencialmente transatlântica; depois, a que se sucedeu à Segunda Guerra 

Mundial, desde os anos de 1960 com a Europa por destino principal. A emigração portuguesa 

foi reforçada no pós-1974, após de um interregno que durou cerca de uma década, originado 

pela descolonização (Observatório…, 2014: 18).  

Com a integração de Portugal na Comunidade Europeia, a emigração portuguesa 

cresceu de novo. A liberdade de circulação no espaço europeu fez reacender este fenómeno. 

Assim, em 2010, neste espaço, viviam dois terços dos portugueses emigrados.  

Em termos relativos, Portugal é considerado o país da União Europeia com mais 

emigração. Recentemente, em meados da década de 1990, Portugal deixou de ser 

exclusivamente um Estado de emigração, para passar a ser igualmente um Estado de imigração 

(Observatório…, 2014: 18). 

Em jeito de síntese final deste capítulo, podemos dizer que as migrações no passado 

e no presente adotam características e formas diversas, espacial ou temporalmente, em 

função de variáveis políticas, económicas, sociais e mesmo culturais. A conjuntura é também 

determinante para o fenómeno adquirir maior ou menor dimensão, assim como a sua 

continuidade no tempo. 

No passado, e referimo-nos ao século XIX e até à primeira metade do século XX, os 

movimentos de pessoas faziam-se do Velho Mundo para o Novo Mundo, países das Américas, 

áreas com necessidade premente de gente para se fixar definitivamente. Nesse período, as 

condições de desenvolvimento tecnológico tornavam distantes os países de origem e países de 

destino, fruto dos meios de transporte irregulares, perigosos, incómodos e lentos.  
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Em Portugal, neste passado, a maior parte dos que emigravam iam vender a sua força 

de trabalho para as Américas, em especial para o Brasil. Constituídos maioritariamente por 

uma mão-de-obra barata, a maior parte das vezes pouco qualificada, trabalhadores agrícolas 

ou indiferenciados e analfabetos, saíam em busca do El Dorado.  

Partiam, grande parte das vezes, sozinhos, na esperança de voltar, o que não 

acontecia quando levavam consigo a mulher e os filhos. O retorno pertencia aos bem-

sucedidos – decorridos vários anos da sua permanência no país de destino, que ostentavam 

o seu sucesso nas quintas que compravam no Douro e casas imponentes: eram os brasileiros 

de torna-viagem. 

A partir do segundo quartel do século XX, grande número de cidadãos da bacia 

mediterrânica dirige-se para países mais industrializados do Centro e Norte da Europa, com 

frequência, rapidez e custo moderado dos meios de transporte, tornando possíveis as visitas 

dos emigrantes ao seu país de origem. 

Com a globalização, “alterou-se a relação que liga as sociedades, as organizações e 

as pessoas. Os mercados tornaram-se mais instáveis e flutuantes, bem como os empregos, as 

ocupações, as ofertas e as procuras, as organizações, as empresas e os métodos, e 

consequentemente, as políticas que lhes respeitam” (Rocha-Trindade, 2014: 72). Assiste-se, 

enfim, a uma forte e nova fase de expansão e controlo do poder do capitalismo.  

Relativamente ao passado, continuamos a assistir a uma fortíssima emigração 

clandestina, perpetrada por redes ilegais de engajadores e contrabandistas, com todos os 

riscos inerentes, assim como à exploração dos mais fragilizados, mulheres e crianças e 

daqueles que estão indocumentados. No passado, como no presente, os principais fatores 

explicativos das migrações residem na pressão demográfica, na pobreza, na perseguição ou 

repressão política nos países de origem e perspetivas de emprego no país de acolhimento. 

Podemos dizer que a crescente importância das migrações internacionais no contexto 

da globalização tem sido objeto de expressivas contribuições de caráter teórico e empírico, que 

atestam a diversidade, significados e implicações das mesmas. Parte significativa desta 

investigação sobre as migrações volta-se para a reflexão sobre as enormes transformações 

económicas, sociais, políticas, demográficas e culturais que se processam em âmbito 

internacional, principalmente a partir dos anos de 1980. Como eixo de reflexão, situam-se as 

mudanças advindas do processo de reestruturação da produção, o que implica novas 

modalidades de mobilidade do capital e da população em diferentes partes do mundo. 

Os acontecimentos recentes, como o 11 de Setembro nos Estados Unidos e a sua 

estratégia militar preventiva, iniciada com a Guerra do Iraque, os conflitos do Médio Oriente, 
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as tensões entre comunidades de imigrantes muçulmanos na Europa, as manifestações de 

racismo e xenofobia, mostram um dos lados mais negros da globalização, conduzindo à 

securitização dos Estados. Assim, as migrações tanto poderão funcionar como uma torrente 

vital na renovação dos Estados, como uma força desestabilizadora desses mesmos Estados.  

Porém, os cidadãos tomaram consciência de que é possível mudar o estado das 

coisas, e, para que isso aconteça, movem-se organizações internacionais, forças humanitárias 

e movimentos de cidadãos, de pressão, que, atentos aos direitos humanos e do cidadão, 

denunciam e procuram intervir para que a política e as relações entre os estados se altere. 

Fenómeno intemporal, atualmente as migrações, e as suas políticas, ganham uma 

redobrada importância e são um dos objetivos da Agenda do Milénio das Nações Unidas: 

“We recognize the positive contribution of migrants for inclusive growth and sustainable 

development. We also recognize that international migration is a multidimensional 

reality of major relevance for the development of countries of origin, transit and 

destination, which requires coherent and comprehensive responses. We will cooperate 

internationally to ensure safe, orderly and regular migration involving full respect for 

human rights and the humane treatment of migrants regardless of migration status, of 

refugees and of displaced persons. Such cooperation should also strengthen the 

resilience of communities hosting refugees, particularly in developing countries. We 

underline the right of migrants to return to their country of citizenship, and recall that 

States must ensure that their returning nationals are duly received.”36 

  

                                                           
36 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Disponível na Internet em 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E>.  

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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PARTE II. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO: PORTUGAL, BRASIL E AS GRANDES MIGRAÇÕES 

EUROPEIAS TRANSATLÂNTICAS ENTRE FINAIS DO SÉC. XIX E PRINCÍPIOS DO SÉC. XX 

 

1. Contexto político, económico e social de Portugal entre 1844-1911: transições, 

instabilidade e emigração 

 

O estudo que aqui apresentamos confina-se ao arco cronológico entre 1844 e 1911. 

Estes marcos correspondem, respetivamente, ao início dos registos de passaporte do 

Governo Civil de Bragança, e ao dealbar da Primeira República Portuguesa, em 1911, ano 

em que se efetuou o quinto recenseamento da população portuguesa.  

Neste longo período de 67 anos, Portugal passou por transformações políticas, 

económicas, sociais e culturais importantes, com origem nos ventos de mudança europeus, 

especialmente as invasões francesas. Se, por um lado, as invasões trouxeram devastação, 

fome e a morte de milhares de pessoas, por outro, incrementaram a divulgação dos ideais 

proclamados pela revolução francesa, “liberdade, igualdade e fraternidade”, que, mais tarde 

determinaram alterações de tal forma profundas que marcam a fronteira que separa o 

Portugal Moderno do Portugal Contemporâneo. 

Para enquadrarmos o fenómeno migratório português, vejamos alguns aspetos que 

caracterizam Portugal entre 1844-1911. 

Até meados do século XIX Portugal vive ainda uma clivagem entre a direita, adepta 

da Carta Constitucional, e a esquerda adepta das ideias vintistas, aquilo que Fátima Bonifácio 

considerou de “guerra de todos contra todos” (Bonifácio, 1992: 91-134). Como bem destaca 

Sardica, “não existiam no sistema político português, no período entre 1834 e 1851, partidos 

políticos do género de formações minimamente estruturadas e disciplinadas que o 

rotativismo monárquico-institucional da Regeneração viria a conhecer, mas formações proto 

ou pré-partidárias, cujo tipo mais comum era a fação” (Sardica, 1997: 281). Até ao período 

da Regeneração, as mudanças de governo aconteceram sempre por via insurrecional, e nunca 

por via eleitoral. 

A partir de 1851, assistimos a uma Regeneração efetiva do país, assente numa 

reconciliação e consenso de todos os liberais com vista ao progresso que se desejava através 

da introdução de importantes reformas políticas, administrativas, económicas e sociais, 

criadoras de uma imagem de paz e progresso. 

Como enfatizou Mouzinho da Silveira, este foi um período rico e de importantes 

transições históricas. Nas suas palavras: “Vim ao Mundo em época fertilíssima em reflexões 
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e invenções que devem mudar a face do Mundo para grande melhoria material e para melhor 

multiplicação do género humano” (Silveira apud Serrão, 1979: 584).  

Palavras, sem dúvida, premonitórias, as de Mouzinho da Silveira, que procurou 

acabar com o Portugal do Antigo Regime, e das suas ruínas fazer nascer um novo país, 

através de medidas legislativas fundamentais: abolição dos pequenos vínculos, extinção ou 

redução da sisa, reforma da administração pública e extinção dos forais e dos bens da Coroa. 

Foram assim criadas as condições que permitiram a transformação da velha sociedade 

senhorial na nova sociedade que queria impor no século XIX. 

Se por um lado, o período que decorre entre as invasões francesas e 1851 se apresenta 

agitado e politicamente instável, por outro mostra-se pleno de alterações estruturais e 

conjunturais. Desde logo, modificou-se o jogo de forças sociais: ascensão da burguesia e 

declínio da nobreza tradicional e do clero, este último, prejudicado pela extinção das ordens 

religiosas. O século XIX será, de facto, o século de ouro da burguesia, uma vez que a nobreza 

perde privilégios, devido, especialmente, às medidas tomadas por Mouzinho da Silveira, mas 

também às que foram tomadas por outros legisladores, como Passos Manuel, Costa Cabral 

e Sá da Bandeira. A elite intelectual emergente, filha da burguesia, uma minoria ilustrada, 

tinha acesso ao desempenho de cargos públicos na vida administrativa e política, e aos 

lugares cimeiros da governação, a par de uma maioria da população analfabeta.  

No aspeto económico assistimos a uma lenta mas gradual revolução técnica baseada 

na nova energia a vapor aplicada à indústria e aos transportes; o comércio beneficiou com 

os novos conceitos aduaneiros e melhores facilidades; a produtividade agrícola consegue 

alguns melhoramentos, com a introdução de novos processos e técnicas agrícolas, embora o 

baixo nível de instrução dos agricultores, analfabetos na sua maioria, contribuísse para a 

manutenção de um tipo de agricultura ancestral; a estrutura da propriedade fundiária altera-

se com a venda dos bens nacionais e da Igreja; surgem novos conceitos relacionados com as 

finanças (bancos, orçamento público, dívida externa)37. Contudo, apesar da existência de 

inúmeras jazidas, a exploração mineira teve pouco significado, por grande parte das minas 

se encontrarem em locais de difícil acesso, no interior do País, e sem possibilidade de os 

minerais serem transportados. 

Do ponto de vista demográfico, embora a população crescesse pouco, pelo estado de 

guerra permanente – o Reino foi atingido por três invasões estrangeiras, uma guerra civil 

fratricida, lutas entre fações da família liberal, uma epidemia de febre tifoide que se prolonga 

                                                           
 37 Veja-se a introdução feita por A. H. Oliveira Marques em Serrão, Marques, 2002.  
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por dois anos (1847) –, o que é certo é que algumas cidades do litoral, sobretudo Lisboa e 

Porto, passaram a atrair muita gente em busca do trabalho fabril e outras oportunidades, 

como por exemplo o comércio marítimo e a cabotagem. Ainda nos anos 50 da centúria de 

Oitocentos, um violentíssimo surto de cólera vitimiza uma grande parte da população do 

Porto, Lisboa e Ilhas (1855-56). Os agricultores assistem, impotentes, à devastação das 

vinhas causada pela praga do oídio, ao mesmo tempo que se verifica o fluxo migratório da 

população para o Brasil. Em 1857, uma epidemia de febre-amarela atingiu 16 000 a 17 000 

pessoas, matando perto de 5 000, em Lisboa.  

Será apenas na década de 1860 que se reinicia o processo de aumento demográfico, 

gradual e crescente, mas ainda pouco expressivo, se comparado com outras realidades políticas 

contemporâneas. O processo de industrialização foi um dos principais responsáveis pelo 

acentuar das diferenças regionais, porque ao criar uma nova geografia dos recursos modificou 

as formas de mobilidade interna, de modo a que os meios humanos pudessem corresponder às 

solicitações do novo quadro económico e social. A estabilidade política, a relativa melhoria 

das condições económicas, e também, mesmo a terminar o século, os primeiros e ténues 

indícios de redução dos níveis de mortalidade, permitiram compensar o crescente fluxo 

emigratório e ainda aumentar o número de residentes” (Rodrigues, 2001: 173).  

Após o período agitado e difícil dos primeiros anos de Oitocentos, o país desejava, 

sobretudo, a paz. Tornava-se imperioso “regenerar” o país, reconduzi-lo ao trilho liberal puro, 

onde não existissem lutas políticas, a corrupção desenfreada, bem como outros males que 

prejudicavam Portugal, atrasando-o em relação às conquistas do progresso, pois colocavam-

no numa condição de dependência material e cultural face às nações desenvolvidas. A 

Regeneração (1851-1890) corresponde assim a um estado de equilíbrio entre classes e a uma 

inteligente manipulação da máquina política. Os principais partidos, o regenerador e o 

progressista, ambos mais ou menos conservadores, alternavam-se no poder conforme a 

eloquência do discurso ou a corrupção do sistema eleitoral. 

No domínio económico, o governo da Regeneração corresponde a um período de 

desenvolvimento, marcado pela ação dinamizadora de Fontes Pereira de Melo, que 

desempenhou os cargos de Ministro da Fazenda e de Ministro das Obras Públicas, Comércio 

e Indústria, e de Presidente do Conselho em três ocasiões (1871-1877; 1878-1879 e 1881-

1886). Mentor de um projeto de modernização que fazia por aproximar Portugal dos países do 

Norte da Europa, o governo regenerador defendia uma política económica capitalista e livre-

cambista. Procurou, ao mesmo tempo munir o País de infraestruturas materiais e humanas, 
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indispensáveis à circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Ao estabelecer uma rede viária 

de estradas e caminhos-de-ferro, a política fontista visava diminuir as assimetrias regionais.  

A burguesia triunfante pretendia governos fortes, mas maleáveis, e que lhe garantisse 

tranquilidade e expansão económica, tornada possível com os planos de fomento de Fontes. 

Assistimos à formação de uma elite capitalista burguesa com dinheiro ganho na banca, na 

indústria ou mesmo no Brasil, que se afirmava e dominava a vida económica, que contrastava 

com um proletariado rural que se via obrigado a deslocar-se para as grandes cidades ou a 

emigrar, mas também ao surgimento de uma classe trabalhadora – a classe operária, ligada à 

produção industrial, auferindo salários baixos e vivendo em difíceis condições de vida.  

O Fontismo beneficiou, no seu início, de fatores externos e internos. Externamente, 

por uma fase ascendente dos países industrializados, e internamente por ter conseguido um 

ambiente de paz e estabilidade política. Durante anos, o progresso correspondeu às 

expectativas iniciais, mas Portugal não deixou de ser um país predominantemente agrícola e 

pobre, onde abundavam locais isolados, sobretudo no interior. À estabilidade das décadas de 

1870 e 1880, seguiu-se uma grave crise política, económica e social. A prosperidade da 

Regeneração, que se acreditara poder continuar indefinidamente, desaparecia com o seu 

inspirador, Fontes Pereira de Melo, falecido em 1887. 

O progresso acarretou pesados custos materiais e sociais. Aqueles, tiveram origem 

nas dívidas contraídas junto de grandes instituições financeiras inglesas e francesas e que 

perduraram até ao fim do século; os custos sociais foram originados pelo contraste existente 

entre um grupo da grande burguesia capitalista e um proletariado rural e fabril que se vê 

obrigado a emigrar. 

A par da elite burguesa capitalista, surge uma elite intelectual atenta às novas ideias 

que circulavam pela Europa, trazidas pelo comboio, e que contesta a sociedade em que se 

insere. Os homens da “Geração de 70”38 criticavam a monarquia constitucional, “paralisada” 

pelo rotativismo, e defendiam uma sociedade mais justa. Atentos à leitura de escritores 

estrangeiros, nomeadamente os franceses, introduziam o debate sobre as novas correntes de 

índole científica e ideológica – o socialismo e o republicanismo. Acompanhavam, no plano 

externo, os acontecimentos sociais e políticos: a expansão da Internacional Operária, a 

unificação italiana, a experiência da Comuna de Paris (1871), o que originou o surto do 

movimento operário nacional. 

                                                           
38 A geração de 1870 teve com principais representantes Eça de Queirós, Antero de Quental, Ramalho Ortigão, 

Teófilo Braga, Oliveira Martins e Guerra Junqueiro. 
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A crise económica, financeira e institucional que se instalou a partir de 1880, a 

corrupção e os escândalos da elite governativa e, por fim, a humilhação provocada pelo 

Ultimato inglês de 1890, que provocou descontentamento e revolta entre os portugueses, 

conduziram ao reconhecimento por parte da maioria do povo português de que um governo 

republicano era a única alternativa credível ao regime monárquico constitucional. A revolta 

fracassada do 31 de Janeiro de 1891, no Porto, constituiu o primeiro passo para a queda da 

monarquia. Com o regicídio, em 1908, e a débil reação que suscitou, a monarquia sabia que 

tinha os seus dias contados.  

A agitação interna da vida portuguesa em 1891, tendo como corolário a repressão ao 

31 de Janeiro, fez subir o número de partidas para o Brasil em mais de 32 mil pessoas, 

subindo ainda mais em 1895, para 36 mil pessoas. Neste período, a corrente imigratória 

portuguesa escolhe outras regiões do Brasil: Minas Gerais e, na mesma época (1890-1910), 

em pleno auge do ciclo da borracha, Pará e Amazonas (Mendes, 2010: 206-208).  

Em 1904, ocorre uma nova onda de imigração portuguesa, devida à crise da 

imigração italiana, interrompida por denúncias de abusos que recaíam sobre estes imigrantes. 

Neste período, entra também no Brasil um significativo número de espanhóis (Mendes, 

2010: 209). Assim, os fatores atrativos ou repulsivos dos países importadores de mão-de-

obra foram determinantes na sua captação ou restrição. 

O período que decorre entre o Ultimatum e a proclamação da Primeira República foi 

de profunda instabilidade política, económica e social. Na verdade, o 5 de Outubro de 1910 

mais não foi que o culminar de um processo que, gradualmente, vinha preparando a queda 

da monarquia.  

Com a implantação da República, regime que vigorou até 1926, os republicanos, 

eivados de ideais generosos, intentam uma democracia parlamentar, sem contarem que após o 

momento inicial de entusiasmo teriam de enfrentar uma forte instabilidade política, uma 

conflitualidade social crescente e até violência pública, a par de uma profunda crise 

económica. Idealizando uma sociedade mais justa e uma pátria regenerada, liberta da 

corrupção, do escândalo e do compadrio, desde cedo se viram enredados em dificuldades e 

apanhados numa teia de relações internacionais em que se começava a desenhar um conflito 

em larga escala.39 A impotência governamental originaria um total de quarenta e cinco 

governos, oito eleições gerais e oito presidentes em quinze anos e oito meses. A República 

Portuguesa foi o regime parlamentar mais instável da Europa ocidental (Wheeler, 1978: 869). 

                                                           
39 Sobre a participação portuguesa na I guerra mundial e a Republica, veja-se TEIXEIRA (1994). 
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Porém, medidas como a laicização da sociedade, a separação do Estado da Igreja, a 

introdução do divórcio, a validade exclusiva do casamento civil e a proteção aos filhos 

ilegítimos, bem como melhorias de caráter social, laboral e de diminuição do analfabetismo, 

davam mostras de inaugurar uma nova época, o que na verdade não veio a acontecer pelo 

fardo de uma herança complexa das estruturas e dos comportamentos do passado.  

Os problemas económicos e financeiros, geralmente graves, entre os quais uma 

enorme dívida pública herdada da monarquia em 1910, as despesas militares relacionadas 

com a guerra, a inflação e a desvalorização da moeda, o comportamento dos líderes e 

políticos, a ineficácia dos partidos, assim como a natureza e o papel dos militares haveriam 

de conduzir ao colapso da República.40  

Com o advento da República, a corrente migratória continuou a crescer e a dirigir-se 

predominantemente para o Brasil. Este crescimento está relacionado com a diminuição da 

emigração italiana para o Brasil, após a proibição da emigração subsidiada naquele país, em 

1902. Esse aumento foi acompanhado por um crescendo brutal da emigração familiar, que 

se vinha avolumando desde a década de 1890, “tornando a partida massiva uma forte ameaça 

demográfica e financeira” (Pereira, 2011: 44-46). 

Em 1907 é feita a última intervenção jurídica sobre emigração, que não abarcava 

inúmeros aspetos, como o transporte e o negócio do engajamento, estes, alvo de críticas por 

parte de Emídio da Silva, Afonso Costa e membros do corpo diplomático. O principal 

contributo da I República foi proceder ao enquadramento jurídico e administrativo da 

emigração, procurando conciliar o princípio genérico de liberdade de circulação de pessoas 

com a necessidade nacional de contenção e fiscalização de mesma, para evitar uma catástrofe 

demográfica” e tentar encaminhar a emigração para as colónias. 

A emigração portuguesa tinha como principal meio de controlo administrativo a 

emissão de passaporte. Contudo, existiam duas categorias de pessoas que estavam isentas de 

passaporte: os que se destinassem aos portos coloniais portugueses em África, e os que que 

emigravam sazonalmente para a agricultura e pesca, ou como operários contratados, entre 

Portugal e Espanha, sendo-lhes apenas passada uma guia, emitida pelas autoridades. Esta 

situação ocasionava, não raramente, a saída clandestina de muitos trabalhadores pelos portos 

marítimos. 

Com o decorrer do tempo, e já em ambiente de guerra, serão introduzidos diplomas 

relacionados com o recrutamento militar que, como veremos na terceira parte deste trabalho, 

também foi um fator presente na problemática da emigração portuguesa neste período. 

                                                           
40  Para uma visão recente sobre este período, veja-se Rollo e Rosas (coord.) (2009). 
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1.1. Portugal, uma nação migrante: da expansão marítima ao séc. XIX 

 

A emigração faz parte dos fenómenos de evolução lenta que transformam profunda e 

impercetivelmente uma sociedade. Para Tapinos, a emigração constitui o “Fait social par 

excellence, elle intéresse toutes les sciences sociales et seule une confrontation des approches 

devrait permettre une appréhension du phénomène” (Tapinos, 1974; Arroteia, 1986: 7). 

Muito embora os movimentos da população sejam transversais a todas as sociedades 

e épocas, é possível dizer, seguindo Magalhães Godinho, que o fenómeno emigratório é o 

elemento que melhor caracteriza a sociedade portuguesa (Godinho, 1978: 5-32).  

Por outro lado, como sublinha Newitt, convém ter presente que a emigração 

portuguesa constitui o fluxo migratório mais antigo e constante da Europa Ocidental (Newitt, 

2015). A partir do século XV, o fluxo migratório português inicia uma importante rota 

migratória extraeuropeia que se expande para outros continentes e outros mares para além 

do continente europeu e da bacia do Mediterrâneo. 

Deste modo, a primeira característica que podemos identificar distintivamente na 

emigração portuguesa é que ela não é um fenómeno esporádico. Assim, as migrações dos 

portugueses não se concentraram apenas num determinado período, mas antes constituíram 

um fenómeno contínuo ao longo de mais de seiscentos anos.  

 No século XV, os portugueses começaram por povoar as ilhas do Atlântico. No 

século XVI, possivelmente, cerca de um quarto de milhão de portugueses suportaram as 

dificuldades das viagens à Índia. Nos séculos XVII e XVIII, os portugueses emigrantes 

colonizaram o Brasil, às vezes em números tão elevados que a Coroa procurou controlar a sua 

saída. No século XIX, dezenas de milhares de portugueses emigraram para os EUA, o Caribe 

e o Brasil, atingindo um pico em 1912. A partir de meados do século XX centenas de milhares 

de portugueses partem para França, Alemanha e Suíça, mas também para o Canadá, a 

Venezuela, a Argentina, a Austrália e a África do Sul. No século XXI, a emigração portuguesa 

ressurgiu, quer para a África, quer para a Europa. Ao longo dos séculos, a ideia de emigração 

integrou-se profundamente na cultura portuguesa e a sua realidade económica, nomeadamente 

através das remessas, influenciou de forma decisiva a economia e a política de Portugal.  

Deste modo, desde a expansão marítima até à atual integração plena no espaço da 

União Europeia, passando pelas “explosões de partidas” (Godinho, 1978: 5-32) para Brasil 

e França, conhecer e viver noutras paragens sempre foi uma vocação dos portugueses. Como 

bem captaram vários autores, Portugal é uma nação migrante que, fruto da sua tradição 

imperial, conseguiu desenvolver uma diáspora global relativamente invulgar face aos seus 
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limitados fatores demográficos e económicos.41 Também por isso, John Russell-Wood 

chamou ao seu estudo sobre o império português A World on the Move, precisamente para 

enfatizar que os portugueses se caraterizaram, acima de tudo, por serem um povo migrante 

e de especial mobilidade (Russel-Wood, 1992: 8). 

O presente capítulo pretende esboçar um enquadramento do movimento migratório 

português, tendo presente as seguintes questões-guia: Quando se iniciou e como evolui este 

movimento? Que fatores principais o determinaram? Que regiões do país foram mais afetadas 

pela emigração? Que destino procuraram as populações migrantes? 

Comecemos por tentar distinguir, no fluxo ininterrupto de gente, o que se pode 

integrar na categoria de “colonizador” e o que se integra na categoria de “emigrante”. 

Joel Serrão considera que, apesar das dificuldades de distinção de um ponto de vista 

estritamente lógico (porque ambos existiram e coexistiram ao longo da nossa história 

moderna e contemporânea), “emigrante” é género, do qual “colonizador” é espécie. Assim, 

enquanto o emigrante é aquele que resolve abandonar o País por motivos pessoais, 

independentemente de solicitações oficiais, partindo por sua livre iniciativa, o “colonizador” 

é o indivíduo que abandona o solo pátrio com destino a uma colónia, devido à iniciativa do 

Estado ou integrado numa empresa nacional por ele promovida (Serrão, 1979, II: 364). 

Em função desta distinção conceptual, importa referir que se colonizaram as Ilhas 

Atlânticas, os territórios africanos e, em determinados períodos, o Brasil. Todavia, verificou-

se a coexistência e interdependência destas duas categorias, colonização e emigração, no 

caso brasileiro, que tem o seu início na corrida ao ouro do Brasil, no século XVII, e depois 

na segunda metade do século XIX. 

A permanência de uma corrente migratória portuguesa, desde os descobrimentos até 

aos anos de 1970, foi analisada rigorosamente por Magalhães Godinho. No caso português 

existiram ininterruptos fluxos migratórios que marcam e explicam a adaptação de Portugal 

e dos portugueses às constantes mudanças internas e internacionais. Estes movimentos 

populacionais de Portugal remontam à expansão marítima portuguesa e originaram 

transformações económicas sociais, culturais e científicas fundamentais ao longo das 

diferentes épocas históricas. Por outro lado, esta característica estrutural da sociedade 

portuguesa sempre levantou várias questões, que iam desde a curiosidade intelectual até à 

inquietação política.  

                                                           
41  Veja-se, por exemplo, Brettell (1993); Alpers e Ball (2012: 31-71); Darwin (2012: 316-326). 
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Logo em 1534, um antigo secretário de D. João II, Garcia de Resende, poeta, na sua 

crónica rimada “des nouveautés nouvelles”, não esconde o seu espanto ao referir-se à saída 

dos portugueses pelos quatro cantos do mundo e que acabam por esquecer as suas raízes: 

“Nous avons vu les portugais, essaimant nombreux / chercher à aller vivre / peupler le Brésil et les 

iles, / aller s’installer aux Indes / et même oublier leurs racines naturelles”42. 

Na época em que Garcia de Resende43 questionava a amplidão das saídas dos 

portugueses, os seus compatriotas já povoavam os arquipélagos desertos da Madeira e Açores, 

Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, no Atlântico; ocupavam em Marrocos várias cidades; e 

estavam em vias de se instalar no imenso Brasil, com os seus engenhos de açúcar, os seus 

modos de vida e as suas instituições. Com o decorrer da expansão marítima, os portugueses 

começaram a controlar o tráfico do litoral saariano e os rios da Guiné, a Serra Leoa, todo o 

golfo da Guiné e o ouro da Mina. Progrediram pelo interior africano e chegaram às povoações 

negras do Congo e Angola. Posteriormente, dobraram o cabo da Boa Esperança e chegaram à 

Índia, fixando-se em Goa, Diu, Cochim, Coulão, Baçaim e Chaul. Estabelecem-se ainda em 

Bengala, Malaca, ilhas Molucas, China, Japão, Timor e Indonésia. No final do século XV, 

cerca de 100 mil portugueses haviam já emigrado. O Reino contava então com 1 400 000 

habitantes, aproximadamente (Godinho, 1998). 

Entre 1500 e 1580, estima-se que terão saído do País 280 mil portugueses, o que 

resulta numa média anual de 3 500 partidas, causando uma enorme falta de braços nacionais, 

suprida pelo recurso aos escravos negros africanos, “cafres” e índios (Godinho, 1998: 9).44 

Como sublinha Magalhães Godinho, “a dispersão pelo mundo, ainda moderada no 

decurso do século XV e geograficamente limitada, propaga-se como uma corrente elétrica 

pelos quatro cantos do Mundo, a partir de Quatrocentos ao início de Quinhentos” (Godinho, 

1978: 8). Pela rota do Cabo passam anualmente cerca de 2 000 portugueses em busca da 

fortuna nos impérios e principados do Oriente. 

Também a expulsão dos judeus portugueses, em 1492, contribuiu para a diáspora, 

tendo muitos fixado colónias nos Países Baixos (Holanda e Bélgica), França, Alemanha e 

Inglaterra, mas também no Norte de África e na região da atual Turquia. Muitos outros 

rumariam também para a Índia e para o Brasil. De facto, a “descoberta”45 do Brasil 

provocaria uma transferência do “eixo da política colonial do Índico para o Atlântico”, e as 

                                                           
42 Excerto traduzido para francês por Magalhães Godinho citado em Godinho (1978: 7). 
43 Garcia de Resende nasceu em meados de 1470 e faleceu no ano de 1536, vivendo a epopeia dos Descobrimentos. 
44 Magalhães Godinho baseia-se no Numeramento de 1527. 
45 “Descoberta” para uns, mas “achamento” para outros, devido à polémica levantada sobre o conhecimento da 

existência do Brasil. Pêro Vaz de Caminha fala no “achamento” do Brasil. 
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tentativas de ocupação daquelas terras, servindo-se de um sistema de “capitanias” para 

valorizar das regiões do litoral. Em meados do século XVI, o Brasil viria a ser o principal 

destino dos portugueses. Os primeiros emigrantes fixam-se na Baía e Pernambuco, logo a 

seguir no Rio de Janeiro, e cada vez mais para o interior. Mais tarde, com as descobertas das 

minas de ouro e diamantes, a emigração portuguesa para o Brasil toma novos rumos e 

formam-se então as colónias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 

Paralelamente, crescia também o número de povoadores nas próprias ilhas atlânticas e 

por todo o império espanhol. Entre 1580 e 1640, período filipino, havia cerca de 300 mil 

emigrantes (Serrão, 1977: 10), o que para a época eram números impressionantes, sendo 

publicada legislação tendente a restringir a emigração (Serrão, 1977: 85). Entre 1640 e 1700, o 

número baixou para 150 mil. Neste período, verificam-se saídas de portugueses da Madeira e 

dos Açores em direção ao Brasil, repovoando o litoral de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.  

A descoberta, no século XVII, das minas brasileiras, provocou a saída de “algumas 

centenas de milhares de indivíduos”, o que levou à proibição da saída do Reino, em 1720, 

de todos os que não estivessem investidos em funções oficiais – o que incluía pessoas de 

todas as origens sociais (Serrão, 1979: 366). Nas vésperas do rush mineiro, calcula-se que 

tenham embarcado por Viana do Castelo, Porto e Lisboa, 2 000 portugueses com destino a 

Pernambuco, Baía e Rio de Janeiro, podendo este montante ser superior, tendo em conta a 

possibilidade de embarcarem por outros portos. 

No período de 1700 a 1760, calcula-se que a emigração tenha atingido 600 mil pessoas, 

um número esmagador, já que em 1732 a população portuguesa não chegaria aos dois milhões 

e meio de pessoas, o que significa que nestes 60 anos, 25% da população portuguesa emigrou. 

Os dados sobre as saídas no século XVIII (1736-1766) estimadas entre 8 000 a 10 000 partidas 

anuais, mostram um grande interesse pelo Brasil, devido à intensificação da exploração das 

minas de ouro e pedras preciosas (Serrão, 1977: 106), fazendo com que muita gente, oriunda 

principalmente do noroeste do país, embarcasse para o Brasil. 

O fim da corrida ao ouro e diamantes brasileiros, e o movimento de industrialização 

que se esboça em Portugal, conduzem a uma redução das saídas, pelo menos para metade 

(Serrão, 1977: 10). 

 

1.2. As correntes emigratórias portuguesas no século XIX: fatores preponderantes 

 

Os movimentos populacionais no século XIX desdobram-se em duas vias: a 

colonização e a emigração, sendo que a primeira se estende até às primeiras décadas do 
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século XIX, e a segunda se avoluma a partir de 1870, momento em que o capitalismo 

industrial se impõe ao capitalismo comercial.  

Do ponto de vista demográfico, o século XIX caracteriza-se por um elevado 

crescimento da população com baixa mortalidade e elevada natalidade, que se pode explicar 

por progressos na medicina e por uma produção económica conducente a uma alteração das 

condições de vida. Também as inovações tecnológicas e a revolução industrial alteram a vida 

dos povos, em especial a revolução dos transportes. Os navios a vapor, bem como o caminho-

de-ferro, encurtam as distâncias entre mares e continentes, permitindo a expansão da Europa 

pelo mundo, tanto pela política dos seus Estados, como pelos fluxos migratórios.  

Os fluxos migratórios que têm início em meados do século XIX e se prolongam até 

aos anos trinta do século XX, inauguram o ciclo transatlântico das migrações internacionais, 

que se caracteriza por experiências pioneiras no Novo Mundo americano, seja, por exemplo, 

no Oeste norte-americano, seja nos cafezais brasileiros, bem como no estabelecimento de 

“colónias” e na criação, por parte dos emigrantes, de estruturas de apoio sociais (Baganha, 

1994: 959-980).  

Apesar de inserida num mesmo movimento de expansão europeia que se iniciara já no 

século XV, a corrente emigratória portuguesa no século XIX é um fenómeno que expressa 

diferenças qualitativas importantes em relação ao período precedente. Desde logo porque, até as 

primeiras décadas do século XIX, a colonização tem evidente primazia em relação à emigração.  

Os acontecimentos políticos dos primeiros anos do século XIX, ligados às invasões 

francesas, seguidas pelo domínio inglês e a transferência da Corte para o Brasil, faz subir a 

emigração que, após uma curta quebra durante o processo de independência deste país, 

recrudesce, em parte devido às perseguições absolutistas que levam ao exílio muitos 

portugueses. Até meados do século XIX, as saídas não ultrapassam a média anual de 4 000 a 

4 500. A abolição efetiva do tráfico de escravos negros, até então destinados ao Brasil, origina 

um substancial aumento da emigração. Entre 1840 e 1850, o Brasil ainda recebeu cerca de 

33 500 escravos por ano, número que baixa para 3 287 em 1851, e em 1861 dão-se os últimos 

desembarques. A abolição da escravatura a 13 de maio de 1888 (Lei Áurea) conduz à carência 

de mão-de-obra. A prosperidade da economia brasileira em São Paulo, devida ao café, mas 

também ao algodão, atrai muitos emigrantes para o Novo Mundo. 

No último quartel de Oitocentos, e até 1930, ocorreu em Portugal um grande fluxo de 

emigração. Os portugueses começam a dirigir-se para outros destinos onde se registavam 

novos movimentos humanos, alternativos ao Brasil, começando a espalhar-se pelos Estados 

Unidos, Argentina, Venezuela, Canadá, Austrália, Uruguai e Havai, aumentando também a 
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emigração para Angola e Moçambique, para além de outras regiões de África, originando o 

aparecimento de grandes comunidades na África do Sul e Zimbabwe. 

Traçado o panorama, ainda que de forma sintética, do movimento migratório 

português, e testemunhado que foi ter sido uma constante estrutural da sociedade portuguesa, 

passemos em revista as razões que determinaram a emigração para o Brasil. 

Em primeiro lugar, temos de enquadrar a emigração portuguesa no quadro 

internacional das grandes migrações transatlânticas e nas suas causas profundas ligadas às 

transformações tecnológicas, económicas e demográficas na Europa. 

A revolução operada nas indústrias e nos transportes marítimo-ferroviários estão na 

base da explosão demográfica europeia do século XIX que, por sua vez, é a matéria-prima 

essencial para os fenómenos interdependentes da colonização e da emigração que tanto 

caracterizam historicamente esse século. O crescimento demográfico também se verificou 

em Portugal, pela melhor alimentação e mais cuidados médicos. Registam-se, no entanto, 

como já tivemos oportunidade de referir, algumas epidemias que irão influenciar um menor 

crescimento populacional em algumas regiões do país. 

O aumento demográfico ultrapassou a capacidade da economia para sustentar a 

população, e as pressões daí decorrentes a nível de recursos deram origem a uma crise cuja 

única solução para a população, predominantemente rural, era a emigração. Embora não 

existam números rigorosos antes de 1865, podemos admitir que a população do Reino de 

1815 (cerca de 2 928 420 habitantes) quase duplicou até 1911 (5 547 708). 

A pressão emigratória não foi uniforme, nem ao longo do tempo, nem em termos 

geográficos, acentuando-se mais quantitativamente nos distritos do litoral, onde as densidades 

populacionais eram elevadas e as terras estavam muito divididas em minifúndios. As regiões 

do país que, até 1888, mais terão contribuído com emigrantes, foram o Minho e o Douro, mas 

também a Beira Alta (entre 1866 e 1889) e os Açores e Madeira. O Alentejo forneceu um 

contingente mínimo.  

No século XIX, a intensidade emigratória para o Brasil variou conforme a conjuntura 

externa e as crises socioeconómicas portuguesas. Entre 1850-1860, vive-se um período de 

regressão económica, associada à grave crise de produção vinícola devido ao aparecimento do 

oídio e má colheita de cereais durante essa década, produzindo grave crise alimentar, a que se 

juntaram várias epidemias, especialmente a cólera e febre-amarela. A agravar a situação, a 

Europa vive no rescaldo da guerra da Crimeia, condicionando a nossa economia46.  

                                                           
46 A Guerra da Crimeia ocorreu no século XIX, mais precisamente entre os anos de 1853 e 1856. Deu-se entre 

o Império Russo e uma coligação feita entre Reino Unido, França, Reino da Sardenha e Império Otomano. 
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Entre 1860 a 1880, assiste-se a um ciclo positivo, graças ao desenvolvimento a que 

se assiste por todo o país: maior produção agrícola, crescimento industrial e progressos 

ligados aos transportes e comunicações, permitindo um crescimento da economia. Duas 

curtas depressões na economia perturbam este ciclo: o primeiro, em meados da década de 

1860, originado pela quebra do fluxo de remessas em resultado da guerra entre o Brasil e o 

Paraguai, e a consequente diminuição das exportações portuguesas para aquele país; na 

década de 1870, a quebra na produção agrícola, sobretudo vinícola, pela praga da filoxera, 

bem como dos cereais, origina uma nova crise.  

A questão da terra torna-se primordial para a compreensão do fenómeno migratório. 

Muitos dos que se deslocavam do campo para a cidade não o fizeram atraídos pela riqueza, 

mas sim pela necessidade ingente de escapar da miséria absoluta. Grandes proprietários 

preservaram a terra como reserva de valor, de poder político e prestígio social, mesmo que a 

mantivessem inculta. Nos casos em que ainda se conservaram como pequenos proprietários, 

viam-se confrontados com as más colheitas ou pela concorrência dos cereais importados, cujos 

preços não cessavam de baixar. Nestas condições, a emigração do século XIX foi, 

essencialmente, a transferência de camponeses e trabalhadores rurais de regiões onde a terra 

era escassa e o trabalho abundante, para lugares carentes de trabalho em terras inesgotáveis. 

Se o velho mundo os excluiu, o novo mundo trataria de os incluir (Arruda, 2007: 24-25). 

A atração pelo Brasil durante grande parte dos séculos XIX e XX deveu-se a vários 

fatores. O facto de falarem a mesma língua, os laços históricos entre a ex-metrópole e a ex-

colónia, as fortes redes sociais, os salários mais elevados e as melhores oportunidades 

económicas, bem como as relações comerciais complexas e de longa data e uma comunidade 

comercial local, de que os portugueses eram um dos principais elementos47, fizeram deste 

país um destino muito desejado pelos emigrantes.  

A concessão de subsídios a passageiros transatlânticos para trabalharem nas fazendas 

de café conduziu a significativas vagas emigratórias, mas muitos iam por sua própria conta. 

O volume da emigração também variou de região para região, ao longo do tempo, e em 

termos das características da população que deixava o país, mas também foi determinado 

pelas necessidades do mercado brasileiro.  

                                                           
Contou ainda com a colaboração do Império Austríaco. A preocupação ante as investidas expansionistas russas 

eram da máxima importância para as principais nações europeias naquela época. 
47 Ann Pescatello, em estudo efetuado sobre emigrantes portugueses verificou que se dedicavam “principalmente 

a atividades financeiras, como intermediários, comissários e empresários; como produtores ou distribuidores de 

exportações/importações, e sobretudo como retalhistas (Pescatello, 1970: 154).  
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Embora os emigrantes italianos, e mesmo em algumas situações os espanhóis, tenham 

ultrapassado numericamente os portugueses durante o período mais intenso da emigração para 

o Brasil, o que de facto aconteceu entre a década de 1870 e 1907, estes foram o grupo mais 

numeroso e o mais duradouro. Caracterizada por ser uma emigração de homens solteiros, as 

taxas mais elevadas de participação de mulheres e crianças em determinadas épocas, segundo 

Oliveira Martins, eram indício de grave crise económica nas províncias de origem, o que se 

verificou com a crise provocada pela epidemia da filoxera (Klein, 1993: 248).  

Em termos de ocupação no Brasil, embora os trabalhadores agrícolas que não eram 

proprietários de terras constituíssem um grupo muito significativo, os emigrantes portugueses 

optavam por atividades que não se ligassem ao setor primário. Os portugueses constituíam um 

grupo importante na população ativa, quer no Rio de Janeiro, quer em São Paulo, em todas as 

áreas, desde o trabalho manual não especializado à mão-de-obra na indústria. 

 Neste grupo encontramos ainda proprietários, artífices, pequenos capitalistas e 

comerciantes e um grande número de trabalhadores do setor dos serviços. A esperança de 

uma vida melhor e a vontade de um dia regressar levava-os a enviar as suas poupanças, 

maiores ou menores, para Portugal. 

 As remessas dos emigrantes foram particularmente importantes no período entre 1870 

e 1930, produzindo um profundo impacto na economia portuguesa. Uma grande parte das 

remessas era enviada para a família e desempenhava “um papel fundamental na monetarização 

da terra e da construção rural” (Klein, 1993: 265). Miriam Halpern Pereira refere que essas 

poupanças “desempenharam também um papel determinante na balança de pagamentos 

portuguesa e na sua taxa de câmbios” (Pereira, 1981: 43). De acordo com os números 

publicados por Eugénia Mata (Mata, 1984: 13-14) para as estimativas das remessas, na 

viragem do século XIX para o XX, o seu valor representaria aproximadamente 50% do valor 

das exportações; nas vésperas da Primeira Grande Guerra, 57%. O fluxo de remessas dos 

emigrantes passou a assumir grande importância para as famílias em Portugal. Desde logo pelo 

aspeto económico, mas também pelo aspeto simbólico e identitário da relação entre o 

emigrante e a sua família. Na verdade, as remessas não eram só uma questão de rendimento, 

eram também a continuidade do sonho do retorno do emigrante à sua família e terra de origem. 

O fenómeno emigratório foi sendo justificado ao longo dos tempos por políticos, 

escritores, sociólogos, economistas e outros, atribuindo-lhe causas e consequências diversas.  

Afonso Costa entendia que a emigração se devia “às crises que no país arrancaram toda 

a seiva, e a uma administração pública esbanjadora, que deu alento ao critério parasitário de 

muitos proprietários rurais” (Costa, 1911) que deixavam de cultivar as terras, abandonando-
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as, com a consequente falta de produtos, sobretudo o vinho e os cereais; mas também aos 

elevados impostos. Por sua vez, sem trabalho, “a população agrícola viu-se reduzida à mais 

cruciante miséria” (Costa, 1911). Esse mal-estar geral e alarmante teria conduzindo à 

emigração. No entanto, vê-lhe alguns benefícios: “a emigração tem a virtude para trazer ao 

organismo nacional o alento das remessas de ouro do Brasil, sem o qual não teríamos resistido 

a tantas provações” (Costa, 1911).  

As remessas dos emigrantes, compostas não somente pelo dinheiro que enviavam 

para as famílias, mas também pela importação de capitais trazidos aquando do seu retorno, 

ou ainda de rendimentos de capitais provenientes de ativos por eles deixados no exterior, 

eram fundamentais para assegurar a cobertura dos e elevados défices registados em Portugal 

– sobretudo com a Inglaterra, quer a nível do comércio das mercadorias, quer a nível dos 

transportes. 

Para Basílio Teles, “o motivo poderoso, permanente e dominante, que proporciona a 

emigração reduz-se, em última instância, à deficiência de recursos, sobretudo das 

subsistências, para uma população rural que cresce progressivamente. E quem emigra é o 

pária das aldeias, o homem sem propriedade, o jornaleiro sem terra” (Telles, 1904 apud 

Costa, 1911: 93)48. 

Anselmo de Andrade e Marnoco de Sousa (Costa, 1911: 97) atribuem a emigração à 

desproporção entre as necessidades da população e as capacidades do respetivo país para as 

satisfazer. 

Um outro fator da emigração portuguesa para o Brasil prende-se com as deficiências 

ao nível da instrução da maioria dos emigrantes portugueses. Os emigrantes iletrados 

deixavam-se facilmente iludir por engajadores e pela miragem de vir a tornar-se um 

“brasileiro”. Por isso, o analfabetismo era, segundo Afonso Costa, “a chaga das camadas 

mais desprotegidas de meios, que não conduzirão a uma emigração útil49”. E, no caso dos 

mais jovens, incluindo crianças, enviadas para o Brasil pelas suas famílias, a motivação 

prendia-se com o desejo de evitar o seu recrutamento no exército, juntamente com a 

                                                           
48 Acrescenta Basílio Telles: “Por todo o Norte, encarado num bloco, abstraindo das diferenças regionais 

podemos ter por cousa assente que o motivo poderoso, dominante que propulsiona a emigração, reduz-se em 

última instância à deficiência dos recursos, sobretudo das subsistências para uma população rural que cresce 

progressivamente. E quem emigra principalmente – escusado seria acrescentar – é o pária das aldeias, o homem 

sem propriedade, o jornaleiro sem terra” (Telles, 1904 apud Costa, 1911: 93). 
49 Afonso Costa contrapõe a emigração, útil/boa a uma emigração má. A primeira é formada por negociantes, 

e outros grupos social, cultural e economicamente mais capazes, que pode enviar remessas; a segunda vai 

vender a sua força de trabalho. 
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expectativa de que eles enviassem para casa os salários que ganhassem, para complementar 

os baixos rendimentos familiares.  

Contudo, o que ressalta na explicação das razões da emigração portuguesa para o 

Brasil é a interligação entre circunstâncias históricas portuguesas, a começar por o Brasil ter 

sido uma colónia portuguesa, e as necessidades económicas nacionais e internacionais da 

época, designadamente da busca da riqueza pelos emigrantes portugueses, bem como da 

importância dos interesses económicos e empresariais associados ao fenómeno migratório.  

Embora a corrida ao ouro brasileiro tenha sido longa, a emigração portuguesa para o 

Brasil intensificou-se na primeira metade do século XIX, com estimativas dos números que 

variam de 100 000 a 400 000 durante esse período (Merrick e Graham, 1979: 34; Newit, 

2015: 251). 

Por um período breve de treze anos, entre 1807 e 1821, o governo do reino de Portugal 

mudou-se de Lisboa para o Rio de Janeiro. Isso abriu o caminho para a migração de um número 

substancial da classe alta portuguesa, entre 15 000 e 20 000 pessoas que partiram com a Rainha 

e o Príncipe Regente a bordo da frota portuguesa em novembro de 1807, o que significou, 

muito provavelmente, a maior partida organizada de emigrantes de Portugal. 

Ainda que o Brasil estivesse separado de Portugal em 1822 e se estabelecesse como 

um Estado independente, a emigração continuou e os laços comerciais e familiares entre os 

dois Estados permaneceram próximos. No entanto, nesta altura ainda não existia uma 

política coordenada para atrair emigrantes da Europa, e até que o comércio de escravos fosse 

finalmente banido em 1851, a economia brasileira continuou a depender da importação de 

um grande número de escravos negros.  

Os incentivos para os portugueses emigrarem para o Brasil foram fortalecidos pela 

perturbação política causada pelo ciclo de agitação social e guerra civil em Portugal entre 

1827 e 1851. Esses distúrbios afetaram particularmente os Açores, na década de 1830, e o 

norte de Portugal, áreas de origem tradicional da maioria dos emigrantes portugueses. 

Embora na década de 1830 os trabalhadores contratados portugueses fossem recrutados para 

substituir o trabalho escravo no Caribe, o Brasil ainda permaneceu o destino favorito para 

os portugueses de todas as classes.  

Convém, no entanto, recordar que inicialmente, na época colonial, os emigrantes 

portugueses eram, tradicionalmente, ou funcionários com nomeações governamentais, ou 

pessoas envolvidas no comércio. Esta situação manteve-se após a independência, comos 

portugueses a procurar trabalho maioritariamente no setor do comércio retalhista do Brasil. 

Durante o período de 1844-1848, ocorreram mesmo alguns tumultos e manifestações contra 
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emigrantes portugueses, precisamente a contestar o domínio português do comércio de retalho 

brasileiro. Outra razão desta contestação residia na exclusiva preferência dos comerciantes 

portugueses no Brasil empregarem os seus compatriotas, em vez de jovens locais. 

Em 1851, sob pressão da Grã-Bretanha, a importação legal de escravos no Brasil 

cessou. Isto levou a que as autoridades brasileiras começassem a promover ativamente a 

imigração da Europa. A necessidade da procura dos emigrantes portugueses e a possibilidade 

e aumento da oferta das autoridades brasileiras contribuiu “para a disseminação da ideia do 

Brasil como uma terra de riqueza fácil, uma ideia que tinha raízes na imaginação popular” 

(Pereira, 1981: 7). Esta ideia foi um fator poderoso e, em última análise, foi a principal fonte 

de motivação da saída dos portugueses para o Brasil. 

A natureza da migração portuguesa para o Brasil sofreu, a partir deste momento, uma 

mudança acentuada. Entre 1850 e 1870, foram para o Brasil mais de 215 mil imigrantes 

europeus, pelo menos metade dos quais provenientes de Portugal continental e das suas ilhas 

atlânticas. Os números, como de costume, são muito difíceis de estabelecer. Por um lado, 

porque pelo menos 20% de todos os migrantes viajaram sem passaportes e acabaram por 

escapar ao registo e controlo oficial. Por outro lado, as taxas de migração de retorno também 

foram certamente altas, e são igualmente difíceis de registar e contabilizar de forma muito 

rigorosa (Brettell, 1990: 61-80). 

A questão dos transportes foi uma questão central na emigração transatlântica. A via 

regular era a das viagens legais através da compra das passagens e da emissão de passaporte. 

Aqueles que viajaram legalmente pagavam pelos passaportes e pela viagem para o Brasil e 

integravam redes já estabelecidas de relações familiares e de amigos. No entanto, os 

angariadores também tinham um papel importante. Muitos portugueses, quase sempre jovens, 

iam engajados, contratados para trabalhar em plantações de café, onde se confrontaram com 

péssimas condições laborais. De acordo com Caroline Brettell, os portugueses que foram 

trabalhar para as fazendas brasileiras “foram maltratados, tratados como escravos e castigados 

como cães.” (Brettel, 2003: 12). Já em 1830, as empresas de recrutamento e engajadores 

individuais (recrutadores de mão-de-obra) operavam nos Açores.  

Estes recrutadores procuravam especificamente portugueses do norte de Portugal ou 

das Ilhas Atlânticas porque, como o cônsul de Portugal em Pernambuco explicou em carta 

escrita em 1856, os imigrantes portugueses eram os que, devido à cultura e língua, melhor 

se integravam no Brasil. Nas suas palavras, com os imigrantes portugueses existia 

“semelhança de linguagem, religião e costumes, e os nativos do Minho e das Ilhas dos 

Açores são o mais adequado para o trabalho rural” (Pereira, 1981: 65-66). 
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Tais engajadores muitas vezes escolhiam e controlavam o próprio percurso laboral 

dos emigrantes. Não raras vezes eram os engajadores que organizavam contratos com os 

emigrantes, chegando mesmo a vinculá-los a empregadores específicos por si definidos. 

Estes contratos eram particularmente duvidosos no caso de emigrantes que viajavam sem 

passaportes e sem fundos. O engajador, muitas vezes em ligação com os capitães dos navios 

– muitos dos quais eram franceses ou britânicos – avançava o custo da passagem transatlântica 

dos emigrantes para o Brasil e, em contrapartida, ficava dono dos seus direitos laborais.  

À chegada, o trabalhador contratado ficava detido a bordo do navio até que 

empregadores específicos fossem contactados, aos quais o imigrante era posteriormente 

entregue. O empregador pagava ao engajador e ao capitão do navio um preço pela posse do 

contrato do trabalhador. Este preço era muito acima do custo real da passagem e o emigrante 

ficava obrigado a trabalhar até conseguir atingir o valor extra dívida, o que podia levar 

muitos meses, senão anos. Chegaram a existir casos de emigrantes recém-chegados 

anunciados nos jornais que eram leiloados, da mesma forma como tinham sido os escravos 

no passado não muito distante (Pereira, 1981: 18, 23-25). 

Embora em algumas partes da Alemanha, as autoridades tivessem chegado a proibir 

a partida de homens para o Brasil sob contratos vinculativos, o governo português não 

impediu a contratação de jovens e limitou-se a tentar garantir que os contratos de trabalho 

continham condições de trabalho aceitáveis. Sempre que o governo português tentou um 

maior controlo da emigração, nomeadamente através de uma melhor regulamentação relativa 

aos contratos de trabalho ou à questão dos passaportes, existiu uma consequência óbvia: um 

aumento correspondente da emigração clandestina (Pereira, 1981: 16-17, 49). 

Essa exploração foi facilitada pelo facto de muitos emigrantes serem bastante jovens, 

muitas vezes crianças entre os oito e os 14 anos de idade. Por lei, os menores deveriam ter 

guardiões (pessoas que os protegessem) e apenas poderiam viajar com a permissão por 

escrito dos pais, mas frequentemente o engajador era designado como guardião. Para os 

fazendeiros, os menores eram mais baratos do que comprar escravos. As crianças ganhavam 

pouco e não havia despesas iniciais de dinheiro para obtê-las. Com o fim do tráfico de 

escravos, o custo de um escravo chegava a ultrapassar o pagamento para a viagem por mar 

de um imigrante (Pereira, 1981: 28-31). 

Como observou o cônsul geral de Portugal em 1872, os portugueses que trabalhavam 

nas fazendas muitas vezes não podiam pagar as dívidas que deviam aos capitães dos navios e 

aos empregadores de trabalho e foram forçados a renovar seus contratos após três anos 

(Pereira, 1981: 165). Este trabalho quase gratuito dos jovens emigrantes portugueses nas 
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fazendas acabava por ser mais barato do que o trabalho escravo. Isto é, no momento em que 

esses pobres migrantes de Portugal enfrentavam a virtual escravidão do trabalho contratado no 

Brasil, os portugueses impunham as mesmas condições aos africanos que contrataram para 

trabalhar nas plantações de cacau de São Tomé, um sistema que a comunidade internacional 

na altura denunciou como continuação da escravidão.  

O governo português desejava controlar a emigração, pois temia que a oferta de mão-

de-obra em Portugal desaparecesse e que os jovens evitassem o seu serviço militar. No entanto, 

a recusa de emitir o passaporte foi o único meio de controlo disponível para o governo e isso 

foi facilmente evitado. O que acontecia nestes casos, era que os migrantes clandestinos 

viajavam para a Espanha e saíam para o Brasil de um porto espanhol (Pereira, 1981: 165). 

Dividido como sempre entre o desejo de parar a emigração ilegal e proteger os seus 

cidadãos e a preocupação de salvaguardar o lucrativo fluxo de remessas, o governo português 

tentou legislar para evitar contratos defeituosos e garantir que os migrantes tinham condições 

de trabalho aceitáveis. No entanto, essas medidas foram em grande parte ineficazes, uma vez 

que, em qualquer disputa laboral, as autoridades brasileiras quase sempre apoiavam os 

empregadores, enquanto em Portugal raramente se condenavam quaisquer engajadores que 

fossem processados.  

No Brasil, a Associação Central de Colonização foi criada como uma agência oficial 

para lidar com a imigração, mas atuou em grande parte fora da lei, muitas vezes contratando 

trabalhadores para empresas inexistentes e depois mantendo-os presos na ilha de Bom Jesus, 

fora do Recife, para serem vendidos em leilão (Pereira, 1981: 26). 

Uma última palavra quanto à emigração para o Brasil de emigrantes de outros países 

da Europa. Até 1888, a continuação da existência da escravidão e do comércio interno de 

escravos desencorajava os não portugueses de irem para o Brasil. Como George Reid Andrews 

sublinhou, até que a força de trabalho escrava fosse substituída e os trabalhadores europeus 

livres já não tivessem que competir contra africanos e afro-brasileiros forçados, os emigrantes 

europeus não estavam dispostos a ir para o Brasil, especialmente quando tinham opções mais 

atraentes para ir para os Estados Unidos ou para a Argentina. O seu receio era o de que os 

empregadores que criaram escravos de pessoas negras também criassem escravos de pessoas 

brancas, receio comprovados pela divulgação de relatórios consulares de funcionários 

europeus em São Paulo, que descreveram as condições de trabalho para os emigrantes nas 

plantações de São Paulo como pouco melhores do que a escravidão (Andrews, 1991: 97). 

Na década de 1870, havia a incerteza se a escravidão no Brasil continuaria por muito 

mais tempo e, por esse motivo, as autoridades brasileiras começaram a tomar novas medidas 
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para incentivar a emigração do trabalho livre para substituir os escravos. Como demonstra 

Pereira, até o cônsul geral de Portugal no Rio explicou em 1871, que os fazendeiros 

tentavam, por todos os meios, obter pessoas brancas para as suas fazendas em substituição 

da mão-de-obra escrava (Pereira, 1981: 155). 

Em 1871, pela primeira vez, foram destinados fundos provinciais em São Paulo para 

subsidiar a emigração europeia e, em 1884, foi criada uma Sociedade para a Promoção da 

Imigração neste estado. Muitos, possivelmente a maioria dos migrantes, foram para S. Paulo 

com passagens subsidiadas. Esta prática fez parte de uma política deliberada das autoridades 

provinciais e estaduais brasileiras para inundar o mercado de trabalho com mão-de-obra 

barata. Após a emancipação dos escravos brasileiros em 1888, esta política de apoio a 

emigração foi instituída com sucesso e a substituição da mão-de-obra escrava pelos 

trabalhadores europeus foi alcançada de forma rápida e decisiva.  

 

 

1.3. A emigração portuguesa no Brasil: a chegada, movimentações e impacto social 

 

A maioria dos portugueses que foram para o Brasil no século XIX dirigiu-se para o 

Rio de Janeiro. O censo de 1890 mostrou que 24% da população da capital brasileira era 

constituída por portugueses (Klein, 1991: 318). O Rio de Janeiro (província e cidade) registou 

a maior concentração relativa de emigrantes estrangeiros no censo de 1872, refletindo o foco 

regional tradicional da imigração portuguesa anterior (Merrick e Graham, 1979: 93). 

 Até 1920, estima-se que 39,8% de todos os imigrantes portugueses registados 

viviam no Rio de Janeiro (Nunes, 2000: 27-44). Contudo, como veremos no nosso estudo de 

caso, São Paulo também atraiu um importante número de imigrantes portugueses que, em 

1920, constituíam cerca de 11% da população da cidade. 

 A emigração portuguesa para o Brasil teve características bem marcadas. Ao longo 

do século XIX, a maioria dos migrantes era composta de jovens e homens solteiros. Nos 

anos de 1835 a 1860, 60% dos emigrantes do Alto Minho tinham menos de 20 anos, sendo 

que destes, 48% eram menores de 18 anos. Entre 1827 e 1829, 97% dos portugueses que 

entraram no Rio de Janeiro eram jovens com menos de 30 anos de idade, e destes, 50% 

tinham entre 15 e 19 anos de idade (Nunes, 2000: 31). 

 Mesmo quando um emigrante português era casado, raramente levava a sua mulher 

com ele. Em 1872, a Câmara dos Deputados em Portugal providenciou que aos cônsules 

portugueses no Brasil fosse enviado um questionário abrangendo uma ampla gama de 
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questões ligadas à emigração. Os números, com base nas respostas, registaram 49 610 

migrantes que entraram no porto de Rio entre 1861 e 1872. Destes, 35 740 eram homens, 

dos quais 22 500 eram solteiros. Somente 4 280 eram mulheres, das quais apenas 920 eram 

familiares (Nunes, 2000: 31). A maioria dos imigrantes era analfabeta. 

 No Amazonas, 98% dos emigrantes eram homens, 75% eram menores de idade e 

87% diziam que não tinham nenhuma profissão. Não foram registadas mais do que meia 

dúzia de unidades familiares. Esses números sugerem algo sobre as péssimas condições em 

Portugal e ilhas que os emigrantes deixaram para trás.  

 Apesar dos temores, bem fundamentados, expressos pelas autoridades consulares 

portuguesas de que os emigrantes portugueses eram, muitas vezes, tratados como escravos 

nas plantações, a maioria geral dos emigrantes portugueses não trabalhou no setor agrícola. 

Daqueles que foram com passaportes, a maioria procurava trabalhar no setor comercial como 

caixeiros – funcionários em pequenas empresas familiares – e a presença portuguesa no 

sector comercial retalhista da economia nas principais cidades foi uma marca portuguesa e 

um fator decisivo na vida da sociedade brasileira. Uma pesquisa realizada em 1856-57 

revelou que os portugueses controlavam 35% de todos os estabelecimentos comerciais no 

Brasil (Klein, 1993: 235-265). 

Esta regra geral teve exceções. Por exemplo, os emigrantes dos Açores, ao contrário dos 

seus compatriotas do continente português, não se dedicaram ao comércio, mas estabeleceram 

uma tradição de trabalhar maioritariamente na agricultura e na horticultura (Pereira, 1981: 31). 

A entrada de emigrantes nacionais e estrangeiros no porto do Rio de Janeiro, entre 

1864 e 1873 (Tabela n.º 1) mostra que 64% são de nacionalidade portuguesa, revelando-se 

como segundo maior grupo o italiano. 

Tabela n.º 1 

Movimento de entradas de emigrantes no porto do Rio de Janeiro (1864-1873) 

Anos Portugueses Alemães 
Norte 

Americanos 
Franceses Ingleses Italianos Espanhóis Diversos Total 

1864 5 097 276 106 559 299 872 174 217 7 600 

1865 3 784 304 216 534 276 500 170 168 5 952 

1866 4 724 244 346 504 416 600 455 192 7 481 

1867 4 822 412 1 575 755 867 1 022 280 279 10 012 

1868 4 425 563 405 598 1 026 841 218 279 8 355 

1869 6 347 376 286 538 375 1 052 332 222 9 528 

1870 6 110 306 171 549 427 986 364 210 9 123 

1871 8 124 296 191 777 515 1 626 510 292 12 331 

1872 12 918 342 219 1 048 1 051 1 808 726 329 18 441 

1873 9 907 316 176 852 1 202 1 344 878 256 14 931 

Total 

parcial 
66 258 3 435 3 691 6 714 6 454 10 651 4 107 2 444 103 754 

Fonte: CARVALHO, 1876: 497. 
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Chegados ao Rio de Janeiro, quase metade aí permaneceram (46%), mas a maioria 

procurou outros destinos (54%), como nos mostra a tabela n.º 2. No caso dos emigrantes 

portugueses, 48% saíram do Rio de Janeiro e 52% ficaram, espalhando-se pelo território 

brasileiro. Dos restantes grupos, sobressai numericamente o dos italianos. 

 

Tabela n.º 2 

Entradas e saídas de emigrantes no porto do Rio de Janeiro (1864-1873) 

1864 -1873 Portugueses Alemães 
Norte 

Americanos 
Franceses Ingleses Italianos Espanhóis Diversos Total 

Entraram 66 258 3 435 3 691 6 714 6 454 10 651 4 107 2 444 103 754 

Saíram 32 132 2 273 2 309 5 032 4 188 5 602 2 603 2 101 56 240 

Ficaram 34 126 1 162 1 382 1 682 2 266 5 049 1 504 343 47 514 

Fonte: CARVALHO, 1876: 497. 

 
 

 

Gráfico n.º 1 – Movimento de entradas e saídas de emigrantes no porto do Rio de Janeiro (1864-1873) 

 

Entre 1873 e 1878, assistimos à entrada de 53 305 portugueses (Serrão, 1982: 44)50 

no Brasil. O ano de 1875 é o que regista um maior número de entradas, baixando sempre até 

ao final da nossa observação. Serrão, não nos informa de quantos terão ficado ou saído, como 

nos mostra Augusto Carvalho, e também não integra os outros grupos de emigrantes. De 

qualquer modo, a entrada de emigrantes portugueses no Rio de Janeiro durante o ano de 1883 

(Martins, 1958: 34-38)51 continua a ser a mais elevada de todas, com 42% do total de entradas.  

 

                                                           
50 Baseado no Relatório da Inspeção Geral das Terras e Colonização, Arquivo Nacional do Rio de Janeiro 

(col. 559, códice n,º 415). 
51 Estes dados baseiam-se igualmente no Relatório da Inspecção Geral das Terras e Colonização do Império. 

103 754

56 240

47 514

Entraram Sairam Ficaram
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Tabela n.º 3 

Entradas de portugueses no Rio de Janeiro (1873-1878) 

Anos 
N.º de 

entradas 

1873 9 907 

1874 10 200 

1875 11 914 

1876 8 210 

1877 7 775 

1878 5 299 

Total 53 305 

Fonte: SERRÃO, 1982: 44. 

 

Tabela n.º 4 

Entrada de emigrantes no Rio de Janeiro em 1883 

Nacionalidade Emigrantes 

Portugueses 11 286 

Italianos 10 698 

Espanhóis   2 343 

Alemães   1 699 

Austro-húngaros      240 

Ingleses      158 

Franceses      152 

Suíços        94 

Diversos      119 

Total 26 789 

Fonte: MARTINS, 1958: 34-38. 

 

Deste total, metade aproximadamente ficou na capital, e a outra metade, ou 

exatamente 13 737, distribuiu-se pela província. Dos portugueses, foram para fora apenas 2 

696, ficando na capital 8 590. Dos italianos, foram 8 329 para fora: só ficaram no Rio 2 389. 

Para São Paulo a emigração portuguesa representa o terço da italiana (Martins, 1958: 34-38). 

De 1884 e até 1913, as estatísticas brasileiras mostram que 1 244 838 italianos 

emigraram para o Brasil. Portugal vê os seus efetivos diminuírem ocupando um segundo 

lugar, com 710 835 emigrantes. O volume migratório nos diferentes períodos variou; o do 

primeiro período é superior ao segundo, pela procura de mão-de-obra europeia, em 

substituição do trabalho escravo. De 1904 a 1913, o boom emigratório europeu revigora; no 

caso português pela implantação da República, período fortemente conturbado, mas também 

pela legislação atrativa do país de destino. A entrada de italianos no Brasil diminui no último 

período, por rumarem a outros destinos, especialmente o Estados Unidos da América do 

Norte (Tabela n.º 5 e Gráfico n.º 2). 
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Tabela n.º 5 

Emigração para o Brasil por nacionalidade (1884-1913) 

Nacionalidade 1884-1893 1894-1903 1904-1913 

Alemães 22 778 6 698 33 859 

Espanhóis 113 116 102 142 224 672 

Italianos 510 533 537 784 196 521 

Japoneses - - 11 868 

Portugueses 170 621 155 542 384 672 

Sírios e Turcos 96 7 124 45 803 

Outros 66 524 42 820 109 222 

Total 883 668 852 110 1 006 617 

Fonte: IBGE, 2000: 225. 

 

 

Gráfico n.º 2 – Emigração para o Brasil por nacionalidade (1884-1913) 

 

Os dados nacionais a partir de 1900 e até 1914 apresentam percentagens variadas 

com destino ao Brasil, entre os 60 % e os 70%, até 1907. Porém, a situação altera-se a partir 

de 1908 até às vésperas da Primeira Guerra Mundial, com percentagens acima dos 80%.  

Em síntese, como se constata, o principal país de destino dos emigrantes portugueses 

é o Brasil, os demais, por ordem de importância, são os Estados Unidos da América do Norte, 

incluindo as Ilhas Sandwich/Havai, onde os 15 615 portugueses aí residentes constituíam o 

maior número da população branca (Martins, 1958: 34-38), e alguns países da América do 

Sul, especialmente a Argentina. Refira-se que os Estados Unidos da América do Norte 

receberam ainda uma grande quantidade de açorianos que levaram as suas famílias, 

fundando colónias, onde acabariam por criar raízes.  
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Tabela n.º 6 

Emigração portuguesa total e para o Brasil (1900-1914) 

Anos Total Brasil % 

1900 21 235 14 493 68% 

1901 20 646 14 489 70% 

1902 24 170 15 003 62% 

1903 21 611 14 527 67% 

1904 28 304 21 449 76% 

1905 33 610 24 815 74% 

1906 38 093 26 147 69% 

1907 41 950 31 483 75% 

1908 40 145 36 362 91% 

1909 38 223 30 580 80% 

1910 39 515 31 280 79% 

1911 59 661 48 202 81% 

1912 88 929 74 860 84% 

1913 77 645 64 407 83% 

1914 35 730 19 334 54% 

Total 609 467 467 431 77% 

Fonte: Boletim Anual da Secretaria de Estado da Emigração e das Comunidades Portuguesas, 1980-1981. 

 

Finalmente, importa referir o impacto da emigração português na sociedade civil e 

política do Brasil. 

A emigração portuguesa para este destino na época contemporânea, mais precisamente 

nos séculos XIX e XX, tem sido objeto de numerosos trabalhos científicos de ambos os lados 

do Atlântico, “permitindo confrontar fontes complementares e unir as extremidades do mesmo 

processo” (Pereira, 2007: 41). Contudo, na sua maioria, são trabalhos que se centram na 

identificação demográfica e socioeconómica dos impactos da emigração.  

Não existem trabalhos que, com a mesma quantidade e qualidade, abordem o impacto 

político e social da emigração portuguesa no Brasil. Sobretudo, existe uma lacuna na 

interligação e cruzamento de trabalhos que numa lógica interdisciplinar analisem o fenómeno 

migratório e as suas consequências na própria construção política do Estado brasileiro. Embora 

existam muitos e bons trabalhos sobre o impacto inicial da viagem da Corte portuguesa para o 

Brasil, a viragem do séc. XIX para o séc. XX ainda não está tão bem estudada. 

Não é aqui, nem agora que tentaremos contribuir para este debate. Até porque é um 

debate que reveste abordagens múltiplas, por vezes complexas, a desafiar ainda, e por muitos 

anos, uma longa pesquisa. Contudo, importa uma breve referência enquadradora e 

exemplificativa do fenómeno relativo ao impacto e importância da emigração portuguesa na 

construção da sociedade civil brasileira e suas elites.  
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Como vimos, o fluxo da emigração portuguesa apresenta desde a corrida aurífera, no 

século XVII, uma preferência quase exclusiva pelo Brasil. Condicionalismos de vária ordem 

irão determinar esse continuum durante todo o século XIX e a primeira metade do século 

XX. Já em 1838, Alexandre Herculano, afirmava que “emigração portuguesa” era 

praticamente sinónimo de “emigração para o Brasil” (Serrão, 1977: 41).  

Com efeito, depois da independência de 1822, se Portugal e Brasil mantêm 

globalmente relações cordiais, justificadas essencialmente por interesses económicos e 

demográficos52, as trajetórias políticas dos dois países divergem, pouco a pouco, no decurso 

do século XIX. O Brasil pretende uma aproximação com Buenos Aires, Londres e 

Washington, onde estavam concentrados os seus interesses comerciais e geopolíticos. 

Portugal preocupa-se com a questão colonial, a busca da neutralidade no contexto europeu 

e o estabelecimento de relações políticas cordiais com a Espanha. 

Porém, no fim do século XIX, o governo português tenta aproximar-se politicamente 

da sua antiga colónia, o que só se concretiza efetivamente a partir da instauração da 

República Portuguesa, em 1910.  

Os emigrantes portugueses no Brasil têm um papel essencial nessa estratégia do 

governo português, primeiro como principais agentes de difusão do discurso "pan-

lusitanista" e, depois como principais promotores de uma aproximação luso-brasileira, 

constituindo-se como um grupo de pressão para defender os interesses de Portugal. 

Integravam esse grupo alguns intelectuais e comerciantes. De forma mais modesta, estavam 

do outro lado os emigrantes que constituíam mão-de-obra indispensável à construção de um 

país novo, mas tantas vezes a precisar de proteção.  

As elites portuguesas, através das suas ideias e iniciativas de benemerência, moviam 

influências políticas e ajudavam os mais desprotegidos, através de um associativismo muito 

forte e a criação de associações filantrópicas para compensar a falta de ajuda consular. Foi o 

caso, por exemplo, da Sociedade Portuguesa de Beneficência do Rio de Janeiro53, criada em 

1840, a que se seguiram muitas instituições, como Grémio Literário do Rio de Janeiro, local 

onde se reuniam, a intelectualidade e os grandes comerciantes. 

                                                           
52 As relações luso-brasileiras no século XIX são dominadas por duas principais questões: a manutenção dos 

fluxos financeiros e comerciais entre os dois países e a importante imigração portuguesa para o Brasil (cf. 

capítulos 3 e 4 de Cervo e Magalhães (2000: 129-200). 
53 O objetivo da associação era assistir os portugueses no Brasil, ajudando, por exemplo, os emigrantes a 

encontrar um trabalho, apoiando os prisioneiros e dando assistência sobretudo aos mais pobres, inclusive 

pagando os seus enterros. A iniciativa de fundação destas duas instituições deve-se ao transmontano José 

Marcelino da Rocha Cabral, bem como o Real Gabinete de Leitura, fundado em 10 de setembro de 1837. 
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 Os portugueses criaram na maioria das principais cidades, como Rio de Janeiro e São 

Paulo, sociedades “Vasco da Gama” de assistência médica, de auxílio aos pobres e de 

assistência para funerais aos seus sócios que provinha de comunidades de emigrantes e muitas 

outras instituições de auxílio mútuo. As autoridades portuguesas alertavam para a condição de 

pobreza em que viviam muitos dos seus súbditos e do grande número de menores que 

vagueavam pelo Rio de Janeiro sem emprego, ou com empregos “pouco lícitos e vergonhosos” 

em número tão elevado que não era possível vigiá-los e ampará-los (Pereira, 1981: 130). 

Podemos dizer, em síntese, que a emigração portuguesa contribuiu para o 

desenvolvimento do Brasil, não apenas económico, mas também ao nível da sociedade civil. 

Para os países do Novo Mundo, nomeadamente o Brasil, os europeus, e, no caso especifico 

dos portugueses, levaram as suas instituições, os seus costumes, a língua, ao mesmo tempo 

que recebiam todo um manancial civilizacional dos que lá viviam ou para aí se dirigiram e 

fixaram. 

 

 

1.4. Os números da emigração de Portugal no séc. XIX 

 

Como bem captou Miriam Halpern Pereira, “a emigração, enquanto fenómeno 

coletivo de âmbito nacional, alastrou como mancha de óleo de norte para sul, sobretudo na 

segunda metade do século XIX (Rodrigues, 2004: 138-139). A emigração portuguesa no séc. 

XIX apresenta uma tendência de progressivo aumento entre 1850 e a eclosão da Primeira 

Guerra Mundial, com algumas flutuações conjunturais. Para melhor perceção da dimensão 

do movimento transatlântico, recorremos à análise estatística, que nos ajuda a traçar o quadro 

evolutivo da emigração e, dessa forma, sermos menos permeáveis às imagens impressivas 

que a documentação não estatística – discurso político, imprensa ou de outro tipo –, na 

generalidade dos casos faz passar54.  

Antes de 1855, pouco se sabe sobre a saída de emigrantes em termos quantitativos. 

Telles Moreira (1913: 29) refere uma entrada no Rio de Janeiro de 24 000 portugueses, entre 

1808 e 1817; e para 1855, há o registo de 11 557 emigrantes portugueses. Com esta data, 

iniciam-se os quantitativos emigratórios, baseados em fontes coevas, que vão oscilando 

mediante fatores conjunturais nacionais e internacionais. A continuidade cronológica desde 

1855 até 1865 advém das estatísticas semioficiais publicadas por Rodrigues de Freitas, e 

                                                           
54 Note-se, no entanto, que nem sempre os autores apresentam os mesmos quantitativos, o que se deve à 

confusão mesmo das estatísticas oficiais e das constantes revisões a que foram submetidas.  
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prossegue com publicações oficiais iniciadas pelo Primeiro Inquérito Parlamentar sobre a 

Emigração de 187355.  

Rodrigues de Freitas refere que entre 1855 e 1865, cerca de 85% dos emigrantes se 

dirigem para o Brasil, 15% para os Estados Unidos, Demerara, Jamaica e Suriname 

(Arroteia, 1986: 28). A percentagem de vagas migratórias da Madeira e Açores para o Brasil 

torna-se elevada devido ao aliciamento de engajadores, e por de forma fácil e graciosa serem 

transportados nos barcos a vapor. De 1872, ano em que emigraram 17 283 portugueses, até 

1878, a emigração desce para 9 925. Depois, salta para valores elevados de 1888 até 1895, 

que coincide com os desastres económicos e crises políticas sentidas no país. Segundo João 

Evangelista, entre 1891 e 1900, as saídas dos ilhéus para o Brasil representam 93% de total 

(Evangelista, 1971: 134-147).  

No início do século XX, entre 1900 e 1911, a percentagem altera-se, mas é ainda 

elevada: 76% partem para o Brasil e 20% para o Estados Unidos da América do Norte. Os 

anos de 1911-1913 apresentam-se elevados, por razões políticas – implantação da República 

portuguesa –, mas também pela conjuntura económica e social. Com o advento da Primeira 

Guerra Mundial e até 1930, as saídas, na sua globalidade, baixam, mas representam ainda 

62,5% para o Brasil; 10,8% para os Estados Unidos da América do Norte e 5,3% para a 

Argentina. Depois desta data, a emigração transatlântica busca outros destinos, como a 

Venezuela, Canadá e Argentina. 

 

 

Gráfico n.º 3 – Evolução da emigração legal portuguesa (1855-1911) 

 

 

                                                           
55 Os dados para períodos posteriores são-nos fornecidos por Luciano Cordeiro (1872-1881), Afonso Costa 

(1882-1885), Movimento da População. Estado Civil e Emigração (1887-1900, com interrupções) e 

Emigração Portuguesa (1901-1912). 
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Tabela n.º 7  

Quantitativos da emigração portuguesa legal (1855-1914) 

Ano Emigrantes Ano Emigrantes 

1855 11 557 1885 15 004 

1856 10 288 1886 13 998 

1857 9 861 1887 16 932 

1858 8 963 1888 23 981 

1859 9 309 1889 20 614 

1860 6 524 1890 29 427 

1861 5 945 1891 33 585 

1862 5 674 1892 21 069 

1863 4 411 1893 30 383 

1864 4 517 1894 28 993 

1865 4 170 1895 44 350 

1866 4 124 1896 27 680 

1867 4 805 1897 21 344 

1868 4 782 1898 23 604 

1869 6 035 1899 17 774 

1870 7 310 1900 21 235 

1871 10 388 1901 20 646 

1872 17 283 1902 24 170 

1873 12 987 1903 21 611 

1874 14 834 1904 28 304 

1875 15 434 1905 33 610 

1876 11 027 1906 38 093 

1877 11 054 1907 41 950 

1878 9 925 1908 40 145 

1879 13 207 1909 38 223 

1880 12 596 1910 39 515 

1881 14 635 1911 59 661 

1882 18 272 1912 88 929 

1883 19 251 1913 77 645 

1884 17 518 1914 35 730 

Total  1 155 779 

Fonte: SERRÃO, 1982: 30-31 

 

 

Gráfico n.º 4 – Emigração legal portuguesa por períodos quinquenais (1855-1914) 

Fonte: SERRÃO, 1982: 30-31. 
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Tabela n.º 8 

Emigração legal portuguesa por períodos quinquenais (1855-1914) 

Período Emigrantes  

1855-1859 49 978 

1860-1864 27 071 

1865-1869 23 916 

1870-1874 62 802 

1875-1879 60 647 

1880-1884 82 272 

1885-1889 90 529 

1890-1894 14 345 

1895-1899 134 752 

1900-1904 115 966 

1905-1909 192 021 

1910-1914 301 480 

Total 1 155 779 

Fonte: SERRÃO, 1982: 30-31. 

 

Mais de um milhão de emigrantes deixaram Portugal entre 1855 e o início da 

Primeira Grande Guerra (Baganha, 1988: 259-260). Um tal número de saídas despertou 

muito naturalmente a atenção de contemporâneos. De facto, o volume e a composição 

socioprofissional da emigração portuguesa têm sido objeto de análise por parte de vários 

autores56. Baseando-se essencialmente em fontes sobre emigração legal, alguns aventaram 

estimativas sobre o volume e a composição do fluxo clandestino.  

Na historiografia portuguesa, é consensual que a emigração durante o século XIX 

apresentava uma elevada componente clandestina e um insignificante nível de retornos 

(Baganha, 1991: 730). Apesar de os indicadores estatísticos apresentarem por vezes 

discrepância nos dados obtidos, quando se comparam as características de populações 

registadas em fontes de origem diversa, essas discrepâncias detetadas podem, contudo, dever-

se apenas a simples erros aleatórios no processo de registo, não sendo por isso necessariamente 

significativas.  

Em 1891, Oliveira Martins estimou o volume da emigração clandestina em 13% do 

fluxo legal, e era de opinião que nas décadas de 1880 e 1890 era maioritariamente constituída 

por mancebos em idade militar. Para o período de 1890-1900, Baganha refere que outros 

trabalhos apontam sistematicamente para um nível de clandestinidade que se situaria entre 

os 13 % e os 15% do fluxo legal (Baganha, 1991: 730). 
 

                                                           
56 Baganha (1991) entende que as melhores sínteses disponíveis são: Freitas (1867); Figueiredo (1873); Martins 

(1891); Costa (1911); Carqueja (1916); Bettencourt (1961); Evangelista (1971); Serrão (1972; 1977); Godinho 

(1978); Pereira (1981).  
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Tabela n.º 9 

Emigração portuguesa oficial estimada entre 1855-1911 

Períodos Saídas legais 
Estimativas 

clandestinas 
Total 

1855-1864 77 049 80 901 157 950 

1865-1874 100 799 105 839 206 638 

1875-1884 142 935 157 721 300 656 

1885-1894 221 969 252 865 474 834 

1895-1904 251 104 288 771 539 875 

1905-1911 291 197 330 104 626 301 

Total 1 085 053 1 216 201 2 301 254 

Fonte: BAGANHA, 2001: 449-450. 

 

 

Gráfico n.º 5 – Saídas legais e estimativas clandestinas no Reino 1855-1911 

Fonte: BAGANHA, 2001: 449-450. 

  

A “fuga” de gentes processou-se desde as Descobertas, em maior ou menor quantidade, 

mas no século XIX evidencia-se como fluxo preocupante, “no qual alguns descortinam, para 

lá do tipo normal, uma nova emergência, a patológica, ou seja, a que deriva exclusivamente 

da miséria” (Alves, 2001: 2). Centrada, durante muito tempo, no Norte Litoral, a emigração 

vai-se alastrando a outras áreas do território e a outras camadas mais desfavorecidas, graças a 

uma política de engajamento e à possibilidade de uma saída clandestina. Depois de venderem 

ou hipotecarem a sua leira, partem contando do lado de lá com o apoio da família e amigos.  

Durante o século XIX, verifica-se em paralelo dois tipos de emigração: um de forte 

enraizamento tradicional, com fixação urbana, onde compatriotas os ajudavam a procurar 

trabalho ou, se já entregues ao comércio, na construção ou outro qualquer serviço, admitiam-

nos como trabalhadores; outro, de trabalhadores angariados, sem qualificação, para os 

trabalhos agrícolas nas fazendas rurais, construção de estradas, muitos em substituição da 

mão-de-obra escrava. 
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2. Contextualização política, económica e social do Brasil: políticas e impactos da 

emigração (1840-1911) 

 

2.1. Do Segundo Reinado à proclamação da República Velha (1840-1889) 

 

O Segundo Reinado, período em que D. Pedro II governou como Imperador, durou 

58 anos, desde a abdicação do pai, D. Pedro, em 1831, até à Proclamação da República, em 

1889, constituindo o maior período da história política do Brasil (Viana, 1994: 123). Durante 

a menoridade de D. Pedro II, o governo foi entregue a políticos eleitos, sendo este período 

designado como a fase das Regências. No ano de 1840, o período regencial acabou com o 

“Golpe da Maioridade”, nome pelo qual ficou conhecido o decreto que permitiu a chegada 

de D. Pedro II ao poder antes da idade prevista. 

 O reinado de D. Pedro II passou por fases distintas, caracterizadas por acontecimentos 

de que damos um apontamento breve57. 

Entre 1840 e 1850, ocorrem algumas revoltas políticas do regime: protestos armados 

dos liberais de São Paulo e Minas Gerais em 1842 e a revolução praieira de Pernambuco, 

entre 1848-1850; mas é também o início de uma grande transformação política e económica. 

É ainda neste período que ocorre um acontecimento de grande significado social – a extinção 

do tráfico de escravos para o Brasil.  

O período de 1851 a 1863 assinala, segundo Capistrano de Abreu, o “apogeu do fulgor 

imperial” (Abreu, 1938: 119). Começa com a adoção de normas políticas parlamentaristas, 

desenvolvimento da economia, dos transportes (caminhos de ferro) e comunicações, 

incremento das ciências, letras e artes. O café passa a ser o principal produto de exportação58. 

No respeitante à política interna, D. Pedro II consegue a conciliação dos partidos no Ministério, 

presidido pelo Marquês de Paraná, mas também firma externamente o prestígio do Brasil. 

                                                           
57 De acordo com Barman, Pedro II não era apenas uma figura ornamental como, de certa forma, acontecia com 

os monarcas do Reino Unido, mas também não era um autocrata à maneira dos czares russos. O imperador exercia 

o poder através da cooperação com políticos eleitos, interesses económicos e o apoio popular. Esta 

interdependência e interação fizeram muito para influenciar a direção do reinado de Pedro II. Os mais notáveis 

sucessos políticos do imperador foram alcançados devido esta forma cooperativa e não-confrontacional de 

governar. A sua ação governativa foi caracterizada por conseguir de forma interdependente coordenar vários 

interesses divergentes, bem como em dialogar com diferentes líderes partidários. O imperador tinha uma 

personalidade muito tolerante e raramente se ofendia com críticas e com a oposição. Uma das características da 

sua governação foi a forma criteriosa como escolhia as elites políticas e governamentais. Ele nomeava as elites 

governativas com base no mérito e nas suas qualificações. Por outro lado, tinha também em consideração o 

combate à corrupção. O sistema político nacional brasileiro assemelhava-se ao de outras nações parlamentaristas. 

O imperador, como Chefe de Estado, pediria a um membro do Partido Conservador ou do Partido Liberal para 

formar gabinete. O partido que não ficava a liderar o governo formaria a oposição na legislatura (Barman, 1999). 
58 Em 1858/1860 o café já representava 48,8% do valor total das exportações brasileiras. 
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O Segundo Reinado, de 1864 a 1870, foi inteiramente preenchido por guerras 

externas contra o governo de Aguirre, no Uruguai, e contra o governo do ditador Francisco 

Solano Lopes, do Paraguai, que venceu à custa de grandes sacrifícios à Nação, após cinco 

anos de luta. 

A última fase do Reinado de D. Pedro II, entre 1871 e 1889, caracteriza-se pela 

gradual solução do problema da escravidão do Brasil, através da Lei do Ventre Livre, que 

concedia liberdade aos filhos das escravas; da Lei Saraiva Cotegipe, que alforriava os 

escravos sexagenários; e da Lei Áurea, que abolia completamente a escravatura no país. 

Neste período, há ainda a considerar a Questão Religiosa59, as questões militares60, e 

a propaganda pela instauração do regime republicano, aspetos que vão contribuir para a 

extinção do sistema monárquico 

Em suma, a crise do regime monárquico no Brasil, finalizada com a Proclamação da 

República, pode ser explicada por vários problemas enfrentados por D. Pedro II na década 

de 1880. O regime monárquico, que já havia terminado em vários países, não teve 

capacidade de resolver questões sociais, políticas, económicas e religiosas que faziam parte 

das novas necessidades do Brasil. 

A República Velha ou Primeira República estende-se de 1889 até 1930, quando 

Getúlio Vargas, através de um Golpe de Estado inicia um novo período político. Na noite de 

15 de novembro de 1889, é constituído o primeiro governo provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil. Devido à grande respeitabilidade com que D. Pedro II era tido, 

foi solicitada a sua retirada do Brasil, a que aquiesceu, ausentando-se para a Europa, não 

sem antes ter formulado votos pela prosperidade brasileira.61 

As medidas iniciais do Governo Provisório foram publicadas logo no dia seguinte à 

proclamação de República, em 15 de novembro de 1889, no Diário Oficial. Determinavam 

que o país passava a ser uma República Federativa, com o nome de Estados Unidos do Brasil, 

e as províncias transformadas em Estados, aos quais era dada maior autonomia. A capital da 

República continuou a ser o Rio de Janeiro, que era, nos inícios do século XX, o maior centro 

industrial, o seu principal porto, e a cidade mais populosa; mas à medida que o café se 

expandia, São Paulo passou a atrair inúmeros investidores, nacionais e estrangeiros. 

                                                           
59 A Questão Religiosa está relacionada com a interferência do imperador em assuntos da Igreja Católica, o que não 

agradava aos religiosos. O imperador possuía o poder de indicar membros de cargos eclesiásticos e até vetar decisões 

do Vaticano. A insatisfação do clero católico brasileiro fez este apoiar a instauração da República no Brasil. 
60A Questão Militar foi uma sucessão de conflitos entre 1884 e 1887, suscitados pelos embates entre oficiais do 

Exército Brasileiro e a monarquia, conduzindo a uma grave crise política que culminou com o fortalecimento da 

campanha republicana. Foi uma das questões que assinalaram a crise do regime imperial no Brasil. O poder do 

exército ganhara relevância no cenário nacional após a guerra do Paraguai. 
61 Exilou-se em Paris, onde faleceu em 1891. 
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Outras medidas se seguiram, como a chamada Grande Naturalização, pela qual 

passaram a ser brasileiros todos os estrangeiros que se encontrassem no Brasil e que não 

manifestassem o desejo de continuar com a nacionalidade primitiva. Ficou ainda consagrada 

na Constituição de 1891, que rompia de vez com a dinâmica de Estado Imperial, a declaração 

da liberdade religiosa de todos os cultos e a separação da Igreja do Estado, o registo e o 

casamento civil.  

Sucedem-se outras medidas relacionadas com a expulsão de forças opositoras ao 

novo regime, como aconteceu com alguns monárquicos; procedeu-se a reformas no exército 

e ensino oficial. Foi ainda de grande extensão a reforma do Código Criminal e da 

organização judiciária do país. Coube ao Governo Provisório do Marechal Deodoro da 

Fonseca fazer a transição legal, necessária para o ajuste nacional aos moldes republicanos. 

Em 1891, o Presidente Marechal Deodoro da Fonseca renuncia, após a política económica 

de encilhamento ter falhado.  

 Se a passagem do Império para a República foi relativamente pacífica, os anos que se 

seguiram ao início da República foram de grande agitação social. Movimentos insurrecionais 

como a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul62 e a Guerra de Canudos no Sertão da 

Bahia marcam os primeiros anos da República, pela violência no combate aos seus opositores, 

e abalaram a estabilidade pretendida, gerando um deficit nas contas públicas, A situação 

agravou-se devido à superprodução de 1896 e 1897, que fez baixar o preço do café. A crise 

económica que envolveu os países europeus e os Estados Unidos levou a uma reduzida 

importação por parte destes países, o que veio a piorar a situação. O corte das receitas, levou 

o então presidente Campos Sales a contrair uma dívida com banqueiros ingleses, ao mesmo 

tempo que punha em prática um programa para estabilizar a moeda e combater a inflação63 

Por outro lado, a forma federativa de República, instituída pela Constituição de 1891, 

criou um sistema de governo descentralizado, fortalecendo os poderes estaduais e municipais 

que ficaram com uma série de atribuições: legislação própria, criação de impostos, controlo 

das forças policiais e estabelecimento de um poder judiciário. Nos estados, quem controlava 

a politica local eram os “coronéis”64, com influência determinante sobre a nomeação do 

delegado e do juiz, e a eleição do perfeito. No início da República, não existiam partidos 

                                                           
62A Revolução Federalista foi uma sangrenta guerra civil que ocorreu no Rio Grande do Sul entre 1893 e 1895. 
63 Campos Sales mandou retirar parte do papel-moeda em circulação, cortou gastos do Governo e aumentou 

impostos. Estas medidas levaram à redução das atividades económicas, ao desemprego, mas conseguiu 

equilibrar as contas públicas. 
64 Termo que vinha da antiga Guarda Nacional. 
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políticos nacionais, nem partidos de oposição. Existiam agremiações regionais independentes 

umas das outras.  

Nos primeiros anos, o poder central foi exercido por dois marechais: Deodoro da 

Fonseca e Floriano Peixoto. Com a eleição de Prudente de Morais em 1894, as elites agrárias 

de São Paulo passaram a controlar o poder. Porém, a partir da presidência de Campos Sales, 

as oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo acabam por se revezar alternadamente no poder: 

é a chamada política do “café com leite65”.  

E assim funcionará o regime republicano, com breves interrupções, designado por 

“República Oligárquica”, “República dos coronéis” ou “República do café com leite”, e que 

será extinto em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. 

 

 

2.2. Escravatura e imigração no Brasil no séc. XIX 

 

O problema escravista no Brasil foi logo colocado após a independência, mas a sua 

manutenção conservou-se durante a primeira metade do século XIX. As forças conservadoras 

– e eram elas e os seus órgãos que naturalmente mais se faziam ouvir – preferiam calar-se e 

recusavam abrir um debate público em torno de um assunto tão delicado e capaz das mais 

graves repercussões. Essa massa imensa de escravos perpassava a sociedade brasileira, 

causando grande temor. A questão escravista só entra em debate franco depois que se começou 

a reprimir efetivamente o tráfico em 1850, e a extinção de facto pela Lei Eusébio Queirós, 

Aparecem no Parlamento vários projetos emancipacionistas, visando a liberdade dos 

nascituros e a obrigatoriedade da alforria, e a pressão torna-se particularmente forte quando 

termina a guerra do Paraguai66. As dificuldades no recrutamento de tropas levam o governo 

a recorrer a escravos, desapropriando-os dos seus senhores e concedendo-lhes alforria. A 28 

de setembro de 1871 é votada nas Câmaras a chamada lei do Ventre Livre, que declara livres 

os filhos de escravos nascidos daquela data em diante, e toma algumas providências para 

estimular a alforria dos escravos existentes. Desde esta medida até à abolição completa da 

escravatura irão decorrer dezassete anos. 

                                                           
65 O nome desse acordo era uma alusão à economia de São Paulo e Minas, grandes produtores, respectivamente, 

de café e leite.  
66 No dia 1 de março de 1870 chegava ao fim a Guerra do Paraguai, conflito dos paraguaios contra a Tríplice 

Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai), com a morte do líder paraguaio Solano López pelas tropas brasileiras. 

A guerra teve início em 1864 após a invasão do Paraguai da província brasileira do Mato Grosso. 
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Deste modo, o processo de abolição da escravatura no Brasil foi gradual e começou 

com a Lei Eusébio de Queirós de 1850, seguida pela Lei do Ventre Livre de 1871, a Lei dos 

Sexagenários de 1885 e finalizada pela Lei Áurea em 1888. O projeto de lei que extinguia a 

escravidão no Brasil foi apresentado à Câmara Geral, atual Câmara dos Deputados, pelo 

ministro da Agricultura da época, Rodrigo Augusto da Silva, em 8 de maio de 1888. Foi 

votado e aprovada nos dias 9 e 10 de maio, na Câmara Geral.  

A questão da emigração europeia do século XIX está intimamente ligada à da 

escravatura. Trata-se efetivamente de dois aspetos, embora distintos, de um mesmo 

acontecimento fundamental da evolução brasileira, e que é a grande transformação do regime 

de trabalho no país. 

Inicialmente, o povoamento brasileiro realizara-se através do afluxo espontâneo de 

colonos brancos (portugueses na sua grande maioria), da importação de escravos africanos, e 

finalmente, pela incorporação de indígenas. A corrente humana que respeita ao nosso caso é 

constituída por trabalhadores braçais de origem europeia, cujo afluxo e fixação no país serão 

provocados e estimulados por uma política oficial e deliberada de povoamento, ou pela 

iniciativa privada de particulares interessados na obtenção de mão-de-obra. Como sublinha 

Caio Prado Júnior, “a imigração europeia do séc. XIX representa para o Brasil um tipo original 

de corrente povoadora” (Prado Júnior, 1957). Deste modo, embora a corrente emigratória 

transatlântica chegue ao Brasil relativamente tarde, ela terá um impacto fundamental. 

É também neste período inicial que irá surgir um novo tipo de colonização: fixação 

dos colonos nas próprias fazendas e grandes lavouras, trabalhando como subordinados e num 

“regime de parceria”. Neste regime, o fazendeiro custeava o transporte dos imigrantes 

europeus até às suas fazendas e estes, por sua vez, pagariam aos fazendeiros com trabalho. 

O regime de parceria não obteve sucesso, em razão dos elevados juros cobrados sobre as 

dívidas assumidas pelos colonos para trabalharem no Brasil, os maus tratos recebidos e o 

baixo preço pago pelo café cultivado. Diante do fracasso do sistema e das revoltas de 

colonos, outras formas de estímulo à entrada de emigrantes foram adotados.  

O mentor do novo sistema será um grande proprietário de São Paulo, lavrador de café 

e figura prestigiosa na política do país: o Senador Nicolau de Campos Vergueiro. Este 

proprietário introduziu na sua fazenda de Ibicaba, entre 1847 e 1857, 177 famílias de 

alemães, suíços, portugueses e belgas.  

O exemplo foi imitado por muitos outros lavradores de café da província de São Paulo, 

e em menor escala noutros lugares, chegando São Paulo a contar cerca de 70 destas colónias. 

Contudo, este não foi um processo fácil, uma vez que começaram a surgir várias 
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incompatibilidades. Os proprietários, habituados a lidar exclusivamente com escravos, e que 

continuavam a conservar muitos deles a trabalhar ao lado dos colonos, não tinham para com 

estes a consideração devida à sua qualidade de trabalhadores livres. Por outro lado, os 

emigrantes assinavam contratos antes de embarcar na Europa, desconhecendo completamente 

o meio e as condições do país onde se engajavam. Alguns eram geralmente redigidos em 

proveito exclusivo do empregador e não raro com acentuada má-fé.  

Além disto, a coexistência nas fazendas, lado a lado, de escravos que formavam a 

grande massa dos trabalhadores, e de europeus livres a desempenhar o mesmo serviço que 

eles, não podia ser muito atraente para estes últimos e representava uma fonte de constantes 

atritos e indisposições.  

Por outro lado, o recrutamento de colonos na Europa fazia-se sem o menor cuidado. 

Chegavam a emigrar para o Brasil, não raras vezes, até pessoas doentes e velhos inválidos. 

Pode-se imaginar o desapontamento e a indisposição dos fazendeiros para com os seus colonos 

quando, depois de longa e demorada espera, recebiam trabalhadores imprestáveis. Nestas 

condições, não é de admirar que de parte a parte começassem a surgir descontentamentos. Os 

proprietários vão perdendo interesse por um sistema tão cheio de percalços e dificuldades. 

A opinião pública na Europa alarma-se, em particular na Alemanha e em Portugal, 

donde partiam então a maior parte dos emigrantes. Desencadeou-se uma forte campanha 

contra a saída de emigrantes para o Brasil, chegando a ser proibida na Alemanha em 1859. A 

corrente de imigrantes alemães tornou-se, depois de 1862, quase nula; quanto à portuguesa, 

diminuirá em mais de 50%.  

Face a essa situação, em vez de promover a ida de emigrantes com contratos já 

assinados na Europa, o governo brasileiro assume a responsabilidade de fazer propaganda nos 

países emigratórios, e pagar o transporte dos emigrantes até o Brasil. Chegando ali, eram 

distribuídos pelas diferentes fazendas de acordo com as suas necessidades e pedidos.  

Este processo de recrutamento e fixação dos emigrantes passou a ser denominado 

“emigração subvencionada”, reservando-se o nome de “colonização” ao primitivo sistema 

de localização dos imigrantes em pequenas propriedades agrupadas em núcleos. Ambos os 

sistemas terão seus partidários. A emigração tem naturalmente a preferência dos maiores e 

mais diretos interessados: os proprietários necessitados de braços. 

Finalmente, na região em que sobretudo se iriam agora fixar os emigrantes, o oeste 

de São Paulo, a proporção dos escravos para os trabalhadores livres reduzir-se-ia muito. A 

massa escrava, em declínio desde a abolição do tráfico, já não era suficiente para suprir os 

setores de ocupação mais recente; os escravos eram aí uma minoria. 
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A maior parte das fazendas de café instaladas depois de 1880, contará sobretudo e 

quase unicamente com trabalhadores livres. Desaparece, deste modo mais uma circunstância 

geradora de dificuldades para o trabalho livre, a sua coexistência nas mesmas fazendas, e em 

iguais tarefas, com o trabalho servil. 

Assim, o progresso da entrada de emigrantes no último quartel do século será rápido. 

Começa a crescer depois de 1871, atingindo em 1886 pouco mais de 30 000 indivíduos. No 

ano seguinte, quando a abolição do regime servil se mostrava já iminente, salta bruscamente 

para 55 000; e no próprio ano da abolição (decretada, como vimos, em maio de 1888) sobe 

para mais do dobro deste número (133 000). Daí por diante, e até ao fim do século, a entrada 

de emigrantes conservar-se-á sempre num nível médio anual largamente superior a 100 000 

indivíduos. 

O progresso material a que o Brasil assiste nos últimos decénios do Império ainda se 

ativará mais com o advento da República, em 1889. O grande incremento adquirido pelo 

comércio internacional era fruto do considerável desenvolvimento da população europeia e 

norte-americana em particular, da ascensão do seu nível de vida, da industrialização e, 

finalmente, do aperfeiçoamento técnico, tanto material – os sistemas de transporte – como 

da organização do tráfico mercantil e financeiro. E tudo isto condicionado e estimulado pelo 

amplo liberalismo económico que proporcionava a todos os países e povos uma igual e 

equitativa oportunidade comercial. 

 A conjuntura interna, igualmente favorável, completará este quadro para oferecer ao 

país o máximo de possibilidades no terreno económico. A solução do problema da mão-de-

obra, a grande questão do passado, fora completa: por um lado, pela abolição da escravatura 

removera-se o obstáculo oposto ao desenvolvimento do trabalho livre; por outro, pela 

imigração subvencionada, e contando com o superpovoamento de várias regiões da Europa, 

conseguira-se canalizar para o Brasil uma forte e regular corrente de trabalhadores 

Recorde-se, uma vez mais, que este afluxo considerável de emigrantes só foi possível 

graças ao aperfeiçoamento técnico da navegação, bem como ao próprio desenvolvimento 

económico do país. Ao café acrescentam-se, na lista dos grandes produtos exportáveis, a 

borracha, o cacau, a erva-mate e a folha de tabaco. 

 

2.3. Contextualização das políticas de atração imigratória do Brasil  

 

A política brasileira de imigração definiu-se, desde o nascimento do país até à grande 

crise de 1929, por um forte estímulo do aumento populacional, atendendo às enormes áreas 
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despovoadas e à necessidade de substituir o trabalho escravo por trabalho assalariado, 

criando uma situação de carência demográfica que se resolveu através do fluxo de mão-de-

obra e de colonos europeus.  

A legislação brasileira favorecia a imigração, uma vez que tudo e todos eram 

necessários para o crescimento do Brasil, especialmente da sua economia cafeeira. A 

introdução de emigrantes, sobretudo europeus, e particularmente portugueses, alemães e 

italianos, está bem patente em algumas medidas tomadas. 

Na política imigratória do período imperial brasileiro, segundo Luiza Iotti (2010), 

podemos considerar quatro períodos: o primeiro vai desde a independência (1822) a 1830, 

sendo Imperador D. Pedro I.  

O segundo período inicia-se em 1830, altura em que foram interrompidos os recursos 

à imigração, até 1840, tendo sido eliminada a política imigratória baseada na implantação de 

núcleos coloniais.  

O terceiro período estende-se até 1874, quando é novamente retomada a política de 

colonização. 

O último período, que vai de 1874 a 1889, caracteriza-se por uma consolidação do 

fluxo imigratório, marcado por condições especiais concedidas aos imigrantes, com o intuito 

de os incentivar a procurarem o Brasil em vez de outros países.  

A legislação produzida “é vasta e reflete as contradições existentes na sociedade 

brasileira em relação à política imigratória adotada pelo Império. De um lado existia a 

tendência de continuidade da política adotada por D. João VI, ou seja, a entrada de imigrantes 

destinados a núcleos de pequena propriedade, com a finalidade de colonizar. De outro, a 

defesa do ingresso de estrangeiros para substituição do braço escravo, em especial nas 

lavouras de café” (Iotti, 2010). 

Durante o primeiro período, o imperador D. Pedro I procedeu à criação de novos 

núcleos coloniais, com a introdução de imigrantes europeus, política praticada pelo seu pai, 

D. João VI. A sua orientação legislativa, voltada para a implantação de núcleos coloniais, 

provocou uma forte reação da classe latifundiária, opositora ao financiamento da 

colonização, por contrariar os seus interesses imediatistas, preocupados em garantir para si 

os escassos recursos do Estado. Com a abdicação de D. Pedro I em 7 de abril de 1831, a 

imigração subsidiada pelos cofres públicos foi abandonada. 

O segundo período respeita à fase de Regência (1831-1840), durante a menoridade 

de D. Pedro II, e caracteriza-se por um abandono da política imigratória subvencionada, com 

as colónias fundadas durante o primeiro reinado, por interesses e pressão dos latifundiários. 
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O terceiro período tem início em 1848, prolongando-se até 1874, sendo já imperador 

D. Pedro II. Caracteriza-se por uma retoma da política de colonização. O governo imperial, 

através de uma estrutura administrativa e com apoio parlamentar, procura dirigir e controlar 

de forma mais efetiva os negócios referentes à imigração e à colonização. Neste período, é 

promulgada a Lei n.º 514, de 28 de outubro de 1848, que concedia terras devolutas às 

províncias e representava uma nova tentativa de dividir com os governos provinciais a tarefa 

da colonização.  

A lei n.º 581, de 4 de setembro de 1850, que proibia o tráfico de escravos e a entrada 

de escravos no Brasil, estimulou a participação da iniciativa privada na introdução de 

imigrantes europeus, tornando a procura de mão-de-obra livre uma necessidade para a 

lavoura cafeeira e para a agricultura nacional. 

Neste Segundo Reinado (1840-1889) foi promulgada, a 18 de setembro de 1850, a Lei 

das Terras, que teve como consequência uma enorme corrente imigratória, designadamente de 

portugueses, uma vez que permitia a obtenção de lotes de terra através da sua compra e venda, 

mas que veio a constituir um enorme logro por os emigrantes não terem recursos para a 

aquisição de um lote. Perante tal situação, viam-se na necessidade de fornecer a sua força de 

trabalho aos grandes fazendeiros até conseguirem meios necessários para comprar uma terra. 

Com esta lei é abolida a gratuitidade da terra. Para sistematizar e organizar a posse 

das terras públicas, o governo imperial criou a Repartição Geral das Terras Públicas – órgão 

responsável por dirigir a medição, dividir e descrever as terras devolutas e prover pela sua 

conservação. No decorrer desse processo, mostrou-se que o trabalho do imigrante não 

substituiu por completo o trabalho do escravo e essa substituição só ocorreria de forma 

efetiva no final do século XIX e início do século XX. Face ao insucesso de tal medida, os 

centros urbanos ganharam crescente destaque como local de fixação dos que iam chegando. 

 Foi ainda adotada uma outra forma de contratação, conhecida como contrato de 

enganchado. Por ele, o imigrante comprometia-se a trabalhar mediante uma pequena 

remuneração e por um determinado tempo – em geral por um ou dois anos – para pagar a 

passagem, findo o qual ficava livre. Esta modalidade terá sido adotada por muitos portugueses.  

O contrato de enganchado foi adotado na lavoura e nas cidades. Foram também criadas 

colónias de parceria que representam o início da imigração promovida por particulares, 

aproveitando-se o trabalho livre do estrangeiro como substituto do trabalho escravo negro na 

lavoura de café, tendo como pioneiro o senador Nicolau de Campos Vergueiro, que, em 1847, 

introduziu, na sua fazenda paulista de Ibicaba, 80 famílias vindas da Alemanha.  
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As frustrações dos colonos foram enormes, pois a dívida contraída pelo preço da 

passagem, paga pelo fazendeiro, mais o juro de 6% ao ano, além das despesas de alimentação 

financiadas pelo fazendeiro, nunca podia ser saldado. Por esse motivo, a Prússia suspende o 

engajamento oficial para São Paulo em 1871, seguindo-se a Inglaterra (1875) e a França 

(1876).  

Apesar de alguns insucessos, o governo continuou a adotar medidas, promovendo e 

auxiliando o serviço da colonização no Império. Com o Decreto n.º 3784, de 19 de janeiro 

de 1867, que aprova o regulamento para as colónias do Estado, o governo concedia aos 

colonos o pagamento das terras em cinco prestações (art. 6.º) com oferta de lotes para os 

filhos com idade superior aos 18 anos que pretendessem estabelecer-se separadamente dos 

seus pais (art. 7.º); concedia edifício especial para abrigar os colonos recém-chegados e um 

auxílio gratuito de 20$000 réis para o seu estabelecimento (art. 30.º). Inicia-se então um 

elevado fluxo de italianos entre 1874 e 1889. Até à ida em massa de italianos, na década de 

1870, os portugueses constituíram o grupo dominante. 

Neste segundo reinado foi grande o esforço para atrair imigrantes, uma vez que o 

acesso à propriedade era difícil e ainda coexistia o trabalho escravo, o que tornava as relações 

sociais e laborais complicadas. A corrente imigratória de imigrantes italianos, originada pela 

crise social e económica durante a unificação italiana em 1870, veio colmatar a falta de mão-

de-obra. Esta corrente e a espanhola era geralmente promovida por agenciadores que os 

recrutavam com subvenções do poder público ou particulares 

O último período vai de 1874 a 1889, caracterizado por uma consolidação do fluxo 

imigratório. É marcado por condições especiais concedidas aos imigrantes, com o intuito de 

os incentivar a procurarem o Brasil em vez de outros países. O fluxo de italianos entre 1874 

e 1889 é elevado. 

A partir de 1884, as correntes de emigrantes europeus dirigidas para o Brasil foram 

disputadas pelos cafeicultores e reorientadas para São Paulo, devido à necessidade de braços 

das lavouras, em expansão. Nesse processo, teve grande importância a Sociedade Promotora 

de Imigração (1885-1895). 

Ainda dentro deste quadro legislativo há a considerar outras medidas relevantes, 

nomeadamente:  

 lei de 19 de julho de 1851: estabeleceu que quem introduzisse mais operários 

europeus no Brasil receberia o prémio de 400 mil réis; 
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 lei de 30 de março de 1874: autorizou a emissão de 600 contos de réis, em ações de 

cinco por cento, para fomentar a imigração em São Paulo e, de certa forma, ajudar 

os proprietários que introduzissem colonos europeus nos seus estabelecimentos.  

 lei de 26 de abril de 1874: subiu a emissão para 3 mil contos para subsídios aos 

proprietários agrícolas que substituíssem os escravos por operários da Europa; 

 lei de 16 de abril de 1874: consentiu o subsídio de 2$500 réis a cada colono que 

desembarcasse, e 50$000 réis ao que cumprisse integralmente todas as condições do 

contrato;  

 lei de 15 de março de 1879: regulou minuciosamente as condições que deviam 

satisfazer os contratos de prestação de serviços entre os colonos e os proprietários; 

 lei de 21 de fevereiro de 1881: autorizou o governo a gastar até 150 contos de réis, 

sendo que 120 seriam para distribuir pelos colonos na proporção de 40$000 réis por 

cada adulto e de 25$000 réis por cada menor, destinando-se os restantes 30 contos à 

construção de uma casa de abrigo para todos os imigrantes desembarcados;  

 lei de 16 de junho de 1881: autorizou o Governo de São Paulo a dar hospitalidade e 

proteção aos emigrantes europeus, a ajudá-los na constituição de núcleos coloniais e 

a fundar escolas teórico-práticas.  

 

A partir da abolição da escravatura, na fase final do império, a emigração portuguesa 

cresceu, elevando-se a seguir em três grandes fases, que se prolongaram pela Primeira 

República brasileira (1889-1930). 

Com a proclamação da República, entre 1889-1914, a política de imigração e 

colonização adotada pelo governo federal pode ser dividida em três fases distintas. 

A primeira, de 1889 a 1891, quando a recém-instalada República deu continuidade à 

política imperial, mantendo algumas concessões para o transporte e instalação de imigrantes.  

Durante o Governo Provisório de Deodoro da Fonseca, pelo Decreto n.º 528 de 28 

de junho de 1890, é declarada livre a entrada nos portos da República de todos os indivíduos 

válidos e aptos para o trabalho que não estivessem sujeitos a processo criminal. Por este 

decreto, o Governo ficava autorizado a conceder passagem gratuita ou subsidiada às famílias 

dos agricultores e aos imigrantes com mais de dezoito anos e menos de cinquenta.  

As companhias de navegação seriam premiadas com 18 contos de réis fortes se durante 

o ano transportassem, pelo menos, 10 000 emigrantes, sem dar lugar a reclamações. 

O governo concedia ainda terrenos e instrumentos de trabalho, concertava modos de 

pagamento e repatriação de viúvas e de órfãos. São ainda promulgados nesses anos mais 
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dois decretos: o Decreto n.º 603, de 26 de julho de 1890, que reorganiza a Inspetoria Geral 

de Terras e Colonização, e o Decreto n.º 1.187, de 20 de dezembro, determinando que, a 

partir dessa data, as concessões para fundação de núcleos e novos contratos de imigração só 

poderiam ser realizados mediante autorização do Congresso. 

A segunda fase, de 1891 a 1907, que tem início com a promulgação da Constituição 

de 1891, quando a República rompeu com as concessões do império. Através do artigo 64.º, 

transferiu o domínio das terras devolutas para as unidades da Federação e estabeleceu 

liberdade de ação aos estados na resolução dos problemas de imigração e colonização.  

Com as dificuldades enfrentadas pela maioria dos estados em manter o fluxo de 

imigrantes, em 1907, o governo central voltou a interferir no processo colonizador. Nesta 

terceira fase, de 1907 a 1914, a política de imigração visou a promoção da imigração e 

colonização. O Decreto n.º 6 455, de 19 de abril de 1907 aprovou as bases regulamentares 

para o serviço de povoamento do solo nacional.  

Em 1911, através do Decreto n.º 9 081, de 3 de novembro, o Brasil define uma política 

de emigração que passa a ser promovida diretamente pelo governo federal ou mediante acordo 

com os Governos estaduais, empresas de navegação, companhias ou associações particulares. 

Esta política estabelece as condições de seleção do imigrante – quer relativamente às condições 

físicas e morais, quer às condições de aptidão e fixação –, antes do embarque, no país de 

origem, bem como no momento do desembarque. 

Esta nova lei, entre outros aspetos, estabelecia ainda as condições de repatriação, as 

condições de criação de núcleos coloniais no território brasileiro, bem como as formas de 

colaboração com as empresas de viação férrea, companhias ou associações particulares. Esta 

lei fundamentava a regulamentação do Serviço do Povoamento do Solo e organizava-o 

administrativamente.  

Com o conjunto destas medidas, a política migratória do Brasil incentivou um novo 

impulso à sua corrente imigratória. De facto, a emigração para o Brasil evolui crescentemente 

durante a viragem do século, atingindo um pico em 1911-1913 para logo depois declinar, em 

consequência do início da Primeira Guerra Mundial na Europa, em 1914. Neste quadro, 

importa referir que os picos imigratórios portugueses verificaram-se entre 1888-1898 1904-

1915 e 1919-1930 (Sacchetta, 2010: 204). 

Um ponto que importa sublinhar no processo migratório brasileiro é o importante papel 

que desempenhou o setor privado. De uma forma geral, o período de 1889 a 1914 caracterizou-

se pela crescente participação do setor privado no empreendimento colonial migratório. 
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As duas margens do Atlântico – Portugal e Brasil – tinham posições relativamente 

divergentes: do lado brasileiro legislava-se a favor da entrada de emigrantes, do lado português 

procurava-se controlar/impedir a emigração, muito em especial a clandestina, sobre a qual 

recaía uma forte repressão. Isso mesmo fica patente na legislação produzida no Brasil a este 

respeito, de que apresentamos uma súmula relativa ao período que nos ocupa (1850-1911). 

 
Tabela n.º 10 

Legislação produzida no Brasil a propósito do fenómeno migratório 

Data Sinopse 

04.09.1850 Decreto n.º 581 proíbe o tráfico de escravos (Lei Eusébio de Queirós). 

18.09.1850 Decreto n.º 601 dispõe sobre aquisição de terrenos devolutos (Lei de Terras). 

19.07.1851 
Lei pela qual o governo brasileiro estabelece um prémio de 400$000 réis a quem introduzir mais 

operários no Brasil. 

08.11.1851 Acordo binacional sobre arrecadação consular de heranças (BRA/POR). 

13.11.1851 Decreto n.º 855 estabelece atribuições e isenções de agentes consulares. 

30.01.1854 Decreto n.º 1 318 regulamenta a Lei de Terras. 

31.10.1854 Aviso veta emissão de título de residência a português sem registo consular. 

12.01.1855 Convenção binacional sobre o combate à falsificação de moeda (BRA/POR). 

10.01.1855 Decreto n.º 1 531 extingue título de residência para estrangeiros. 

23.08.1855 Decreto n.º 808-A concede naturalidade brasileira ao colono que a requerer. 

15.09.1855 Decreto n.º 840 proíbe transporte marítimo de imigrante louco, doente, etc. 

04.10.1856 Decreto n.º 885 destina crédito especial para introdução de imigrantes.  

03.11.1859 Rescrito de Heidt proíbe imigração da Prússia para São Paulo (PRU). 

10.09.1860 Decreto n.º 1 096 regula direitos de brasileiros natos filhos de estrangeiros. 

04.04.1863 Convenção consular binacional Brasil-Portugal (BRA/POR). 

28.03.1865 Aviso do Ministério da Justiça nega dispensa militar a filhos de portugueses. 

17.04.1865 Nota do Ministério dos Estrangeiros à legação portuguesa sobre cessão de cidadania. 

25.04.1865 Aviso da Secretaria de Agricultura concede diferença da passagem ao Brasil. 

06.11.1866 Decreto liberta escravos designados para lutar na Guerra do Paraguai. 

19.01.1867 Decreto n.º 3784 aprova o regulamento para as colónias do Estado 

23.05.1867 Acordo diplomático sobre arrecadação consular de heranças (BRA/POR). 

22.10.1867 Acordo reconhece validade de procuração emitida por cônsules (BRA/POR). 

09.07.1870 Decreto n.º 4 547 autoriza imigração de chineses de Macau e Cantão. 

12.07.1871 Decreto n.º 1 950 autoriza naturalização após dois anos de residência no país. 

28.09.1871 Lei n.º 2 040 liberta nascituro filho de escravo (Lei do Ventre Livre). 

10.06.1872 Acordo binacional sobre extradição de criminosos (BRA/POR). 

11.08.1873 Aviso n.º 291 esclarece que filho de estrangeiro nascido no Brasil é brasileiro. 

30.03.1874 
Lei a autorizar a emissão de 600 contos de réis fracos em ações de 5% para fomentar a imigração para São 

Paulo e ajudar os proprietários que introduzissem colonos europeus. 

26.4.1874 

Lei eleva para 3 000 contos o subsídio para substituir mão-de-obra escrava por operários da Europa e concede 

subsídio de 2$000 réis fracos a cada colono que desembarcasse e mais de 50$000 aquele que cumprisse o 

contrato. 



104 

04.08.1875 Lei n.º 2 615 dispõe sobre o processo para crimes contra o Império. 

25.02.1876 Convenção consular binacional (BRA/POR). 

15.03.1879 
Lei de locação de serviços cria regras para o trabalho livre, regulando minuciosamente as condições a que 

deveriam satisfazer os contratos de prestação de serviço entre colonos e proprietários (Lei Sinimbu). 

29.10.1879 Declaração de proteção a marcas portuguesas na indústria e comércio. 

09.01.1881 Lei n.º 3 029 admite alistamento eleitoral de estrangeiro não-naturalizado.  

13.02.1881 Convênio binacional regula permuta de fundos por via postal (BRA/POR). 

21.2.1881 
Lei autoriza o governo a gastar até 120 contos de réis para distribuir pelos colonos na proporção de 

40$000 por cada adulto e 25$000 por cada menor. 

16.6.1881 
Lei autoriza o Governo de São Paulo a dar hospitalidade e proteção aos imigrantes europeus e a ajudá-

los na constituição de núcleos coloniais.  

6.3.1884 
Eleva a indemnização de passagem para 70$000 réis, desde que os emigrantes tivessem mais de 12 anos de 

idade, concedendo-lhes oito dias de hospedagem no asilo ou Hospedaria da capital. 

19.05.1884 Acordo define intervenção consular na liquidação de heranças (BRA/POR). 

19.05.1884 Acordo define o cumprimento da sucessão dinástica (BRA/POR). 

28.09.1885 Lei n.º 3 270 liberta escravos com mais de 60 anos (Lei Saraiva Cotegipe). 

13.05.1888 Decreto n.º 3 353 extingue a escravatura no Brasil (Lei Áurea). 

28.06.1889 Decreto sujeita ao Congresso Nacional admitir imigrantes africanos e asiáticos 

03.09.1889 Acordo binacional para a proteção da propriedade literária (BRA/POR). 

15.11.1889 Decreto n.º 1 põe fim à Monarquia e institui a República. 

16.11.1889 Decreto n.º 2 desterra D. Pedro II e concede soldo para o seu exílio. 

24.11.1889 Decreto institui a bandeira nacional da República com simbologia portuguesa. 

26.11.1889 Decreto n.º 13-A dá aos Estados federados poder de conceder naturalização. 

14.12.1889 Decreto n.º 58-A estabelece a Grande Naturalização dos estrangeiros. 

08.02.1890 Regulamento do decreto n.º 200-A admite alistamento eleitoral de estrangeiro. 

16.01.1890 Decreto n.º 163, amparando o colono nacional. 

22.03.1890 Decreto n.º 277-D considera brasileiro o estrangeiro que se alistar eleitor. 

22.03.1890 Decreto n.º 277-E manda excluir eleitor que se declarar estrangeiro. 

15.05.1890 Decreto n.º 396 facilita a declaração de nacionalidade de estrangeiro. 

13.06.1890 Decreto n.º 479 prorroga prazo para estrangeiro declarar sua nacionalidade. 

28.6.1890 
Lei declara livre a entrada nos portos da República de todos os indivíduos válidos e aptos para o 

trabalho, desde que não estivessem sujeitos a processo criminal. 

26.07.1890 Decreto n.º 603, reorganiza a Inspetoria Geral das Terras e Colonização 

06.09.1890 Decreto n.º 732 autoriza criação de importadora de vinhos portugueses.  

11.10.1890 Decreto n.º 847 reforma Código Penal e regula deportação de estrangeiro. 

20.12.1890 
Decreto n.º 1.187 determina que, a partir dessa data, as concessões para fundação de núcleos e novos contratos 

de imigração só poderiam ser realizados mediante autorização do Congresso. 

24.02.1891 

Constituição da República confirma Grande Naturalização de estrangeiros, determina transferência do 

domínio das terras devolutas para as unidades da Federação e estabelece liberdade de ação aos estados na 

resolução dos problemas de imigração e colonização. 

07.05.1892 Decreto n.º 812 cria consulado do Brasil na província portuguesa de Moçambique. 

05.10.1892 Decreto n.º 97 permite entrada de imigrantes chineses e japoneses no Brasil. 

13.07.1893 Decreto n.º 1 470 concede crédito para pagar passagens de imigrantes. 

10.09.1893 Lei n.º 173 dispõe sobre funcionamento de sociedades de auxílio mútuo. 

13.10.1893 Decreto n.º 1 566 dispõe sobre expulsão de estrangeiro que incitar revolta. 
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15.12.1893 Decreto n.º 1 609 revoga decreto de expulsão n.º 1 566/93. 

13.05.1894 Rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal (BRA/POR). 

30.10.1894 Decreto n.º 1 861 adota modelo de título de propriedade para imigrantes. 

16.03.1895 Reatamento de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal (BRA/POR). 

20.07.1895 Lei proíbe imigração subsidiada da Itália para o Espírito Santo (ITA). 

31.08.1895 Acordo dispensa legitimação consular de carta rogatória (BRA/POR). 

23.04.1896 Lei dispensa exigência de passaporte a estrangeiros em Portugal (POR). 

03.08.1896 Por mediação de Lisboa, Londres reconhece que a ilha Trindade é brasileira. 

24.08.1896 Acordo luso-espanhol para reprimir emigração clandestina (POR/ESP). 

02.01.1897 Decreto n.º 2 426 extingue Agência Central de Imigração. 

28.12.1898 Decreto n.º 3 168 regulamenta acordo Brasil-Portugal para permutas postais. 

05.10.1899 Lei n.º 28 dispõe sobre concessão e posse de terras devolutas. 

26.03.1902 Decreto Prinetti suspende imigração subsidiada para o Brasil (ITA). 

12.11.1902 Decreto n.º 904 dispõe sobre naturalização de estrangeiros. 

26.12.1905 Decreto n.º 1 449 destina verba especial para transporte de imigrantes. 

26.02.1906 Convênio de Taubaté define apoio financeiro da União à economia do café. 

07.01.1907 Decreto n.º 1 641 regula expulsão de estrangeiros (Lei Adolfo Gordo). 

19.04.1907 
Decreto n.º 6 455 atribui garantias legais a imigrantes e aprova as bases regulamentares para o serviço de 

povoamento do solo nacional.  

24.10.1907 Decreto n.º 1 756 destina verba para despesas de receção ao rei de Portugal. 

14.05.1908 Decreto n.º 6 948 dispõe sobre naturalização de estrangeiros. 

26.11.1908 Decreto n.º 2 004 exige audiência policial nos processos de naturalização. 

25.03.1909 Convenção de arbitragem binacional (BRA/POR). 

26.08.1910 Real decreto proíbe imigração subsidiada da Espanha para o Brasil (ESP). 

22.10.1910 Ato de reconhecimento da República Portuguesa pelo Governo do Brasil. 

03.11.1911 

Decreto n.º 9 051, pelo qual o Brasil define uma política de emigração que passa a ser promovida diretamente 

pelo governo federal ou mediante acordo com os Governos estaduais, empresas de navegação, companhias 

ou associações particulares. 

24.06.1911 Lei n.º 2 416 regula extradição de nacionais e estrangeiros. 

Fontes: Mendes, 2010. Castro, Sarmento, 2006. 
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3. As grandes vagas migratórias transatlânticas: fatores económicos e dinâmicas sociais 

 

O séc. XIX inicia uma era da migração em massa da Europa para o Novo Mundo. 

Este fenómeno de emigração transatlântico foi um dos maiores episódios de migração na 

história humana. 

Entre 1850 e 1913, cerca de 40 a 50 milhões de europeus imigraram para o novo 

mundo. Mais de metade deste fluxo, por volta de 30 milhões, foram para os Estados Unidos. 

Na verdade, a emigração transatlântica para os EUA é a que está melhor estudada. Sabemos 

que, inicialmente, os imigrantes europeus com destino aos Estados Unidos eram na sua 

maioria constituídos por britânicos e alemães.  

Posteriormente a esta vaga inicial de imigrantes europeus, surgiram os imigrantes 

escandinavos e de outros estados do Norte da Europa nos anos de 1870, a que se seguiu uma 

outra vaga, a partir de 1880, agora sobretudo com imigrantes dos países da Europa do Sul e 

da Europa Oriental. Nestas vagas iniciais, tem destaque relativo o caso da Noruega, onde, 

anualmente, um em cada 100 noruegueses deixaram o país rumo ao novo mundo norte-

americano (Hatton e Williamson, 2012: 1832-1856). 

Quais as razões estruturais que podem explicar este fenómeno da imigração 

transatlântica entre finais do séc. XIX e início do séc. XX?  

Em primeiro lugar, é importante compreender o fenómeno da mudança tecnológica 

que se verificou nesse período. Com a transição de tecnologia de navegação atlântica, da 

tradicional vela para os motores a vapor, o custo das viagens migratórias desce de forma 

dramática (Keeling, 1999: 39-74). Em segundo lugar, temos de ter em conta o relativo 

crescimento económico provocado pelo início da industrialização em muitos dos países 

periféricos da Europa.  

Estes dois fatores combinados, a diminuição do custo das viagens e o aumento da 

riqueza relativa nas periferias europeias, permitiram diminuir os constrangimentos financeiros 

da generalidade da população das periferias europeias que, em geral, eram demasiado pobres 

para se darem ao luxo de comprarem as passagens para as viagens transatlântica. Deste modo, 

à medida que a emigração começou a ficar mais barata, a emigração europeia transatlântica 

deixou de ser apenas proveniente dos países europeus desenvolvidos e passou a ser dominada 

pelos países da Europa Oriental e da Europa do Sul (Haton e Williamson, 2006; O’Rourke 

e Williamson, 2004). 

Para além destes padrões macroestruturais, ainda se sabe relativamente pouco sobre 

as características individuais dos emigrantes que saiam da Europa em direção ao novo 
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mundo durante o séc. XIX. Por exemplo, em termos nacionais, e mesmo regionais, como se 

caracterizavam estes emigrantes de um ponto de vista socioprofissional? Eram oriundos do 

topo ou da base da pirâmide técnico-profissional?  

Outra questão importante, e pouco conhecida em termos comparativos europeus, é a 

de sabermos qual era a taxa de retorno nacional destes emigrantes europeus e qual a 

importância e impacto económico e político destas vagas migratórias, quer para os Estados 

de origem, quer para os Estados de destino.  

Outra questão essencial, e que está presente no nosso caso, é a de tentar compreender 

quais as formas e tipos de seleção e recrutamento dos emigrantes?  

Na verdade, que seja do nosso conhecimento, para o séc. XIX esta problemática não 

está cabalmente estudada a nível europeu e internacional. Os únicos casos que conhecemos 

relativamente bem estudados são relativos à emigração transatlântica para os EUA. Aqui, os 

trabalhos mais relevantes são os Wegge (1999: 30-55; 2002: 265-394) para o caso alemão 

com destino aos EUA, e os de Abramitzky, Boustan e Eriksson para uma visão do caso da 

emigração norueguesa para os EUA.  

Wegge consegue demonstrar como se processa a seleção e recrutamento dos 

imigrantes alemães no séc. XIX, nomeadamente para o ano de 1850. Os seus estudos provam 

que em 1850 a esmagadora maioria dos emigrantes que partiam da Alemanha não pertencia 

aos escalões socioprofissionais mais elevados nem aos mais baixos. Na verdade, os alemães 

que pertenciam a estes escalões socioprofissionais tinham muito menos tendência a emigrar 

que os trabalhadores alemães nos escalões socioprofissionais intermédios, como os 

maquinistas, metalúrgicos e cervejeiros. A sua conclusão é que os alemães mais pobres não 

tinham os recursos para pagar as viagens transatlânticas. Com efeito, em 1850 o custo de 

uma passagem de navio transatlântico para o Novo Mundo ultrapassava o montante total dos 

rendimentos anuais de um trabalhador alemão médio. 

Embora, como veremos, com condicionantes diferentes, este fenómeno também foi 

visível em Portugal e no nosso caso em particular. Até porque, como demonstramos na 

terceira parte deste trabalho, a emigração do nordeste português no ciclo estudado (1850-

1911) era caracterizada por ser uma emigração pobre. 
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3.1. Contextualização das dinâmicas demográficas, sócio-identitárias e políticas da 

emigração transatlântica: uma perspetiva comparada 

 

Para além das evidentes razões materiais apontadas, económicas e tecnológicas, 

existem outras importantes razões para explicar e compreender a migração transatlântica do 

virar do século XIX para o século XX.  

Na verdade, o massivo movimento migratório da Europa para as Américas não pode 

simplesmente ser explicado por razões materiais. Deste modo, não podemos descartar da 

equação as razões ideacionais, identitárias e políticas. Com efeito, as tradicionais razões 

relativas à discriminação religiosa, étnica e política nos seus países de origem também tiveram 

o seu papel na motivação de emigrar para o novo mundo, sobretudo no caso dos EUA. 

Os mais recentes estudos, históricos e sociológicos sobre as migrações têm vindo a 

questionar as clássicas explicações “push-pull” e a focarem-se mais nos processos da 

emigração, designadamente na agência dos migrantes, nas suas relações de identidade e na 

identificação de como é que o “capital social”67, designadamente as redes étnicas e 

familiares, promoveram a confiança na emigração transatlântica. O caso português de 

emigração para as Américas, Brasil e EUA confirma estes argumentos. 

Recentemente, um novo argumento sobre as causas da emigração foi adiantado num 

estudo simultaneamente importante e inovador. De acordo com Drew Keeling, existiu um 

outro elemento a ter em consideração na emigração transatlântica da viragem do século: “a 

gestão do risco” (Keeling, 2012). O trabalho de Keeling centra-se na análise dos meios e 

companhias de transporte para a compreensão da transição histórica entre duas eras da 

emigração transatlântica, no período entre 1870 e 1914. Keeling sublinha que até meados do 

séc. XIX, a emigração transatlântica existia num contexto histórico bastante diferente, 

caraterizado por economias relativamente pouco internacionalizadas, por um baixo fluxo de 

partidas de emigrantes e, sobretudo, por uma emigração irregular.  

Durante a primeira metade do séc. XIX, o sistema de transportes transatlântico não 

tinha as condições logísticas e de segurança suficientemente consolidadas para oferecer uma 

perceção de segurança razoável aos emigrantes. Com efeito, as viagens transatlânticas 

comportavam um grau considerável de risco, designadamente para a emigração clandestina. 

Em geral, as condições logísticas, de segurança e saúde eram muito fracas. Por outro lado, 

os Estados de origem e de destino tinham políticas que não incentivavam a emigração, ora 

                                                           
67 Sobre o conceito de capital social, veja-se Ferragina e Arrigoni (2016: 355-367); Adler e Kwon (2002: 17-40); 

e Putnam (1995: 65-78). 
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porque não existiam, ora porque os Estados de origem a consideravam, em geral, como um 

fator nocivo para as suas economias. Por isso defendiam e aplicavam políticas limitadoras 

da emigração legal, como demonstra o nosso caso. Isto significou que a travessia 

transatlântica incorria em tantas incertezas e perigos que a maioria dos europeus concluía 

que não valia a pena correr o risco.  

Claro que, apesar desta atitude dos países de origem, só a partir de 1914 é que muitos 

Estados começaram a pensar seriamente em implementar políticas de limitação das 

migrações. Portanto, no período de transição entre 1870 e 1914, a emigração transatlântica 

desenvolve-se de forma galopante, como nunca acontecera, porque era economicamente 

viável e não existiam ainda muitas barreiras legais à emigração. Na verdade, esta foi uma 

era migratória onde, em geral, existia um relativamente fraco aparelho de controlo da 

emigração clandestina para os europeus.  

Contudo, Keeling chama a atenção de que, apesar da emigração europeia para o novo 

mundo americano ter sido crescentemente massiva ao longo do séc. XIX, ela não tomou 

proporções ainda maiores devido à avaliação do risco por parte dos emigrantes. Contra a 

perspetiva de salários mais altos, um potencial emigrante tinha que pesar o risco de se tornar 

desempregado durante uma das frequentes recessões comerciais, especialmente porque a 

maioria dos migrantes encontravam trabalho como trabalhadores não qualificados e 

facilmente dispensáveis. Sob tais circunstâncias, as redes de capital social, familiares, 

étnicas e nacionais, forneceram um tipo de seguro comunitário, mas o recurso final era, por 

vezes, um retorno ao custo de vida mais barato e de menos risco na Europa. 

Keeling não nega os fatores tradicionais de explicação da emigração ligados à 

economia da oferta e da procura do trabalho internacional e ao relevante facto de os 

rendimentos médios de um trabalhador imigrante nos EUA serem de pelo menos o dobro do 

que se recebia na Europa.  

Outro importante argumento relacionado com a gestão do risco que é estudado por 

Keeling é o papel das companhias de navegação. Combinando os registos das companhias 

de viagens com os das autoridades migratórias norte-americanas, conseguiu compilar uma 

importante base de dados: “Voyage Database”68. Com base nesta documentação e no estudo 

das quatro maiores companhias de navegação, consegue dar-nos conta de um dos maiores 

negócios da altura e com um papel influente na emigração transatlântica. Keeling centra-se 

na análise da emigração para os EUA e demonstra que as quatro maiores companhias de 

                                                           
68 Disponível em https://www.business-of-migration.com/data/voyage-database (acedido em 20 de dezembro 

de 2017). 

https://www.business-of-migration.com/data/voyage-database/
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navegação e transporte transatlântico funcionavam em cartel, defendendo um conjunto de 

políticas que protegiam e incentivavam o seu negócio, designadamente as viagens da 

emigração (Keeling, 2012: 230-239).  

Este ponto, também é focado no nosso caso, embora de forma diversa, pois, pese 

embora também muito influentes, as companhias de navegação e os engajadores tinham um 

papel específico na emigração portuguesa para o Brasil, designadamente no caso da 

emigração do Nordeste português, como veremos adiante. 

Os determinantes principais da emigração europeia transatlântica para o novo mundo 

americano nos séculos XIX e XX está bem estudada (Baines, 1991; Gould, 1979: 593-679; 

Hatton e Williamson, 1998). Todavia, como nota Gould, existe uma clara preferência pelo 

caso da emigração para os EUA (Gould, 1979: 624). Esta tendência de concentração no caso 

norte-americano tem razões explicáveis. Desde logo, porque os EUA foram o principal destino 

da emigração; depois, porque também existem mais e melhores fontes sobre a emigração para 

os EUA; e, finalmente, devido à hegemonia atual do universo académico norte-americano. 

Contudo, não podemos deixar de sublinhar que a emigração europeia para a América 

do Sul também foi um fenómeno importante. Embora os EUA tenham sido o país de destino 

mais importante na emigração europeia transatlântica, a Argentina e o Brasil também foram 

destinos importantes para a emigração europeia. Entre 1870 e 1910, os EUA receberam cerca 

20,4 milhões de imigrantes, o que compara com 3,5 milhões para a Argentina, 3,1 milhões 

para o Canadá e 2,6 milhões para o Brasil.  

Desde a crítica de Gould, novos e interessantes estudos sobre a emigração europeia 

para a América Latina foram surgindo. Não tratando, neste capítulo, a emigração numa ótica 

apenas nacional – desde logo o caso português para o Brasil –, convém destacar o excelente 

estudo comparado de Hatton e Williamson sobre a emigração com origem em Itália (1877-

1913), Portugal (1871-1913) e Espanha (1883-1913) durante o final do séc. XIX e inícios do 

século XX (Hatton e Williamson, 1994: 55-71). Aqui se explica a lógica da emigração tardia 

dos países do Sul da Europa para a América Latina e se realiza uma análise comparativa entre 

esta emigração e a emigração transatlântica inicial para os EUA dos países do Norte da Europa. 

Um conjunto total de 29,6 milhões de imigrantes chegaram a estes quatros estados 

Americanos durante este período de 40 anos (1870-1910). Numa perspetiva comparada, este 

movimento migratório para as Américas foi distribuído da seguinte forma: para os EUA 

68,9%, enquanto a emigração para a América Latina, Argentina e Brasil, representou 20,7%. 

Isto significa que a emigração para a América do Norte, EUA e Canadá, representou cerca 

de 75% da emigração europeia transatlântica. 
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Contudo, existiram determinados períodos onde a emigração europeia, especialmente 

a da Europa do Sul, mas não só, se direcionou mais para a Argentina e Brasil do que para os 

EUA. Por exemplo durante os anos de 1880 e 1890, mais emigrantes com origem francesa 

escolheram a Argentina do que os EUA, o mesmo acontecendo com os italianos durante os 

anos de 1870 e 1880, neste caso, para o Brasil. 

Durante as décadas entre 1870 e 1910, emigraram mais indivíduos da Espanha para 

a Argentina do que para os EUA. Na verdade, com especial destaque para as duas últimas 

décadas do século XIX e a primeira do século XX, existiram mais emigrantes espanhóis a 

escolher o Brasil do que os EUA. Entre 1870 e 1910, cerca de 5,1 milhões de emigrantes de 

Itália, Espanha e Portugal emigraram para a Argentina e Brasil, ao passo que apenas 3,2 

milhões emigraram para os EUA, dos quais cerca de 2,1 milhões eram emigrantes italianos 

que saíram de Itália entre 1900 e 1910. 

Deste modo, em geral, a emigração da Europa do Sul teve uma clara preferência para 

se deslocar para a América Latina (Argentina e Brasil), em comparação com a Europa do 

Norte, que escolhia preferencialmente os EUA.  

Claro que também existiu emigração da Europa do Norte para a América Latina, 

como é visível no caso alemão, mas a regra foi que a emigração maciça para a Améria Latina 

foi predominante nos países da Europa do Sul. Todavia, aqui também existem algumas 

especificidades. Por exemplo, no caso português, apesar de existir emigração para outros 

países da América Latina, a esmagadora maioria (cerca de 90%) concentra-se no Brasil. A 

Itália tem uma emigração repartida entre EUA, Argentina e Brasil e a Espanha uma 

emigração claramente mais direcionada para a América Latina do que para os EUA.  

Depois, também importa referenciar a especificidade regional da emigração. No caso 

português, por exemplo, a emigração dos Açores, que se direciona fundamentalmente para 

os EUA, o que vem confirmar a importância do argumento relativo à importância do capital 

social das redes familiares e, neste caso, das redes especificamente regionais da emigração.  

Numa tentativa de sistematização comparativa podemos dizer que, em função da 

análise de quatro períodos principais (1870-1879, 1880-1889, 1890-1899 e 1900-1910), 

seguindo os dados apresentados em Ferenczi e Willcox (1929); Hatton e Williamson (1994: 

55-71); Balderas e Greenwood (2010: 1301-1318) – é possível descortinar alguns padrões 

gerais sobre a emigração europeia para as Américas.  
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Tabela n.º 11 

Emigração para a Argentina, Brasil e Estados Unidos por país de origem e por década (1870-1910) 

 País de origem Período 
País de destino 

Argentina Brasil EUA 

Bélgica 

1870-1879 628 671 6 991 

1880-1889 15 096 1 919 18 738 

1890-1899 2 654 951 19 642 

1900-1910 2 391 417 42 831 

Dinamarca 

1870-1879 303 401 29 278 

1880-1889 1 128 589 85 342 

1890-1899 1 282 500 56 671 

1900-1910 3 437 482 68 211 

França  

1870-1879 32 938 4 879 71 901 

1880-1889 79 422 7 621 61 548 

1890-1899 41 048 7 575 35 616 

1900-1910 37 340 5 028 75 118 

Alemanha  

1870-1879 3 522 14 627 751 769 

1880-1889 12 958 18 901 1 445 181 

1890-1899 9 204 17 084 578 163 

1900-1910 20 064 17 750 360 005 

Irlanda 

1870-1879 - - 442 198 

1880-1889 - - 674 061 

1890-1899 - - 405 710 

1900-1910 - - 374 785 

Itália 

1870-1879 156 716 50 668 46 296 

1880-1889 472 179 277 124 267 660 

1890-1899 411 764 690 365 603 797 

1900-1910 848 533 235 557 2 145 712 

Holanda 

1870-1879 111 709 14 267 

1880-1889 4 315 800 52 715 

1890-1899 675 811 29 349 

1900-1910 1 622 3 254 49 997 

Noruega 

1870-1879 - - 88 644 

1880-1889 - 4 185 111 

1890-1899 - 196 98 810 

1900-1910 - 64 200 090 

Espanha 

1870-1879 44 802 4 922 5 540 

1880-1889 148 394 30 066 3 995 

1890-1899 114 731 164 293 9 189 

1900-1910 672 941 133 985 28 290 

Suécia 

1870-1879 186 462 90 179 

1880-1889 632 214 401 330 

1890-1899 490 2 751 239 248 

1900-1910 592 541 268 184 

Reino Unido  

1870-1879 9 265 3 459 558 512 

1880-1889 15 692 1 216 805 111 

1890-1899 4 691 2 796 328 759 

1900-1910 13 186 3 984 528 890 

Portugal 

1870-1879 656 67 609 13 971 

1880-1889 1 852 104 690 15 186 

1890-1899 1 612 219 353 25 874 

1900-1910 10 481 226 443 73 367 

Totais 

1870-1879 249 127 148 407 2 119 546 

1880-1889 751 668 443 144 4 015 978 

1890-1899 588 151 1 106 675 2 430 828 

1900-1910 1 610 587 627 505 4 215 480 

Fontes: Ferenczi e Willcox (1929); Ministerio de Agricultura de la República (1925); Organización de los Estados 

Americanos (1990) apud Balderas.e Greenwood (2010). 
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Tabela n.º 12  

Média anual de emigração para a Argentina, Brasil e Estados Unidos por milhão de 

residentes dos países de origem (1870-1910) 

Pais de origem Período 
País de destino 

Argentina Brasil EUA Total 

Alemanha 

1870-1879 8,2 33,8 1 789,3 1 831,3 

1880-1889 28,1 40,9 3 084,5 3 153,5 

1890-1899 17,6 33,5 1 127,0 1 178,0 

1900-1910 29,5 25,7 538,9 594,0 

Itália 

1870-1879 573,5 169,4 169,0 911,9 

1880-1889 1 608,5 936,5 913,3 3 458,3 

1890-1899 1 319,2 2 217,2 1 937,1 5 473,5 

1900-1910 2 300,0 646,8 5 835,9 8 782,6 

Portugal 

1870-1879 14,9 1 535,0 315,9 1 865,8 

1880-1889 37,2 2 160,6 313,7 2 511,5 

1890-1899 31,5 4 219,2 497,5 4 748,2 

1900-1910 164,6 3 594,0 1 173,5 4 932,0 

Espanha 

1870-1879 272,0 23,8 33,6 329,4 

1880-1889 844,5 166,9 23,0 1 034,5 

1890-1899 685,0 906,9 50,9 1 642,9 

1900-1910 3 135,0 667,0 132,3 3 934,4 

Reino Unido 

1870-1879 29,3 8,7 3 108,2 3 146,2 

1880-1889 43,2 3,4 4 124,6 4 171,2 

1890-1899 11,8 7,3 1 878,9 1 898,0 

1900-1910 26,4 8,0 1 859,0 1 893,5 

(Fontes: Ferenczi e Willcox (1929); Mitchell (1992) Apud Balderas, J. U. e Greenwood 2010) 

 

Como é visível nas tabelas apresentadas, entre 1870 e 1879 e entre 1900 e 1910 a 

emigração europeia oriunda da Alemanha e do Reino Unido foi particularmente alta para os 

EUA, enquanto para o período de 1890-1899 foi relativamente baixa. As taxas de emigração 

de Portugal para o Brasil foram constantemente altas e, em termos relativos, várias vezes 

superiores às da Espanha para a Argentina (4 219,2 para os anos de 1890-99). A emigração 

de Espanha para a Argentina foi especialmente alta nos anos de 1900-1910 (3 135). As taxas 

de emigração de Itália para os países da América Latina também foram particularmente altas 

durante os anos das décadas de 1880 e de 1890, e particularmente altas para os EUA durante 

a primeira década do século XX (5 835,9). 

A mais importante diferença entre a emigração para os Estados da América Latina e 

para os EUA foi a de que tanto o Brasil como a Argentina providenciavam subsídios aos 

emigrantes, enquanto os EUA nunca o fizeram. Para além disso, por regra, os EUA barravam 

a entrada aos emigrantes sempre que as suas autoridades oficiais tinham conhecimento que 

as suas passagens tinham sido pagas por interesses empresariais, ao contrário do que 

acontecia com a Argentina e o Brasil.  
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Aliás, uma das razões fundamentais para que nos finais do séc. XIX a Argentina 

fosse o segundo país de destino das migrações em número de imigrantes aceites foi, 

precisamente, os incentivos que o Estado argentino oferecia aos emigrantes. Esta política de 

apoio e incentivos aos imigrantes foi bem captada pelos organismos oficiais norte-

americanos. Deste modo, ela pode ser bem retratada, nomeadamente através da consulta da 

correspondência diplomática e consular norte-americana. 

Com efeito, em 1889, o ministro Hanna, no seu Relatório Consular dos EUA, sublinha:  

“All this immigration is assisted by the (Argentinean) Government by the passage 

of the immigrants (...) In addition to the vast sums paid out by the Government in 

encouragement of immigration, there is another great outlay. The Government lands 

the immigrant, keeps him and his family some days at the immigrants’ hotel, pays 

his passage in river steamers and on railroad trains to reach the colonies or join the 

farms or estancias where employment has been secured for him.”69  

 
Relativamente ao caso do Brasil, importa recordar que durante a segunda metade do 

século XIX as plantações de café foram um dos principais setores da economia brasileira. 

Por outro lado, o comércio esclavagista atlântico tornou-se ilegal a partir de 1850, tendo sido 

abolido em 1888. Uma vez que as plantações de café requeriam uma intensiva força de 

trabalho manual para plantar e cuidar do café, o fim do tráfico esclavagista teve um 

importante impacto no negócio do café. 

 Deste modo, a partir daqui foi necessário encontrar novas quantidades de mão-de-

obra barata que pudessem substituir a mão-de-obra escrava. Isto significou que, a partir de 

1880, o Brasil passou a incentivar a emigração, designadamente através da instituição de um 

novo regime laboral do imigrante, conhecido como o sistema do colono, que foi uma das 

caraterísticas principais da política da atração migratória do Brasil. 

Com este novo regime, o Brasil passou a subsidiar as viagens dos emigrantes, quer ao 

nível federal, quer ao nível estadual, em especial no Estado de S. Paulo, onde se localizavam 

os maiores e mais importantes interesses económicos ligados à indústria do café (Klein, 1995). 

Mais uma vez, recorrendo à documentação oficial norte-americana da época é 

possível constatar a política brasileira de apoio à imigração. Por exemplo, no relatório 

Consular anual norte-americano de 1887, o cônsul dos EUA, Letcher, reportava algumas das 

ajudas do governo brasileiro aos emigrantes da seguinte forma: 

                                                           
69 USA. Consular Report, 1890, p. 327, apud Balderas e Greenwood, 2010. 
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“As an incentive to immigration, the Brazilian Government holds out or offers to 

emigrants the following inducements: 1) Payment in full of their passage from Europe 

to Brazil to all those proceeding to agricultural settlements as laborers. 2) Reduced 

rates of passage to all those who may wish to settle on their own account on lands 

belonging to the state. 3) The construction of roads, schools, and churches, as well as 

any other aid or assistance that may be judged necessary for the prosperity and 

development of colonial settlements. In addition to the forgoing, the Government 

furnishes emigrants board and lodging for eight days, and free transportation from the 

port of their disembarkation to the locality to which they are going”.70  

 

Até 1870, a maioria esmagadora dos emigrantes para o Brasil eram originários de 

Portugal. Todavia, a partir de 1870, devido as novas políticas de imigração implementadas 

pelo governo brasileiro, muitos emigrantes europeus, para além dos portugueses, foram 

atraídos para viajarem para o Brasil. Estes emigrantes europeus eram, sobretudo, oriundos da 

Itália, Espanha e Alemanha. Contudo, convém sublinhar que muitos dos emigrantes europeus 

que neste período chegaram ao Brasil não permaneceram no seu território. Alguns emigraram 

para outros Estados da América Latina e outros retornaram à Europa. Por exemplo, no período 

de 1870-1910, a taxa registada de retorno e saída de emigrantes face ao fluxo migratório da 

Argentina foi de 53,5% para a França, 44,0% para a Alemanha, 55,4% para a Itália, 39,9% 

para a Espanha, 57,4% para o Reino Unido e 64,2% para Portugal (Ferenzi e Willcox, 1929). 

Seja como for, devido ao fim da escravatura e a sua consequência direta de quebra de 

mão-de-obra intensiva para as plantações do café, entre 1888 e 1900, os empresários 

brasileiros das plantações do café passam a subsidiar as famílias europeias, com a condição de 

estas permanecerem no Brasil. Contudo, a partir dos finais de 1890, o negócio do café começou 

a declinar, o que resultou numa deterioração das condições de trabalho, que já não eram as 

melhores. Isto originou, por exemplo, várias crises e conflitos laborais com os imigrantes 

trabalhadores italianos no Brasil no virar do século.  

Devido a estes problemas sociais e laborais, o governo italiano promulgou uma lei em 

1902, o decreto-lei Pirinetti, que passou a limitar a emigração para o Brasil (Gould, 1979). 

Esta lei do governo italiano teve efeitos diretos no fluxo migratório de italianos para o Brasil 

e resultou na diminuição drástica de emigração italiana para aquele destino. Entre 1901 e 1903, 

a emigração italiana passou, respetivamente, de 59 869 emigrantes para apenas 12 970. Por 

outro lado, é possível que exista uma relação entre a diminuição do fluxo migratório italiano 

para o Brasil e o aumento do fluxo migratório italiano para a Argentina e para os EUA.  

                                                           
70 USA. Consular Report, 1890, p. 73, apud Balderas e Greenwood, 2010. 
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Quanto ao fluxo migratório português para o Brasil, ele manteve-se estavelmente alto 

relativamente aos restantes fluxos migratórios da Europa do Sul e do Norte, o que vem 

comprovar a importância relativa dos laços e contextos culturais e identitários entre o Brasil e 

Portugal na especial consolidação do fluxo migratório português para o Brasil. Como se pode 

ver na tabela e gráfico seguintes, o Brasil foi um importante destino da emigração europeia e 

internacional neste período, com destaque para a emigração portuguesa. 

 

 

Gráfico n.º 6 – Entrada de emigrantes no Brasil, por nacionalidade (1884-1913)  

 

Tabela n.º 13 

Entrada de emigrantes no Brasil, por nacionalidade (1884-1913) 

Nacionalidade 1884 -1894 1894 -1903 1904-1913 

Alemães 22 778 6 698 33 859 

Espanhóis 113 116 102 142 224 672 

Italianos 510 533 537 784 196 521 

Japoneses - - 118 68 

Portugueses 170 621 155 542 384 672 

Sírios e Turcos 96 7 124 45 803 

Outros 66 524 42 820 109 222 

Total 883 668 852 110 1 006 617 

(Fonte:https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/imigracao-por-nacionalidade-1884-1913) 

 

Como já salientado, muitos emigrantes europeus, depois de um estágio mais ou menos 

longo no Brasil, irão fixar-se na Argentina. Nos primeiros tempos da emigração, contudo, a 

entrada de grandes contingentes novos compensava sempre largamente, no conjunto, as saídas. 
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Em 1900, porém, verifica-se pela primeira vez um deficit de entrada de emigrantes71, mas os 

fluxos migratórios para o Brasil irão continuar até à Primeira Guerra Mundial. 

Do final do século XIX ao início do século XX, o Brasil recebeu uma emigração 

bastante expressiva, não se comparando, porém, a países como Estados Unidos, por 

exemplo, que recebeu cerca de 40 milhões de estrangeiros. 

Para finalizar este capítulo, pensamos que seria interessante apresentar uma síntese 

dos principais dados demográficos da emigração transatlântica europeia e internacional para 

o Brasil ao longo de um arco cronológico amplo de um século. 

 
Tabela n.º 14 

Imigração para o Brasil, por nacionalidades (1872-1972) 

Período Portugal Itália Espanha Alemanha Japão Outros. Total 

1872-1879 55 027 45 467 3 392 14 325 - 58 126 176 337 

1880-1889 104 690 277 124 30 066 18 901 - 17 841 448 622 

1890-1899 219 353 690 365 164 293 17 084 - 107 232 1 198 327 

1900-1909 195 586 221 394 113 232 13 848 861 77 486 622 407 

1910-1919 318 481 138 168 181 651 25 902 27 432 123 819 815 453 

1920-1929 301 915 106 835 81 931 75 801 58 284 221 881 846 647 

1930-1939 102 743 22 170 12 746 27 497 99 222 68 390 332 768 

1940-1949 45 604 15 819 4 702 6 807 2 828 38 325 114 085 

1950-1959 241 579 91 931 94 693 16 643 33 593 104 629 583 587 

1960-1969 74 129 12 414 28 397 5 659 25 092 51 896 197 587 

1970-1972 3 073 804 949 1 050 695 9 017 15 558 

Total 1 662 180 1 622 491 716 052 223 517 248 007 878 642 5 350 889 

Fonte: LEVY, 1974. 

 

  

                                                           
71 Neste ano, o governo federal enfrentou uma grave crise espalhada por todo o país, com elevada inflação e 

uma superprodução de café. 
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PARTE III. A EMIGRAÇÃO DO DISTRITO DE BRAGANÇA PARA O BRASIL 

 

1. O distrito de Bragança: de meados do século XIX à implantação da República 

(1850-1911) 

 

Façamos uma breve caracterização do Distrito de Bragança entre 1850 e 1911 aos 

mais diversos níveis, para uma melhor compreensão e contextualização do fenómeno 

emigratório que constitui o objeto desta III parte da nossa tese. 

 

1.1. Breve caracterização geográfica e administrativa 

Com relevo fortemente acidentado e montanhoso, distante do litoral e dos grandes 

centros de decisão, o distrito de Bragança era, em meados do século XIX, uma região virada 

para si, “vivendo vida rude e selvagem” (Consulta da Junta Geral do Distrito de Bragança, 

1866: 4), levando as suas populações a criar mecanismos de autorregulação. Esta interioridade, 

agravada pela ausência de acessibilidades, converteu-a numa região isolada e quase esquecida 

dos poderes políticos.  

Nas palavras oficiais da época, o Distrito de Bragança era olhado com “desigualdade 

em relação aos outros distritos, mais ou menos contemplados no progresso e melhoramento” 

(Consulta da Junta…, 1866: 4).  

Foi sempre um distrito eminentemente rural, possuindo apenas uma cidade – 

Bragança – simultaneamente capital do distrito, praticando uma agricultura não só “pobre, 

como definhada, chega ao estado de aviltamento, porque os produtos quando abundam, 

morrem arreigados ao solo, não têm procura nem podem concorrer em qualquer mercado” 

(Consulta da Junta…, 1866: 4), como se refere em 1866. 

A indústria era praticamente inexistente, tendo apenas conhecido uma indústria 

próspera – a das sedas – mas que a partir de meados do século XIX já se encontrava em 

decadência. Deste estado nos dá testemunha o relatório de 1856, onde se lê: “A indústria 

fabril pode dizer-se actualmente nula, e se em outro tempo adquiriu alguma celebridade pelas 

suas fábricas de seda, perdeu-a actualmente” (Relatório do Governo Civil do Distrito 

Administrativo de Bragança, 1858: 4).  

O distrito de Bragança pertence à província tradicional de Trás-os-Montes e Alto 

Douro e tem como limites a Espanha a norte e a este (Região Autónoma da Galiza e Região 
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de Castela-Leão, respetivamente), a sul os distritos da Guarda e Viseu, e a oeste o distrito de 

Vila Real. O rio Douro funciona como fronteira natural a leste e a sul.  

Situado na região do Nordeste de Portugal, a sua paisagem apresenta-se grandiosa: 

montanhas imponentes e vales profundos. Nos pontos altos, como acontece na serra de 

Nogueira e Bornes, o aspeto geral é o de um soberbo planalto cortado por vales profundos, 

de onde emergem cristas altaneiras, nuas e pedregosas e por onde as águas, durante o 

inverno, correm rápidas por impressionantes abismos. 

Encontram-se aí duas regiões distintas: mais a norte, as regiões de maior altitude 

constituem a Terra Fria Transmontana, com paisagem dominada pelos altos declives do 

planalto transmontano; a sul, fica a Terra Quente Transmontana, de clima mais suave, 

marcada pelo vale do rio Douro e vales dos seus afluentes. O distrito de Bragança cobre uma 

superfície total de 6 608 Km2, sendo o quinto maior distrito português. É constituído por 

doze concelhos: Alfândega da Fé, Bragança (sede do distrito), Carrazeda de Ansiães, Freixo 

de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, 

Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais. 

Localiza-se para lá do Marão e é habitado desde tempos imemoriais, com vestígios 

que remontam à pré-história. Formando-se por aglomeração o casario das aldeias e vilas, 

ilustra um quadro onde as habitações parecem amontoar-se, a fim de se abrigarem contra as 

agressividades das condições naturais. 

De clima rigoroso, com características continentais, onde os invernos são frios e os 

verões escaldantes e secos, chega a atingir, durante o pico do verão, em Julho, temperaturas 

máximas que andam perto de 60.º C ao sol e mais de 40.º C à sombra; e temperaturas 

negativas durante o inverno que podem chagar aos 10 graus negativos.  

Em geral, é uma região de solo xistoso, relativamente escassa de águas, árida, e 

abrigada de todos os ventos pelas altas montanhas que por completo a cercam. A parte norte 

do distrito apresenta pequenas manchas graníticas que acompanham o Douro internacional. 

Existem no distrito de Bragança duas importantes falhas tectónicas: uma no 

alinhamento das serras de Montesinho, Nogueira e Bornes, e outra na Foz do rio Sabor, que 

permitem abundância de águas termais e medicinais. 

Relativamente à hidrografia, toda o distrito está dentro da bacia hidrográfica do 

Douro, constituindo este, com os rios Tua, Sabor e Rabaçal, um importante recurso para a 

economia da região. Como vegetação dominante, sobressaem matas de castanheiros, 

carvalhos e sobreiros.  
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Nos vales férteis, como a Poça, no concelho de Carrazeda de Ansiães e a Vilariça, 

vale de fratura, nos concelhos de Torre de Moncorvo, Vila Flor e Alfandega da Fé, cultivam-

se produtos hortícolas e outros, como o milho, trigo, centeio, vinho, azeite, amêndoa, feijão 

e outrora o cânhamo. O cultivo da vinha, da oliveira e o dos cereais, estes em vias de 

desaparecimento, constituem a base da produção agrícola. A par da agricultura, criava-se, 

até há poucos anos, abundante gado em vários concelhos: bovino, cavalar, asinino, suíno, 

caprino e ovino.  

Quanto aos recursos minerais, apesar de o distrito apresentar potencialidades, no 

período em estudo encontram-se por explorar. Todavia, a província de Trás-os-Montes 

sempre possuiu importantes jazidas minerais. O concelho de Bragança, por exemplo, conta 

com 42 minas. Algumas destas, como as de ouro, estanho, exploradas desde a antiguidade 

romana, estão inativas, o mesmo acontecendo ao crómio, ao chumbo, arsénio, ferro, zinco, 

estanho e volfrâmio. O concelho de Torre de Moncorvo conta com 39 minas. Cabe, contudo, 

ao ferro, pela sua abundância, um lugar cimeiro. Este minério encontra-se na serra do 

Reboredo, mas também está por explorar.  

De um ponto de vista administrativo, a divisão concelhia do distrito de Bragança 

sofreu alterações ao longo dos tempos, extinguindo-se uns concelhos e criando-se outros. 

Porém, a partir de 1855, o seu número vai estabilizar, apesar de algumas tentativas de 

modificação/anexação de uns para outros, como aconteceu em 1867, 1895 e 1898. À 

permanência dos concelhos não correspondeu sempre a permanência das freguesias. As 

sucessivas reformas administrativas foram alterando o seu número, ora criando novas, ora 

integrando uma em outras. Em 1864 eram 312 freguesias, enquanto atualmente é constituído 

por 236 freguesias. Contudo, as fronteiras do distrito mantiveram-se praticamente 

inalteráveis ao longo da sua existência72. 

  

 

1.2 O distrito de Bragança no século XIX: aspetos demográficos, económicos, sociais e 

políticos 

  

Neste capítulo vamos proceder à caracterização do Distrito de Bragança através dos 

relatórios oficiais oitocentistas e à evolução da sua emigração no contexto demográfico. 

 

                                                           
72 Sobre a divisão administrativa do distrito de Bragança no decorrer dos tempos, cf. SOUSA e ROCHA, 2011. 
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1.2.1. Bragança à luz dos relatórios oficiais do século XIX 

 

O distrito de Bragança viveu os problemas de desorganização e insegurança, sobretudo 

a devastação dos campos e a fome, em resultado dos acontecimentos políticos e militares que 

aí ocorrem até à implantação do liberalismo. Após este período, apesar da pacificação do país, 

o distrito não acompanha o processo de desenvolvimento que, lenta e gradualmente, se vai 

observando em algumas regiões do litoral, em especial nas grandes cidades.  

No último quartel do século XIX, o distrito de Bragança apresenta ainda como 

principal atividade a agricultura, que, como veremos, atravessa um período difícil.  

Para além do crónico subdesenvolvimento estrutural do distrito, existem razões 

conjunturais que se agravam neste período. Por exemplo, a devastação de inúmeros vinhedos 

provocados pela filoxera, praga que se iniciou no terceiro quartel do século XIX e que se iria 

manter por alguns anos, acarretou avultados prejuízos aos agricultores que se viam sem 

rendimentos. O preço dos géneros agrícolas, nomeadamente do azeite, subiu e a falta de 

cereais era suprida com a sua importação de Espanha. 

Os senhorios viviam com grandes dificuldades, não podendo recorrer a empréstimos 

devido à inexistência de bancos e instituições de crédito. E como os estabelecimentos de 

beneficência se encontravam descapitalizadas, quando concediam empréstimos faziam-no sob 

hipoteca e com juros elevados. O recurso aos agiotas ou particulares tornava-se insustentável. 

Com uma área de cultivo limitada, entre 0,5 e 2,5 hectares, em média, os proprietários e 

agricultores não podiam manter os assalariados pela fraca produtividade das terras e muito 

menos pagar-lhes salários justos, por isso, muitos deixavam as terras ao abandono.  

O distrito debatia-se ainda, em alguns concelhos, com falta de mão-de-obra agrícola – 

Bragança, Freixo de Espada à Cinta e Carrazeda de Anciães –, que era suprida, pela importação 

de trabalhadores espanhóis.  

Mas também a emigração começava a ter impacto na escassez de trabalhadores 

agrícolas. Esta situação era já registada em Carrazeda de Anciães, onde as gerações mais 

novas fugiam das aldeias e procuravam os grandes centros, onde se entregavam a outras 

profissões que não a agricultura, bem como à aprendizagem de diferentes ofícios. Deste 

modo, era usual, sobretudo em novembro, o recurso à mão-de-obra da Galiza.  

Confinado a mercados limitados, sem vias de comunicação adequadas, privado de 

escolas, com escassez de capitais e de instrução agrícola, o distrito de Bragança via a pobreza 

alastrar e a mendicidade a aumentar neste período. 
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Devido à sua interioridade, acrescida de um relevo fortemente acidentado – o que 

contribuiu ainda mais para o seu distanciamento do centro das decisões políticas –, o distrito 

de Bragança era uma região quase esquecida, e as suas populações votadas a um total 

isolamento, como insistentemente é repetido nos sucessivos relatórios da Junta Geral do 

Distrito de Bragança. Estes relatórios, e os do Governo Civil de Bragança, disponíveis a 

partir de 1843, dão-nos a conhecer o deplorável estado em que se encontra o Nordeste 

Trasmontano no século XIX. 

Longe do litoral, apresenta-se num total estado de abandono, atrasado, sem vias de 

comunicação, sem escolas, sem assistência. As “comunicações no interior são difíceis, 

encontrando-se as estradas num estado lastimável, dificultando o acesso à estrada que liga 

Bragança à foz do Sabor” (Relatório da Junta Geral do Distrito de Bragança, 1850).73 As 

dificuldades de circulação e as qualidades das vias de comunicação são de tal maneira 

insuficientes que a dada altura se afirma que “se o viajante estrangeiro nos avaliar por elas, 

considerar-nos-ia como um povo bárbaro” (Relatório da Junta Geral…, 1850). 

Na verdade, em 1850, o relatório dá-nos um fresco da realidade difícil, de 

subdesenvolvimento e abandono, a que está votado o distrito de Bragança. A mesma situação 

se nos depara em 1853, onde se regista que “o distrito de Bragança precisa de tudo, porque 

n’elle tudo que são melhoramentos estão por fazer, pois que este districto tem estado como 

abandonado a si mesmo” (Sessão da Junta Geral do Distrito de Bragança, 9.4.1853: 3).  

Decorridos os primeiros trabalhos de viação, inaugurados em 1854, para a construção 

da estrada que liga Bragança a Mirandela e a Vila Real, constata-se que se encontra ainda 

por concluir em 1866. Daí que a Junta Geral manifeste uma vez mais a sua indignação: 

“o Distrito de Bragança mais tem parecido filho órfão e enjeitado, do que um membro 

da grande família deste país pelo que respeita a viação pública…e porque satisfaz todos 

os encargos do Estado ( ...) , a Junta pede ao governo de Sua Majestade que satisfaça 

à ansiedade deste distrito, já cansado de desalento, a fim de que possa tirar proveito 

dos benefícios com que a natureza fora pródiga para com ele dando-lhe a uberdade do 

solo e a especialidade de ricos produtos...” (Relatório da Junta Geral…, 1866).  

 

Sobre o estado da agricultura, o Relatório Geral afirma que “a lavoura no distrito de 

Bragança não está só pobre e definhada, chegou a um estado de aviltamento” (Relatório da 

Junta Geral…, 1866). Este estado calamitoso da agricultura no distrito é também reflexo do 

seu isolamento. Assim, é afirmado que “devido ao isolamento do resto do país, os produtos 

                                                           
73 A Foz do Sabor é, na época, um importante porto fluvial de saída e entrada de mercadorias que circulavam 

pelo rio Douro. 



123 

(…) morrem arreigados ao solo, não têm procura nem podem concorrer com qualquer 

mercado” (Relatório da Junta Geral…, 1866). 

No que respeita à dimensão da propriedade o relatório sublinha que “a propriedade 

acha-se tão dividida que nem há ricos opulentos nem há extrema pobreza, como são 

frequentes na província do Minho” (Relatório da Junta Geral…, 1866). 

A Junta lamenta “que a falta de capitais obrigue o pobre lavrador a hipotecar o suor 

do seu rosto ao usurário que como verdugo lhe dita a lei.” Por isso, propõe que se criem e 

difundam instituições de crédito agrícola e predial pela “justiça devida à agricultura, e ser de 

maior importância para o Estado” (Relatório da Junta Geral…, 1866). 

Ao longo dos relatórios perpassam várias causas que explicam o atraso da atividade 

mais importante de todas no distrito de Bragança: a agricultura. Da leitura do relatório 

sobressaem alguns pontos críticos principais, a saber: 

 falta de conhecimentos agrícolas;  

 dificuldade na obtenção e uso de instrumentos mais aperfeiçoados; 

 desconfiança de um bom resultado face a qualquer tentativa de novas experiências; 

 um costume inveterado de rotina; 

 falta de regulamentos rurais; 

 má execução das posturas municipais 

 espírito destruidor e antipatia a qualquer inovação. 

Por exemplo, refere-se que o distrito produz azeite, legumes, carne de porco e outros 

géneros em quantidade suficiente para o consumo interno, no entanto, apresenta deficit na 

colheita de batatas e grão de centeio, este último suprido pelos celeiros de Espanha. Na 

pecuária, o destaque vai para o gado lanígero, asinino, caprino, suíno, vacum e cavalar e ainda 

para a apicultura, com vista à produção de mel e cera (Relatório da Junta Geral…, 1866). 

Outros bens advêm do contrabando com a vizinha Espanha, o que tem um impacto 

importante, por se tratar, de facto, de uma atividade realizada em larga escala, quer através do 

rio Douro, quer através da raia seca. Nesta atividade, transacionavam-se, para além dos cereais, 

também gado vacum, vinho, aguardente, tecidos de lã e seda e carneiras, produtos básicos que 

colmatavam a subsistência básica das populações do distrito de Bragança. 

Relativamente às indústrias, estas eram praticamente inexistentes e, essencialmente, 

subsidiárias da agropecuária, sobretudo da indústria de curtumes. Em 1857, tem ainda um 

grande peso relativo a plantação de amoreiras com vista à criação do bicho da seda para a 
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obtenção da seda e da sua respetiva industrialização74. Na verdade, nesta época, a indústria das 

sedas era a que mais população empregava, embora, face aos novos desafios da modernidade, 

muitas deixassem de laborar75.  

Como referido anteriormente, neste período a atividade mineira não existia, 

encontrando-se as minas por explorar, apesar da grande riqueza do subsolo. 

No que concerne ao comércio, a importação e exportação era feita através das vias 

fluviais: a foz do Sabor, no concelho de Torre de Moncorvo; a foz do Tua no concelho de 

Carrazeda de Ansiães; e o cais do Saltinho, no concelho de Freixo de Espada à Cinta. 

No que concerne à educação, o desânimo demonstrado com a educação básica, 

nomeadamente o ensino das primeiras letras, é constante. O sistema de ensino, além de se 

encontrar num estado altamente deficitário, com falta de escolas, longe de cobrir os 

concelhos do distrito, é (…) “ministrado por mestres incompetentes, pouco hábeis para 

desempenhar os seus deveres e, outros desleixados” (Relatório da Junta Geral, 1843),  

Com efeito, em 1850, no distrito de Bragança existem “apenas 57 cadeiras de 

instrução primária e sendo o número de fogos dele de 33 034, vem tocar uma cadeira a cada 

579 fogos; mas sendo no geral as povoações deste distrito termo médio de 80 fogos, segue-

se que para sete povoações há uma Escola Primária!” (Consulta da Junta Geral, 1850).  

Destas escolas, apenas duas se destinam às meninas. O ensino secundário, com a 

designação de Liceu Nacional de Bragança76, apresenta-se em 1858, 

“num estado de completa desorganização; e (…) os alunos que o frequentam, do que 

menos curam é de estudar… quando os próprios mestres, esquecidos dos seus 

deveres são os primeiros a fazerem dos estudantes instrumentos para satisfazerem 

seus ódios e rivalidades políticas, e mesmo os seus interesses particulares… e quando 

consentem que andem em alvorotos contra a autoridade pública…as consequências 

são de relaxação nos estudos e a perca de respeito pelos mestres” (Relatório da Junta 

Geral…, 1858). 

 

Com o decorrer do tempo, em 1866, o Liceu Nacional de Bragança é frequentado por 

setenta e nove alunos, maioritariamente eclesiásticos. Fora do liceu “há 5 cadeiras de 

gramática portuguesa, latina e latinidade, estabelecidas em Carrazeda de Anciães, Miranda, 

Mirandela, Mogadouro e Moncorvo” (Relatório do Governo Civil…, 1866). 

                                                           
74 Veja-se SOUSA, 2006.  
75 Como foi o caso da fábrica de Chacim, no concelho de Macedo de Cavaleiros. 
76 A criação do Liceu Nacional de Bragança dá-se no ano de 1836, pelo decreto de 17 de novembro. 
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Os problemas e preocupações relacionados com a assistência à pobreza são 

constantes em todos os relatórios. Em 1866, são referidos problemas ligados à mendicidade 

– uns por não poderem trabalhar, outros, embora podendo, não querem, e outros ainda que, 

querendo trabalhar, não têm em quê, mendigando “1125 dos indivíduos que constituem a 

massa da nossa população” (Relatório do Governo Civil…, 1866). 

Constituem igualmente motivo de apreensão as mães solteiras e os expostos, 

encontrando-se as instituições desprovidas de meios, sem instalações condignas e mal 

geridas. No caso dos expostos, sem pagamento às amas que os tratam. Estas, e os poucos 

escrúpulos das rodeiras, quase deixam as crianças morrer à fome, e cerca de 25% dos que 

entram na Roda, acabam por morrer.  

Nesta época, no distrito de Bragança existia “1 exposto para 87 habitantes, 1 exposição 

para 8 nascimentos e 1 óbito para 4 expostos” (Relatório do Governo Civil…, 1866). Para 

acudir aos desvalidos da fortuna, além das casas da roda, havia no distrito cerca de 80 

confrarias e oito misericórdias.  

Quanto à saúde pública, os relatórios também referem a profunda imundice das ruas 

e pessoas, o que ocasiona doenças e uma enorme mortalidade. Assim, pode ler-se:  

“Nas povoações rurais… as ruas, os currais e os pátios são estrumeiras, alternadas com 

charcos de líquido em putrefação; em muitas casas, nunca varridas nem lavadas, vivem 

conjuntamente, e por pouco não são comensais, o homem o boi, o jumento, a galinha, 

o cão e o porco. O vento, as chuvas, os frios e os grandes calores são, por vezes mais 

insuportáveis dentro d’estas habitações humanas, do que nos antros onde se acolhem 

os animais bravios… O aldeão não veste roupa limpa senão de longe a longe; ele 

mesmo não lava mãos e rosto mais do que uma vez em cada ano por ocasião da festa 

paroquial; o corpo nunca foi lavado a não ser pela chuva embebida nos imundos 

andrajos, ou pelo nauseabundo suor, criando-se sobre a pele uma espécie de cortiça 

áspera e nojenta. Na pureza dos alimentos e sua escolha não põem o menor cuidado: 

carnes deterioradas, vinho decomposto, frutas verdes ou repassadas de sol, tudo lhes é 

bom” (Relatório do Governo Civil…, 1866). 

 

Por exemplo, é referida a existência de problemas relativos às condições de segurança 

e higiene no trabalho da indústria de curtumes. Nas freguesias de Carção e Argozelo, no 

concelho de Vimioso, indica-se que os seus habitantes vivem daquela indústria sem observar 

os cuidados de higiene no tratamento das peles. Pode ler-se:  

“(…) por toda a parte se veem estendidos os couros das rezes, ainda ensanguentados e 

cobertos de moscas; e quando já secos são recolhidos e empilhados seja onde for, sem 
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exclusão mesmo dos aposentos de dormir (…) apesar de tudo são tão puros os ares 

deste distrito, tão adequadas as suas condições à conservação da saúde que vencem os 

esforços do homem e o deixam viver larga vida recorrendo de raro aos auxílios 

médicos, com exceção do ano de 1865 (…) em que houve febres endémicas como a 

cólera em Freixo de Espada à Cinta e a febre tifoide (… ) nas povoações de Lagoaça, 

Salselas e França” (Relatório do Governo Civil…, 1866). 

 

No respeitante à emigração, o Relatório do Governo Civil de Bragança de 1866 

refere, sobretudo, uma “grande deslocação de espanhóis para Portugal, em virtude das 

dissensões políticas do seu reino, deslocando-se conjurados e gente pobre” (Relatório do 

Governo Civil…, 1866). 

Em suma, de meados do século XIX ao início do 3.º quartel desse mesmo século, os 

relatórios das Juntas Distritais e do Governo Civil expõem o estado precário em que se 

encontra o distrito e solicitam medidas urgentes para minorar as graves carências que afetam 

o distrito de Bragança. 

Estas carências têm, essencialmente, por base as dificuldades das comunicações, a 

distância dos centros consumidores – o que leva a um maior atraso da agricultura –, a falta 

de indústria e de instrução pública. Tudo isto fazia com que as autoridades locais insistissem 

na “desigualdade com que tem sido olhado em relação aos outros distritos, mais ou menos 

contemplados no progresso e melhoramentos” (Relatório do Governo Civil…, 1866). 

O quadro estatístico sobre as escolas de instrução primária e população do distrito, 

apresentado pelo Conselheiro Henrique Lima, mostra o estado de carência em que se 

encontrava o ensino primário no ano letivo de 1871-1872. Muitos concelhos estão com 

poucos professores e reduzida frequência escolar. Os concelhos de Bragança, Mirandela e 

Vimioso são os que possuem maior frequência escolar. Globalmente, no distrito, há mais 

rapazes a frequentar (80%), que meninas (20%). 

Com o decorrer do tempo, o distrito continua entregue a si próprio. As alterações e 

modernização do país levadas a cabo durante o fontismo tardam a chegar. O processo de 

industrialização que começa a verificar-se nos centros urbanos do litoral, mormente no Porto 

e Lisboa, está muito longe de chegar ao interior do país.  

A ausência de alternativas e as dificuldades por que passa o distrito são descritas pelo 

governador civil, António Teixeira de Sousa, no seu relatório de 189577. Aqui, chama a atenção 

para a crise agrícola e êxodo rural, sobretudo a emigração para o Brasil, que toma dimensões 

                                                           
77 António Teixeira de Sousa foi governador civil de Bragança entre 13 de dezembro de 1894 e 23 de janeiro 

de 1896. 
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preocupantes. Refere que no distrito, a cultura da vinha, que se sucedeu à indústria sericícola, 

“se encontra morta e com poucas esperanças de renascimento” e que o agricultor não consegue 

satisfazer as exigências do fisco, e as culturas acessórias, como os cereais, são insuficientes 

para satisfazer as necessidades das populações” (Relatório do Governo Civil…, 1895). 

 
Tabela n.º 15 

Mapa estatístico das escolas de instrução primária e população do distrito de Bragança no ano letivo de 1871-1872 
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Alfândega da Fé 21 2 216 3 659 3 857 7 516 4 1 1 - 6 142 24 166 3,391 

Bragança 50 6 105 13 997 12 828 26 825 16 2 7 - 25 673 84 757 4,390 

Carrazeda de Anciães 20 2 965 5 231 5 702 10 933 8 1 - - 9 232 25 257 3,687 

Freixo de Espada à 

Cinta 
6 1 791 3 125 3 349 6 474 3 2 - - 5 139 138 277 3,614 

Macedo de Cavaleiros 39 4 332 8 183 8 350 16 533 14 2 2 - 18 205 63 268 3,816 

Miranda do Douro 15 2 195 4 244 4 450 8 694 6 2 - - 8 86 35 121 3,960 

Mirandela 38 4 641 7 986 8 371 16 357 15 1 1 - 17 391 36 427 3,524 

Mogadouro 34 3 567 6 756 6 995 13 751 11 1 1 - 13 279 27 306 3,855 

Moncorvo 20 3 576 5 953 6 314 12 267 10 1 - - 11 296 33 329 3,430 

Vila Flor 19 2 329 4 163 4 214 8 377 8 1 1 - 10 183 21 204 3,596 

Vimioso 14 2 447 4 541 4 683 9 224 7 1 - 1 9 261 77 338 3,769 

Vinhais 37 4 387 8 399 8 408 16 807 8 1 - 1 10 196 58 254 3,831 

 Total 313 40 551 76 217 77 521 153 738 110 16 13 2 141 3 083 621 3 704 3,815 

Fonte: Governo Civil de Bragança, 2 de dezembro de 1872. 

 

Apesar de tudo, o governo, consciente dos desequilíbrios regionais, ensaia tentativas 

para conseguir obter um conhecimento mais detalhado do estádio de desenvolvimento 

económico e social de Portugal, através da realização de inquéritos, como teremos 

oportunidade de ver no capítulo terceiro.  

 

 

 

1.2.2. A população do distrito de Bragança 

 

Neste capítulo, desenvolvemos uma breve contextualização sobre a demografia no 

distrito de Bragança, no que concerne à população censitária de cada concelho, que foi sempre 

crescendo ao longo dos tempos, apresentando, no entanto, algumas variações. Os concelhos 

mais populosos são Bragança, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Vinhais. Os concelhos que 

perdem gente, especialmente do penúltimo para o último censo, são Mogadouro e Carrazeda.  
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Tabela n.º 16 

População do Distrito de Bragança (1864-1911) 

Concelhos 1864 1878 1890 1900 1911 

Alfândega da Fé 9 173 9 408 8 704 8 916 9 316 

Bragança 26 215 27 725 30 535 30 788 31 307 

Carrazeda de Ansiães 11 382 11 882 13 053 13 864 13 654 

Freixo de Espada à Cinta 6 032 6 501 6 551 68 53 6 934 

Macedo de Cavaleiros 17 563 18 566 18 648 19 284 20 991 

Miranda do Douro 9 110 9 788 10 053 10 638 11 210 

Mirandela 17 995 20 031 19 818 20 855 22 109 

Mogadouro 14 774 16 042 16 300 17 553 17 063 

Torre de Moncorvo 13 401 14 603 14 410 15 669 16 512 

Vila Flor 8 522 9 902 10 945 9 866 10 352 

Vimioso 9 707 10 445 10 706 10 948 11 882 

Vinhais 20 174 20 724 19 955 19 928 20 694 

Total 164 048 175 617 179 678 185 162 192 024 

Fonte – Recenseamento da População para os anos referidos 

 

Como teremos oportunidade de ver, apesar da forte emigração vivida no distrito, a 

população foi sempre crescendo.  

 

 

Gráfico n.º 7 – Evolução da população do distrito de Bragança (1864-1911) 

Fonte – Recenseamento da População para os anos referidos 

 

 

Gráfico n.º 8 – Evolução da população do distrito de Bragança, por concelhos (1864-1911) 

Fonte – Recenseamento da População para os anos referidos 
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2. A Emigração no Discurso da Imprensa regional  

 

As dificuldades sentidas pelas populações e a procura de alternativas para satisfação 

das suas necessidades mais primárias estão patentes nos múltiplos sentimentos expressos nos 

artigos publicados na imprensa periódica da época. Deste modo, é possível percebermos as 

expectativas da população do Nordeste Transmontano através da análise da imprensa regional. 

Os jornais tornam-se, em finais do século XIX, um importante veículo de informação, 

encontrando-se disseminados por todo o país. No século XIX, os líderes políticos, a igreja e 

os empresários tomam consciência do grande poder que os jornais podem ter no sentido de 

influenciarem a população, passando a utilizá-los como veículos de divulgação das suas 

ideias, tentando, de algum modo, influenciar a de opinião pública. 

Os artigos publicados descrevem e noticiam factos ou acontecimentos que existiram 

num dado momento, mostram a realidade ou pelo menos “uma” realidade, a sua perspetiva 

da realidade, constituindo, por esse motivo, para os investigadores, documentos históricos, 

fontes para a edificação histórica. 

Ligados sobretudo a determinados grupos sociais e político – o frontispício fazia jus 

à sua ligação partidária ou à sua independência –, erguem quase sempre como lema os 

interesses das populações que servem. 

A imprensa periódica portuguesa dos finais do século XIX e até à implantação da 

República deve, no entanto, ser analisada segundo os contextos históricos em que é 

produzida e entendida à luz dessa época. Como refere César Urbino Rodrigues, “os jornais 

faziam opinião, espalhavam a notícia, lançavam a suspeita, denegriam o inimigo e bajulavam 

o amigo” (Rodrigues, 2011-2012: 109). Os partidos Regenerador e Progressista, que se 

alternavam no poder, criavam os seus órgãos de apoio e difusão das suas próprias ideias. 

O jornal local aproximava as pessoas de acontecimentos que lhes eram familiares e 

fazia com que acompanhassem mais de perto os problemas da sua região e do seu país. Dado 

o elevado número de analfabetos – segundo os censos haveria mais de 80% de analfabetos 

no distrito de Bragança em finais do século XIX –, os jornais eram lidos por um número 

reduzido de pessoas. No entanto, as notícias eram divulgadas oralmente, muitas vezes de 

forma distorcida, espalhando-se, a maior parte das vezes, sob a forma de boato, no “diz-que-

diz”, quer fosse no adro da Igreja, na taberna, no chafariz, durante as fainas agrícolas, nas 

feiras, ou levadas pelo almocreve ou por outro qualquer viajante – o que deturpava a notícia. 

Certo é que as pessoas iam tendo “conhecimento” do que se ia passando pelo país. 
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Sabemos que no distrito de Bragança foram publicados vários jornais, alguns com 

duração efémera, porém, outros, com existência prolongada. Apesar de a maioria estar 

associada a projetos políticos, surgem alguns de cariz académico ou religioso, mas de menor 

importância. Em todos se verifica um certo vigor intelectual, mas também ressaltam as 

rivalidades político-partidárias, utilizando os articulistas, por vezes, uma linguagem 

acutilante. E embora muitos se intitulem de independentes, o conteúdo noticioso acaba por 

denunciar a sua tendência. A maior parte dessas publicações estão ligadas aos dois grandes 

partidos da época: o Regenerador e o Progressista. Mesmo aqueles que não se encontravam 

propriamente ligados a qualquer estrutura partidária e se diziam independentes, revelavam 

um conjunto de valores que se pode considerar próximo de uma ou outra força política. 

Ainda de acordo com César Urbino Rodrigues, “mais do que informativos, os jornais 

daquele período foram sobretudo armas ao serviço do combate político-partidário na arena 

política da refrega entre Regeneradores e Progressistas, os dois maiores partidos de então” 

(Rodrigues, 2011-2012: 109). 

Por sua vez, o Abade de Baçal, nas suas Memórias Arqueológico-Históricas do 

Distrito de Bragança (Sousa, 2013; 688-698), lista uma profusão de jornais e publicações 

periódicas, existentes ou que existiram no distrito, alguns deles com duração efémera, 

porém, a atestarem a movimentada atividade intelectual que se vive na época. Grande parte 

encontra-se em parte incerta, e outra está retirada da leitura nas bibliotecas, devido ao seu 

mau estado de conservação, sem sequência numérica, com folhas rasgadas ou ausência delas. 

No presente estudo, conseguimos trabalhar grande parte dos periódicos regionais do 

distrito de Bragança, a saber: 

- Brigantino (O) – Semanário político, publicado em Bragança. O primeiro número 

saiu a 25 de outubro de 1886 (arquivo particular e ADB). 

- Correio do Norte – Periódico de Carrazeda de Ansiães. Começou a publicar-se 

em 21 de agosto e suspendeu em 1889 (ADB). 

- Gazeta de Bragança – Folha semanal regeneradora. Primeiro número saído a 21 

de agosto de 1892, conforme informa o dicionário Portugal (ADB e BPMP). 

- Nordeste (O) – Órgão do partido progressista. Fundado em 1887. O primeiro 

número saiu a 4 de julho de 1888 (BML e ADB). 

- Norte Transmontano-1895-1897 – semanário religioso, político e literário 

(arquivo particular). 

- Voz do Tua – Começou a publicar-se a 8 de agosto de 1886 (arquivo particular).  
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- Districto de Bragança – consultados alguns exemplares de 1902 a 1911 (arquivo 

particular). 

- Correio Brigantino – 1906 (arquivo particular). 

- Brigantino (O) – Semanário político, publicado em Bragança. O primeiro número 

saiu a 25 de outubro de 1886. Foram consultados alguns exemplares de 1889 

(arquivo particular). 

- Pharol (O) –1910 (arquivo particular e BPMP). 

- Transmontano (O) – 1905 (BMTM). 

- Baixo Clero (O) – Publicação semanal. Órgão da classe eclesiástica. Impresso em 

Bragança e publicitado em 11 de agosto de 1899 (BPMP e arquivo particular). 

- Boletim Parlamentar do distrito de Bragança – Mensal; redator, Trindade Coelho. 

Primeiro número saído a 17 de fevereiro de 1901 (BPMP). 

- Moncorvense (O) – Primeiro número publicado em 1896 (BMTM e AMTM). 

- Mirandez (O) – suplemento ao n.º 73 (30 de abril de 1897); Ano 4, n.º 74 (2 de 

maio de 1897); Ano 4, n.º 76 (3 de junho de 1897) (BPMP). 

 

Os que tiveram maior duração e importância foram, sem dúvida, o jornal semanário O 

Nordeste, órgão do partido progressista do distrito de Bragança, publicado desde 4 de julho de 

1888 a 15 de julho de 191078, e o jornal Gazeta de Bragança, órgão do Partido Regenerador 

do distrito de Bragança, com o primeiro número saído a 21 de agosto de 1892, e com 

publicação até 1910. Porém, em todos, colhemos informações importantes. 

 

 

2.1. A Emigração no jornal O Nordeste 

 

Embora os jornais não publiquem muitos artigos relacionados com a emigração, os 

que são divulgados pelo semanário O Nordeste revelam uma forte apreensão pelo abandono 

a que está votado o distrito por parte do poder político, encontrando-se isolado, sem meios 

de comunicação, ausência de alternativas ao trabalho agrícola, êxodo de jovens ao serviço 

militar, enfim, pobreza e carências de toda a ordem79. 

Neste jornal os artigos relacionados com esta temática têm os seguintes títulos: 

 O Caminho de Ferro de Bragança – 13 de junho de 1891 

                                                           
78 Após esta data, este semanário continua a publicar-se sob a epígrafe Notícias do Nordeste. 
79 Este semanário, órgão do Partido Progressista em Bragança, é realmente crítico e contundente, e denuncia, 

sem tréguas, a política do governo, por ser da oposição. 



132 

 A emigração e o serviço militar – Observações curiosas – 15 de setembro de 1894 

 Miséria – 18 de outubro de 1894  
 

 
Figura n.º 1 –  Jornal O Nordeste (1891) 

Fonte: BPMP 

 

O Caminho de Ferro de Bragança fala do empobrecimento do distrito resultante da 

perda da sericicultura80, principal indústria de renome, e da viticultura, e na urgência do 

prolongamento do caminho-de-ferro de Mirandela até Bragança para desenvolvimento da 

economia da região, tão esquecida dos poderes políticos, mas tão rica em recursos minerais 

variados que estão por explorar. Nomeadamente os “jazigos de mármore e de alabastro de Santo 

Adrião, constituem importantes recursos, mas todas estas fontes de riqueza se esterilizam pela 

falta de comunicação rápida e barata com os grandes centros de consumo, porque os preços dos 

transportes nas condições actuais excede, muitas vezes, o valor dos objectos”.  

Descreve o drama das famílias que não têm que comer em resultado dos maus anos 

agrícolas, e a fome que é sentida em muitos lares: “o povo tem fome, e é só para fugir a ela 

que abandona a Pátria, em grupos numerosos e sucessivos para ir finar-se em regiões 

longínquas e inóspitas, na esperança ilusória de obter uma subsistência que na sua terra natal 

se lhe não depara”. 

Em 15 de setembro de 1894, deparamos, na primeira página do mesmo jornal, com 

o artigo A emigração e o serviço militar – Observações curiosas (Figura n.º 2). A notícia 

surge na sequência da captura de seis indivíduos que se dispunham embarcar para o Brasil, 

na sua maioria fugidos à vida militar, emigrando com passaportes falsos pagos a 

“engajadores que possuem montado em várias terras do reino um precioso serviço desta 

magnífica e rendosa pouca vergonha”. 

                                                           
80 Fernando de Sousa, no seu trabalho A Indústria das Sedas em Trás-os-Montes (2006) mostra-nos a importância 

desta indústria para a economia da região. Esta atividade permitiu, durante mais de um século, a sobrevivência de 

muitas famílias.  
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Figura n.º 2 – Jornal O Nordeste (1894) 

Fonte: Biblioteca Nacional de Lisboa 

  
O articulista sustenta a necessidade de se negociar com os governos francês, inglês e 

alemão para ordenarem às companhias de vapores da carreira do Brasil, com escala em 

Lisboa e Porto, que avisem os comandantes desses vapores para terem um pouco mais de 

“escrúpulo na admissão a bordo dos navios do seu comando, de mancebos que pela sua 

aparência bem deixam ver a idade que possuem e pela qual podem ser, como na maioria são, 

fugitivos do serviço do exército.” 

Defende ainda uma fiscalização rigorosa para pôr cobro, por todas as formas 

possíveis, à emigração clandestina, através de uma forte fiscalização tanto nas fronteiras 

terrestres como nos portos, onde “não só os paquetes mas também qualquer outro navio 

fretado pelos engajadores, que têm arte, dinheiro e arrojo, se encarregam de conduzir os 

rapazes a bordo desses paquetes:” 

Refere, ironizando, que a mochila inspira ao aldeão terror e antipatia, por estar 

acostumado à “vida estupidíssima do campo, cuja monotonia quebra aos domingos pelos 

bailes em roda e descartes tolos, aos sons gemebundos de uma guitarra desafinada.” 
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Figura n.º 3 – Jornal O Nordeste (1894) 

Fonte: Biblioteca Nacional de Lisboa 

 

No mês seguinte, na primeira página, o n.º 292 de 18 de outubro de 1894 surpreende-nos 

com texto intitulado Miséria (Figura n.º 3). Refere o autor que a escassez das colheitas em todo 

o distrito, e o elevadíssimo preço dos géneros alimentares, principalmente do pão, base da 

alimentação das povoações, são as causas determinantes da crise e miséria que se vive. Nas suas 

palavras, a “crise de fome que alastra espantosamente pelas povoações rurais e não é somente à 

porta do jornaleiro, do que tem por sua única fortuna o seu salário: no lar do pequeno lavrador, 

empobrecido pela usura, pelos pesados impostos e pela penúria das colheitas, também ela 

sinistramente toma assento” (O Nordeste, 18.4.1894). 

Na sua opinião, estas dificuldades, são acrescidas de uma família que tem de 

sustentar. Deste modo:  

“ (…) o desgraçado do jornaleiro, que se vê rodeado por um enxame de crianças 

famintas, estendendo as descarnadas mãos implorando alimento que há muito não 

veem, é forçado a roubar para mitigar a fome aos filhos, ou quebrando 

violentamente, em um momento de horrível desespero, os laços que o prendem à 

família, ir procurar em país estranho e longínquo os meios de subsistência ou 

benefício de se furtar à condenação do quadro pavoroso do negro drama de miséria 

que se desenrola ante seus olhos” (O Nordeste, 18.4.1894). 
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 O remédio para tal situação é procurado fora do país. É partir e é ver “os pobres 

famintos emigrarem aos bandos, a maior parte clandestinamente, pelos portos da Galiza para 

o Brasil”, ou irem para a “Andaluzia, para as províncias do sul da Espanha, ganhar um 

diminuto jornal que mal chega para a sua própria alimentação” (O Nordeste, 18.4.1894). 

A abertura dos trabalhos públicos em grande escala, segundo o articulista, seria o 

remédio pronto e fácil para acudir a tão lamentável desgraça... 

 

 

2.2. A Emigração no jornal Gazeta de Bragança  

 

Analisado entre 1900 e 1910, surpreendemo-nos com o facto de os artigos 

relacionados com a temática da emigração merecerem pouco destaque e serem em número 

reduzido. Foram publicados anúncios e artigos com os seguintes títulos e datas: 

 Annuncio-Companhias Hamburguezas Reunidas – 16 de novembro de 1902 

 Beneficência-Um hospital distrital – 3 de maio de 1903 

 Navegação para o Brasil – 6 de março de 1904 

 A Emigração Portuguesa – 14 de agosto de 1904 

 

Se, por um lado, alguns periódicos nacionais revelam preocupação com as saídas de 

emigrantes, enfatizando-as, por vezes, o jornal semanário Gazeta de Bragança, órgão do 

Partido Regenerador, partido que por mais tempo esteve no governo, embora aborde a 

questão da emigração, “esconde” o seu lado mais negro, veiculando outras preocupações. 

Publicita, inclusivamente, viagens para o Brasil e outros destinos, o que, de certo modo, 

encoraja os menos ousados. 

Em 16 de novembro de 1902 e no ano seguinte, deparamos, no Gazeta de Bragança, 

com a imagem de um vapor publicitando o serviço das Companhias Hamburguezas 

Reunidas (Figura n.º 4). Anuncia o destino das viagens (Manaus e Pará), sede da agência em 

Lisboa, nome do agente, preço dos bilhetes para cada um desses destinos, datas e local das 

saídas.  
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Figura n.º 4 – Jornal Gazeta de Bragança (1902) 

Fonte: Arquivo Distrital de Bragança 

 

No ano seguinte, um artigo fala-nos de um emigrante, natural do concelho de 

Bragança que, bafejado pela fortuna conseguida no Brasil, e num assomo de generosidade, 

se torna num grande benemérito. A sua filantropia é registada em artigo de primeira página, 

a 3 de maio de 1903, com o título Beneficência – Um hospital distrital. 

O articulista, depois de elogiar a corrente de beneficência que se verifica por todo o 

país, exalta a necessidade de se criar um Hospital Distrital em Bragança. A iniciativa contaria 

com proteção da Rainha e o hospital seria construído com donativos, nomeadamente o de 

um “benemérito conterrâneo que granjeara importante fortuna no Brasil e dera, na sua 

primeira visita, depois de largos anos de ausência a Bragança, numerosas provas da sua 

generosidade e espírito caritativo”. 
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Tratava-se de António do Carmo Pires, que declarara estar “na melhor disposição de 

auxiliar com donativos próprios e com subscrição aberta no Brasil a construção de um 

hospital nesta cidade”, o que veio a cumprir, como pudemos constatar. 

Assim, na mesma página e com o título O hospital distrital, deparamos com uma 

notícia onde é referido que Carmo Pires havia já enviado um avultado donativo para a 

construção de um Hospital, acompanhado de uma carta endereçada ao conselheiro Abílio 

Beça. Nesta carta, felicita-o por ter sido nomeado governador civil e elogia o seu empenho 

na criação de um hospital para os tuberculosos. António Carmo Pires regista então: 

“remeto para esse fim a quantia de 100 libras (ouro), sobre Londres, e igual quantia 

também remeto ao Exmo. Reverendíssimo Sr. D. José, tudo para o mesmo Hospital, em 

nome de minha falecida esposa, Francisca Leonor Garcia Pires, e continuarei a concorrer 

para essa obra de caridade conforme as minhas circunstâncias o permitirem81. 

 

Em 1904, a Navegação para o Brazil faz notícia (figura n.º 5). O artigo merece a 

nossa atenção por nos dar a conhecer o interesse do governo português em impulsionar o 

comércio com o Brasil, atividade vantajosa para os dois países.  

 

 
Figura n.º 5 – Jornal Gazeta de Bragança (1904) 

Fonte: Arquivo Distrital de Bragança 

                                                           
81 Carmo Pires, emigrou para o Brasil em 23-04-1874, com 30 anos de idade. Era natural de Calvelhe, concelho 

de Bragança. No registo de passaporte aparece como sendo filho de “pais incógnitos”. A notícia do jornal 

mostra-nos que foi um homem afortunado, a quem foi atribuído o título de Visconde da Senhora da Ribeira. 

Depois de 1903 veio a Portugal, regressando ao Brasil em 1906, como se pode observar no registo de 

passaporte, datado de 08-09-1906. Nesse registo continua a não constar a filiação e, em vez do nome próprio, 

aparece apenas o título de Visconde da Senhora da Ribeira. 
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A criação de uma companhia de navegação portuguesa82, segundo o autor, era uma 

“aspiração de todos os governos e de corporações ou indivíduos, traria vantagens 

económicas e financeiras”. A apresentação e defesa deste projeto, apresentada na Câmara 

dos Deputados, couberam, explica o periodista, aos “deputados Teixeira de Sousa e Abel de 

Andrade, que defendem um plano de recuperação da economia nacional”. Estes deputados 

argumentam que “a navegação directa para o Brasil e República Argentina é o único meio 

de podermos conservar o comércio entre Portugal e o Brasil”, uma vez que são “poucos os 

navios portugueses de longo curso que, nos últimos tempos, entraram nos portos do Brasil”, 

e lembram que “desde o desaparecimento da Mala Real, o comércio para o Brasil é feito por 

navios estrangeiros e seria um crime continuarmos como temos estado”. 

Decorrido mais de um ano, a 14 de agosto de 1904, o Gazeta de Bragança publica na 

primeira página o artigo, A emigração portuguesa, da autoria de Jayme Mendes (figura n.º 6), 

num tom muito crítico e denunciador.  Das causas e consequências deste fenómeno, apontadas 

pelo articulista no seu texto, damos conta no capítulo seguinte. 

 

 
Figura n.º 6 – Jornal Gazeta de Bragança (1904) 

Fonte: Arquivo Distrital de Bragança 

                                                           
82 À companhia de navegação portuguesa caberia estabelecer carreiras regulares entre Portugal e o Brasil, 

serviço de carga e descarga de mercadorias, embarque e desembarque de passageiros pelos portos da 

Alemanha, França e Inglaterra. Ver Diário da Câmara dos Deputados, de 29.03.1904, p. 12. 
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Depois desta data, em 1907 e até 1910, apenas encontramos anúncios à Mala Real 

Ingleza, publicitando viagens para o Brasil, e um anúncio – éditos dos 60 dias, datado de 

1907, relacionado com uma dívida contraída por um indivíduo que emigrara para o Brasil e 

nunca mais dera notícias, a quem seriam penhorados os bens. 

 Os jornais do Porto e Lisboa, os anuários e outras publicações do final de século, 

vinham anunciando viagens para vários destinos, nomeadamente para o Brasil. Pudemos 

constatar que a Mala Real Inglesa, já em 1895, no jornal O Comércio do Porto, anunciava 

viagens gratuitas a trabalhadores do campo, com suas famílias e criados, que desejassem ir 

para o estado de S. Paulo, com desembarque em Santos, e oferecia bilhete de caminho-de-

ferro até Lisboa de qualquer linha do norte e leste do país.  

Várias notícias e artigos de opinião refletem sobre a relação entre o 

subdesenvolvimento da região e a problemática da emigração. Importa aqui sublinhar as 

questões do engajamento e da fuga ao serviço militar. 

Para além do engajamento, os anúncios promovidos pelas grandes companhias de 

navegação também constituíam veículos atrativos e facilitadores de um fenómeno imparável. 

Em dezembro de 1902 e no ano seguinte, deparamos, na Gazeta de Bragança, com a imagem 

de um vapor publicitando o serviço das “Companhias Hamburguezas Reunidas”. O texto do 

anúncio informa que na agência, com sede em Lisboa, se vendem bilhetes de 3.ª classe com 

destino ao Pará e Manaus. O preço para o Pará é de 30$000 réis e para Manaus de 36$000 

réis. As saídas, segundo o mesmo, têm lugar em Lisboa, nos dias 9 e 24 de cada mês. O 

agente na cidade de Lisboa é Henry Burnay & C.ª, com sede na Rua da Princesa, n.º 10-1.º. 

Este anúncio prossegue durante vários anos. 

Este jornal, a partir de 1907 e até 1910, faz publicidade à “Mala Real Ingleza – 

Companhia de Navegação”, referindo sempre os portos de embarque, desembarque, preços 

das viagens e local das agências. Publicita a saída de paquetes correios de Leixões e Lisboa.  

Do porto de Leixões: 

 o paquete Aragon, em 10 de agosto, para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de 

Janeiro, Santos, Montevideu e Buenos Aires; 

 o paquete Danube, em 31 de agosto, para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de 

Janeiro, Santos, Montevideu e Buenos Aires. 

Do porto de Lisboa: 

 o paquete Astúrias, em 27 de julho, para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de 

Janeiro, Santos, Montevideu e Buenos Aires 



140 

 o paquete Aragon, em 11 de agosto, para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de 

Janeiro, Santos, Montevideu e Buenos Aires; 

 o paquete Amazon, em 24 de agosto, para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de 

Janeiro, Santos, Montevideu e Buenos Aires. 

 

 
Figura n.º 7 – Anúncio à Mala Real Ingleza. Gazeta de Bragança (1907) 

 

Informa ainda do preço da passagem de 3.ª classe para o Brasil que importa em 

33$000 réis e para o Rio da Prata em 18$000 réis. 

Anuncia que a bordo há criados portugueses, e que na agência da cidade do Porto os 

passageiros de 1.ª classe podem escolher os beliches à vista das plantas dos paquetes, 

recomendando, neste caso, para o efeito, toda a antecipação. Os interessados poderiam 

dirigir-se aos agentes TIT & Cª na Rua Infante D. Henrique n.º 19, no Porto, ou ao seu 

correspondente na cidade de Bragança, João B. Olympio Ramires. 

 Da mesma companhia – Mala Real Ingleza –, os anúncios sucedem-se, constatando-

se que, em novembro e em dezembro, outros paquetes, como o Clyde e o Avon, para além 

dos paquetes Aragon e Astúrias, visam os mesmos destinos, acrescidos de saídas para 

Buenos Aires, nos meses de novembro e dezembro. Os contactos referem-se aos mesmos 

agentes, TIT & Cª, e ao mesmo correspondente de Bragança, João B. Olympio Ramires. 
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O Comércio do Porto publicita também uma grande variedade de paquetes a vapor e 

outros barcos para o Brasil e outros destinos. Em 1895, a Mala Real Ingleza oferece viagens 

gratuitas a trabalhadores do campo com suas famílias, criados e criadas de servir que desejassem 

ir para o Brasil (estado de S. Paulo, com desembarque em Santos), e também oferecia bilhetes 

de caminho-de-ferro até Lisboa de qualquer linha do norte e leste. 

O semanário O Transmontano, em 1905, anuncia viagens transatlânticas, também 

através da Mala Real Ingleza, da Companhia Real do Pacífico, com destino ao Brasil, à 

Argentina e Uruguai.  

Finalmente, o Correio Brigantino exibe uma tabela contendo o “Horário dos 

comboios” que estabelecem a ligação de Bragança ao Tua, e que vigora a partir de 1 de 

dezembro de 1906, com o respetivo preço dos bilhetes para a 1.ª 2.ª e 3.ª classes. Neste 

mesmo ano, publicita uma Agência de Passaportes e Passagens, com sede no Porto. Além 

de tratar de todos os aspetos burocráticos, concedia passagens gratuitas a famílias de 

agricultores para o Estado de S. Paulo, 

A necessidade de criação de uma Companhia de Navegação Portuguesa, desejo de 

todos os governos e corporações de indivíduos, surge no artigo Navegação para o Brazil”, 

publicado na Gazeta de Bragança, informa os leitores que na Câmara dos Deputados, que 

se encontra em discussão um projeto para criação de uma Companhia da Navegação 

Portuguesa, ou seja, uma navegação nacional para o Brasil. Segundo o autor, a sua formação 

era uma “aspiração de todos os governos e de corporações ou indivíduos e traria vantagens 

económicas e financeiras” (Gazeta de Bragança, 6.3.1904: 2).  

A apresentação e defesa deste projeto couberam, segundo o periodista, aos deputados 

Teixeira de Sousa e Abel de Andrade, que defendem um plano de recuperação da economia 

nacional. Entendem que “a navegação directa para o Brazil e Republica Argentina é da 

máxima conveniencia, por ser o unico meio de podermos conservar o commercio entre 

Portugal e o Brazil”, uma vez que são “poucos os navios portugueses de longo curso que nos 

últimos tempos entraram nos portos do Brasil e que, desde o desaparecimento da Mala Real, 

o comércio para o Brasil é feito por navios estrangeiros” (Gazeta de Bragança, 6.3.1904: 2). 

Corroborando com Teixeira de Sousa sobre a necessidade de primeiramente se estabelecer o 

equilíbrio financeiro, através da aplicação de medidas, Abel Andrade entende que “seria um 

crime continuarmos como temos estado” e que a navegação para o Brasil se torna imperativa.  
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2.3. As causas da Emigração e Emigração clandestina no discurso jornalístico 

 

Também a emigração clandestina, expressivo flagelo no distrito, é tratada em alguns 

artigos. Jayme Mendes, no semanário Gazeta de Bragança, em “A emigração portugueza”, 

regista a sua opinião sobre este fenómeno que, em seu entender, é um dos males que afligem 

o país, provoca grandes perturbações e é causadora de ruína. O articulista refere que os jornais 

e as estatísticas dão conta de centenas de passaportes para o estrangeiro, mormente para o 

Brasil, – uma média de 25 000 pessoas – e que, a par desta emigração autorizada, “os que 

emigram clandestinamente são tantos ou mais que aquela, sendo o seu número impossível de 

avaliar” (Gazeta de Bragança, 14.8.1904: 1). 

Aponta causas como “a tendência natural” do homem português, por um lado, de 

procurar viver com todas as comodidades com pouco trabalho e, por outro, possuir um 

espírito aventureiro, o que explica a sua preferência por uma emigração clandestina em 

detrimento de uma emigração autorizada. 

Considera que “a emigração no nosso país leva à diminuição extraordinária da 

população, é grave causa de ruína levando muitos braços da agricultura o que tem como 

consequência a compra de produtos ao estrangeiro, produtos que poderiam ser colhidos em 

nossa casa”. Admite que “em alguns dos nossos distritos, ela – a emigração – é um meio de 

fugir à fome, de pôr um dique à miséria, mas a par desses há outros onde a população é 

diminuta e para onde podia derivar a nossa emigração” (Gazeta de Bragança, 14.8.1904: 1). 

Aponta o Alentejo, província quase inculta, deserta, fértil e bastante extensa para 

poder receber e sustentar uma grande parte das famílias, que em outras províncias não 

encontram meios de subsistência. Jayme Mendes corrobora nesta questão o falecido estadista 

Elvino de Brito e a proposta que Mariano de Carvalho apresentara em 16 de janeiro de 1888, 

onde defendia “com calor e convicção a colonização do Alentejo” (Gazeta de Bragança, 

14.8.1904: 1). 

Finaliza, remetendo para o governo a melhor solução: “o governo, que representa os 

interesses da Nação, e deve pugnar pelos mesmos, procure um meio de resolver o problema” 

(Gazeta de Bragança, 14.8.1904: 1). 

Muitos emigram, deixam dívidas e não dão mais notícias. Aqui e ali deparamos com 

éditos visando a localização de emigrantes para saldar as dívidas deixadas e acumuladas, 

como nos mostra o seguinte édito: 

“ANNUNCIO, Editos de 60 dias 
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Por este anuncio, constatamos que se move contra João Sabino Affonso, viúvo, 

lavrador de Calvelhe, ausente em parte incerta nos Estados Unidos da Republica do 

Brazil para, no prazo de dez dias, depois de decorridos os dos éditos, pagar ao 

exequente Armando Dias a quantia de 230$340 réis, juros vencidos e vencendos e mais 

despesas legais que se liquidarem, sob pena de serem arrematados em hasta pública os 

prédios arrastados para garantia da referida quantia e seguirem à sua revelia todos os 

termos da mesma execução até integral pagamento. Bragança, 6 de Julho de 1907. 

O Juiz de Direito, C. Vaz 

O escrivão, Delfim José Direito” (Gazeta de Bragança, 1907). 

 

Este emigrante, de acordo com o registo de passaporte n.º 154, saiu para os Estados 

Unidos do Brasil em 14 de outubro de 1903. Era realmente viúvo, jornaleiro, filho de pai 

incógnito e Ana Pires Lenção. Tinha 47 anos quando emigrou. Partiu sozinho, embarcou no 

porto de Leixões e ter-se-á dirigido para Santos; era de facto natural de Calvelhe, Bragança. 

 Da informação coligida na imprensa local podemos constatar as principais 

motivações que conduzem à emigração no distrito de Bragança: 

 ausência de alternativas à atividade agrícola; 

 prejuízos causados pela perda da sericicultura e viticultura; 

 fome e miséria resultantes dos maus anos agrícolas; 

 fuga ao serviço militar e consequente falta de jovens não só para servir a Pátria, 

mas também como força de trabalho; 

 aliciamento, sem escrúpulos, dos engajadores perpetrado em todo o distrito; 

 a emigração clandestina; 

 a “tendência natural” do homem português para emigrar; 

 o sonho do enriquecimento fácil; 

 a publicidade feita pelas grandes Companhias de Navegação. 

 

A mesma imprensa aponta três ordens de consequências que resultam deste movimento: 

 económicas – perda de mão-de-obra, abandono da atividade agrícola e 

endividamento de alguns; 

 demográficas – despovoamento do distrito (“saem aos bandos”); 

 sociais – abandono da família e “perda dos laços que os prendem à sua terra”. 

 

Quanto às medidas a tomar para obstar/diminuir a emigração, destacam-se:  
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 reprimir a emigração clandestina e os engajadores; 

 procurar desenvolver a atividade mineira; 

 proceder ao alargamento do caminho-de-ferro até Bragança; 

 colonizar o Alentejo, com facilidades a conceder aos colonos. 

 

Finalmente, sobre a vantagem de emigrar, a imprensa divide-se. Se alguns articulistas 

opinam sobre as incertezas do futuro dos que escolhem o “matadouro” do Brasil, outros 

entendem que “em alguns dos nossos distritos, ela – a emigração – é um meio de fugir à 

fome, de pôr um dique à miséria”. 
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3. Os inquéritos oitocentistas: emigração e discurso parlamentar 

 

Analisemos agora a emigração e o discurso parlamentar produzido quanto a esta 

questão através dos inquéritos realizados em 1881 e 1885. 

 

3.1. O Inquérito Industrial de 1881 como tentativa de conhecimento da situação 

socioeconómica  

 

Nos anos de 1880, o Estado promoveu a realização de alguns inquéritos de âmbito 

nacional. Embora enfermando de deficiências, quer na sua elaboração, quer no tipo de respostas 

dadas pelos inquiridos, estes questionários devem ser considerados à luz da conjuntura em que 

foram realizados, e constituem fontes importantes e ricas, fruto de múltiplos esforços. 

Em 1881 e 1885 são elaborados dois inquéritos: o primeiro à indústria portuguesa, o 

segundo à emigração portuguesa.  

Considerado o primeiro trabalho de envergadura da estatística industrial portuguesa, 

o Inquérito Industrial de 1881 pretende analisar a situação das fábricas do nosso país. É visto 

como sendo um marco na história da indústria portuguesa.  

 

 
Figura n.º 8 – Inquérito Industrial de 1881 
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O Inquérito Industrial de 1881 é decretado a 7 de julho de 1881, durante o ministério 

de Hintze Ribeiro, ficando a sua elaboração a cargo de uma comissão à frente da qual esteve 

Francisco Florido Mouta de Vasconcelos. Nele é adotado o emprego simultâneo de 

“inquirições directas” e de gabinete, compostas por ministros de Estado honorários, pares do 

reino, deputados, empregados de superior categoria, professores e escritores públicos, homens 

ilustres, e o método de “inquirições indirectas” entregues aos industriais e ao seu “arbítrio”, à 

“sua boa ou má-fé”. Os trabalhos foram compilados em outubro desse mesmo ano, “apertado 

tempo” para levar à prática o inquérito, como refere Luiz Palmeirim no seu relatório (Inquérito 

Industrial…, 1881: 5).  

Dos 10 500 questionários enviados, apenas são devolvidos 600, havendo três distritos 

que não responderam (Castelo Branco, Porto e Horta). Os resultados, divididos em quatro 

volumes, contêm:  

 Visita às fábricas do distrito de Lisboa;  

 Visita às fábricas do distrito do Porto; 

 Visita às fábricas dos outros distritos. 

 

Relativamente ao distrito de Bragança, são apurados 20 questionários. Na Tabela n.º 

17 apresentamos o resultado do inquérito indireto. Este mostra-nos que as principais 

indústrias existentes se baseiam maioritariamente na agropecuária, empregando quase 

sempre mão-de-obra masculina e com um número reduzido de operários. 

  
Tabela n.º 17 

Indústrias do Distrito de Bragança (1881) 

Produtos 
N.º de 

indústrias 
Localização 

Cera 2 Vimioso 

Cereais 1 Bragança 

Cortiça 1 Macedo de Cavaleiros 

Curtumes 2 Vimioso  

Destilação de 

aguardente 
12 

Alfândega da Fé (1), Bragança (3), Carrazeda de Ansiães (2), 

Macedo de Cavaleiros (2), Miranda do Douro (2), Mogadouro (2) 

Funileiros  1 Bragança 

Sapataria 1 Bragança 

Total 20 – 
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Tabela n.º 18 

Número de operários empregue nas indústrias do distrito de Bragança (1881) 

 

 

 

 

 

 
O número de operários a laborar na indústria fabril neste distrito é ínfimo. Sabemos, 

no entanto, que a transformação artesanal de bens essenciais ocupa um grande número de 

pessoas, ainda que com a utilização de instrumentos e métodos de trabalho ancestrais. A 

destilação da aguardente é a mais frequente por ser a que está ligada à vinicultura, produto 

importante na economia da região. 

O parecer da Comissão, face aos resultados obtidos para o distrito de Bragança, é 

desanimador. Como refere o chefe da repartição, Luiz Augusto Palmeirim, “os relatórios não 

servem senão para dar uma tristíssima ideia do estado em geral em que a indústria está neste 

distrito”. E acrescenta (...) “este distrito reclama a instrução para os industriais... não só instrução 

profissional, mas até mesmo geral e elementar” (Inquérito Industrial…, 1881: 42-43).  

Em 1890, lança-se outro inquérito nacional abrangendo a pesca, as indústrias 

extrativas e transformadoras. A indústria transformadora é inquirida primeiro através de um 

questionário dirigido a cada industrial e depois diretamente, a fim de completar e retificar o 

que havia sido apurado no ‘inquérito de gabinete’. A minúcia do questionário não é 

correspondida pela participação dos industriais, o que leva a própria comissão encarregada 

do inquérito a questionar a sua eficácia. 

Em conclusão, o Inquérito Industrial de 1881 vem demonstrar o atraso económico do 

distrito de Bragança, uma vez que com uma indústria praticamente inexistente, revela não 

ter meios adequados para fixar a sua população. Logo, o caminho que restava a muitos era 

o da emigração. 

 

 

3.2. O Inquérito Parlamentar à Emigração Portuguesa de 1885 

 

Do mesmo modo do anterior, o Inquérito Parlamentar à Emigração Portuguesa de 

1885, uma vez que questiona a situação em que se encontra a “Indústria agrícola”, as causas 

Número de operários 
Indústrias 

Homens Mulheres 

2  Cera 

2  Cereais 

8 (1 menor) 1 Cortiça 

4  2 Curtumes 

35 (2 menores)  Destilação 

2   Funileiro 

9 (1 menor) 1 Sapateiro 

Total de operários=67 Total de indústrias=20 
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que poderão ter levado à emigração e formula ainda um conjunto de questões relacionadas 

com o bem-estar da população, permite-nos completar o quadro socioeconómico do distrito 

de Bragança. 

Na Câmara dos Deputados, após a conferência de Berlim83, o debate em torno da 

emigração que, até então escolhia como destino preferencial o Brasil e que, à época, já 

atingia números preocupantes, anima-se. Ali se adiantam sugestões e se tecem considerações 

em torno desta problemática, não passando, porém, de meras palavras, de discurso 

relativamente inconsequente. 

Todavia, no dia 23 de junho de 1885, Barbosa Centeno propõe na Câmara dos 

Deputados que “fosse nomeada uma comissão parlamentar para, no intervalo das sessões, 

estudar as causas da emigração; os meios conducentes a fazê-la convergir para as colónias 

de África; as localidades de cada província ultramarina onde conviria criarem centros de 

população europeia; e meios práticos de conseguir estes resultados.”84. A proposta foi 

aprovada sem discussão. Este é um ponto importante, pois, inicialmente, a ideia das elites 

políticas era dirigir o fluxo migratório para as colónias. Esta era, e foi, uma ideia muito 

importante para muitas das elites africanistas e imperialistas portuguesas.  

Por outro lado, existia a consciência da gravidade dos problemas sociais e 

económicos causados pela emigração. Apesar de já existirem relatórios ministeriais sobre a 

emigração, como veremos, não existiam estudos ou dados concretos e sistematizados sobre 

as suas causas e consequências, sobretudo na ótica da discussão pública das elites. 

Sebastião Barbosa Centeno justifica desta forma a necessidade de uma comissão 

parlamentar que se dedique ao estudo deste fenómeno: 

“Attendendo a que de quasi todos os districtos administrativos frequentemente saem 

immensos cidadãos portuguezes que vão procurar em terra estranha os meios de 

subsistencia; 

Attendendo a que é urgente e indispensavel fazer convergir para as nossas colonias 

africanas a corrente da emigração portugueza, que ali encontrará melhor clima, 

protecção mais efficaz, e não menos abundantes recursos; 

Attendendo a que hoje, mais do que nunca, se impõe a todos os espiritos a necessidade 

de estudar e resolver, nos seus multiplos aspectos, a questão colonial; 

Proponho que seja nomeada uma commissão parlamentar de nove membros para no 

intervallo das sessões estudar: 

                                                           
83 A conferência de Berlim realiza-se entre 9 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885. 
84 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, 1885, p. 2568. 
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1.° As causas da emigração portugueza; 

2.° Os meios mais conducentes a fazel-a convergir para as nossas colonias da Africa; 

3.° As localidades de cada provincia ultramarina, onde convirá estabelecer centros 

de população europêa; 

4.° Os meios praticos de conseguir este resultado” (Diário da Câmara dos 

Deputados, 23.6.1885: 2568). 

 

Após a proposta inicial de Sebastião Barbosa Centeno, que contemplava nove 

membros, na sessão de 30 de junho de 1885, Luís de Lencastre propõe que a comissão de 

emigração fosse composta de treze membros e nomeada pela mesa. A proposta foi admitida 

e aprovada sem discussão (Diário da Câmara dos Deputados, 30.6.1885: 2693).  

Posteriormente, na sessão de 1 de julho de 1885, Luís de Lencastre presta algumas 

explicações à mesa de deputados, dizendo: 

“Quando fiz a proposta que acaba de ser votada, evidentemente tinha em vista que a 

commissão de que ella trata, composta de quatro deputados, alem dos membros da 

mesa, funccionasse no intervallo das sessões, como commissão de inquerito. Mas, 

como v. exa. sabe, o regimento não o permitte, sem previa resolução da camara. 

É por isso que agora venho requerer que, em harmonia com o artigo 202.º do 

regimento, tanto essa commissão, como a commissão do inquerito parlamentar á crise 

cerealífera, que já está nomeada, e a de inquérito á emigração que tambem hontem 

propuz, fiquem auctorisadas a funccionar nos intervallos das sessões. Neste sentido 

mando para a mesa um requerimento” (Diário da Câmara dos Deputados, 1.7.1885: 

2767).  

 

Finalmente, na sessão de 2 de julho de 1885, o presidente da mesa, Luís Frederico 

Gomes da Costa, confirma a autorização e a composição da comissão: 

“A mesa, em virtude da auctorisação que a camara lhe concedeu, nomeia para a 

commissão de inquerito sobre a emigração aos srs.: Luciano Cordeiro, Adriano 

Cavalheiro, Ferreira de Almeida, Souto Rodrigues, Sebastião Centeno, Garcia Lobo, 

Arthur Seguier, Figueiredo Mascarenhas, Sant'Anna e Vasconcellos, Antonio 

Candido, Marcai Pacheco, Jeronymo Baima de Bastos e Goes Pinto” (Diário da 

Câmara dos Deputados, 2.7.1885: 2813). 

 

No dia seguinte, na sessão de 3 de julho de 1885, Barbosa Centeno requer à mesa de 

deputados o relatório ministerial já existente sobre a emigração. Deste modo, afirma: 

“Por parte da commissão de inquerito ácerca da emigração, requeiro que se solicite 

com urgência, pelo ministerio do reino, a remessa a esta camara de treze exemplares 
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do relatorio e projecto de emigração, elaborado pelo sr. Luciano Cordeiro e 

publicado pelo mesmo ministério, a fim de ser distribuido pelos membros d'aquella 

commissão” (Diário da Câmara dos Deputados, 3.7.1885: 2838).  

 

Ainda nesta sessão, Barbosa Centeno participa ao presidente da mesa e à Câmara que 

a comissão parlamentar de inquérito à emigração já se encontrava constituída, sendo nomeado 

como seu presidente Luciano Cordeiro e como secretários ele mesmo e Ferreira de Almeida.  

Três dias depois, na sessão de 6 de julho de 1885, o deputado Barbosa Centeno requer 

à mesa, por parte da comissão parlamentar de inquérito à emigração, a solicitação, com 

urgência, pelo Ministério da Marinha, de treze exemplares dos regulamentos dos serviços e 

colonos de cada uma das províncias de Angola, S. Tomé e Moçambique (Diário da Câmara 

dos Deputados, 6.7.1885: 2902).  

Finalmente, em 17 de agosto de 1885, sob a presidência de Luciano Cordeiro, os 

membros da comissão parlamentar reúnem na Sociedade de Geografia, e elaboram uma 

proposta de questionário, que é aprovada pela Câmara dos Deputados e enviada aos 

Ministério da Marinha e Ultramar e ao Ministério do Reino. 

No ofício remetido ao Ministério do Reino, a Comissão pede que o questionário seja 

remetido, com brevidade, aos governadores civis, e que sejam ouvidas as câmaras 

municipais, os administradores dos concelhos e os escrivães da fazenda, lembrando “a 

vantagem de aquelas corporações e estes funcionários se reunirem, a fim de que as respostas 

sejam, quanto possível, exatas e uniformes para responder aos diversos quesitos de forma”85, 

o que nem sempre aconteceu. Os dados pedidos deveriam reportar-se aos dez anos anteriores, 

ou seja, de 1875 a 1885.  

O Inquérito encontra-se organizado em torno de quatro grandes temas, num total de 

44 quesitos:  

 Indústria agrícola (1 a 18) 

 Outras indústrias (19 a 24) 

 Assuntos diversos (25 a 34) 

 Emigração (35 a 44)  

As questões relacionadas com a Indústria Agrícola interpelam sobre a transmissão 

da propriedade; o seu valor; se está muito dividida ou não; qual a superfície média de cada 

prédio; e se nos últimos dez anos a área cultivada desse concelho tinha aumentado ou 

                                                           
85 O ofício ao Ministério do Reino é enviado igualmente por Luciano Cordeiro, na mesma data.  
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diminuído. Interrogam sobre a produção de cereais, vinho e azeite: se tinha aumentado ou 

diminuído e porquê; procuram saber se abundam ou escasseiam braços e, no caso de serem 

escassos, de onde se importam; e qual o valor médio do salário nos últimos dez anos. 

Questionam sobre a mecanização da agricultura: se emprega máquinas e processos 

aperfeiçoados de fabrico; se os regulamentos administrativos gerais e locais embaraçam o 

desenvolvimento regular da agricultura; qual a influência que os aumentos dos impostos 

gerais e locais exercem no desenvolvimento da agricultura. Por fim, procuram saber se existe 

facilidade em obter capitais para a agricultura, qual a taxa de juro aplicada e se é ou não 

excessiva em relação à produção do solo. 

Em Outras Indústrias, o inquérito indaga sobre as indústrias mais importantes e se nos 

últimos dez anos se tinham criado indústrias novas; qual o período normal de trabalho durante 

o ano; o salário dos operários segundo as estações e o sexo; que indústrias empregam 

máquinas, aparelhos e processos aperfeiçoados, ou conservam os antigos; se existem braços 

suficientes para as diversas indústrias; donde eram importados para cada uma; e qual a 

influência no desenvolvimento das indústrias no aumento dos impostos gerais e locais. Por 

fim, se havia facilidade em obter capitais para cada uma das indústrias. 

Nos Assuntos Diversos, o questionário procura averiguar acerca da existência ou não, 

na localidade, de bancos agrícolas e industriais; se também emprestavam dinheiro e a que 

percentagem; indaga sobre a existência ou não de caixa económica: seu capital, juro pago aos 

seus depositantes e a que percentagem emprestava; sobre a existência de sociedades 

cooperativas, quais as suas espécies ou fins a que se destinavam; se as corporações pias 

emprestavam dinheiro, sob que quantias, a que percentagem, e possibilidade das corporações 

pias constituírem bancos agrícolas e industriais. Indaga sobre o preço dos salários: se aumenta 

ou diminui na mesma razão das subsistências, e se as condições gerais das classes 

trabalhadoras têm melhorado ou piorado nos últimos dez anos. Pede informações sobre as 

condições higiénicas da localidade – se têm melhorado ou piorado; sobre as instituições de 

beneficência pública que existem: sua índole, capital de que dispõem e o número de indivíduos 

que beneficiam cada ano. A questão final põe a tónica na influência do “aumento das escolas 

no derramamento da instrução”, ou seja, se esta aumentou ou diminuiu e porquê. 

O último conjunto de questões respeita à Emigração. Pretende saber quantas pessoas 

emigraram entre 1875 e 1885 e para que país; quais as classes e profissões dos emigrantes; a 

idade, estado e sexo; quantos emigraram sós e quantos com família; se levavam consigo 

capitais e quanto; o país de destino da maior corrente de emigrantes do concelho e porquê; as 

causas locais mais “poderosas” e mais conhecidas que determinavam a emigração; se haveria 
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possibilidade do seu encaminhamento para algumas das colónias portuguesas; qual e como; 

número de emigrantes que regressaram e de onde; se com “condições de fortuna e saúde”; se 

havia emigração clandestina e como impedi-la; se existiam engajadores de colonos e quais as 

condições dos contratos que faziam com estes, bem como as vantagens que recebiam os 

engajadores da emigração; e, por fim, quais os meios de que se serviam para a promoverem.  

 

 

Figura n.º 9 – Relatório da Comissão Parlamentar para o Estudo da Emigração Portuguesa de 1885 

 

Analisemos, então, em pormenor as respostas ao Inquérito à emigração de 1885. 

Dos 292 concelhos existentes no país, responderam 140. Estão representados de 

forma completa, os distritos de Angra do Heroísmo, Aveiro, Braga, Bragança, Faro, Ponta 

Delgada, Porto e Viana. De forma incompleta, pronunciaram-se os distritos da Funchal, 

Guarda, Portalegre e Viseu. Não responderam os distritos de Beja, Castelo Branco, Coimbra, 

Évora, Horta, Leiria, Lisboa, Santarém e Vila Real.  

Apesar do progresso que se regista no país graças ao Fontismo, ao analisarmos as 

respostas dadas pelas autoridades concelhias, constatamos que o distrito de Bragança 

continuava privado do progresso que começava a surgir nos grandes centros do litoral. 
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A resposta dada ao item da “Indústria agrícola” permite-nos observar que a dimensão 

média da propriedade no distrito se situa entre 0,5 a 2,5 hectares, e que o valor da mesma 

vinha diminuindo. As terras, devido à sua morfologia e secura extrema dos solos, eram 

difíceis de trabalhar, impossibilitando a utilização de maquinaria ou de outros processos que 

facilitassem a produtividade.  

Nos produtos cultivados, por a maioria das terras serem de sequeiro, sobressaem os 

cereais, designadamente o centeio, mas que na maior parte das vezes não chega para as 

necessidades da população. Também se produz azeite e vinho, este último em forte decadência 

por causa da filoxera que destruiu a maior parte dos vinhedos. Os senhorios vivem com 

grandes dificuldades, não podendo recorrer, de um modo geral, a empréstimos, por não 

existirem bancos. Algumas agências, agiotas ou particulares concedem empréstimos, 

cobrando juros elevados. As instituições de beneficência, onde existem, encontram-se 

descapitalizadas (como é o caso das misericórdias) e quando concedem empréstimos fazem-

no sob hipoteca e com juros na ordem dos 5 a 8%. 

A inexistência da aplicação de novos processos de fabrico agrícola resulta, segundo 

os inquiridos, não apenas das dificuldades dos terrenos, mas também se deve ao facto de os 

agricultores desconhecerem as vantagens económicas da sua aplicação.  

O descontentamento dos agricultores face aos impostos é insistentemente mencionado, 

por influírem de maneira perniciosa na agricultura. Queixam-se também da subida dos salários 

que tinham aumentado em consequência do aumento das subsistências.  

Uma das questões formuladas é a que diz respeito à existência de mão-de-obra. Em 

alguns concelhos do distrito, nomeadamente Bragança e Freixo de Espada à Cinta, recorria-

se à mão de obra espanhola para atividades agrícolas sazonais. O mesmo sucede em Carrazeda 

de Ansiães, onde, segundo o mesmo inquérito, escasseiam os braços, “porque a geração nova, 

fugindo das aldeias, procura, de preferência os grandes centros, onde vai entregar-se a outras 

profissões e à aprendizagem de diferentes ofícios” (Inquérito à Emigração…, 1885: 21), 

recorrendo-se à Galiza em certas épocas, sobretudo em novembro. Mogadouro informa que 

a mão-de-obra é suficiente para os trabalhos regulares, mas que costumam importar-se braços 

da Galiza para fazer paredes no inverno e primavera (230 pedreiros). Alfândega e Macedo de 

Cavaleiros, na época do verão, recorrem às localidades vizinhas para ceifar trigo e centeio 

(800 a 900 ceifeiros). Em Miranda do Douro, o recurso a mão-de-obra do exterior só se faz 

na altura das ceifas e das cavas das vinhas, mas por período limitado. Para Macedo de 

Cavaleiros há indicação de que a população estaria a crescer, havendo por isso abundância de 
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braços para trabalhar a terra. Os salários vinham a diminuir pela oferta de mão-de-obra e pela 

facilidade em importá-los toda a época do ano. 

A parte do inquérito relativa a “outras indústrias” mostra-nos que não existem, na 

realidade, novas indústrias. Alguns concelhos como Alfandega da Fé, Freixo de Espada à 

Cinta e Macedo de Cavaleiros referem que a indústria do sirgo, com vista ao fabrico da seda, 

se encontra quase morta por lhe dar o “mal do bicho”, nomeadamente, a pebrina. Vimioso 

responde que não se têm criado indústrias novas e que as existentes estão relacionadas com 

o fabrico de cola, cera, curtumes, mas com pouco movimento. Na atividade comercial, 

integrada nesta rubrica, regista-se a compra e venda de gado vacum e lanígero, compra e 

venda de cereais, casas de penhor e mercearia. Os restantes concelhos referem que não se 

têm criado outras indústrias.  

Em assuntos diversos, o inquérito procura saber se existem bancos, caixas ou 

instituições de beneficência que pudessem emprestar capital, respondendo a maioria dos 

vários concelhos que não existem facilidades em obter capitais, ou porque os juros são muito 

elevados, ou simplesmente porque as instituições de beneficência e misericórdias são muito 

pobres. A maior parte dos concelhos informa que as juntas de paróquia por vezes emprestam 

dinheiro, mas que se cobram de juros, com garantias de hipoteca. 

O “derramamento” da instrução, ou seja, a difusão da instrução através da criação de 

escolas, e seu contribuído para a melhoria das condições económicas e morais das classes 

trabalhadoras é igualmente questionado. A resposta a este item apresenta-se genericamente 

negativa, referindo os inquiridos, a insuficiência de escolas, a falta de consciência do valor 

da instrução por parte dos pais e a deficiente preparação do professorado. Mogadouro diz 

que o aumento de escolas data de poucos anos e que os pais, em vez de mandarem os filhos 

frequentá-la, os mandam para os serviços agrícolas, acrescentando que os professores são 

mal remunerados e pouco ativos nos seus deveres. Bragança responde que a influência do 

aumento das escolas na instrução se conserva o mesmo. 

No que concerne à “emigração”, muitas entidades não respondem a estes itens 

dizendo, simplesmente, que não existe emigração. Resumidamente apresentam-se as 

respostas dadas por cada concelho: 

Alfândega da Fé – Menciona quatro rapazes para o Brasil, para trabalharem como 

caixeiros, indo à procura de fortuna. Ninguém tem regressado. Não há emigração clandestina 

nem engajadores.  

Bragança – As entidades desconhecem que exista. Não há engajadores de colonos 

ou emigração clandestina. 
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Carrazeda de Ansiães – Indica 400 pessoas, aproximadamente, para o Brasil, por ali 

terem relações e por entenderem que acham mais facilmente meios de fortuna. São jornaleiros 

e artistas com idades compreendidas entre os 15 e os 40 anos de idade, de ambos os sexos. 

Alguns vão sós, outros com família. Regressaram do Brasil cerca de 80 pessoas, com pouca 

fortuna e saúde. Dizem não haver engajadores de colonos, ou emigração clandestina. 

Freixo de Espada à Cinta – Não existe; nem sequer há tendência para isso 

Macedo de Cavaleiros – Calcula-se em 50 para o Brasil; são trabalhadores agrícolas 

que vão porque no Brasil o comércio é mais lucrativo. Não têm regressado, mas consta-se 

que se encontram com boas condições de fortuna. Não existem engajadores de colonos, nem 

emigração clandestina. 

Miranda do Douro – Não existe emigração propriamente dita. Apenas um ou outro 

indivíduo que vai a Espanha, sobretudo para a Andaluzia, indo ocupar-se no serviço agrícola, 

como aliás também o costumam fazer os espanhóis.  

Mirandela – Diz que saíram 94 para o Brasil. São trabalhadores solteiros, com idade 

superior a 18 anos (entre 22 a 30): desses, dez levavam acompanhante, e os restantes partiram 

sozinhos. Emigram por falta de meios de sobrevivência. Não existem engajadores de 

colonos, nem emigração clandestina. 

Mogadouro – Não há emigração “e é tal o amor que os habitantes têm às localidades 

que os viram nascer, que parece que a palavra emigração não é por ali conhecida” (Inquérito 

à Emigração…, 1885: 24). Não existem engajadores de colonos nem emigração clandestina. 

Moncorvo – Calcula-se que tenham emigrado cerca de 50. Cinco em cada ano e para 

a América do Sul, mormente para o Brasil, por hábito ou por terem relações com pessoas de 

família. Emigram proprietários ou filhos destes, com idades compreendidas entre os 15 e os 

18 anos, mas também trabalhadores e artistas do sexo masculino que não levam família. 

Quanto ao regresso, raros são os que regressam com capitais; apenas um terá regressado com 

“boa fortuna”. A maior parte por lá fica. Alguns voltam como foram. Não há engajadores de 

colonos nem emigração clandestina. 

Vila Flor – Têm emigrado 100 pessoas para o Brasil e África, proprietários, 

jornaleiros e artistas, de 15 a 30 anos, a maior parte do sexo masculino e sem levarem 

acompanhantes. Emigram por falta de trabalho. Não emigram para África por falta de 

garantias por parte do governo. Emigram sem levar capitais. Não existe emigração 

clandestina e não há engajadores de colonos. 

Vimioso – Não respondeu a este item. 
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Vinhais – Calcula-se em 20 o número de emigrantes com destino ao Brasil, que eram 

empregados do comércio e trabalhadores agrícolas, de maior idade, que vão sem 

acompanhantes, na esperança e enriquecerem. A maior parte “não tem regressado, excepto 

um ou outro que pela falta de saúde não possa viver n’aquelle império, e esse vem pobre 

pois os favorecidos da sorte por lá ficam” (Inquérito à Emigração…, 1885: 26). 

Teria sido este o quantitativo dos emigrados do distrito de Bragança entre 1875 e 

1885? Ao cotejarmos os dados da emigração obtidos nos registos de passaporte do governo 

civil de Bragança entre 1875 e 1885 com os números mencionados no inquérito verificamos, 

por vezes, uma grande discrepância. Aqueles apontam para uma menor emigração 

relativamente à informação enviada pelos concelhos ao Inquérito, o que pode significar, ou 

uma emigração clandestina, ou uma emigração com passaporte obtido em outro qualquer 

governo civil, por exemplo, Vila Real ou Porto…ou simplesmente, um número mencionado 

ao acaso pelas autoridades concelhias. 

Globalmente, o distrito de Bragança, se atendermos somente às respostas dos 

inquiridos, não sofre ainda uma emigração significativa, havendo concelhos onde não se 

registou uma única saída. O único concelho que apresenta uma emigração expressiva é 

Carrazeda de Anciães, com 400 casos. 

Geralmente emigram sós, raramente acompanhados; e as causas indicadas que os 

levam a emigrar são, na maior parte das vezes, a falta de meios de subsistência. Elegem 

como destino preferencial o Brasil, sendo muito raros os que regressam, e os que o fazem, 

vêm pobres. Existe corrente migratória ocasional ou temporária para Espanha e para os 

distritos do sul do país. 

Como vimos, o Inquérito Parlamentar à Emigração Portuguesa de 1885, ao apresentar 

um questionário formulado em torno de quatro grandes áreas temáticas, permite uma importante 

contextualização socioeconómica, cultural e assistencial, possibilitando uma reflexão sobre as 

causas que explicam o fenómeno emigratório e sobre as consequências gravosas que este 

movimento acarreta para o país neste período.  

 Claro que as respostas dadas pelos diversos organismos contactados se apresentam 

em alguns itens omissas ou mesmo incompletas. É provável que, dada a brevidade com que 

as entidades tinham de responder ao Inquérito, as mesmas tenham sido pouco 

fundamentadas. Como afirma Luciano Cordeiro:  

“Apesar de algumas respostas dadas serem deficientes e até obscuras, e algumas 

autoridades se terem limitado a copiar-se umas às outras nas informações relativas a 

diversas localidades, e dos governos civis se terem dispensado de rever, compendiar 
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e acrescentar as respostas das repartições concelhias, há, nos documentos recebidos, 

indicações e notícias extremamente interessantes, embora, por igual, extremamente 

lamentáveis” (Acta da sessão da Comissão Parlamentar, 8.6. 1886).  

 

Em síntese, como vimos, o Inquérito Parlamentar à Emigração Portuguesa de 1885 

é um documento importante para o estudo da emigração portuguesa neste período. Em 

primeiro lugar, porque o questionário, formulado em torno de quatro grandes áreas 

temáticas, fornece uma contextualização socioeconómica do fenómeno, possibilitando uma 

reflexão sobre as causas que a explicam e sobre as consequências gravosas que este 

fenómeno acarreta para o país. Depois, porque dá-nos indicações respeitantes às zonas que 

alimentam a emigração nacional, bem com à forma como se organiza a emigração 

clandestina e a sua relação com o modo como se processa o recrutamento militar. 

Apesar das limitações metodológicas já apontadas, o Inquérito introduz uma visão 

importante sobre o que pensam as elites locais e nacionais sobre a emigração e sobre a sua 

leitura face às várias respostas que são dadas sobre as “causas da emigração”. 

Na verdade, os resultados/depoimentos obtidos com o inquérito tiveram o mérito de 

reabrir o debate político em torno da emigração de uma forma mais objetiva e realista.  

Por outro lado, falta ainda conhecer em profundidade as razões por que muitos 

distritos não responderam ao inquérito ou tardaram a responder. Provavelmente, devido a 

fatores relacionados com a ausência de meios humanos, materiais e de tempo. Também não 

é inteiramente claro por que não prosseguiu a comissão com os trabalhos, embora possamos 

admitir a existência de questões relacionadas com as lutas e incompatibilidades políticas da 

época.86 Contudo, o que importa sublinhar para o presente trabalho é que todos os concelhos 

do distrito de Bragança respondem que não há emigração clandestina, nem engajadores.  

 

 

3.2.1. A visão das elites no debate parlamentar em torno dos resultados do Inquérito 

de 1885 
 

Neste subcapítulo iremos analisar o debate parlamentar sobre o fenómeno da 

emigração resultante do Inquérito da comissão parlamentar, mas não exclusivamente. 

Assim, a nossa análise não se desenvolverá de forma independente do ambiente político da 

                                                           
86 Estamos em crer que sim, pois na ata da sessão da Comissão de 8 de junho de 1886, é referida a publicação 

de um decreto do Diário do Governo, datado de 4 de junho de 1886 e referendado por todos os ministros. Este 

decreto, relacionado com o funcionamento das comissões parlamentares, terá causado uma enorme indignação 

e reprovação por parte da Comissão de Inquérito, a ponto de o seu presidente, Luciano Cordeiro, pretender 

apresentar a exoneração do cargo. Outra questão importante era perceber qual foi a resposta que deu o Ministro 

da Marinha. Questões que aqui deixamos em aberto e procuraremos responder em próximo trabalho. 
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época e, sobretudo, das causas sociais e económicas a montante do fenómeno da emigração 

portuguesa, com destaque para a visão e propostas de Oliveira Martins.  

Na sessão de 18 de janeiro de 1886, inicia-se a apresentação, por Luciano Cordeiro, 

dos trabalhos realizados pela comissão parlamentar de emigração referentes ao estudo do 

estado da situação económica do país, no quadro temporal de 1875 a 1885. Este estudo coleta 

respostas a um questionário relativo ao regime de trabalho, à emigração, ao mercado de 

capitais e ao valor da propriedade.  

O Inquérito foi um instrumento de análise importante e abrangente. Apesar das suas 

limitações e lacunas, que adiante serão sublinhadas, importa referir que o inquérito incluiu 

diretivas e informações do Ministério do Reino, bem como como depoimentos das diferentes 

câmaras municipais, repartições de fazenda e administrações de concelho.  

Todo este trabalho foi, na época, decisivo e, nas palavras de Luciano Cordeiro, 

coligiu dados e informações que “constituem um subsidio importante para o estudo de 

differentes questões que mais tarde hão de vir á tela da discussão” (Diário da Câmara dos 

Senhores Deputados, 18.1.1886: 95. 

Com efeito, como veremos, a discussão relativa ao fenómeno da emigração foi 

abrangente e interligada com os problemas relativos ao desenvolvimento de Portugal no seu 

conjunto, designadamente, das suas assimetrias regionais, das políticas de fomento, bem como 

da capacidade do Estado em, por um lado, limitar a emigração e, por outro, regulamentar e 

auxiliar os emigrantes nos países de destino.  

Na Câmara dos Deputados, quem mais atentamente analisou os resultados dos 

trabalhos e valorizou a sua importância foi Oliveira Martins. Na sessão de apresentação do 

seu “projecto de fomento rural”, em 27 de abril de 1887, referiu-os como sendo da maior 

importância, ao mesmo tempo que lamentava não haver catálogo completo das respostas de 

todos os concelhos (Diário da Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 246). 

Em seu entender, embora, os documentos coligidos abrangessem apenas 140 

concelhos do total dos 292 concelhos, este era, ainda assim, um número que incluía quase 

metade da superfície do país. Considerou, por isso, que as faltas não eram tais que pudessem 

prejudicar de maneira grave os resultados obtidos. Para Oliveira Martins: 

“os depoimentos não são perfeitos; mas também não podem ser inquinados de parciais, 

pelo menos no sentido de pessimismo, visto que essas informações provêm, não dos 

particulares, mas das autoridades públicas, administradores do concelho, câmaras 

municipais e escrivães” (Diário da Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 246).  
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Oliveira Martins apresenta então à mesa de deputados um projeto de lei que analisa 

o estado de desenvolvimento de Portugal, nomeadamente, as assimetrias entre o litoral 

urbano e o interior rural. Nas suas palavras, o país encontrava-se num “estado que me parece 

contrastar de um modo gravíssimo com aquelle que se afigura a muitas pessoas que não 

olham alem do perímetro da capital”, e para o qual pede à Câmara “supondo grave a 

importância do assumpto de que vou tratar, estabelecesse também em relação a elle uma pax 

Dei política, em que paixões, não digo ódios, mas posso dizer as inimisades, se calassem 

perante um motivo de força maior” (Diário da Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 246). 

Do relatório da Comissão Parlamentar de Emigração acerca do estado da emigração 

portuguesa, Oliveira Martins extraiu alguns mapas relativos às estatísticas da emigração, ao 

mercado de capitais e ao valor da propriedade, que abrangiam 140 de um total de 292 

concelhos em todo o país. Destes concelhos inquiridos, realizou-se uma divisão em cinco 

regiões: a primeira compreende os distritos da Guarda, Bragança e parte do distrito de Viseu, 

a segunda o Alentejo, a terceira o Algarve, a quarta todo o litoral até à fronteira da Galiza e 

a quinta as Ilhas Adjacentes. 

Dos dados recolhidos pelo inquérito parlamentar relativos ao estado das classes 

trabalhadoras e da emigração, concluiu que “os braços são abundantes em toda a região 

transmontana (…) o salário é um pouco mais alto do que na região do litoral” e “a condição 

dos trabalhadores se conserva estacionaria”. E mais acrescenta: “V.exa. e a câmara sabem 

perfeitissimamente que a emigração portugueza é descommunal, e que ella é sem duvida 

alguma o facto económico que em Portugal traduz de uma maneira mais completa, de uma 

maneira mais evidente, a desordem da nossa economia interna” (Diário da Câmara dos 

Deputados, 27.4.1887: 247).  

Ainda relativo a debates de sessões anteriores, Oliveira Martins recorda o discurso 

proferido pelo Ministro da Marinha, Pinheiro Chagas, a 12 de fevereiro de 1887. Recorde-

se que o ministro Pinheiro Chagas tinha intervindo no parlamento sobre as causas da 

emigração. Na sua opinião: 

“Há muitas causas decerto que promovem a nossa emigração. (…) se muitas destas 

causas podem ser destruídas, ou pelo menos ser attenuadas por leis sabias, há 

comtudo uma, que é a índole expansiva do povo portuguez, este desejo de ir tentar 

fortuna, que é a causa que actua mais no espirito dos emigrantes do que a falta de 

subsistência ou de meios no paiz onde nasceram” (Diário da Câmara dos Deputados, 

27.4.1887: 247).  
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Contrariamente, Oliveira Martins expressou dúvidas sobre as causas tradicionalmente 

apontadas para e emigração portuguesa. Na sua visão, estas explicações tradicionais não eram 

fundamentadas pelos factos vindos a lume pelo relatório. Deste modo, Oliveira Martins 

desconstrói a opinião de Pinheiro Chagas, segundo a qual, a emigração portuguesa seria 

determinada por um desejo, por uma ambição de melhor sorte por parte das pessoas que iam 

principalmente para o Brasil em busca de fortuna.  

Nas suas palavras: 

 “Frequentemente se diz que a emigração portugueza é determinada por um desejo, 

por uma ambição de melhor sorte por parte das pessoas que vão principalmente para o 

Brazil em busca de fortuna. Ora contra essa opinião depõem terminantemente os 

elementos colligidos dos documentos a que me tenho referido, porque há um facto que, 

sobre todos, mostra o infundado deste parecer. Este facto é o seguinte: que os salários 

nas regiões de grande emigração não são superiores aos salários nas regiões onde a 

emigração se não dá. Evidentemente, se a emigração tivesse unicamente por motivo o 

desejo de enriquecer, e não uma causa social, a população havia de faltar n’essas 

regiões onde se dá em numero tão considerável. Não falta, e o salario mantém-se baixo: 

logo é porque a população que sáe não póde obter alimentos nas localidades onde 

existe (…) As causas determinantes da emigração portugueza são, em primeiro logar, 

as condições deploráveis em que se encontra, em muitos pontos, a propriedade do paiz; 

e em segundo logar n’uma parte subsidiaria, condições em que se encontra a legislação 

militar” (Diário da Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 247). 

 
Neste sentido, Oliveira Martins faz questão de sublinhar os dados do inquérito, onde 

se abordavam os vários aspetos relacionados com as causas da emigração neste período, 

nomeadamente as leis de recrutamento e as companhias de engajamento. Argumenta que 

todos os documentos coligidos ao relatório concordavam em dizer que as leis de 

recrutamento são uma causa principal da emigração, nomeadamente no norte de Portugal, e 

faz questão de ler à Câmara dos Deputados um excerto do depoimento do administrador do 

concelho de Mondim da Beira, onde este revelava a existência de uma rede de engajamento 

associada à emigração clandestina e explicava o seu funcionamento: 

“Existe n'este concelho a emigração clandestina, como em quasi todos os do paiz. 

Manifesta-se especialmente com os individuos incursos no recenseamento militar, 

para os quaes há companhias de engajadores perfeitamente organisadas (...). 

Em geral, como o engajado é pobre, os paes hypothecam as terras da futura legitima 

do filho e mais bens do casal, pagando os juros de taxa exorbitante, nunca menos de 

10 por cento. Faz-se uma escriptura de mutuo, em que figurava como primeiros 
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credores os terceiros agentes escriptura caucionante de uma letra de cambio do valor 

do simulado emprestimo, letra que mais tarde é descontada ou antes endossada ao 

capitalista, segundo agente, e assim fica tudo somado em face da lei. Se os paes do 

mancebo embarcado recusam pagar as 35 ou 40 libras, preço da passagem e trabalho, 

a letra é posta no vencimento em execução e os tribunaes judiciaes (...) os devedores! 

Não sei se (...) o tribunal judicial da comarca de Armamar foi cumplice n'esta burla 

no anno de 1885 (...). 

Estes agentes têem commissão de todas as companhias maritimas de transporte e 

uma correspondencia em regra com o agente de Lisboa. 

São por toda a parte altamente protegidos pelas influencias locaes, e zombam 

descaradamente das auctoridades. É um negocio rendoso, que dá 100 por 100 de lucros 

semestraes. 

Da fórma por que se acha organisada esta torpissima exploração, esta escravatura de 

carne branca, não é facil a qualquer auctoridade cohibil-a ou castigal-a. 

Como já disse, os tribunaes judiciaes são os primeiros a patrocinar taes desmandos.” 

(Diário da Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 247-248). 

  

Relativamente aos números e informações que concernem à emigração, Oliveira 

Martins faz o reparo que estes “dizem de um modo claro, de um modo eloquente, qual é o 

estado das classes trabalhadoras ruraes, mas não dizem qual seja o estado dos proprietários” 

(Diário da Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 247-248).  

De acordo com os dados e informações recolhidas pelas autoridades públicas, o valor 

da propriedade sofre uma diminuição que chega aos 50 por cento. Este facto alarmante é 

muito sublinhado por Oliveira Martins, que afirma que “a propriedade portugueza há de 

chegar a um momento em que as suas condições de productibilidade não serão suficientes 

para satisfazer os encargos com que se acha onerada” (Diário da Câmara dos Deputados, 

27.4.1887: 247-248).  

Nesse sentido, apresenta à Câmara o seu projeto de lei de fomento rural. Este projeto 

é um documento abrangente que coloca em cima da mesa vários e interligados problemas de 

Portugal. O projeto de fomento rural de Oliveira Martins encontrava-se dividido em 11 

partes, designadamente relativas à população e emigração portuguesa; à possibilidade de 

aproveitamento de terrenos incultos; às formas de colonização; às preferências das culturas; 

à divisão e fragmentação da propriedade; ao crédito rural; às associações de proprietários, 

entre outras. O seu principal objetivo era o de iniciar um movimento de restauração 

económica para que “a riqueza de Portugal pertença a portuguezes: só assim poderemos 
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resolver as nossas três grandes questões – a da emigração, a do parasitismo official e a do 

desequilíbrio das finanças” (Diário da Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 297).  

Na introdução a esse projeto, Oliveira Martins afirma: 

“Senhores. Desde que em Portugal começou o movimento das descobertas, conquistas 

e colonisações, começou tambem aquillo que podemos chamar a questão rural 

portugueza. Até então os cuidados quasi exclusivos dos governos tinham-se voltado 

para o fomento economico de um territorio devastado por seculos demorados; depois 

voltaram-se de preferencia para os paizes ultramarinos; e quando, terminada a epopêa 

maritima, pela perda do Oriente e pela separação do Brazil, fomos obrigados a voltar 

os olhos para casa, o espectaculo appareceu desolador. É esse ainda hoje o adjectivo 

conveniente e adequado” (Diário da Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 276).  

 

Com uma visão lúcida e uma abordagem histórico-sociológica na época percursora, 

Oliveira Martins argumenta que a situação difícil de subdesenvolvimento e despovoamento 

a que o interior de Portugal chegara não era uma consequência determinista de fatores 

geográficos, mas antes o produto de políticas e processos históricos desenvolvidos pelos 

homens. Nas suas palavras: 

“Nem se objecte que um tal estado de cousas é consequência fatal do clima, porque 

a história desmente similhante opinião. (…) Portugal despovoado de hoje era bem 

diverso nos bons tempos romanos (…). 

As guerras da queda do imperio romano, a decadencia social que se prolongou atravez 

da monarchia dos godos, e depois as guerras da reconquista aos árabes, foram a causa 

(…). Depois, as idéas politicas e as instituições sociaes conspiraram para a 

esterilisação da obra encetada. Os vicios accumulados da legislação e dos costumes 

occasionam o abandono das terras; as encostas e os cumes dos montes despovoam-se 

de florestas; lavra a queimada, começa o alqueive; os homens preferem ao trabalho a 

aventura, e os capitães a agiotagem aos empregos socialmente reproductivos” (Diário 

da Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 276).  

 

E sumariamente desvelou o pensamento que o inspirou na elaboração deste projeto 

de lei: 

“Necessitamos hoje implantar homens e implantar arvores: dar á terra quem a fecunde. 

(…) É necessario canalisar os capitães para a terra, porque se o homem é o agente, se 

a arvore e a agua são os collaboradores, se as leis são um coeficiente, o capital é o 

instrumento sem o qual os braços humanos cairiam inertes e impotentes” (Diário da 

Câmara dos Deputados, 27.4.1887: 276).  
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Oliveira Martins começa por apresentar a estatística oficial da emigração declarada nos 

dez anos anteriores.87 Assim, descreve o número oficial de emigrantes por ano, a saber: 1875: 

15 440 emigrantes; 1876: 11 035 emigrantes; 1877: 11 057 emigrantes; 1878: 9 926 emigrantes; 

1879: 13 208 emigrantes; 1880: 12 597 emigrantes; 1881: 14 637 emigrantes; 1882: 18 272 

emigrantes; 1883: 19 251 emigrantes; 1884: 17 518 emigrantes. 

E comenta, 

 “Quaisquer considerações baseadas sobre estes algarismos seriam incompletas, 

porque segundo é sabido, a nossa emigração clandestina atinge proporções que 

elevam a emigração total anual a menos de 22 000 ou 25 000 habitantes. Note-se 

porém, o progresso que estes numeros apresentam a partir de 1878. (...) 

A emigração média annual de 14294, resultante da década de 1875 a 1884 basta, 

porém, para denunciar, comparativamente, uma chaga medonha no nosso organismo 

económico” (Diário da Câmara dos Deputados, 28.4.1887: 279).  

 

Finalmente, sublinha a existência de uma disparidade migratória entre Portugal 

continental e os arquipélagos. Assim, nota que “a emigração é de 1 por cada 283 habitantes, 

se computarmos conjunctamente os districtos continentaes e insulanos, sendo de 1 por 90 

habitantes nos Açores e de 1 por 185 na Madeira.” (Diário da Câmara dos Deputados, 

28.4.1887: 280).  

Na parte III do seu Projeto de Lei, referente às formas de colonização, afirma: 

“Ninguem ignora que a nossa emigração, principalmente a insulana, sáe com destino 

ao trabalho agrícola em paizes ultramarinos. Ninguem ignora tambem que a nossa 

emigração, principalmente a minhota, sáe para fugir ao recrutamento. Ora, desde que 

existam proprietarios e sociedades, tão interessados em alliciar colonos, como o são as 

sociedades de emigração ultramarina; e desde que os colonos, encontrem aqui mesmo, 

dentro de Portugal, alem da propriedade, essa mesma isenção do recrutamento a que 

obedecem fugindo, affigura-se me que o exito ha de ser completo” (Diário da Câmara 

dos Deputados, 28.4.1887: 284).  

 

Oliveira Martins elabora uma teoria sobre as causas da emigração baseada em três 

elementos estruturais: a terra, o capital e a mão-de-obra. Assim, com base nas respostas 

enviadas à Comissão, Oliveira Martins salienta os aspetos fundamentais que condicionavam 

e explicavam o forte êxodo interno e externo: a desvalorização da propriedade, o mercado 

de capitais, o regime de trabalho e as condições das classes trabalhadoras. 

                                                           
87 Estes números correspondem aos dados apresentados por Tomás Ferreira na sessão de 29.01.1886. 
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Nas suas palavras: 

“Attendidos pois os tres elementos fundamentaes da questão: a terra, o capital e os 

braços, o regime de excepção creado para esta especie de territorios reclama tambem 

um systema de registo especial destinado a simplificar as engrenagens pesadas pelas 

quaes se move hoje o antiquissimo direito de propriedade” (Diário da Câmara dos 

Deputados, 28.4.1887: 284).  

 

Oliveira Martins sublinha que sem uma reforma nos direitos de propriedade, seria 

difícil resolver os problemas da emigração. Baseando-se na História, recorda as boas práticas 

dos primeiros reis de Portugal: 

“Era assim que procediam os nossos primeiros reis: outorgavam doações a ordens 

colonisadoras e contratos de aforamento a povoadores. Depois, quando os nucleos 

de população estavam constituídos, estabeleciam a administração e a justiça, 

outorgando as cartas de foral. O resultado foi bom: sigâmol-o pois, adaptando-o ás 

condições novas dos tempos” (Diário da Câmara dos Deputados, 28.4.1887: 284).  

 

O discurso parlamentar sobre a problemática da emigração não se esgotou aqui. Por 

exemplo, o tratamento infringido aos emigrados nas ilhas Sandwich, lugar onde existia uma 

numerosa colónia portuguesa maltratada por poderosos fazendeiros das grandes explorações 

da cana-de-açúcar e noticiado nos jornais, indignou o deputado Oliveira de Matos. Assim, 

meses mais tarde, na sessão de 12 de julho de 1887, a propósito de uma notícia que dava 

conta da situação difícil dos emigrantes portugueses nas ilhas Sandwich, Oliveira de Matos 

toma a palavra. Na ausência do ministro dos Negócios Estrangeiros, a quem desejava dirigir 

perguntas sobre determinados assuntos do seu ministério, remete as perguntas ao presente 

ministro das Obras Públicas, Emídio Navarro, alertando-o para os seguintes factos: 

“N'um jornal, que tenho presente, vem publicado um artigo, ou correspondencia, que 

vou ler ao sr. presidente e á camara, em que se relatam casos extraordinariamente 

censuraveis, praticados com os nossos infelizes compatriotas emigrados nas ilhas 

Sandwich, sem que o respectivo consul interviesse, como lhe cumpria, ou tomasse 

algumas providencias contra os maus tratos e exploração vergonhosa, exercida para 

com a numerosa colonia portugueza pelos poderosos fazendeiros das grandes 

plantações da canna de assucar. Estes senhores são uma especie de tyrannetes 

inhumanos, uns despotas argentarias, que parecem querer resuscitar os ominosos 

tempos do honrado commercio da escravatura, e da escravatura europêa, ou, pelo 

menos, portugueza, que é a que mais lhes convém” (Diário da Câmara dos Deputados, 

12.7.1887: 1681). 
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Este caso, relativo aos emigrantes portugueses nas ilhas Sandwich, foi relevante, 

porque reflete outros problemas da emigração, desde logo, a relativa incapacidade 

portuguesa de, nos países de destino, assegurar as melhores condições aos portugueses 

emigrantes. Para além de colocar o problema das deficiências dos serviços consulares e das 

políticas públicas do Estado em salvaguardar os direitos dos portugueses emigrantes, 

colocou também o problema da exploração sem limites dos emigrantes portugueses, que em 

muitos casos eram mão-de-obra quase escrava.  

Neste aspeto, o deputado Oliveira de Matos dirige-se ao governo, questionando: 

“desejava saber se o governo está informado pelo seu consul nas Sandwich do que lá 

se tem passado, e se elle dá conta dos esforços e meios que empregou no desempenho 

do seu cargo para salvaguardar os direitos sagrados dos subditos portuguezes, fazendo 

os respeitar em harmonia com o decoro e brio nacional e com as leis do paiz em que 

se encontram” (Diário da Câmara dos Deputados, 12.7.1887: 1681).  

 

Em face da resposta do ministro português sobre se as informações trazidas a público 

pela imprensa face a este caso eram fidedignas, Oliveira de Matos replica: 

“Ao governo, e especialmente ao sr. ministro dos estrangeiros, é que cumpre saber 

até que ponto deverão merecer credito as informações que tenho, e até onde deve 

chegar a sua confiança nos empregados da nação encarregados do desempenho de 

altos cargos no estrangeiro” (Diário da Câmara dos Deputados, 12.7.1887: 1681).  

 

A propósito do abandono a que eram votados os nossos emigrantes nas Sandwich, 

referiu ainda que em outros Estados com colónias os emigrantes encontravam todo o apoio 

dos seus consulados. Nas suas palavras:  

“Diz-se aqui, Sr. Presidente: «A nossa colonia nas Sandwich é importante, mas 

impotente para se fazer respeitar pelos especuladores de carne humana e pelas 

auctoridades hawaianas». 

As colonias das outras nações (…) encontram todo o apoio moral nos seus cônsules.  

“É affrontoso para nós, isso, é. Mas o que é pior ainda, é que isto seja verdade! É 

que os nossos compatriotas sejam espoliados, tratados barbaramente como uns cães 

sem dono, explorados vilmente, como n'este jornal se affirma, sem que os seus 

queixumes nunca mereçam a minima consideração do respectivo consul!” (Diário 

da Câmara dos Deputados, 12.7.1887: 1681). 

 

Na opinião de Oliveira de Matos, os nossos emigrantes não teriam o apoio consular 

adequado nessa colónia. Esta seria, “a colónia dos carneiros, pela crueldade com que os 
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plantadores a tratam”, sendo revoltante o “desprezo com que a obrigam a sofrer as maiores 

provações da miséria e todos os insultos do egoísmo feroz dos seus verdugos” (Diário da 

Câmara dos Deputados, 12.7.1887: 1681).  

Oliveira de Matos manifestou a sua revolta com a forma como funcionava a emigração 

clandestina e, sobretudo com a forma como os contratadores aliciavam os trabalhadores. O 

deputado insurge-se contra a situação e faz questão de a discutir publicamente, declarando:  

“É bom que isto aqui se leia e que se diga bem alto, para que o paiz o ouça, para que 

esses desgraçados que se deixam illudir pelos contratadores da emigração 

clandestina, esse cancro social a que ainda se não applicou nenhum cauterio, vão 

sabendo o que lá os espera! É bom que os nossos trabalhadores portuguezes, essa 

grande força viva do paiz, e que tanta falta nos faz, vá vendo por que troca a sua 

patria e deixa a sua família” (Diário da Câmara dos Deputados, 12.7.1887: 1681).  

 

Oliveira de Matos sublinha que “o infeliz trabalhador português”, não só nas 

Sandwich mas em outros pontos, é “pobre vítima da ignorância, da ambição, do comércio 

ilícito, e da negligência dos nossos governos, da nenhuma protecção das nossas leis!” (Diário 

da Câmara dos Deputados, 12.7.1887: 1681). Na sua ótica era lamentável que não se tivesse 

feito nada ainda para evitar a emigração, ou pelo menos para a fazer diminuir e que ninguém 

se tivesse preocupado seriamente com os trabalhadores, terminando a sua intervenção 

manifestando um anseio: 

“O meu desejo é que a emigração portugueza, esse numeroso bando de milhares de 

cidadãos, nossos compatriotas, embora desvairados por um sonho ambicioso, 

seduzidos por uma miragem de oiro que raros logram attingir, encontre em toda a parte 

a protecção official a que tem direito e que se lhe deve. Estejam onde estiverem, nas 

Sandwich, no Brazil, na Africa ou na India, elles não são engeitados, são portuguezes; 

são emigrados, serão então infelizes, mas são nossos irmãos, têem todo o direito a 

exigir de nós e das nossas leis todo a protecção e auxilio que se lhes possa dar (Diário 

da Câmara dos Deputados, 12.7.1887: 1681).  

Em resposta aos factos apresentados por Oliveira de Matos, o Ministro das Obras 

Públicas pronuncia-se: 

“É natural que a situação em que se encontram as ilhas Sandwich não seja muito 

favoravel aos emigrados, porque o seu desenvolvimento social não é por ora muito 

grande. 

É esse um paiz por assim dizer nascente, e não se póde por emquanto estabelecer 

bem a protecção official para os nossos subditos. 
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(...) E esta pouca prosperidade das ilhas Sandwich, serve talvez de justo castigo aos 

que abandonam o solo da patria, para ir com a idéa de fazer fortuna aos paizes 

distantes” (Diário da Câmara dos Deputados, 12.7.1887: 1681).  

 

Finalmente, para o propósito deste trabalho, importa referir a sessão noturna de 26 

de julho de 1887. Aqui, o deputado Alves Mateus também mostrou a sua indignação perante 

o imparável fenómeno da emigração. Considerou ser uma “necessidade urgente e inadiável 

combater a emigração legal por todos os meios indirectos, e pelos meios directos e severos 

a emigração clandestina, que tem agências quase públicas em muitas terras do reino, não lhe 

faltando também protecções em Vigo” (Diário da Câmara dos Deputados, 26.7.1887: 2091). 

Em sua opinião, a emigração tinha atingido tais proporções que se tornava para o país 

“um verdadeiro cancro, porque sangra a população e, arrebatando-lhe muitos milhares de 

braços validos, desvigora e empobrece o seu organismo económico, e prejudica 

principalissimamente a agricultura e o agricultor” (Diário da Câmara dos Deputados, 

26.7.1887: 2091). Pronunciando-se a propósito da exequibilidade do projeto de lei de 

Oliveira Martins, afirma: 

“Não digo, que sejam, exequiveis todas as disposições d'esse projecto; julgo, porém, 

realisaveis muitas d'ellas; e se dá sua execução resultasse uma revolução, seria ella 

benefica, salutar e altamente proveitosa para a nossa agricultura e para a nossa 

economia interna. 

A situação da agricultura portugueza é difficil, é embaraçosa, é verdadeiramente 

attribulada. 

Tem ella contra si a natureza e o mercado. A natureza com flagellos, que destroem, 

ou reduzem a producção, o mercado com a baixa de preços e com a difficuldade de 

obter capitães baratos. 

Tem contra si a elevação dos salarios e a falta de braços, devido em grande parte a 

essa chaga viva, cancerosa, e cada vez mais alastrada que só chama emigração. 

É uma necessidade urgente e inadiavel combater a emigração legal por todos os meios 

indirectos, e pelos meios directos e severos a emigração clandestina, que tem agencias 

quasi publicas em muitas terras do reino, não lhe faltando tambem protecções em 

Vigo” (Diário da Câmara dos Deputados, 26.7.1887: 2091).  

 

Importa, ainda, para finalizar este subcapítulo, recordar as palavras do deputado 

Álvaro de Matos a propósito da importância do fenómeno da emigração, do projeto de 

Oliveira Martins e dos efeitos práticos desta discussão adotados pelo governo. 

Nas suas palavras: 
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“Porque a verdade é, que ainda nada se fez para evitar a emigração, ou ao menos 

para a fazer diminuir! 

“Queixam-se da falta de braços, e ainda ninguem tratou de providenciar para que 

elles nos não fujam. 

“Ainda ninguem se preoccupou a serio, para evitar que elles não sejam roubados á 

agricultura e ás industrias, pelos agentes, tolerados, se não até protegidos, dessa 

odiosa emigração clandestina, tão conhecida no paiz, e da historia infamante, da qual 

até n'esta casa já se leu um capitulo denunciador, escripto pelo sr. Oliveira Martins, 

e documentado pelos administradores do concelho, no seu excellente trabalho do 

fomento rural, apresentado a esta camara. 

E de que serviu isso? Todos se queixam, todos gritam, todos lamentam este estado 

de cousas; mas o que é que se tem feito para o remediar? Nada!” (Diário da Câmara 

dos Deputados, 26.7.1887: 2091). 
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4. O caminho-de-ferro e a sua relação com a Emigração 

 

A importância e necessidade do caminho-de-ferro era um dos temas recorrentes na 

Imprensa do distrito de Bragança. Nestes periódicos deparamos com textos relacionados 

com a temática da emigração em correlação com o caminho-de-ferro, e ainda outros temas 

de interesse para a compreensão do fenómeno migratório, no contexto do distrito de 

Bragança, mas também num contexto mais amplo nacional e internacional. 

O Correio do Norte, publicado em Carrazeda de Ansiães, foi o quarto jornal a 

aparecer no distrito. Nele encontramos, a 14 de dezembro de 1880, a forma como se 

processava a ligação do Pinhão a Foz-Tua antes da chegada do comboio a esta localidade. 

Adiante, publicita viagens marítimas efetuadas por duas importantes companhias de 

navegação, a Companhie des Messageries Maritimes e a Mala Real Ingleza. Estas empresas 

possuíam, segundo o anúncio, paquetes a vapor que faziam carreira para vários portos do 

Brasil, Argentina e até Uruguai. Mencionam ainda o local de embarque e as datas de saída 

dos paquetes. A Mala Real Ingleza, numa atitude de marketing avant la lettre refere as 

comodidades de bordo e a sua “experiência” de mais de 29 anos. 

  A partir desta informação, quem pretendesse emigrar de que mais precisaria? Não 

estariam já em conexão os caminhos que levariam as gentes do Nordeste a sair da sua terra 

antes da chegada do comboio ao Tua?  

Em 1888, A Voz do Tua exibe o anúncio – “Companhia Nacional dos Caminhos de 

Ferro – Linha de Mirandella”, – o horário dos comboios que circulam entre Mirandela e Foz-

Tua, em sentido ascendente e descendente, com as estações onde faz paragem, e publicita 

preços especiais, com abatimento de 25% nos bilhetes de ida e volta em dias de mercado. 

Apresenta-nos também publicidade à Mala Real Ingleza. 

O Brigantino, em 1888, anuncia também os horários dos comboios de Foz-Tua a 

Mirandela, com os preços que iriam vigorar a partir do dia 1 de julho desse ano, e os 

descontos especiais (20%) para os bilhetes de ida e volta.  

Em 1889, em “A nossa questão”, o Brigantino refere que a via-férrea é um meio 

imprescindível para o desenvolvimento da região e que “a imediata construção do caminho-

de-ferro viria em socorro desta temerosa crise, posta esta região em comunicação rápida com 

os grandes centros de consumo”. 

O artigo “O caminho-de-ferro de Bragança”, publicado no jornal O Nordeste em 15 

de fevereiro de 1891, transcreve uma petição feita pela Junta Geral do Distrito de Bragança, 

relacionada com o inadiável prolongamento da linha férrea de Mirandela a Bragança. Aqui 
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se sublinha que “não se trata de iniciar uma obra nova de avultado dispêndio, mas concluir 

um caminho-de-ferro de via reduzida” (O Nordeste, 152.1891).  

A Junta realça ainda a importância da construção desta via com vista a um rápido 

escoamento dos produtos da região, porque “no distrito, todas as fontes de riqueza se 

esterilizam pela falta de comunicação rápida e barata com os grandes centros de consumo e 

porque os preços dos transportes nas condições actuais excede, muitas vezes, o valor dos 

objectos.” Salienta a fome vivida pelas populações pobres que se veem obrigadas a emigrar: 

“em grupos numerosos e sucessivos abandonam a pátria... numa corrente cada vez mais 

acrescentada, ameaçando despovoar o distrito.”. 

Reproduz ainda a resposta dada por Tomás Ribeiro, ministro da Obras Públicas, a 

uma interpelação do parlamentar Mariano de Carvalho, no debate de 17 de março. Tomás 

Ribeiro declarara que, para atenuar ou impedir a emigração que ameaçava despovoar a 

província de Trás-os-Montes, pensava em prolongar o caminho-de-ferro de Mirandela até à 

fronteira (Bragança), se as condições do tesouro lho permitissem. A declaração pública deste 

ministro, segundo o articulista, “representa um solene compromisso cavalheiramente 

contraído por sua Ex.ª”. 

Num artigo de novo intitulado “O caminho-de-ferro de Bragança”, de 13 de junho de 

1891, O Nordeste refere-se ao empobrecimento do distrito resultante da perda da 

sericicultura e da viticultura, e à urgência do prolongamento do caminho-de-ferro de 

Mirandela até Bragança para desenvolvimento da economia da região. Salienta que “o povo 

tem fome, e é só para fugir a ela que abandona a Pátria, em grupos numerosos e sucessivos 

para ir finar-se em regiões longínquas e inóspitas, na esperança ilusória de obter uma 

subsistência que na sua terra natal se lhe não depara” (O Nordeste, 13.6.1891). 

Por sua vez, o jornal Gazeta de Bragança, em 1894, também nos fala da imperiosa 

necessidade de prolongamento de via-férrea de Mirandela a Bragança. No artigo intitulado 

“O caminho-de-ferro de Mirandela a Bragança” (Gazeta de Bragança, 7.5.1894), o 

articulista começa por lembrar a utilidade e o aproveitamento da linha férrea de Foz-Tua a 

Mirandela, uma vez que permita a circulação de mercadorias na região bragançana, o 

escoamento dos produtos desta zona e importação de mercadorias para a região oriundas das 

colónias e do estrangeiro.  

Também salienta a importância da área abrangida pela linha do Tua e realça o seu 

papel para o florescimento da economia da região. Deste modo, afirma-se: 

(...) “é preciso que o caminho-de-ferro se faça, não porque se suponha que o seu 

rendimento cobrirá desde logo as despesas de construção, mas porque é indispensável 
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que o seu governo dote a parte alta do distrito de Bragança, onde se inclui a sua capital, 

como uma comodidade e um melhoramento que quase todas as demais capitais de 

distrito já gozam” (Gazeta de Bragança, 7.5.1894). 

 

De novo com o título “O Caminho-de-ferro de Mirandela a Bragança”, este mesmo 

periódico, em 1894, relata a história dos sucessivos estudos efetuados para a construção da 

via-férrea de Mirandela a Bragança 

Ainda em 1894, transcreve o “Discurso” proferido pelo Dr. Abílio Beça, 

representante do distrito de Bragança no Parlamento, na sessão de 29 de fevereiro de 1894, 

relativo à construção do caminho-de-ferro para Bragança. Abílio Beça faz a história dos 

projetos que já tinham sido apresentados, e procura explicar o adiamento do mesmo. A 

construção da via-férrea de Mirandela a Bragança estava comprometida devido às 

dificuldades financeiras da Companhia Nacional dos Caminhos de Ferro, que “só avançaria 

desde que o Governo se obrigasse a embolsá-la das despesas dessa construção, pagas em 

prestações, no prazo de seis anos” (Gazeta de Bragança, 20.1.1894). 

A ausência de alternativas e as dificuldades por que passa o distrito mantém-se, como 

nos informa o governador civil, António Teixeira de Sousa, no seu relatório de 189588. Aqui, 

chama a atenção para a crise agrícola e o êxodo rural, sobretudo a emigração para o Brasil, 

que toma dimensões preocupantes. Refere que no distrito a cultura da vinha, que se sucedeu à 

indústria sericícola, “se encontra morta e com poucas esperanças de renascimento”, que o 

agricultor não consegue satisfazer as exigências do fisco, e que as culturas acessórias, como 

os cereais, são insuficientes para satisfazer as necessidades das populações” (Relatório do 

Governador civil de Bragança, 1895). 

O desenvolvimento dos transportes e vias de comunicação no século XIX tem um 

papel importante na aproximação dos mercados e das populações. No domínio económico, 

o governo da Regeneração corresponde a um período de desenvolvimento, marcado pela 

ação dinamizadora de Fontes Pereira de Melo89. 

Mentor de um projeto de modernização que aproximasse Portugal dos países do Norte 

da Europa, o governo regenerador defende uma política económica capitalista e livre cambista. 

Fontes Pereira de Melo procura munir o País de infraestruturas materiais e humanas, 

indispensáveis à circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Ao estabelecer uma rede viária 

                                                           
88 António Teixeira de Sousa foi governador civil de Bragança entre 13 de dezembro de 1894 e 23 de janeiro 

de 1896. 
89 Fontes Pereira de Melo foi ministro da Fazenda e ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria em 

1852 e Presidente do Conselho entre 1871-1877, 1878-1879 e 1881-1886. 
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de estradas e caminhos-de-ferro, a política fontista visava diminuir as assimetrias regionais 

(Mónica, 1999: 60). 

No respeitante ao Nordeste Transmontano, a rede ferroviária demora a instalar-se e a 

cobrir todo o distrito, o que origina um acentuar das disparidades entre o litoral e o interior 

do país. Durante mais de cinco décadas, o distrito de Bragança fica entregue a si próprio, à 

sua ruralidade e ao seu subdesenvolvimento. Desde a chegada do comboio à foz do Tua em 

1883, até à sua chegada a Duas Igrejas, a 10 km de Miranda do Douro, em 1938, decorrem 

cinquenta e cinco anos.  

 

Tabela n.º 19 

Principais marcos cronológicos do alargamento da rede ferroviária no distrito de Bragança (1883-1938) 

Data Marco 

01.09.1883 Inauguração do troço Pinhão – Tua 

10.01.1887 Segue-se Tua – Pocinho 

29.09.1887 
Inauguração da via Tua-Mirandela, com a presença do rei D. 

Luís e da rainha Dona Maria Pia 

09.12.1887 Inauguração do troço Pocinho – Barca d´Alva 

01.12.1906 Chega a Bragança 

17.09.1911 Inauguração da Linha do Sabor, entre Pocinho e Carviçais 

06.07.1927 Carviçais – Lagoaça 

21.06.1930 Lagoaça – Mogadouro 

22.05.1938 
Mogadouro – Duas Igrejas, onde termina sem chegar a 

Miranda do Douro. 
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5. Políticas e instrumentos administrativos e legislativos de controlo da Emigração 

 

Como bem sublinhou Jorge Alves, a emigração oitocentista foi um dos problemas 

sociais mais debatidos no Portugal da época. Com efeito, raros foram os problemas que “terão 

suscitado tanta controvérsia e ambiguidade, tanta legislação e tanta doutrina” (Alves, 1994: 

101). No presente capítulo, fazemos uma contextualização analítica sobre as políticas 

migratórias, nomeadamente dos instrumentos administrativos e legislativos que fizeram 

doutrina nas políticas públicas da emigração portuguesa. 

Com a instauração do liberalismo em Portugal, de acordo com o princípio pleno da 

liberdade, o cidadão tinha o direito de abandonar o país desde que obtivesse um passaporte. 

Entre 1835-1843, a emigração portuguesa é regulada por um labirinto complexo de 

legislação. Múltiplos decretos, portarias, circulares e resoluções, que, não raras vezes, 

justificavam de forma arbitrária os abusos das autoridades. Devido a esta multiplicidade 

labiríntica, as autoridades interpretavam a legislação de modo diverso e, sobretudo, de 

acordo com os seus interesses90, sendo que a maioria dos diplomas emitidos visava as 

formalidades indispensáveis à emissão de passaportes.  

De acordo com o disposto no art. 9.º do decreto de 13 de agosto de 1841 e no código 

administrativo, competia aos governadores civis a concessão de passaportes para fora do 

Reino pelos portos de mar. 

A intensificação da emigração levou, a partir de 1855, à criação de uma série de 

medidas que procuravam regulamentar a emigração legal e, sobretudo, impedir/reprimir a 

emigração clandestina. Quer a emigração autorizada, quer a clandestina, comportava enormes 

riscos. De acordo com Oliveira Martins, os emigrantes tornavam-se, na maioria das vezes, 

vítimas de contratadores de agências de viagem91, ou ainda de pessoas que, interessadas nas 

suas terras os induziam a partir. Essa rede de engajadores encontrava-se espalhada pelo país e 

atuava por vezes com a cumplicidade dos tribunais (Martins, 1956: 12)92.  

Todavia, como sublinha Jorge Alves, as leis “repressivas” representaram quase 

sempre fracassos e só tiveram a faculdade de enfatizar o fenómeno emigratório, mostrando 

a natureza perversa do sistema económico e social do país de origem e do de acolhimento 

(Alves, 1994: 123).  

                                                           
90 Para um exemplo prático da interpretação e multiplicidade legislativa veja-se SOUSA (2009: 25).  
91 No jornal O Comércio do Porto, algumas agências de viagem anunciavam, em finais do século XIX, 

passagens gratuitas aos trabalhadores do campo e família, para a província de S. Paulo. O mesmo se irá passar 

no distrito de Bragança. 
92 Transcreve o depoimento prestado pelo administrador do Concelho de Mondim da Beira relativo à forma 

como se processava o engajamento naquele concelho. 
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Esta legislação vai sofrendo ajustamentos ao longo dos tempos, visando a sua 

clarificação, ora introduzindo novo clausulado, ora modificando-o. Existe, contudo, um 

elemento constante: a sua feição controladora sobre os agentes implicados na emigração e 

os que pretendem emigrar, a fim de evitar as saídas clandestinas. Vejamos, então, com mais 

pormenor, o histórico principal desta legislação.  

 A Carta de Lei de 20 de julho de 1855, decretada pelo regente D. Fernando, está 

relacionada com os cuidados que os comandantes ou capitães de embarcações deviam tomar, 

não apenas com as mercadorias transportadas, mas também na admissão de passageiros ou 

colonos que transportavam nas suas embarcações. No caso de conduzirem colonos para 

países estrangeiros ou para o ultramar, a prestação de fiança era obrigatória. Se estas 

condições não fossem satisfeitas, os navios eram impedidos de sair. 

É uma lei repressiva sobre a emigração clandestina, e ao seu aliciamento, incorrendo 

em pesadas multas os indivíduos que utilizassem “quaisquer meios para seduzir e levar 

indivíduos à emigração clandestina”. Proibia os mestres e arrais de barcos costeiros e os 

barcos de pesca de conduzir quaisquer indivíduos, depois de feita a visita de saída, ou aos 

que fossem em viagem no mar alto, sob pena de perderem os seus barcos, punindo, 

igualmente, os funcionários que pactuassem com a “anormalidade, podendo ser exonerados 

dos seus cargos ou suspensos dos mesmos”. 

Os comandantes das embarcações ficavam obrigados a ter aguada na proporção dos 

passageiros, alimentos suficientes para a duração da viagem, alojamento em boas condições de 

salubridade e um médico sempre que conduzissem mais de 50 pessoas. 

Ainda de acordo com esta lei, os comandantes ou capitães de embarcações deviam 

ainda ter cuidado, não apenas com as mercadorias transportadas, mas também na admissão 

de passageiros ou colonos que levassem nas suas embarcações. Deste modo, a quantidade 

de passageiros que fosse transportada teria de estar relacionada com a tonelagem das 

embarcações e os capitães ou comandantes das embarcações deviam prover as condições 

convenientes ao transporte e tratamento com humanidade dos passageiros ou colonos, 

fornecendo-lhe os socorros necessários. Para o efeito, seriam feitas inspeções a fim de 

averiguar o cumprimento das condições sanitárias e higiénicas, ficando impedidos de sair os 

navios que não satisfizessem as essas condições. Proibiam-se ainda os mestres e arrais de 

barcos costeiros, e os barcos de pesca que estivessem fundeados nos portos, de conduzirem 

quaisquer indivíduos depois de feita a visita de saída, ou aos que fossem de viagem no mar 

alto, sob pena de perderem os seus barcos. 
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Os funcionários que pactuassem com a “anormalidade” podiam “ser exonerados dos 

seus cargos ou suspensos dos mesmos”. Era ainda dever dos comandantes ou capitães das 

embarcações apresentarem uma relação de passageiros das embarcações, quer se tratasse de 

emigrantes, quer simples viajantes. 

No respeitante ao Brasil, pelo Decreto de 1 de maio de 1858, que “aprova o 

Regulamento para o transporte de emigrantes”, podemos constatar que as medidas sanitárias 

tomadas acautelavam, de forma muito pormenorizada, os bens e as mercadorias, de modo 

comparativamente superior ao que estava determinado na lei portuguesa. Porém, uma coisa 

era a lei, outra a realidade. Na verdade, hoje sabemos que os passageiros e a carga quase 

sempre excediam a tonelagem dos barcos e que as condições de transporte e abastecimento 

não cumpriam com o que estava regulamentado – como se pode exemplificar pela lista 

constante no Diário das Leis de 1861, com o título Relação dos navios portugueses e 

brasileiros, procedentes do Porto, Viana do Castelo e ilhas dos Açores conduzindo 

passageiros sem passaporte ou demais que a lotação lhes competia93. 

O Decreto de 7 de abril de 1863 reafirmava as disposições do decreto de 13 de agosto 

de 1841 e do código administrativo sobre a quem competia a expedição de passaportes a 

nacionais e estrangeiros para fora do reino. Segundo o mesmo, a emissão de passaportes era 

da competência dos governadores civis dos distritos administrativos.  

Esta autoridade só concedia passaporte àqueles que satisfizessem plenamente 

determinadas regras: verificação da identidade do emigrante no momento em que solicitava 

passaporte, espontaneidade do seu procedimento e lembrança dos riscos a que ia sujeitar-se. 

Procurava, se possível, dissuadi-lo a emigrar. Ficavam dispensados deste documento os 

militares, indivíduos comissionados pelo governo, indivíduos do corpo diplomático consular 

e os correios de gabinete, aos quais bastava uma guia ou licença. Indicavam-se ainda as 

condições gerais em que se podia embarcar: ter mais de 25 anos, estar emancipado e não ter 

cometido crimes.  

Todavia, o Decreto de 7 de abril de 1863 apontava também condições específicas, a 

saber: 

 sendo menor de 25 anos, autorização dos pais ou tutor;  

 se fosse mulher casada, autorização do seu marido; 

                                                           
93 Diário das Leis n.º 242 de 24 de outubro de 1861. Consulado Federal do Rio de Janeiro, em 20 de agosto de 

1861, barão de Moreira, Cônsul Geral.  



176 

 se tivesse idades compreendidas entre 14 e 21 anos e fosse do sexo masculino, fiança 

a prestar no governo civil ou na administração do seu concelho ou bairro; nestas 

circunstâncias deveria comprometer-se, caso fosse chamado a prestar serviço militar, 

a apresentar-se ou pagar fiança por alguém que o substituísse; 

 obrigação de fiador, que tinha de ser proprietário, “negociante ou restabelecido com 

loja importante na localidade da residência do requerente”; 

 apresentação de contrato de prestação de serviço ou recibo de pagamento da 

passagem94. 

 

O decreto determinava a possibilidade de serem conferidos passaportes coletivos que 

incluíssem mulher, filhos e criados, enteados, devendo ser registada a idade, estado, 

naturalidade, filiação e residência. 

Este decreto reafirmava ainda as disposições relativas à fiscalização policial na saída 

das embarcações para o exterior, que eram, basicamente, as determinadas pela lei de 20 de 

julho de 1855.  

  A Carta de Lei de 28 de março de 1877 revogava a legislação sobre passaportes, 

nomeadamente no seu artigo 1.º, ao determinar que não seria entregue passaporte para país 

estrangeiro a nenhum mancebo até aos 22 anos completos, com exceção dos que emigrassem 

até aos 14 anos na companhia dos seus pais. 

Pelo artigo 3.º era dada autorização ao governo de pagar as despesas que fossem 

necessárias aos indivíduos que quisessem residir em África, pelo menos por um espaço de 

cinco anos. Também lhes eram dados meios para o primeiro estabelecimento agrícola.  

O Decreto de 3 de julho de 1896 visava regulamentar, novamente, a emigração 

clandestina. Segundo esta legislação, o pessoal da polícia especial de repressão da emigração 

clandestina tinha a seu cargo a perseguição dos indivíduos que tentassem emigrar com 

passaporte falso, ou passado em nome de terceira pessoa, ou em contravenção das disposições 

legais em vigor; a perseguição dos engajadores de emigrantes clandestinos e fornecedores de 

passaportes falsos e a fiscalização das agências de emigração (§ único do art. 1.º). 

Este decreto volta a referir que a “aguada” dos navios destinados a transportar 

emigrantes ou colonos devia estar bem-acondicionada e provida na proporção dos passageiros 

e tripulação, que a alimentação dos emigrantes ou passageiros a bordo dos navios devia ser de 

                                                           
94 Este contrato deveria especificar a pessoa, companhia ou local em que tais serviços deviam ter lugar, assim 

como a expressa disposição, no caso de rejeição de contrato, de ser ele mantido pela pessoa ou Companhia, 

por conta de quem foi angariado até que achasse nova acomodação, ou até ao seu embarque para este país ou 

ilhas, com obrigação de pagamento de passagem. 
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boa qualidade e em quantidade precisa para a duração da viagem, e que o alojamento dos 

emigrantes a bordo dos navios devia ter as condições necessárias de salubridade. 

O Decreto de 27 de setembro de 1901 estabelece providências adicionais tendentes 

a reprimir a emigração clandestina. Assim, os que aliciassem emigrantes para saírem do 

reino poderiam incorrer em pena de prisão e pagamento de multa. 

Pelo decreto de 3 de outubro de 1903, é criada a polícia de emigração em Angra do 

Heroísmo. No ano seguinte, pelo decreto de 11 de maio de 1904, é criada a polícia de 

emigração no Funchal. 

A regulamentação sobre o uso de passaporte para os nacionais e estrangeiros é de 

novo regulamentada pela carta de lei de 25 de Abril de 1907. 

Apesar dos incentivos à colonização de Angola, a partir de 1877 (carta de lei de 28 

de março, art. 3.º), o destino preferido pelo emigrante português, durante o período que 

estamos a analisar será sempre o Brasil. 

Mas além dos decretos referidos, nos anos que nos ocupam (1850-1911) foi 

produzido pelo Estado português um vasto quadro normativo tendo em vista a regulação da 

emigração e de questões a ela associada, nomeadamente de âmbito consular, no qual o Brasil 

assume um especial destaque, de que aqui deixamos as principais referências- 

 

Tabela n.º 20 

Principais atos normativos emanados do Estado português relativos ao fenómeno emigratório, serviço consular e 

relações com o Brasil (1850-1911) 

Data Sumário 

15.02.1850 Circular aos Governadores Civis relativa aos Passaportes a Estrangeiros. 

08.11.1851 Decreto n.º 855 regula as isenções e atribuições dos agentes consulares estrangeiros no Brasil e o modo 

porque se onde haver na arrecadação e administração das heranças de súbditos das suas nações dado o 

caso de reciprocidade. 

10.03.1852 Decreto de 10.03.1852 manda que em reciprocidade com o governo brasileiro se observem, com os 

cônsules daquele império, certas isenções e atribuições ali estabelecidas para com os cônsules 

portugueses, quanto à arrecadação e administração das heranças em que lhes compete intervir. 

20.07.1855 Lei de 20.07.1855 obriga os agentes consulares a remeter em duplicado a participação do número de 

passageiros e colonos que forem conduzidos em qualquer embarcação, de todas as ocorrências durante a 

viagem. Uma dessas participações será conservada na Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e 

a outra será remetida à autoridade superior do distrito a que pertencer o porto de onde tiver partido a 

embarcação, de que na mesma participação se tratar; quando tenha havido violação da lei ou de 

regulamento, além da participação, remeterão todos os documentos, depoimentos escritos e mais 

esclarecimentos que puderem obter.  

18.01.1859 Portaria ordena que os agentes consulares no Brasil devem averiguar à chegada ali de navios com colonos, 

se foram alguns clandestinamente e quem os seduziu ou os auxiliou, levando disso os competentes autos 

e remetendo-os aos respetivos governos civis.  

27.02.1864 Circular sobre o falecimento de Portugueses no Brasil e arrecadação, liquidação, administração e entrega 

de espólios de súbditos portugueses, remetida aos Cônsules no Brasil, regula as funções consulares na 

conformidade da convenção ajustada e assinada a 5 de abril de 1863, pelos plenipotenciários de suas 

Majestades o Rei de Portugal e o Imperador do Brasil. A celebração desta convenção define os direitos, 

privilégios, imunidades e obrigações dos cônsules portugueses no império do Brasil. Regulamenta entre 

outros aspetos, arrecadação, liquidação, administração e entrega de espólios de súbditos portugueses 

falecidos no Brasil.  

20.05.1864 Lei de 20.05.1864 autoriza o Governo a reformar o Consulado no Brasil. 
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25.06.1864 Portaria de 25.06.1864 providencia sobre a entrega dos espólios arrecadados pelos cônsules, aos súbditos 

portugueses residentes no Brasil. 

30.07.1864 Portaria de 30.07.1864 ordena que os magistrados do Ministério Público intervenham nos processos de 

habilitações para se suceder nas heranças de súbditos portugueses falecidos no Brasil.  

01.08.1864 Ofício de 01.08.1864 remete sobre o assunto da portaria de 30 de julho de 1864, e para que os ditos 

magistrados remetam mapas com certas declarações. 

03.10.1866 Portaria de 03.10.1866 determina que sejam de futuro passados os passaportes, pelo Secretário-Geral do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros ou por quem suas vezes fizer.  

08.02.1868 Portaria de 08.02.1868 resolve as dúvidas suscitadas na execução das instruções dadas pelo despacho de 

27 de fevereiro de 1864, em relação à percentagem de 2½ por cento sobre os espólios inventariados nos 

consulados no Brasil. 

13.04.1868 Decreto de 13.04.1868 converte o rendimento do consulado geral no Rio de Janeiro em receita pública, 

provendo o pagamento dos seus empregados e da respetiva legação, estabelecendo a tabela dos 

emolumentos e percentagens a receber.  

13.04.1868 Decreto de 13.04.1868 estabelece os emolumentos que devem ser cobrados no consulado geral no Rio de 

Janeiro.  

13.07.1868 Decreto de 13.07.1868 regula no caso de falta, ausência ou impedimento do chefe da missão, o vencimento 

do encarregado de negócios no Rio de Janeiro.  

19.12.1868 Portaria de 19.12.1868 declara em que casos e a quem se devem passar os passaportes. 

20.04.1869 Decreto de 20.04.1869 determina que desde o 1º de julho em diante, constitua receita do Estado os 

emolumentos cobrados nos consulados no Brasil, fixando as despesas de cada um deles, estabelecendo a 

tabela dos emolumentos que neles devem ser cobrados.  

20.04.1869 Decreto de 20.04.1869 estabelece os emolumentos que devem ser cobrados nos consulados no Brasil.  

09.09. 1869 Decreto de 09.09. 1869 decreta a criação de comissões consultivas junto dos consulados no Brasil.  

09.09.1869 Circular de 09.09.1869 remetida aos cônsules no Brasil, as instruções para a execução do decreto de 9 de 

setembro de 1869.  

09.09.1869 Circular de 09.09.1869 remetida aos cônsules no Brasil, fixa as regras que devem seguir na arrecadação, 

liquidação e administração das heranças, e dá instruções para a execução do decreto desta data, que 

estabelece as comissões consultivas nos ditos consulados.  

21.10.1869 Portaria de 21.10.1869 declara que, perdida a nacionalidade de cidadão português por efeito de aceitação de 

funções públicas em país estrangeiro, a nacionalidade só pode ser recuperada por graça especial do governo. 

30.11.1869 e 

04.12.1869 

Portarias de 30.11.1869 e 04.12.1869 deliberam que um súbdito português recenseado para o 

recrutamento, que se naturalizou estrangeiro, não pode ser obrigado a servir, mas deve ser obrigado a 

pagar o preço de uma substituição.  

17.03.1870 Decreto de 17.03.1870 aprova regulamento para a cobrança dos emolumentos consulares no Brasil, no 

que diz respeito à cobrança, escrituração, fiscalização, e respetivos modelos.  

27.05.1871 Lei de 27.05.1871 autoriza o governo a alterar os regulamentos policiais em relação à admissão, transito, 

e saída de viajantes nacionais e estrangeiros. 

02.10.1871 Lei de 02.10.1871 autoriza o governo a criar consulados gerais onde for necessário. 

13.12.1871 Portaria de 13.12.1871 regula as habilitações para se haverem do depósito público as heranças do Brasil. 

15.04.1874 Lei de 15.04.1874 autoriza o governo a reorganizar o serviço consular. 

15.04.1874 Lei de 15.04.1874 estabelece a tabela dos emolumentos e autoriza o governo a reorganizar o serviço 

consular.  

03.02.1880 Circular de 03.02.1880 remetida às legações, dando instruções acerca do serviço consular. 

22.09.1880 Circular de 22.09.1880 remetida aos cônsules, para que observem certas disposições do regulamento de 

17 de março de 1870, em relação à importância dos impostos cobrados nos cofres dos consulados.  

05.02.1882 Decreto de 05.02.1882 determina que só possam ser nomeados cônsules com ordenados súbditos 

portugueses. 

03.04.1882 Portaria de 03.04.1882 regula os casos em que os passaportes podem ser dados ou visados. 

26.04.1883 Decreto de 26.04.1883 determina a extensão geográfica do consulado de 1ª classe na província do Rio 

Grande do Sul.  

20.11.1883 Portaria de 20.11.1883 regula as atribuições consulares relativas à aprovação de testamentos, depósito, 

transmissão e abertura. 

03.07.1884 Decreto de 03.07.1884, relativo à Convenção Consular com o Brasil, determina que se observem certas 

disposições do regulamento de 08 de novembro de 1851, enquanto não houver nova convenção consular. 

22.07.1885 Lei de 22.07.188 fixa os vencimentos e condições dos chanceleres para as suas nomeações, promoções, 

atribuições e responsabilidades, e autoriza o governo a regular o serviço consular. 

30.10.1885 Regulamento de 30.10.1885 regula a tabela dos emolumentos consulares. 

23.12.1885 Decreto de 23.12.1885 aprova o regulamento para a observância da tabela dos emolumentos consulares 

de 30 de outubro de 1885.  

27.01.1887 Portaria de 27.01.1887, relativa a testamentos, determina o modo como os funcionários consulares devem 

proceder com respeito aos estrangeiros em que se contemplem súbditos, instituições ou corporações 

portuguesas. 
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31.01.1887 Ofício do Ministério dos Estrangeiros, remetido aos cônsules, determina que remetam à direção dos 

consulados, relatórios anuais sobre os factos ocorridos nos seus respetivos distritos, relativos à emigração 

e ao comércio de produtos coloniais.  

28.07.1887 Portaria de 28.07.1887 reúne num só documento as disposições que regulam a conceção de passaportes 

pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e determina quais os casos e condições em que devem 

ser concedidos: podem ser concedidos aos empregados do ministério dos negócios estrangeiros que se 

desloquem a países estrangeiros; podem ser concedidos aos militares e aos outros empregados dos 

ministérios que saírem do reino para exercerem empregos do Estado; podem ser concedidos por 

conveniência pública; só podem ser concedidos a súbditos portugueses; devem declarar os países a que se 

destinam ou por onde tencionam transitar.  

24.08.1887 Portaria de 24.08.1887 determina o modo como devem proceder os funcionários consulares, quando os 

das embarcações nacionais mercantes não tenham espaço para neles se lançar o visto consular. 

01.10.1887 Circular de 01.10.1887 remetida aos cônsules, com o modelo do mapa que devem enviar à direção dos 

consulados, relativo aos valores reais e estimativos dos espólios que estejam sob a sua guarda ou 

administração e recomenda a remessa das relações obituárias.  

29.12.1887 Decreto de 29.12.1887 cria a agência pessoal da Agência Financial no Rio de Janeiro.  

15.02.1888 Circular de 15.02.1888, remetida aos cônsules, dispensando a remessa dos mapas dos óbitos, espólios 

emolumentos ou quaisquer outros, quando não haja objeto a mencionar.  

30.10.1888 Circular de 30.10.1888 remetida aos cônsules, recomenda a remessa dos mapas dos saldos dos depósitos 

dos bens relativos a espólios.  

23.02.1889 Circular de 23.02.1889, remetida aos Cônsules no Brasil, providencia sobre o destino que devem ter as 

estampilhas dos emolumentos, que não possam ser colocadas nos documentos entregues às partes. 

18.07.1889 Carta de Lei de 18.07.1889 estabelece certos preceitos para o provimento dos lugares de cônsules de 1ª 

classe, independentemente de concurso público. 

14.09.1889 Decreto de 14.09.1889 aprova o regulamento provisório da Agência Financial no Rio de Janeiro.  

29.10.1889 Circular de 29.10.1889 chama a atenção dos funcionários consulares para as disposições do regulamento 

geral de sanidade marítima de 4 de outubro de 1889.  

02.12.1889 Circular de 02.12.1889, remetida aos cônsules, providencia sobre as dúvidas que tenham suscitado 

quando, nos passaportes reais de embarcações mercantes, falte espaço para o visto consular.  

12.12.1890 Ofício de 12.12.1890 remetido aos cônsules no Rio de Janeiro e Rio da Prata, sobre as dúvidas suscitadas 

sobre a competência da Agência Financial na fiscalização e operações de contabilidade e de tesouraria 

nos referidos consulados.  

14.05.1891 Circular de 14.05.1891 remetida aos cônsules de Portugal no Brasil e Rio da Prata, sobre a execução do 

regulamento da Agencia financial de 14 de setembro de 1889. 

27.05.1891 Decreto de 27.05.1891 determina a forma porque se deve proceder às habilitações dos herdeiros de 

espólios não excedentes a 400$000 réis brasileiros, arrecadados pelos funcionários consulares no Brasil.  

30.07.1891 Decreto de 30.07.1891 incumbe a Agência Financial no Rio de Janeiro da cobrança dos direitos de mercê 

devidos a pessoas que residam no Brasil e Rio da Prata. 

28.04.1892 Decreto de 28.04.1892, de extinção da Agência Financial no Rio de Janeiro 

05.09.1892 Circular de 05.09.1892, remetida aos cônsules de Portugal no Brasil, dá instruções provisórias sobre a 

extinção da Agência Financial. 

17.12.1892 Circular de 17.12.1892, remetida aos cônsules, recomendando as novas disposições nos vistos dos 

passaportes reais de navios 

03.07.1896 Regulamento de 03.07.1896 da Polícia Especial de Repressão da Emigração Clandestina. Pelo artigo 9.º, 

os cônsules são obrigados a prestar todo o auxílio que lhes for requisitado pela polícia de repressão da 

emigração clandestina para o desempenho das respetivas funções.  

Fonte: Anuário Diplomático e Consular Portuguez, 1889-1892. 
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6. O lado negro da Emigração: saúde pública e mortalidade 

 

Nas múltiplas leituras que realizamos quando procuramos informações sobre a 

emigração para o Brasil, seja nas fontes impressas, seja em obras mais recentes ou artigos 

de investigadores portugueses ou brasileiros, deparamos, por vezes, com notícias que nos 

conduzem ao lado menos feliz da emigração para o Brasil, ou seja, aos desafortunados, aos 

que a morte ceifou por doença, prematuramente, quantas vezes sem verem o seu sonho 

realizado. 

Esta situação, foi inclusive reconhecida pelas autoridades públicas, que com 

frequência sublinharam este lado negro da emigração. Esta consciência levava as autoridades 

a referirem-se a este fenómeno de forma incisiva:  

“É horroroso e lamentável o quadro que apresenta a lista da mortalidade dos nossos 

conhecidos concidadãos emigrados no Brasil que, de dia para dia, vai aumentando 

segundo as notícias que sucessivamente se recebem; e por isso, é da maior 

responsabilidade que os povos tenham cabal notícia dos perigos a que vão expor-se 

deixando os lares pátrios” (Portaria de 29 de agosto de 1860). 

 

Particularmente impressivas são as infindáveis listas de falecidos que se encontram 

nos Diários do Governo e as pastorais dos bispos que falam nas dificuldades vividas por 

portugueses emigrados no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, e nas doenças endémicas 

e epidémicas de que eram, tantas vezes, vítimas mortais. 

Este capítulo propõe-se fazer uma abordagem, ainda que breve, à mortalidade dos 

portugueses falecidos no Rio de Janeiro, em finais de Oitocentos, baseada em algumas Listas 

Nominais de subditos portuguezes fallecidos no Rio de Janeiro, em finais do século XIX, 

publicadas nos Diários do Governo. 

Abordamos, em primeiro lugar, o discurso do poder, emanado do Ministério do 

Reino e da Igreja, para tentar persuadir os portugueses a não emigrarem para o Brasil. 

Procedemos, depois, à análise de dados obtidos em algumas Relações nominais dos 

subditos portuguezes fallecidos no Rio de Janeiro, em finais do século XIX, publicadas nos 

Diários do Governo e tratadas informaticamente. Neste estudo estatístico, embora por 

amostragem, é possível ver no obituário, por vezes extenso, quem faleceu nesse período, por 

género, estado civil, idade, filiação, naturalidade, profissão e causas da morte, ou seja, as 

“moléstias” de que foram vítimas. 
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Por fim, são mencionadas as causas da violenta mortalidade que afetava os emigrantes 

portugueses no Rio de Janeiro e os esforços desenvolvidos pelos serviços sanitários, nos quais 

se salientaram dois grandes médicos sanitaristas: Oswaldo Cruz, no Brasil, e Ricardo Jorge, 

em Portugal. 

 

6.1. O discurso ambivalente em torno da Emigração 

 

O rosto visível da paisagem transformada pelo retorno do emigrante, patente na 

construção de casas, fábricas, instituições de beneficência (hospitais, asilos, escolas ou teatros) 

ou simples donativos, por um lado e, por outro, as notícias vindas a lume, divulgadas pela 

imprensa, que informavam dos riscos e infortúnios da emigração, levavam os portugueses a 

debater-se entre partir e ficar, entre a aventura e a permanência. 

As estatísticas, e mais recentemente os estudos levados a cabo nos registos de 

passaportes, mostram-nos que, em finais do século XIX, o fluxo emigratório para o Brasil se 

intensificou, sobretudo após a publicação da Lei Áurea no Brasil em 13 de maio de 1888. 

Inicia-se, a partir desta medida, uma política de captação de capital de trabalhadores agrícolas 

assalariados, com vista à substituição da mão-de-obra escrava levada a cabo pelo governo 

imperial brasileiro, governos federais, associações de colonização, proprietários brasileiros, 

donos e capitães dos navios, todos servidos por uma eficaz rede de engajadores. 

As notícias da imprensa, a Igreja e os deputados denunciavam o mundo obscuro da 

emigração, as condições degradantes em que viviam os colonos, as epidemias de que eram 

vítimas os portugueses falecidos no Brasil e as precárias condições em que se efetuavam as 

viagens, com excesso de mercadorias e passageiros. Davam então a conhecer a forma 

despudorada e desapiedada como os engajadores incitavam à saída de muitos dos trabalhadores 

portugueses, iludindo as pessoas pobres e analfabetas com sonhos de riqueza.  

O governo pedia a bispos e padres que nas homilias se dissuadissem os candidatos à 

emigração, através de ilustrações do padecimento que os esperavam. A difusão do medo era 

claramente uma estratégia adotada pelos poderes interessados em evitar a emigração, mas 

havia razões para isso. 

A substituição das embarcações à vela por navios a vapor e o aumento do caminho-de-

ferro propiciava deslocações mais rápidas e mais baratas. 

Se por um lado os próprios jornais publicavam notícias de casos menos afortunados e 

falecimento de portugueses emigrados, fazendo apelo aos párocos, aos regedores e outras 

autoridades locais para que elucidassem as populações dos perigos da emigração, por outro 
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incitavam à aventura através de uma profusa divulgação de imagens de paquetes de grandes 

companhias que operavam para os destinos das Américas – alguns deles oferecendo viagens 

gratuitas e oferta de trabalho aos trabalhadores agrícolas e suas famílias. 

A circulação entre continentes de mercadorias e pessoas infetadas, associadas às más 

condições de transporte, higiene, alimentação e acomodação, depressa levava à 

contaminação dos passageiros. Chegados ao Rio de Janeiro, debilitados pela viagem e pela 

alteração do clima, alguns já adoentados, iniciavam o trabalho sem terem recuperado da 

viagem e sem tempo de se adaptarem às condições climatéricas. 

A intervenção da Igreja cedo se fez sentir perante o crescimento da emigração. No 

distrito de Braga, já em 1872, D. José de Azevedo Moura, arcebispo de Braga – o 

arcebispado de Braga abrangia, na época, a parte sul do distrito de Bragança –, lança uma 

Pastoral sobre a Emigração, onde pretende dar a conhecer as muitas dificuldades e perigos 

que incorrem os que se aventuram a partir. Nela, afirma: 

“Depois que o império do Brasil deixou de fazer parte integrante destes reinos, não 

deixou a juventude portuguesa de emigrar em menor ou maior escala, e quase 

exclusivamente, para as terras de Vera Cruz. Estes filhos são levados a remotíssimos 

e inóspitos países, onde existe: insalubridade do clima, rudeza do trabalho, intempérie 

das estações, mudança de alimentos, as moléstias indígenas daquelas incultas regiões 

(que) ceifam, pela máxima parte, as vidas dos naturais do ocidente da Europa. E, se 

alguns sobrevivem, perdem para sempre sua saúde e vigor” (Moura, 1872). 

 

O arcebispo de Braga admite que alguns granjearam fortuna, porém, outros foram 

acometidos por enfermidades, desamparos e muitos pela morte, “como demonstra o 

numeroso obituário de portugueses falecidos mensalmente no império do Brasil, publicado 

oficialmente nos jornais daquele império e destes reinos” (Moura, 1872). 

No distrito de Bragança, os dados obtidos nos registos de passaporte permitem-nos 

concluir que a emigração no distrito de Bragança, em finais do século XIX, dava sinais de se 

tornar um problema sério, a que os poderes, público e religioso, não podiam ficar indiferentes. 

Perante um êxodo emigratório em crescendo, a Igreja é de novo chamada a intervir. 

Nesse sentido, o Ministério dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça, a pedido do rei, solicita 

ao bispo de Bragança, D. José Alves de Mariz, em 1889, para que intervenha. 

Documento elaborado por esta autoridade religiosa, a Exortação Pastoral relativa à 

Emigração (Figura n.º 10), é enviada aos párocos das paróquias para ser lido nas cerimónias 

religiosas, sobretudo na missa dominical. 
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Figura n.º 10 – Exortação Pastoral Relativa à Emigração 

Fonte: Arquivo da Diocese de Bragança-Miranda 

 

O discurso utilizado vai no sentido de procurar persuadir os seus fiéis a não deixarem 

a sua terra, os seus bens e a sua família, a não partirem para terras desconhecidas, onde ficam 

sujeitos a privações de vária ordem, ao mesmo tempo que procura esclarecê-los e acautelá-

los sobre os males e perigos que advêm da emigração:  

“muitos compatriotas nossos têm abandonado a casa dos seus antepassados, e os 

bens que lhes legaram em património, e a esposa e os filhos que precisam da sua 

protecção pessoal, para se transportarem a países remotos, onde, de ordinário, vão 

encontrar, em vez de fortunas e de riquezas, as desgraças e a morte” 

 

Ali, segundo “notícias desoladoras e tristemente verdadeiras, grassam as epidemias95, 

ceifando um número extraordinário de vidas em curto espaço”. Mas também os espera a 

solidão, o abandono, a pobreza, a saúde e quantas vezes a morte:  

“passam então os tristes dias de uma vida atribulada e horrorosa. Longe da pátria, 

fora do lar doméstico, sem a protecção e os desvelos que na sua terra lhes poderiam 

                                                           
95 Descreve a evolução de certas doenças, como a febre-amarela, que “ataca principalmente as pessoas que 

sofrem privações e que têm trabalho superior às suas forças”, as febres palustres e as endémicas do país. 
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dispensar as suas famílias, ali se arrastam na miséria sem saúde e sem pão, até que 

uma enfermidade provocada por este estado torna a cometê-los, e sucumbem”. 

 

Adverte-os sobre as características climáticas, dificuldades e contrariedades de toda 

a ordem que aí vão encontrar:  

“mudança rápida do clima, alteração profunda de hábitos e de costumes, na carestia dos 

víveres e dos objectos de primeira necessidade, nos prejuízos resultantes da 

aglomeração de indivíduos, na falta absoluta de comodidades, na débil organização 

física de alguns que muitas vezes precisarão de especial tratamento que ali não têm, na 

inaptidão ou carência de habilitações e de forças para trabalhos dificultosos ou rudes, e 

noutras muitas contrariedades, que inevitavelmente sofrem quase todos os emigrantes”. 

 

Lembra, mais uma vez, que “a sonhada ventura, e os cálculos projectados da grande 

maioria dos que vão para o Brasil, e outros países da América, convertem-se na cruel realidade 

da soma de milhares de vítimas que enchem assombrosamente os cemitérios”. E quando 

partem, “a família e a pátria choram e lamentam o delírio da emigração, que causa pesado luto 

e aumenta a pobreza dos nossos conterrâneos”. 

Neste momento, importa perceber se seria assim tão assustador o número de 

portugueses que faleceram no Rio de Janeiro em finais do século XIX. Corresponderia à 

verdade esta “imagem cemiterial” dada sobre o destino da maior parte os emigrantes que ia 

para o Brasil? Tentaremos obter respostas, ainda que provisórias, nas próximas páginas deste 

capítulo. 

 

 

6.2. A mortalidade da emigração no Rio de Janeiro (1884-1898) 

 

Em 1860, por portaria do Ministério do Reino de 29 de agosto de 1860, são remetidos 

ao governador civil de Lisboa alguns exemplares das relações publicadas no Diário de 

Lisboa n.os 178 e 186, contendo, respetivamente, 382 e 372 nomes de súbditos portugueses 

falecidos no Rio de Janeiro, desde 7 de março até 4 de maio desse ano, para este as distribuir 

pelos administradores do concelho do distrito de Lisboa. 

Esta portaria é igualmente enviada ao Ministério dos Negócios Eclesiásticos e da 

Justiça, para este a fazer chegar aos governadores civis dos distritos administrativos, 

acompanhada de exemplares das relações publicadas nos supracitados Diários de Lisboa. 

Estes exemplares seriam distribuídos pelos párocos das freguesias dos aludidos distritos, 

recomendando-lhes que lessem as relações aos seus fregueses, em domingos sucessivos à 
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hora da missa conventual, fazendo-as afixar depois na porta da igreja para conhecimento de 

todos. O objetivo era esclarecer as populações sobre as consequências da emigração em larga 

escala. Em suma, para além do dever cívico e administrativo, os governadores civis e as 

autoridades religiosas deveriam dar publicidade ao obituário dos emigrantes falecidos no 

Brasil também para demonstrarem os riscos da emigração. 

A partir do Inquérito de 1873, o Diário do Governo passou a imprimir regularmente 

longas listas de elaboração consular com os portugueses falecidos no Brasil, cobrindo o 

duplo objetivo de alertar para a elevada mortalidade de jovens emigrantes, e dar a conhecer 

os óbitos aos seus familiares e à sociedade em geral (Alves, 2005: 141-156).  

No período analisado, continuamos a encontrar ofícios e avisos relacionados com a 

obrigatoriedade de os cônsules divulgarem todos os factos relacionados com a emigração e 

com os óbitos dos emigrantes portugueses falecidos no Brasil96. 

O Ofício de 31 de janeiro de 1887 obriga os agentes consulares, além do relatório 

anual, serem também obrigados a enviar um outro relatório, igualmente anual, sobre todos 

os factos relativos à emigração. 

Um Aviso do Ministério dos Estrangeiros de 1895 informa que as relações obituárias 

do consulado de Portugal no Rio Grande do Sul, relativas aos meses de janeiro e março de 

1895, “podem ser consultadas por quem interessar e delas tirar cópias para os jornais” (Diário 

do Governo n.º 134, 17.6.1895: 1632). 

Deparamos ainda com informação do Ministério do Reino sobre o estado sanitário 

de alguns portos: 

 Boletim de sanidade marítima n.º 712, declarando infecionado de peste bubónica o 

porto de Macau, desde 1 de abril de 1895 (Diário do Governo n.º 83, 16.4.1895: 1033); 

 Boletim de sanidade marítima n.º 713, anunciando infecionado de peste bubónica o 

porto de Manaus desde 10 de março de 1895 (Diário do Governo n.º 83, 16.4.1895: 

1033); 

 Boletim de sanidade marítima n.º 715, declarando limpo de febre-amarela, desde 24 

de maio de 1895, o porto de Manaus (Diário do Governo n.º 117, 6.6.1895: 1431);  

 Boletim de sanidade marítima n.º 718, anunciando infecionado de febre-amarela o porto 

de Pernambuco, desde 1 de junho de 1895, e considerando suspeito da mesma “moléstia” 

os demais da respetiva província (Diário do Governo n.º 138, 22.6.1895: 1676). 

 

                                                           
96 O ofício de 31 de janeiro de 1887 (Diário do Governo n.º 28) obrigava os agentes consulares, além do relatório 

anual, deveriam enviar um outro relatório, igualmente anual, sobre todos os factos relativos à emigração. 
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Os Diários do Governo apresentam listas nominais de súbditos portugueses falecidos 

em vários estados do Brasil, mapas relativos ao movimento dos espólios/heranças dos 

Portugueses que aí faleceram, informação variada sobre o movimento marítimo, notícias, 

éditos, nomeação ou substituição de cônsules e legislação variada. Em suma, diversos aspetos 

relacionados com a emigração que nos permitem acompanhar, em muitas áreas, esse fenómeno 

tão marcante na nossa sociedade de Oitocentos. 

Para o estudo que apresentamos, selecionámos o Rio de Janeiro, por ser a cidade que 

acolhia maior número de emigrantes portugueses, sem deixarmos de observar o que se 

passava em outros estados brasileiros.  

Estas listas não aparecem de forma regular. No caso do Rio de Janeiro, decorrem 

meses, às vezes meio ano, até depararmos com nova lista de falecidos. Supomos que a 

recolha de informação dos dados do emigrante falecido não seria fácil. Na verdade, o que 

constatamos nesse rol é que os emigrantes vêm deficientemente identificados. 

 

 

Figura n.º 11 – Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro (1884) 

(Fonte: Diário do Governo n.º 37, 18.2.1885, p. 463) 
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A amostra selecionada, conseguida na Biblioteca Municipal do Porto para o presente 

trabalho, respeita apenas a alguns meses dos anos de 1884, 1887, 1889 e 1898. Procurámos 

circunscrevê-la a um período que acompanhasse o surto de certas doenças endémicas, e 

averiguar se a febre-amarela, esse terrível flagelo tão receosamente propagado pela imprensa, 

estava a ser debelado, ou se a peste bubónica, que deu entrada na cidade do Porto em 1899, 

também tinha atingido aquela cidade e quando terá ocorrido esse surto. 

Para este estudo elaborámos uma base de dados que permitisse, não apenas uma 

análise estatística quantitativa, mas também uma abordagem teórica à problemática da 

emigração, sobretudo às causas de morte, por vezes tão prematura, dos nossos emigrantes. 

Nestas longas listas de falecidos, organizadas por ordem alfabética, tentámos 

identificar esses emigrantes: quem eram, donde eram, o que faziam, de que morriam e com 

que idade. Procurámos ainda verificar e comparar se o número de óbitos tinha aumentado 

ou diminuído nos anos observados, e se as causas de morte seriam as mesmas, ou teriam 

sofrido alteração nos vários períodos.  

Neste quadro, iremos tentar realizar uma análise sistemática dos resultados dos dados 

observados. Vejamos, então, o número de falecidos, por género, no período analisado (Tabela 

n.º 21). 

 

Tabela n.º 21 

Portugueses falecidos no Rio de Janeiro, por género (1884, 1887, 1889, 1898), em percentagem 

Período observado Homens Mulheres Total 

1884 (março e abril) 423 49 472 

1887 (junho) 128 35 163 

1889 (janeiro) 334 36 370 

1898 (fevereiro) 240 38 278 

Total 1125 158 1283 

 

Fonte: Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro, para os períodos referidos. 

 

A lista que apresenta maior número de ocorrências é a de 1884. No entanto, como 

pudemos constatar, esta lista engloba dois meses: o de março, que regista 255 falecidos, e o 

de abril, com 217 óbitos. Considerando um só mês, o que apresenta um maior número de 

ocorrências é de janeiro de 1889, com 370 óbitos. 

No seu conjunto, vemos que o número de óbitos masculinos é superior (88%) ao de 

óbitos femininos (22%), o que não surpreende, dado que uma das características da 
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emigração portuguesa nos finais do século XIX era ser composta sobretudo por homens, 

uma grande parte solteiros.  

Já a Tabela n.º 22 mostra a predominância de óbitos de emigrantes solteiros, a rondar 

praticamente metade do total de óbitos dos portugueses falecidos no Rio de Janeiro no período 

em análise, também em linha com a composição sociodemográfica da emigração portuguesa 

à época. 

 

Tabela n.º 22 

Portugueses falecidos no Rio de Janeiro, por estado civil (1884, 1887, 1889, 1898), em percentagem 

Período observado Solteiro Casado Viúvo S/indicação 

1884 (março e abril) 47,9 35,6 5,7 10,8 

1887 (junho) 49,1 36,2 9,8 4,9 

1889 (janeiro) 48 29,2 6,3 16,5 

1898 (fevereiro) 48,6 36,7 13,6 1,1 

Fonte: Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro, para os períodos referidos. 

 

 

Gráfico n.º 9 – Portugueses falecidos no Rio de Janeiro por estado civil (1884, 1887, 1889, 1898), em percentagem 

Fonte: Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro, para os períodos referidos. 

 

A idade à data do óbito (Tabela n.º 23 e Gráfico n.º 10) apresenta-se variável. A nossa 

atenção recai no número dos que morrem ainda muito jovens. No caso do primeiro período 

analisado (1884), o óbito compreendia idades entre os 20 e os 39 anos. No segundo período, 

óbito ocorre numa idade mais avançada, entre os 35 e os 49 anos. No mês de janeiro de 1889, 

deparamos com uma mortalidade acentuada que abrange uma considerável faixa etária, 

desde gente muito nova, na força da vida, até aos mais velhos. No último período, fevereiro 

de 1898, a mortalidade atinge predominantemente grupos dos 20 aos 54 anos de idade. 
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Tabela n.º 23 

Portugueses falecidos no Rio de Janeiro, por grupos de idade (1884, 1887, 1889, 1898), em percentagem 

Idades 
1884 

(mar./abr.) 
1887 (jun.) 1889 (jan.) 

1898 

(fev.) 

0-4 0,2 2,5 0,8 1,1 

5-9 0,2 1,2 0,0 0,4 

10-14 1,9 0,6 9,4 4,0 

15-19 5,7 3,1 9,4 5,4 

20-24 16,3 7,4 14,2 11,9 

25-29 15,5 7,4 17,3 13,7 

30-34 12,5 6,1 7,9 8,3 

35-39 11,9 12,9 12,6 10,4 

40-44 11,7 10,4 8,7 9,0 

45-49 6,4 14,1 6,3 7,2 

50-54 5,5 7,4 4,7 9,4 

55-59 3,2 7,4 4,7 4,0 

60-64 2,8 8,6 1,6 5,0 

65-69 2,5 4,9 - 1,8 

70-74 0,8 1,2 - 2,5 

75-79 0,4 1,8 - 2,5 

80-84 0,6 1,2 2,4 1,8 

85-89 0,4 0,6 - 0,4 

90-94 - 0,6 - 1,1 

+95 0,4 - - - 

S/indicação 1,1 0,6 - 0,4 

Fonte: Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro, para os períodos referidos. 

 

 

Gráfico n.º 10 – Portugueses falecidos no Rio de Janeiro, por grupos de idade (1884, 1887, 1889 1898), em 

percentagem 

Fonte: Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro, para os períodos referidos. 

 

Nas listas publicadas, muito raramente encontramos o nome dos pais, o que dificulta 

a identificação do indivíduo. Qualquer cruzamento de informação com outras fontes, 

nomeadamente os registos de passaporte, é impraticável. Como nos mostra a Tabela n.º 24, 

mais de 96% dos indivíduos aparecem sem indicação do nome dos seus pais. 
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Tabela n.º 24 

Identificação de filiação dos emigrantes falecidos no Rio de Janeiro (1884, 1887, 1889, 1898), em percentagem 

Filiação 
1884 

(mar./abr.) 

1887 

(jun.) 

1889 

(jan.) 

1898 

(fev.) 

Com identificação 0,6 3,7 3,1 0,7 

Sem identificação 99,4 96,3 96,9 99,3 

Fonte: Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro, para os períodos referidos. 

 

 No que respeita à naturalidade destes emigrantes, existem também muitas lacunas. 

Desconhecemos a naturalidade de 67% destes indivíduos. Na maior parte dos casos, as listas 

apenas referem os distritos ou a cidade, quando se sabe que muitos destes emigrantes partiam 

das zonas rurais (vilas ou aldeias). Das localidades mencionadas, destacam-se as cidades do 

Porto, Braga, Viseu e arquipélago dos Açores e Madeira. Perante a ausência de dados 

identificadores, perguntamos: seria possível aos familiares do emigrante falecido ter efetivo 

conhecimento do seu óbito?  

 

 

Tabela n.º 25 

Naturalidade dos indivíduos falecidos no Rio de Janeiro, segundo as listas nominativas 

(1884, 1887, 1889, 1898) 

 

Fonte: Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro, para os períodos referidos. 

Naturalidade 
N.º de 

indivíduos 

Porto 63 

Braga 50 

Viseu 37 

Ilha Terceira 23 

Ilha de São Miguel 17 

Coimbra  15 

Ilha da Madeira 15 

Aveiro 11 

Minho 11 

Beira Alta 10 

Lisboa 10 

Trás-os-Montes 9 

Vila Real 8 

Barcelos 7 

Cabo Verde 7 

Douro 6 

Guimarães 6 

Ilha do Pico 6 

Chaves 5 

Lamego 5 

Outras 97 

S/ indicação 865 

Total 1283 
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No que concerne às suas profissões (Tabela n.º 26), ficamos sem saber o que faziam 

muitos dos nossos emigrantes, pois estas não são mencionadas em 55% dos óbitos. Quanto 

às que são apresentadas, apercebemo-nos de que são muito diversificadas, sendo a mais 

indicada a de trabalhador, sem qualquer outra especificação. Constatamos ainda que um 

número significativo de pessoas estava ligado ao comércio e serviços. Aí se encontram 

patentes as profissões de gente que vive numa grande cidade: prestadores de serviços, 

artesãos, artífices, caixeiros e tantos outros. 

 
Tabela n.º 26 

Profissão dos portugueses falecidos no Rio de Janeiro (1884, 1887, 1889, 1898) 

Profissão 
N.º de 

indivíduos 

Trabalhador 251 

Caixeiro 47 

Comércio 32 

Carpinteiro 18 

Negociante 18 

Alfaiate 15 

Pedreiro 14 

Criada 13 

Sapateiro 13 

Cozinheiro 10 

Jardineiro 10 

Pintor 10 

Artista 9 

Barbeiro 8 

Cocheiro 7 

Operário 7 

Canteiro 6 

Marítimo 6 

Padeiro 6 

Copeiro 5 

Ferreiro 5 

Outras 65 

Sem indicação 708 

Total 1283 

Fonte: Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro, para os períodos referidos. 

 

Vejamos agora as “moléstias” que vitimaram os nossos emigrantes (Tabela n.º 27). A 

febre-amarela, a par da tuberculose, foi, sem dúvida, a principal causa de morte dos emigrantes 

portugueses. Porém, tanto surgia, provocando uma tremenda mortalidade, como parecia 

desaparecer. No ano de 1884, a febre-amarela vitimou mais de 40% dos emigrantes falecidos, 
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sendo a tuberculose a segunda causa de morte. Em 1887, não encontramos vítimas da febre-

amarela; nesse ano, foi a tuberculose que mais afetou os emigrantes portugueses (25%). Em 

1889, volta a verificar-se um surto mortífero da febre-amarela (54%) e praticamente nenhuma 

ocorrência de morte por tuberculose. No último ano observado, os casos de febre-amarela são 

ainda significativos, sendo a causa de morte de 36% dos emigrantes portugueses falecidos. 

Luiza Marcílio, no seu trabalho Mortalidade e morbidade da cidade do Rio de 

Janeiro imperial, ao referir-se aos nomes das doenças causadoras da mortalidade, chama a 

atenção para a dificuldade na sua identificação e relação com os nossos dias, explicando o 

risco de definir, “sob um critério arcaico, a doença correspondente atualmente” (Marcílio, 

1993: 53-68). Por exemplo, há mais de uma centena de “títulos antigos para designar um 

sistema de febres (febre perniciosa, febre biliosa, febre pútrida, febre exantemática, febre 

tifoide, febre amarela, febre intermitente, febre renitente, etc.), por outro lado, há termos 

simples que designam sintomas que não permitem nenhuma previsão sobre a real causa da 

morte” (Marcílio, 1993: 53-68). 

A Tabela n.º 27 permite-nos visualizar, no seu conjunto, as doenças que mais 

vitimaram os nossos emigrantes, ou seja, aquelas que se apresentam acima das sete 

ocorrências. Existe um rol variadíssimo e numeroso de muitas outras “moléstias” (287). 

Apenas não foram indicadas 35 causas de morte.  

Com o crescimento desordenado das cidades e agravamento da pobreza, a 

tuberculose continuou a crescer. Segundo Clementino Fraga Filho, que estudou a 

mortalidade após a abolição da escravatura, uma das principais causas da tuberculose residia 

nas desfavoráveis condições sociais e de higiene da cidade do Rio de Janeiro. No caso dos 

emigrantes portugueses, esta moléstia muito contagiosa tinha também origem nas difíceis 

condições de vida com que se deparavam e que muitos levavam – sem alimentação e sem 

recursos suficientes para serem tratados convenientemente, como nos relatam nas suas 

pastorais, em 1872, D. José de Azevedo, arcebispo de Braga, e mais tarde, em 1889, D. José 

Alves de Mariz, bispo de Bragança. 

A febre bubónica não consta das listas dos falecidos no Rio de Janeiro, apesar de já 

ter aportado a Manaus, em 1895. Chegou à cidade do Porto em 1899, trazida do oriente 

através dos barcos. 

Será apenas em 1900 que Oswaldo Cruz, no seu retorno ao Brasil, ido do Instituto 

Pasteur, se confrontou com uma epidemia de peste bubónica, em Santos, o que levou à criação 

do Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro para a produção de soro antipestoso e assim 

evitar a propagação da epidemia. 
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Tabela n.º 27 

Principais doenças declaradas que vitimaram emigrantes portugueses (1884, 1887, 1889, 1898) 

Moléstias97 Ocorrências 

Febre-amarela 439 

Tubérculos Pulmonares 77 

Febre Perniciosa 71 

Lesão Cardíaca 55 

Tuberculose 55 

Abcesso Pernicioso 38 

Febre Tifoide 30 

Febre Biliosa 25 

Varíola 20 

Tifo Icteroide 16 

Carecia 14 

Pneumonia 14 

Congestão Cerebral 13 

Aneurisma 12 

Congestão Pulmonar 12 

Marasmo 11 

Gastroenterite 10 

Hepatite 9 

Arteriosclerose 8 

Insuficiência Mitral 8 

Cirrose Hepática 8 

Tísica Pulmonar 8 

Uremia 8 

Tifo 7 

Outras 287 

S/ indicação 35 

Total 1290 

Fonte: Relação nominal de súbditos portugueses falecidos no Rio de Janeiro, para os períodos referidos. 

 

No Brasil, os principais portos de entrada de estrangeiros no Brasil eram o Rio de 

Janeiro, Santos (em São Paulo) e Salvador (na Baía). Aqueles que chegavam pelo Rio de 

Janeiro, depois de registados pela Agência Central de Imigração, eram encaminhados para a 

Hospedaria da Ilha das Flores.  

Conhecido como “túmulo dos estrangeiros”, o Brasil chega ao final do século XIX 

com graves problemas de saúde pública. O Rio de Janeiro, em 1900, é comentado da seguinte 

forma por Luís Edmundo: 

(...) “o turista que vem à América do Sul, muitas vezes, aqui nem baixa à terra bárbara, 

do navio em que viaja, contentando-se com vê-la de longe, no quadro magistral da 

natureza, que não se pôde estragar, porque, além de feia e desinteressante, a cidade é 

                                                           
97 Foi mantida a designação das doenças constantes nas Relações nominais de súbditos falecidos no Rio de 

Janeiro. 
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um perigo, foco das mais tremendas moléstias infeciosas: a febre-amarela, a peste 

bubónica, e a varíola. A tuberculose mata como em nenhuma outra parte, sendo que 

as moléstias do aparelho digestivo, graças à ausência de fiscalização no varejo de 

géneros alimentícios, fazem tantas vítimas, quantas faz a tuberculose. Os obituários 

alongam-se sinistramente pelas colunas dos jornais, cruzam, pelas ruas, féretros e 

homens cobertos de luto, sendo que prosperam particularmente os lojistas de grinalda 

e coroas, os médicos e os padres” (apud Pontes, 2010: 49). 

 

Para acolher os doentes, existiam no Rio de Janeiro instituições religiosas, como as 

Misericórdias, mas também hospitais. Porém, o Lazareto da Ilha Grande, no litoral do estado 

do Rio de Janeiro, construído em 1884 para controlo da propagação de epidemias através 

dos portos brasileiros, teve um papel fundamental no combate às enfermidades e outras 

doenças contagiosas. Afastados do continente, os seus edifícios possibilitavam a vigilância 

contínua dos internos, que eram submetidos a um regime distinto de isolamento conforme a 

classe que ocupavam nos navios.  

O internamento durava o período máximo de incubação da doença contagiosa que se 

queria controlar. Em caso de suspeita de febre-amarela, cólera e peste, os períodos de 

quarentena eram respetivamente, oito, dez e vinte dias (decreto 9.554, de 3 fevereiro de 1886). 

 

 
Figura n.º 12 – Lazareto da Ilha Grande, pavilhão de terceira classe 

 

De entre os médicos mais famosos no que respeita ao combate às doenças e à higiene 

pública, há que destacar Emídio Ribas e Adolfo Lutz no combate à febre-amarela, e Oswaldo 

Cruz na luta contra uma série de doenças, dentre as quais se destacam a peste bubónica, a 

varíola, a malária e também a febre-amarela. 

Em Portugal, na segunda metade do século XIX, os maiores centros urbanos 

portugueses tiveram taxas de mortalidade elevadas, merecendo particular referência a cidade 

do Porto. Os historiadores da Epidemiologia são de opinião que a diminuição da mortalidade 

nesta época se deveu essencialmente às medidas legislativas higiossanitárias promulgadas, 
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medidas essas relacionadas com a higiene alimentar e ambiental, uma vez que os avanços da 

medicina ainda não tinham chegado a Portugal (Cosme, 2006: 181-195).  

No respeitante ao movimento de entrada de imigrantes ou viajantes, sabemos que havia 

em Lisboa um Lazareto destinado a receber e tratar todos os suspeitos de doenças epidémicas. 

Como só o porto de Lisboa tinha lazareto, todos os navios vindos do Brasil com destino ao 

Porto, com carta de suspeitos, tinham que fazer quarentena naquela cidade ou em Vigo, o que 

transtornava as relações comerciais e pessoais e deu origem a múltiplos protestos. 

A origem do Lazareto de Lisboa remonta a 1490. Mandado construir por D. João II 

na Caparica, é demolido em 1867, devido às queixas dos quarentenários, e construído, nesse 

local, um novo lazareto. 

António Frazão, em 1897, descreve-o como sendo um edifício bem equipado, 

arejado, com capela, cemitério, quinta com criação de animais, pátios interiores ajardinados, 

e enfermarias de doenças suspeitas. A desinfeção das roupas, objetos e bagagem era feita em 

armazéns próprios pelo ácido sulfuroso e pelo calor com maquinaria moderna e apropriada. 

No entanto, o cais, segundo este autor, era pouco espaçoso para o movimento de 

passageiros; as escadas de pedra tornavam, por vezes, difícil a atracação de botes e fragatas 

que amiúde entravam na doca.  

 

 
Figura n.º 13 – Lazareto de Lisboa 

 

Contudo, o lazareto português tornou-se alvo de críticas pela imprensa. Mariano Pina 

e Ramalho Ortigão, por exemplo, acusavam-no de lançar o descrédito sobre o país, de afastar 

os viajantes ricos sul-americanos e criar animosidade no espírito brasileiro contra Portugal. 

Foi também ridicularizado por personalidades como Rafael Bordalo Pinheiro, em 1881, em 

obra onde fala da sua experiência “traumática”, quando do seu regresso do Brasil.  



196 

Em Portugal, foi o médico e professor universitário Ricardo Jorge (1858-1939), 

quem diligenciou, desde 1883, para que fosse projetado no espaço político a questão da 

saúde pública, recorrendo ao Estado para serem implementadas estratégias médicas de 

acordo com o moderno sanitarismo. Organizou os Serviços Municipais de Saúde e Higiene 

da Cidade do Porto, desde 1892. Em meados de 1899, ocorreu um surto de peste bubónica 

no Porto e o Conselho de Saúde estabeleceu um cordão sanitário em torno da cidade, o que 

provocou animosidade na sua população por ver diminuída a atividade económica. A 

situação de animosidade contra ele (chegava a ser insultado nas ruas), levou-o a partir para 

Lisboa, onde foi colocado como Inspetor-geral de Saúde Pública. Aí criou o Instituto Central 

de Higiene em 1899, e tomou a seu cargo a reforma dos serviços sanitários, adaptando-os ao 

novo contexto científico.  

A dedicação dos médicos da altura, com destaque para Oswaldo Cruz, no Brasil, e 

para Ricardo Jorge, em Portugal, a par das medidas legislativas e instituições de saúde de 

apoio, neste caso os lazaretos, permitiram que a saúde pública conhecesse grandes avanços, 

e impediram a propagação de doenças que, a não serem tratadas, conduziriam a uma 

mortalidade difícil de calcular. 

Em síntese, como vimos, existiu um lado negro da emigração. Este lado remete-nos 

para o mundo mais lúgubre da emigração: o das doenças que anteciparam a morte de muitos 

emigrantes portugueses. Por um lado, as Relações nominais dos súbditos portuguezes 

fallecidos no Rio de Janeiro confirmam os receios evidenciados nas pastorais e na legislação 

governamental em torno da emigração e dos perigos que ela poderia constituir para os que 

“teimavam” partir. Por outro, os avanços da medicina e as medidas sanitárias alcançadas em 

finais do século XIX tenderam a controlar as epidemias. No entanto, algumas doenças andaram 

num vaivém, como aconteceu com a febre-amarela, que ora parecia estar debelada, ora surgia 

em força.  

Apesar de todo o discurso cemiterial e da realidade patenteada nas listas dos falecidos, 

a emigração não diminui. Pelo contrário, ela continuou, e em grande escala, porque o sonho 

de uma vida melhor e a aventura de um lugar novo e paradisíaco eram mais fortes que o 

enraizamento e alimentavam a esperança da abundância e fortuna. Contudo, como foi possível 

constatar pelas longas listas de falecidos, para muitos emigrantes portugueses foi breve a 

existência na terra sonhada, tendo-se esta constituído em paraíso perdido. 
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7. A emigração do distrito de Bragança para o Brasil a partir dos registos de passaporte 

do Governo Civil (1844-1911)  

 

Constituindo a emigração legal e a clandestina duas faces da mesma moeda, o Estado 

português distinguiu desde sempre estes dois tipos de uma emigração, considerando a primeira 

um direito, se feita dentro de determinados requisitos e procedimentos, e a segunda um desvio 

à lei. A emigração legal ocorre mediante a obtenção de um instrumento legal, o passaporte, 

devidamente autenticado, envolvendo um processo burocrático, onde uma profusa 

documentação fica sujeita a todo o tipo de controlo. 

O aparecimento do passaporte surge a partir do século XVII, por imperativos de 

natureza militar. As Ordenações Filipinas, promulgadas em 1603 por Filipe I de Portugal, 

proíbem saídas do Reino sem autorização. Pelo alvará 6 de setembro de 1645, D. João IV 

faz saber “que pessoa alguma sairá fora do reino, sem licença e passaporte firmado”98. Neste 

século, a orientação fiscalizadora e proibitiva assinala-se em diplomas que tendem a corrigir 

alguns abusos notórios ou a estabelecer alguns obstáculos à emigração. Com a descoberta 

de ouro e diamantes no Brasil, D. João V, em 1709, legisla visando dificultar as saídas de 

indivíduos para este território. No período pombalino, os indivíduos que pretendessem 

deslocar-se dentro do país deviam munir-se de passaporte interno. A Lei de 25 de junho de 

1760 cria a Intendência Geral da Polícia, com amplas atribuições, ficando incumbido um 

oficial de passar licenças para passaporte99. Durante o reinado de D. Maria I, é considerado 

“alta traição” a saída do país sem passaporte em tempo de guerra.  

Com a instauração do liberalismo e o novo enquadramento constitucional, Qualquer 

pode conservar-se, ou sahir do Reino, como lhe convenha, levando consigo os seus bens; 

guardados os regulamentos policiaes, e salvo o prejuizo de terceiros (título VIII, art.º 145, § 

5)100 . Porém, a saída sem autorização prévia fica sujeita a pesadas sanções. 

Com a publicação da Lei da Divisão Administrativa do Reino (decreto de 18 de julho 

de 1835), é atribuída ao Governador Civil a concessão de passaportes para fora do Reino, 

pelos Portos de Mar (art.º 46, §1), ficando o administrador do concelho com a atribuição 

dos restantes (internos ou de saída pela raia).  

                                                           
98Collecção Chronológica da Legislação Portugueza, compilada e anotada por José Justino de Andrade e Silva, 

1640-1647, Lisboa, 1856 ou Liv. IV de leis da Torre do Tombo, fol.165 
99 Este oficial estava igualmente incumbido de passar licenças para casas de jogos, controle de mendigos. Collecção 

das Leys, Decretos e Alvarás..., Lisboa, Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, MDCCXC, s/p.  
100  Comissão Internacional para a História das Assembleias de Estado e dos Parlamentos, Constituições 

Portuguesas, Lisboa, Assembleia da República, 1992, p. 145.  
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Nos anos vinte do século XIX, época em que não existia registo civil obrigatório, 

nem bilhete de identidade, os transportes e de um modo geral as comunicações, eram lentos. 

O controlo da circulação de pessoas no território nacional era um fator essencial de segurança 

pública, e qualquer deslocação que ultrapassasse as cinco léguas (25Km) carecia de 

passaporte autorizado. O passaporte constituía assim um documento legal necessário, não 

apenas ao trânsito internacional, mas também no trânsito interno, ficando registada a sua 

atribuição em livro que, a partir de 1841, ficava na posse do governador civil, designado por 

Livro de Registo de Passaportes. E se o passaporte continuava a ser um instrumento 

indispensável para quem pretendia sair do Reino, para o interior do Reino e Ilhas Adjacentes 

ficava abolido pela Carta de Lei de 31 de janeiro de 1863.  

 

 
Figura n.º 14 – Território português com a localização do distrito de Bragança 

 

No respeitante ao Brasil, a emissão e o registo de passaportes é, desde o século XVIII, 

da competência do Governo. Após a instauração do liberalismo em Portugal em 1834, e com 

a criação dos Governos Civis em 1835, a expedição de passaportes a nacionais e estrangeiros 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv-Ifd5OHXAhXQERQKHbARBewQjRwIBw&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bragan%C3%A7a&psig=AOvVaw1dR_M2ZVjtsPPhFd9xbGYN&ust=1511976285249289
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para fora do reino passa, a partir de 13 de agosto de 1841, para a alçada do governador civil 

de cada distrito. 

O controlo da emigração, nomeadamente o combate à emigração clandestina, 

origina, ao longo dos tempos, uma abundante legislação sobre a atribuição de passaportes e 

sobre os agentes envolvidos neste amplo movimento migratório, incorrendo em pesadas 

multas, ou mesmo prisão, os que promovessem ou favorecessem por qualquer modo a 

emigração clandestina (decreto de 27 de setembro de 1901). 

 

7.1. Análise crítica das fontes 

A documentação relacionada com a emigração do nordeste transmontano, e 

proveniente do Governo Civil de Bragança, encontra-se no Arquivo Distrital desta cidade. 

Compreende o seguinte espólio: 43 Livros de Registo de Passaporte Deferidos, com início 

em 1844 e com fim em 1969; dois Livros de Registo de Passaporte Indeferidos, para o 

período que vai de 1962 a 1964, e ainda Termos de Reconhecimento de Identidade para os 

anos de 1873 a 1930.  

O presente estudo baseia-se na análise e estudo detalhado dos Livros de Registo de 

Passaporte Deferidos pelo Governo Civil de Bragança para o período compreendido entre 

1844 e 1911, num total de 22 livros, que apresentam algumas lacunas nos seguintes períodos: 

22-05-1889 a 2-10-1890; 27-06-1895 a 15-07-1895; 04-11-1898 a 10-12-1898; 30-11-1903 

a 18-10-1904; 18-04-1905 a 31-12-1905; e 01-01-1906 a 14-03-1906. 

Os Livros de Registo de Passaporte permitem, através do cruzamento dos dados 

recolhidos e informatizados, recuperar os sujeitos sociais envolvidos na emigração, formular 

hipóteses e problematizar o fenómeno, primeiro na região em estudo, e depois de forma 

ampliada, estabelecer pontes do lado de cá e do lado de lá, “entre mares”, com ênfase para 

os que emigraram para o Brasil.  

São fontes fundamentais, embora suscitem alguns problemas devido a uma certa falta 

de rigor na informação e disparidade de critérios por parte de alguns amanuenses. Acresce 

ainda a ilegibilidade de alguma caligrafia, quer pelo tipo de letra, quer pelo desgaste da 

própria tinta utilizada no registo. Apesar das falhas, estes registos, porque abrangem uma 

longa duração, mais de sessenta anos, e exibem um significativo número de ocorrências, 

permitem um estudo quantitativo e qualitativo dos fluxos migratórios, ao mesmo tempo que 

possibilitam uma caracterização socioeconómica e cultural do emigrante da região do 

Nordeste Transmontano.  
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Tabela n.º 28 

Livros de Registo de Passaporte consultados no Arquivo Distrital de Bragança 

(Fonte: Arquivo Distrital de Bragança) 

Livros Anos 
Cota 

(ADBGC/GCBC) 
Observações 

Lv 1 
10.09.1844 

Lv. 1140/cx232 Tem formulário impresso. 
25.10.1858 

Lv 2 
16.11.1858 

Lv 1141/cx232 

Tem formulário manuscrito e, a partir de 29 de maio de 1863 diz que 

satisfaz ao disposto parágrafo único do Art.º 10 do Regulamento Geral 

da Policia de 07 de abril de 1863. 01.04.1868 

Lv 3 
26.05.1868 

Lv 1142/cx232 Tem formulário manuscrito. 
28.11.1878 

Lv 4 
03.03.1879 

Lv 1143/cx232 
Tem formulário manuscrito. A partir desta altura, deixa de aparecer o 

Regulamento de 7 de abril de 1863. 05.04.1888 

Lv 5 
09.04.1888 

Lv 1144/cx232 
Tem formulário impresso. A partir de 17 de outubro de 1888 tem 

indicação se sabe ou não escrever. 21.05.1889 

Lv 6  Não existe  Extravio do livro 6, entre 21 de maio de 1889 e 22 de outubro de 1890. 

Lv 7 
22.10.1890 

Lv 1145/cx233 Tem formulário impresso e indicação se sabe ou não escrever. 
31.12.1890 

Lv 8 
02.01.1891 

Lv 1145A/cx264 Tem formulário impresso e indicação se sabe ou não escrever. 
22.02.1893 

Lv 9 
22.02.1893 

Lv 1145B/cx264 Tem formulário impresso e indicação se sabe ou não escrever. 
28.02.1895 

Lv 10 
02.03.1895 

Lv 1146/cx233 

Tem formulário impresso e indicação se sabe ou não escrever. De 27 de 

junho de 1895 a 15 de julho de 1895, não existem registos. A numeração 

neste período não tem sequência. 01.09.1896 

Lv 11 
01.09.1896 

Lv 1146A/cx264 Tem formulário impresso e indicação se sabe ou não escrever. 
02.11.1897 

Lv 12 
06.11.1897 

Lv 1146B/cx265 

Tem formulário impresso, e indicação se sabe ou não escrever. 

Desconhecemos onde se encontram os registos n.º 327 a 427, 

correspondendo às datas entre 04-11-1898 e 10-12-1898. 04.11.1898 

Lv 13 
10.12.1898 

Lv 1147/cx233 Tem formulário impresso e indicação se sabe ou não escrever. 
22.11.1900 

Lv 14 
22.11.1900 

Lv 1147A/cx266 Tem formulário impresso e indicação se sabe ou não escrever. 
01.03.1902 

Lv 15 
01.02.1902 

Lv 1148/cx234 Tem formulário impresso e indicação se sabe ou não escrever. 
30.11.1903 

Lv 16  Lv1148/cx266 Faltam passaportes entre 30-11-1903 e 18-10-1904. 

Lv 17 
18.10.1904 

Lv 1148A/cx266 Tem formulário impresso e indicação se sabe ou não escrever. 
17.04.1905 

Lv 18  Lv 1149/cx234 
Faltam passaportes de 18-04-1905 a 31-12-1905 e 01-01-1906 a 12-03-

1906. 

Lv 19 
12.03.1906 

Lv 1149/cx234 Tem formulário impresso, com indicação se sabe ou não escrever. 
04.03.1907 

Lv 20 
04.03.1907 

Lv 20/cx257 Tem formulário impresso, com indicação se sabe ou não escrever. 
25.11.1907 

Lv 21 
25.11.1907 Lv 21/cx257 

Tem formulário impresso, com indicação se sabe ou não escrever. 
23.04.1908   

Lv 22 
23.04.1908 

Lv 22/cx257 Tem formulário impresso, com indicação se sabe ou não escrever. 
28.01.1909 

Lv 23 
30.01.1909 

Lv 23/cx258 Tem formulário impresso, com indicação se sabe ou não escrever. 
20.09.1910 

Lv 24 
20.09.1910 

Lv 24/cx258 Tem formulário impresso, com indicação se sabe ou não escrever. 
19.10.1911 

Lv25 
19.10.1911 

Lv25/cx259 Tem formulário impresso, com indicação se sabe ou não escrever. 
31.12.1911 
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.  

Figura n.º 15 – Primeiro registo de passaporte emitido pelo Governo Civil de Bragança 

Fonte: Arquivo Distrital de Bragança 

 

O Livro 1 de Registo de Passaportes principia em 10 de julho de 1844 e termina em 

25 de outubro de 1858. O termo de abertura assinala que nele se registam os passaportes 

concedidos por este Governo Civil, para fora do Reino, pelos Portos de Mar. Contém 76 meias 

folhas numeradas e rubricadas pela mesma entidade que fez o termo de abertura – o chefe de 

Repartição das Finanças, que usa apenas o seu apelido: Falcão. O formulário é impresso, 

bastando preencher os dados do candidato: nome do titular, naturalidade, estado civil, 

profissão, local de destino, abonador e acompanhantes. Um pequeno texto indica a obrigação 

de o titular apresentar o passaporte a todas as autoridades das terras onde pernoita, não podendo 

aquelas causar-lhe qualquer impedimento no trânsito num determinado período, que era 

variável. Os “sinais”, ou seja, as suas características físicas são sempre anotadas. É registada 
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a idade, estatura, cor e tamanho dos cabelos, forma da boca e do nariz, do rosto, cor dos olhos, 

cor da pele (clara, escura ou natural). E ainda os “sinais particulares”: se usa barba/ bigode, se 

tem cicatrizes, falhas de dentes, de dedos. Não contém a filiação, nem o local de embarque, 

nem a obrigação de se apresentar no local de destino ao cônsul desse país, como veremos 

adiante. Apesar de existir um espaço destinado à firma do portador, este raramente aparece, 

não sendo possível saber se os titulares escrevem ou não escrevem, só podendo ser deduzidos 

como escreventes os que indicam a profissão de estudante, proprietário, negociante ou juiz. 

A partir do passaporte n.º 59, passado em 5 de fevereiro de 1857, podemos ler na 

margem do passaporte: Satisfaz ao determinado na circular do Ministério do Reino de 09 

de Janeiro de 1857. Por esta circular, quem nos finais do século XIX precisasse de um 

passaporte deveria proceder previamente ao registo de identificação na administração do 

concelho. Esclarecia que quem residisse fora da sede do distrito teria de se legitimar na 

administração do concelho para obter o passaporte no Governo Civil, ou seja, “não deveria 

o passaporte ser concedido a indivíduo que não fosse domiciliado no distrito em que o 

impetrasse.” O primeiro registo tem a data de 10 de setembro de 1844. O titular é natural de 

Babe, concelho de Bragança. Chama-se Domingos Manuel Baptista, é alfaiate e vai para o 

“Império do Brasil”.  

Os livros que abrangem o período compreendido entre 16 de novembro de 1858 e 5 

de abril de 1888 apresentam formulário manuscrito. São, na sua maior parte, de difícil leitura, 

devido à caligrafia dos amanuenses e/ou desgaste da tinta.  

Os registos, a partir do 1 de agosto de 1861, têm anotado que o titular deve 

“apresentar-se, na sua chegada ao porto do seu destino, ao cônsul português nele residente”, 

permitindo assim um controlo da emigração legal.  

A partir do registo de passaporte n.º 27, de 29 de maio de 1863, passa a ficar registado 

que o titular Satisfaz ao disposto no parágrafo único, do artigo 10.º do Regulamento Geral da 

Polícia de 7 de Abril de 1863, ou seja, o passaporte é abonado por um indivíduo com idoneidade 

notoriamente reconhecida, sem interesse pela emigração e sem desempenhar qualquer cargo no 

Governo Civil de Bragança ou na administração do concelho.  

Relativamente à filiação do titular, constatamos que só a partir de 1868 surge com 

regularidade o nome do pai. A filiação materna começa a ser registada após 1879. 

Para poder emigrar, o indivíduo tem de provar que é maior de 25 anos, ou está 

emancipado, e satisfaz ao preceito da lei do recrutamento; que está livre de crime; e que tem 

licença de seus pais, se for menor de 25 anos. No caso de ser mulher casada, tem de ter 

licença de seu marido. Quando os impetrantes têm idades compreendidas entre os 14 e os 20 
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anos, encontra-se anotado que prestou fiança no governo civil ou na administração do seu 

concelho nos termos da lei, por ficarem isentos do serviço militar, como nos foi dado 

verificar em alguns registos. Essa situação encontra-se anotada no próprio registo de 

passaporte até 8 de fevereiro de 1871. 

O fiador, segundo a legislação, deveria ser um indivíduo proprietário, negociante ou 

estabelecido em loja importante na localidade de residência do requerente. Em algumas 

situações, é o próprio pai que presta caução, como tivemos ocasião de verificar: “António 

Claudino, casado, natural de Vinhais prestou caução para o seu filho Alfredo Augusto de 14 

anos…” (passaporte 301) ou “João Manuel Martins Claudino” prestou caução para o seu 

filho de 19 anos de idade…” (passaporte 367). 

O local de embarque não é anotado até 1864. Surge pela primeira vez no registo de 

passaporte n.º 51, datado de 16 de janeiro de 1864, referindo a cidade do Porto. Nos registos 

sequentes, tanto pode surgir o embarque nesta cidade, como em Lisboa. Após a construção do 

porto de Leixões, em 1895, será este o local de embarque mais utilizado. Muitas vezes está 

anotado que o emigrante “embarca em Lisboa ou no Porto”, o que nos permite deduzir da 

incerteza/desconhecimento do impetrante sobre o porto onde vai embarcar. 

A partir do livro 5, o formulário é já impresso. Os dados dos registos são preenchidos 

de forma uniforme. Abre com o passaporte n.º 49, datado de 9 de abril de 1888. Observamos 

que os filhos de pai desconhecido deixam de vir com a designação de “filho de pai 

incógnito”, passando a designar-se como “filho de pai natural.” A partir de 17 de outubro de 

1888, é regular a indicação se sabe ou não escrever101. 

O livro 6, que deveria conter os passaportes entre 21-05-1889 e 22-10-1890, encontra-

se em parte incerta. 

No período compreendido entre 22-10-1890 e 28-02-1895, os livros 7, 8 e 9 contêm 

formulário impresso com os registos devidamente preenchidos. 

No livro 10, a numeração dos registos de passaportes entre 02-03-1895 e 01-09-1896 

não tem sequência. 

Os restantes livros apresentam igualmente formulário impresso, com os dados 

exigidos geralmente preenchidos, nem sempre de fácil leitura, devido à caligrafia dos 

amanuenses. Esta situação é muito comum no livro 13.  

Há ainda alguns registos “sem efeito”, em especial nos livros 11 e 12, e a numeração 

nem sempre é sequencial, havendo amanuenses que a repetem ou se enganam, saltando 

                                                           
101 Nota: A base de dados disponibilizada apenas continha, inicialmente, os itens “escreve” e “não escreve”. 

Adotámos o item “não indica” nos casos em que o amanuense não anotou qualquer registo. 
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números. Por exemplo, do registo de passaporte n.º 102, pertencente ao titular Francisco dos 

Santos, datado de 19 de março de 1889, o amanuense passa para o registo de passaporte 203, 

também com a data de 19 de março de 1889.  

Embora os passaportes coletivos sejam autorizados pela portaria de 15 de outubro 

de1840, têm pouca expressão até 1890. A partir desta data, o que ressalta é o elevado número 

de acompanhantes que alguns titulares levam consigo, muitos deles com sete a nove pessoas 

do seu agregado familiar. Porém, a emigração familiar não se manifesta apenas com a inclusão 

da família no mesmo passaporte. Um olhar mais atento, cruzando indivíduos de registos 

diferentes, permite detetar membros da mesma família, através do nome dos progenitores. De 

igual modo, quando algum menor é titular de passaporte, fica frequentemente registado que 

este que vai sob a “dependência de”, ficando mencionado o número de passaporte e nome do 

titular – que é normalmente alguém da mesma localidade ou algum parente. Surgem ainda 

séries contínuas de indivíduos da mesma localidade, alguns ligados por laços de parentesco. 

Esta constatação é bem visível nos emigrantes de Vinhais, onde a torrente migratória é a mais 

elevada do distrito de Bragança. 

A partir de 1907, e até ao fim da nossa observação, deparamos com um número 

significativo de titulares sem o nome do pai, designados no próprio registo como “filho 

ilegítimo” ou “filho natural”, mas também como “exposto da roda”.  

Uma vez que o engajamento era punido, a expressão “não vai engajado” aparece em 

todos os passaportes, a atestar que o requerente parte por sua livre vontade.  

Uma limitação decorrente da fonte utilizada é a de não conseguirmos detetar todos 

aqueles que requerem passaporte em outros governos civis. E, evidentemente, calcular os 

montantes da emigração clandestina.  

Outra impossibilidade é a de conseguirmos detetar fraudes, que certamente terão sido 

praticadas por uma teia de engajadores e agentes da emigração, pois que a ausência de 

fotografia e apenas a descrição do seu retrato físico, os “sinais”, permitiriam, certamente, a 

substituição de uma pessoa por outra no local de embarque. 

O registo do José Manuel de Morais, de 1 de setembro de 1896, com destino a 

Moçambique, e de outros que pretendem emigrar para as colónias, contêm a expressão 

“Grátis” ou “Gratuito em virtude do art.º 3 da lei de 23 de Abril de 1896 – Diário do Governo 

n.ºs 92 e 103”, que tornava gratuita a expedição de passaporte conferido a nacionais que 

pretendessem sair do reino para as possessões portuguesas ultramarinas. Na verdade, a todos 

os que pretendiam sair para as colónias eram concedidas facilidades, desde viagem paga, até 

ao fornecimento de utensílios agrícola, sementes e terras para cultivar.  
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7.2. Caracterização sociodemográfica da corrente emigratória do distrito de Bragança 

 

7.2.1. Fluxos e destinos 

No período consagrado ao nosso estudo (1844 a 1911), os dados obtidos nos Livros de 

Registo de Passaporte do Governo Civil de Bragança mostram uma emigração oficial de 24 

635 indivíduos: 93% com destino ao Brasil e 7% para outros destinos. Muitos emigrantes 

partem sozinhos, com passaporte individual. Porém, alguns incluem familiares no seu 

passaporte, normalmente a mulher e os filhos, como seus acompanhantes.  

No que respeita ao Brasil, entre titulares (12 219) e acompanhantes (10 448) a 

emigração para este destino levou, do distrito de Bragança, mais de 22 667 pessoas102. Os 

outros destinos, com menor expressão, mostram 1 698 registos de emigrantes (1 013 como 

requerentes e 685 enquanto seus acompanhantes).  

 

Tabela n.º 29 

Registos de passaporte requeridos no Governo Civil de Bragança (1844-1911) 

 

  
A opção dos portugueses pelo Brasil assenta numa tradição de saída para aquele 

destino, onde a partilha da mesma língua, mas também as designadas redes de solidariedade, 

funcionavam como importante suporte na preferência do destino e organização do processo 

emigratório. 

Os outros destinos apontados, mostram 168 indivíduos que partem para outros países 

da América do Sul (112 titulares para a Argentina e 56 titulares para o Chile). A escolha da 

Argentina, embora inicie em 1874, acontece numa fase mais tardia, sobretudo no ano de 

1908. A este país acorreram, segundo Miriam Halpern Pereira, inúmeros algarvios, 

contrariamente ao que aconteceu no nordeste transmontano (Pereira, 2007: 46), onde se 

constata uma preferência especial pelo Brasil. 

A partir de 1910, um número expressivo de indivíduos escolhe os Estados Unidos da 

América. A deslocação para a América Central foi praticamente inexistente, apresentando 

apenas um titular para Cuba e três titulares para o Panamá. As ilhas Sandwich (Havai) são a 

opção de 11 requerentes. As saídas para África, especialmente Angola e São Tomé e 

                                                           
102 Este número é superior, uma vez que existem lacunas por extravio de alguns Livros de Registo de passaporte, 

como tivemos ocasião de constatar. 

Destino Titulares Acompanhantes Total % 

Brasil 12 219 10 448 22 667 93% 

Outros destinos 1013 685 1 698 7% 

Total 13 232 11 133 24 365 100% 
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Príncipe, mas também Moçambique e Cabo Verde, graças aos incentivos e apoios 

governamentais para estes locais, são destino de 412 titulares. A emigração para a Ásia 

contempla 10 titulares para Macau, quase todos jovens estudantes, e três para a Índia Inglesa. 

As saídas para a Europa importam em 136 requerentes. O principal destino é Espanha 

(112), seguido de França (13). Os restantes países mencionados são Itália (5), Inglaterra (5), 

Estados Pontifícios (1) e Alemanha (1). Esta emigração acontece somente até 1888.  

Deparamos ainda com alguns requerentes de passaporte interno: cinco indivíduos que 

pretendem dirigir-se para Lisboa, um para S. Miguel e outro para Ponta Delgada. Estes registos 

reportam-se a períodos anteriores a 1863, ano em que o passaporte interno é abolido103. 

 
Tabela n.º 30 

Continentes de destino declarado pelos titulares de passaporte (1844-1911) 

Continentes Titulares 

América do Sul 12 414 

África 412 

América do Norte 235 

Europa 136 

Ásia 13 

Sem indicação de destino 13 

Território Português 7 

América Central 4 

Total 13 232 

Fonte – Arquivo Distrital de Bragança, Fundo do Governo Civil, Livros de Registo de Passaportes. 

 
 

 Tendo em consideração os Livros de registo de passaporte do Distrito de Bragança, 

entre 1844 e 1911, emigraram 22 667 pessoas para o Brasil. 

Nos primeiros anos, a emigração é praticamente inexistente. De 1844 até 1851, 

deparamos apenas com três registos de passaporte para o Brasil. A partir de 1857, sucedem 

algumas ocorrências, mas com quantitativos pouco relevantes, com exceção de pequenos 

picos intermédios nos períodos de 1861, 1872 e 1873, o que pode estar relacionado com 

crises de subsistência, especialmente com a epidemia do oídio que a partir de 1852 alastrou 

por toda a região vinícola do Alto Douro e Trás-os-Montes. E a partir de 1868, até à década 

de 1870, uma nova moléstia oriunda dos Estados Unidos, a filoxera, ataca a raiz das videiras 

e depois as folhas, reduz e quase extermina os vinhedos da região duriense e transmontana. 

A desolação e crise instalam-se nessas regiões, agravadas pela crise comercial e as fraudes 

                                                           
103 De acordo com a Lei de 31 de janeiro de 1863 e o Regulamento Geral da Polícia de 7 de abril de 1863, o 

passaporte continua a ser exigido a quem saísse do reino, quer pela raia seca, quer por mar. O trânsito dentro 

do país fica liberto da exigência de passaporte. 
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dos anos de 1880104. Citando Gaspar Martins Pereira, “crise comercial, crise da lavoura, o 

Douro era um retrato de miséria” (Pereira, s.d.). 

 

 

Gráfico n.º 11 – Evolução anual dos registos de passaportes do distrito de Bragança (1844-1911) 

 
 

Tabela n.º 31 

Registo anual de titulares e acompanhantes com destino ao Brasil (1844-1911) 

Anos Titulares Acomp. Anos Titulares Acomp. Anos Titulares Acomp. 

1844 1 - 1867 10 - 1890* 187 140 

1845 - - 1868 7 1 1891 410 343 

1846 - - 1869 13 - 1892 108 88 

1847 - - 1870 28 - 1893 196 265 

1848 - - 1871 20 1 1894 260 366 

1849 - - 1872 48 3 1895 350 550 

1850 - - 1873 40 5 1896 386 524 

1851 2 - 1874 23 1 1897 323 319 

1852 1 3 1875 21 2 1898 420 338 

1853 1 - 1876 10 3 1899 198 146 

1854 1 1 1877 15 - 1900 211 116 

1855 9 1 1878 8 - 1901 321 359 

1856 4 - 1879 11 1 1902 251 225 

1857 11 1 1880 10 1 1903* 186 96 

1858 20 - 1881 14 5 1904* 282 501 

1859 28 2 1882 15 4 1905* 179 163 

1860 14 - 1883 32 4 1906* 387 229 

1861 27 10 1884 31 - 1907 765 483 

1862 17 - 1885 19 1 1908 1.664 1.308 

1863 25 4 1886 28 - 1909 993 349 

1864 23 - 1887 45 3 1910 770 390 

1865 21 1 1888 262 79 1911 2.306 2.936 

1866 8 1 1889* 143 76 Total 12.219 10.448 

* Anos em que se verificam lacunas nos livros de registo de passaportes. 

 

(Fonte – Arquivo Distrital de Bragança, Fundo do Governo Civil, Livros de Registo de Passaporte 

                                                           
104 No distrito de Bragança, a produção de vinho baixou para um quinto nos meados da década de 1880-89 e a 

área de vinhedo contraiu-se para a sexta parte do que fora antes do flagelo. 
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De qualquer modo, no distrito de Bragança, o registo de saídas anuais é globalmente 

baixo até ao ano de 1888, com o titular ou requerente a partir, a maior parte das vezes, sem 

a família, pois que o registo de acompanhantes contempla apenas 59 indivíduos antes 

daquele ano. Após esta data, e sobretudo a partir de 1890, a emigração dispara, o boom 

emigratório torna-se imparável. O grande pico em 1896 está relacionado com mais uma 

grande crise vinícola, originada pelo aparecimento, em 1893, de uma nova doença, o míldio, 

a par de um ano de más colheitas, ocasionando graves prejuízos aos agricultores. O Nordeste, 

jornal brigantino, no artigo intitulado Miséria, refere o êxodo de famílias inteiras (O 

Nordeste, 18.10.1894). 

As crises agrícolas, sobretudo as que têm origem nas pragas das vinhas e as que 

resultam das alterações climáticas, afetam toda a população. Os proprietários rurais veem-

se sem rendimentos para pagar aos seus jornaleiros e mantê-los ao seu serviço; os lavradores 

ficam sem produtos, sobretudo o vinho, sua principal fonte de rendimento, e o campesinato, 

que apenas pode vender a força de trabalho, vê-se sem possibilidades de auferir o seu salário. 

Por isso, parte, inicialmente sozinho, sem a família; porém, “depois de estabelecido no novo 

país de residência, procurará que os restantes membros, em particular os cônjuges e os 

descendentes, a ele venham juntar-se” (Rocha-Trindade, 1995: 49).  

A par das crises agrícolas que ciclicamente se instalam, com o preço do pão a subir, a 

ausência de alternativas, por inexistência de outras atividades económicas, a deslocação para 

os centros urbanos ou locais mais distantes de famílias inteiras, num gesto de sobrevivência 

espontâneo, facilitado pelo alargamento da linha férrea e a sua chegada a Bragança, torna-se 

inevitável. A tomada de decisão por parte destas gentes não é alheia aos anúncios facilitadores 

das grandes companhias marítimas de navegação que, de forma graciosa, as transportam para 

o Brasil ou outros países das Américas. E também não é indiferente ao trabalho sub-reptício, 

ou mesmo descarado, dos engajadores, que prometem o El Dorado a uma pobre gente que se 

endivida e parte esperançada numa vida melhor.  

Da observação da distribuição anual de emigrantes do distrito de Bragança, 

concluímos que, no período em análise, existiram dois picos de emigração: um em 1908, 

com 1 664 ocorrências, e outro em 1911, com 2 306 saídas 

No conjunto dos anos em estudo, o número total de acompanhantes aproxima-se 

bastante do número total de titulares (46% de acompanhantes e 54% de titulares). 
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Gráfico n.º 12 – Percentagem de emigrantes com destino ao Brasil (1844-1911) 
 

 

A Tabela n.º 32 apresenta comportamentos migratórios distintos ao longo do período 

observado. Após uma emigração mais contida e qualificada, as saídas tornam-se mais visíveis 

a partir de 1888. Este ano constitui um marco que convém realçar, pois coincide com o fim da 

escravatura no Brasil e a consequente necessidade de captação de mão-de-obra que compense 

o trabalho escravo. Ao analisarmos os fluxos emigratórios por períodos de dez anos, 

observamos que só nos dois últimos períodos (1891-1900 e 1901-1911) emigram 21 060 

indivíduos, o que equivale a 93% do total observado; uma autêntica sangria de gentes, e motivo 

de inquietação, visível na imprensa regional, sobretudo nos periódicos O Nordeste e Gazeta 

de Bragança, mas também nos debates parlamentares que, se por um lado se preocupam com 

a debandada de gente, por outro, realçam as vultosas remessas para acudir às necessidades do 

país, endividado com os empréstimos ao estrangeiro. Esta torrente humana foi colmatar a falta 

de emigrantes italianos para São Paulo, impedidos de emigrar por causa dos maus tratos 

infringidos a trabalhadores dos cafezais105. 

 
Tabela n.º 32 

Registo de passaportes de emigrantes por períodos de 10 anos (1844-1911) 

Período Titulares Acomp. Total 

Até 1850 1 - 1 

1851-1860 91 8 99 

1861-1870 179 17 196 

1871-1880 206 17 223 

1881-1890 776 312 1 088 

1891-1900 2 862 3 055 5 917 

1901-1911 8 104 7 039 15 143 

Total 12 219 10 448 22 667 

                                                           
105 O Decreto Prinetti, de 26 de março de 1902, proibia a emigração subvencionada para o Brasil. Teve como 

base um relatório que denunciava as situações vividas pelos imigrantes nas plantações cafeeiras, com ênfase 

no período pós-abolição. Apesar de tornar proibida a migração subsidiada de italianos para o Brasil, não 

restringiu a migração espontânea; ou seja, os italianos que quisessem imigrar para o Brasil teriam que comprar 

suas próprias passagens e não depender da passagem paga pelo governo brasileiro. 

54%

46%

Titulares Acompanhantes

https://pt.wikipedia.org/wiki/Subven%C3%A7%C3%A3o
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Registe-se ainda que no período compreendido entre 1891-1900, o número de 

acompanhantes (52%) foi superior ao número de titulares de passaporte (48%). 

 

 

Gráfico n.º 13 – Registos de passaporte de emigrantes por períodos de 10 anos (1844-1911) 

 

 

Na observação da distribuição dos emigrantes por género, vemos que os titulares são 

maioritariamente do género masculino. Já quanto aos acompanhantes são maioritariamente 

do género feminino. Esta situação verificou-se em todo o território português. Se for tido em 

consideração o número total de emigrantes (titulares e acompanhantes), verifica-se que 

existe um maior número de emigrantes do género masculino.  
 

 

 

Gráfico n.º 14 – Distribuição dos registos de emigrantes com destino ao Brasil, por género (1844-1911) 

 

 

Dos 10 061 requerentes de passaporte, 82,3% são homens e 17,7% mulheres, estas 

maioritariamente casadas, indo “a chamamento do marido”, mas também mães solteiras que 

buscam uma vida melhor. Um número significativo de mulheres e filhos parte na qualidade 
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de acompanhante, uns e outros inseridos no passaporte do titular, originando uma forte 

presença feminina no total do contingente emigratório  

 
Tabela n.º 33 

Distribuição dos registos de emigrantes com destino ao Brasil, por género (1844-1911) 

Titulares 

Masculino 

Titulares 

Feminino Total 

Titulares 

Acompanhantes 

Masculino 

Acompanhantes 

Feminino Total 

Acompanhantes 
N.º % N.º % N.º % N.º % 

10 061 44 2 158 10 12 219 3 844 17 6 604 29 10 448 

 

 

7.2.2. Idade dos emigrantes 

 
No que concerne às idades destes emigrantes, apercebemo-nos de duas situações 

distintas. Uma é a que diz respeito às idades dos titulares, e outra às dos acompanhantes. No 

caso dos titulares, o grupo etário em que há maior concentração situa-se entre os 20 e os 29 

anos. O grupo das crianças, que abrange bebés de dias106 ou de meses e crianças até aos 14 

anos, atinge 61,5% dos acompanhantes. A partir dos 60 anos de idade, o recuo é evidente, e 

inclui avós ou viúvos. 

A quebra no grupo dos rapazes dos 15-19 anos prende-se com a legislação em vigor 

relacionada com o recrutamento militar. Segundo a mesma, os mancebos não poderiam sair 

do reino por terem de cumprir o serviço militar, a não ser pelo mecanismo da remissão ou 

da substituição. Esta prática era muito usada por aqueles que não queriam ver os seus filhos, 

netos e sobrinhos a engrossar as fileiras do exército. Isilda Monteiro, a este propósito, evoca 

medidas legisladas e descreve o aceso debate travado no parlamento sobre a questão do 

recrutamento militar obrigatório (Monteiro, 2007: 99-114). Estas restrições não impediam 

os rapazes de tentar a fuga, engrossando as fileiras dos que emigravam clandestinamente, no 

caso do nordeste transmontano, pela Galiza (Vigo), como denunciam os jornais locais107.  

Assim, e de um modo global, vemos partir bandos de crianças e casais jovens aptos a 

vender a sua força de trabalho, em troca de um futuro melhor para si e para os seus. 

 
  

                                                           
106 O titular de passaporte n.º 695, cx. 257/21, por exemplo, embarca com mulher e dois filhos, um deles com 

22 dias de idade. 
107 Cf. notícia em O Nordeste de 15.9.1894, p. 1, intitulada “A emigração e o serviço militar – observações 

curiosas”. 
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Tabela n.º 34 

Distribuição dos emigrantes com destino ao Brasil, por grupos de idade e por género (1844-1911) 

Idades 
Titulares 

Masculino 

Titulares 

Feminino 

Total 

Titulares 

% 

Titulares 

Acomp. 

Masculino 

Acomp. 

Feminino 

Total 

Acomp. 

% 

Acomp. 

0-4 6 4 10 0,08 1 422 1 341 2 763 26,57 

5-9 43 24 67 0,55 1 068 939 2 007 19,30 

10-14 442 58 500 4,09 885 741 1 626 15,63 

15-19 291 310 601 4,92 102 631 733 7,05 

20-24 1 922 473 2 395 19,60 174 608 782 7,52 

25-29 1 922 431 2 353 19,26 85 664 749 7,20 

30-34 1 773 258 2 031 16,62 45 575 620 5,96 

35-39 1 466 193 1 659 13,58 22 450 472 4,54 

40-44 974 137 1 111 9,09 15 296 311 2,99 

45-49 539 95 634 5,19 4 174 178 1,71 

50-54 345 59 404 3,31 2 95 97 0,93 

55-59 181 45 226 1,85 - 39 39 0,38 

60-64 96 35 131 1,07 1 17 18 0,17 

65-69 32 25 57 0,47 - 3 3 0,03 

70-74 12 6 18 0,15 - - - - 

75-79 4 2 6 0,05 1 1 2 0,02 

80-84 1 - 1 0,01 - - - - 

S/Indicação 12 3 15 0,12 18 30 48 0,46 

Total 10 049 2 155 12 219 100,00 3 826  6 574  10 400  100,00 

 

 

 

 

Gráfico n.º 15 – Distribuição dos registos de emigrantes com destino ao Brasil, por grupos de idade, em 

percentagem (1844-1911) 

 

O número de crianças que partem como acompanhantes é significativo (61,5%). Esta 

constatação tem expressão a partir do momento em que os fluxos migratórios são em grande 

quantidade e partem famílias inteiras levando os seus filhos menores As crianças nesta época 

começavam desde muito cedo a desempenhar tarefas: as meninas nos serviços domésticos 
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ou ajudando a tomar conta dos irmãos mais novos, os rapazes apoiando os pais nos vários 

ofícios que desempenham, ou nas lides do campo, iniciando, desde muito cedo, a “sua vida 

ativa”. Se admitirmos como população ativa os indivíduos com idades compreendidas entre 

os 15 e os 64 anos de idade, vemos que 94% dos titulares e 38,4% dos acompanhantes partem 

no vigor da vida, situação altamente lesiva para uma região demograficamente carente, como 

é o nordeste transmontano. A perda de gente constituiu motivo de preocupação dos poderes 

político e religioso, patente na legislação repressiva, no discurso parlamentar, na imprensa 

local e nas das pastorais dos bispos.108  

 

 

7.2.3. Grau de parentesco entre emigrantes 
 

Ao analisarmos a relação de parentesco entre titulares e os acompanhantes, verificamos 

que, em cerca de 93,65% dos casos é comum aparecer a mulher e os filhos. Contudo, outros 

familiares podem integrar o passaporte: netos, pais, irmãos, ou outro qualquer parente do 

titular, e mesmo criados109. Por vezes, não é registada a relação familiar, o que pode ter 

acontecido por lapso do amanuense, aparecendo somente o nome e a idade do acompanhante.  

 

 

Gráfico n.º 16 – Relação de parentesco entre o titular e o acompanhante (1844-1911) 
 

  

                                                           
108 Veja-se MARIZ, D. José Alves, Exortação Pastoral à Emigração 
109 O titular de passaporte n.º 584 embarca com 10 membros da família. (Cx. 266/ lv. 17).  
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Tabela n.º 35 

Relação de parentesco entre os acompanhantes e o titular (1844-1911) 

Parentesco Total % 

Mulher 2 753 26,35 

Filhos 7 032 67,30 

Outros Familiares 593 5,68 

Criados 37 0,35 

S/ Indicação 33 0,32 

Total 10 448 100 

 

 

Nos registos de passaporte do titular era obrigatório indicar a filiação paterna, porém, 

em 1801 registos essa indicação não aparece. Deparamos ainda, como já referimos, com as 

expressões “filho de pai incógnito” ou “filho natural”, mas também “exposto da roda”. Esta 

situação, a par das mulheres titulares que partem solteiras, mas levando filhos (152), 

começou a ser muito frequente em finais do século XIX. Verificamos, ainda, um elevado 

número de mulheres (1511) que partiam como titulares e sem qualquer acompanhante. 

Procura de um futuro sem estigma? 

 

 
7.2.4. Distribuição mensal de registos de emigrantes 

 
A data de concessão de passaporte pelos meses do ano permite verificar a época do 

ano em que se atribuem mais passaportes. Constatamos que se reporta sobretudo à época do 

outono, sendo menos frequente no verão, principalmente no mês de julho que, como 

sabemos, corresponde a uma época do ano de intenso trabalho agrícola. 

Nos registos, fica assinalado o prazo para a data de embarque, que é geralmente de 

30 a 60 dias, muito excecionalmente 90 dias após a concessão do passaporte, o que nos leva 

a concluir que a partida se faz maioritariamente no período de inverno. 
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Tabela n.º 36 

Distribuição mensal de registo de emigrantes com destino ao Brasil (1844-1911) 

 Titulares Acompanhantes 

Total 
Meses 

N.º de 

registos 
% 

N.º de 

registos 
% 

Janeiro 1010 8,27 710 6,80 1 720 

Fevereiro 981 8,03 704 6,74 1 685 

Março 1 369 11,20 1 085 10,38 2 454 

Abril 1 011 8,27 732 7,01 1 743 

Maio 544 4,45 294 2,81 838 

Junho 356 2,91 207 1,98 563 

Julho 225 1,84 114 1,09 339 

Agosto 477 3,90 389 3,72 866 

Setembro 1 134 9,28 1 155 11,05 2 289 

Outubro 2 066 16,91 2 093 20,03 4 159 

Novembro 1 844 15,09 2 024 19,37 3 868 

Dezembro 1 202 9,84 941 9,01 2 143 

Total 12 219 100,00 10 448 100,00 22 667 
 

 

 

Gráfico n.º 17 – Registo mensal de emigrantes com destino ao Brasil (1844-1911) 

 

 

7.2.5. Classificação socioprofissional dos titulares de passaporte 

 

A análise deste dado incide apenas sobre as profissões dos titulares, anotadas pelo 

amanuense. As profissões dos acompanhantes não são mencionadas nos registos. A Tabela n.º 

37 contempla apenas as que se apresentam em número superior a seis ocorrências por ofício. 

Deparamos, em primeiro lugar, com as que se relacionam com o setor primário e relativas à 

atividade agrícola. Depois, aparece uma panóplia de profissões ligadas aos serviços, com 

destaque para a atividade comercial. Encontramos também um número muito variado de 

profissões relacionadas com os ofícios. Sendo este distrito eminentemente rural, tudo leva a 
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crer que o grupo dos que não indicam profissão, e que é muito numeroso (19,69%), seja 

composto por trabalhadores rurais, porém dispostos a todo o tipo de trabalho.  

 
Tabela n.º 37 

Profissão dos titulares de passaporte com destino ao Brasil (1844-1911) 

Profissão N.º de registos  

Jornaleiro 3346 

Agricultor 3217 

Jornaleira 567 

Proprietário 463 

Agricultora 370 

Doméstica 311 

Lavrador 281 

Caixeiro/empregado comercial 171 

Costureira 146 

Carpinteiro 97 

Criada de Servir 85 

Negociante 73 

Alfaiate 72 

Estudante 71 

Barbeiro 65 

Proprietária 59 

Sapateiro 56 

Artista 40 

Pedreiro 27 

Ferreiro 24 

Agenciário 21 

Lavradora 21 

Criado de Servir 20 

Ferrador 15 

Comerciante 14 

Canteiro 13 

Serrador 12 

Serviçal doméstica 10 

Reservista 9 

Tendeiro 9 

Cozinheira 9 

Agenciária 8 

Moleiro 7 

Trolha 7 

Tendeira 6 

Outras 92 

Sem Indicação 2 405 

Total 12 219 
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Gráfico n.º 18 – Profissão dos titulares de passaporte com destino ao Brasil (1844-1911) 

 

Nos titulares do género masculino, a grande representatividade reside nas profissões 

ligadas à terra, aos que a trabalham – os jornaleiros, os agricultores e os lavradores –, mas 

também e aos que dela obtinham os seus rendimentos – os proprietários. Observa-se 

igualmente um número razoável de caixeiros, carpinteiros e negociantes, alfaiates e estudantes.  

No caso das profissões das titulares do género feminino, sobressaem também as do 

setor primário – jornaleiras e agricultoras –, mas também as domésticas, costureiras e criadas 

de servir. Atente-se ao elevado número de proprietários e proprietárias, provável sintoma de 

empobrecimento e busca de alternativas às crises agrícolas. 

Muito embora, ao longo do período observado, a presença dos lavradores e 

jornaleiros se saliente, os registos efetuados no período compreendido entre 1844-1890 

apontam para uma emigração mais qualificada (Salgado, 2010: 130-144), destacando-se as 

profissões de estudante, caixeiro, proprietário, alfaiate, negociante e barbeiro. 

Ao agruparmos as profissões dos titulares de passaporte por setores de atividade, 

(Tabela n.º 38), deparamos com uma vasta denominação de profissões relacionadas com a 
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qualquer profissão. Dada a sua origem rural, podemos admitir que estes emigrantes ou vão 

trabalhar a terra ou então vão exercer funções como prestadores de serviços. 

 
Tabela n.º 38 

Distribuição da profissão dos titulares de passaporte por setores de atividade e por género (1844-1911) 

Setor de atividade 
Masculino Feminino Total 

N.º % N.º % N.º % 

Primário 6 838 55,96 958 7,84 7 796 63,80 

Secundário 407 3,33 154 1,26 561 4,59 

Terciário 963 7,88 493 4,03 1 456 11,92 

Sem indicação 1 853 15,16 553 4,53 2 406 19,69 

Total 10 061 82,34 2 158 17,66 12 219 100,00 

 

 

Gráfico n.º 19 – Distribuição dos titulares de passaporte por setores de atividade e por género, em % (1844-1911) 
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Gráfico n.º 20 – Capacitação para a leitura e escrita dos titulares de passaporte (1861-1911) 

 
 
 

Tabela n.º 39 

Capacitação para a escrita dos titulares de passaporte, por género (1861-1911) 

Capacitação para a 

leitura e escrita 

Titulares 

Masculino 
% 

Titulares 

Feminino 
% 

Sabe ler e escrever 3 458 34,37 246 11,4 

Não escreve 5 611 55,77 1 808 83,78 

Sem indicação 992 9,86 104 4,82 

Total 10 061 100 2 158 100 

 

 

 

Gráfico n.º 21 – Capacitação para a leitura e escrita dos titulares de passaporte, por género (1861-1911)  
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de emigrantes parte como solteiro. Na verdade, a emigração portuguesa caracteriza-se pela 

estrutura jovem da sua população emigrante, conduzindo à perda de gente em idade ativa. Os 

condicionalismos dos riscos e os custos da viagem levou a que homem emigrasse 

primeiramente. Por esse motivo, assistimos a uma sobremasculinidade emigratória, o que terá 

acontecido até ao último quartel do século XIX. Assim, no distrito de Bragança, à medida 

que a emigração se torna caudalosa, a percentagem de solteiros (46,35%) aproxima-se à dos 

casados (46,04%), por se tratar de uma emigração familiar. A percentagem de viúvos é de 

3,7%, e a de titulares de que não possuímos informação sobre o seu estado civil é de 3,9%. 

 

7.2.8. Destino declarado no Brasil 

A maior parte dos registos não contém o local/porto de chegada, assinalando, somente, 

que se dirigem para o Brasil. Este grupo atinge 74% dos emigrantes. Os que especificam o 

local onde pretendem desembarcar mostram São Paulo como destino de eleição de 13% de 

indivíduos. Segue-se o Rio de Janeiro com 6% e depois Santos. A indicação de Santos nos 

registos de passaporte tanto pode indicar o destino final, como o porto de passagem para as 

fazendas paulistas. Os restantes destinos, como Baía, Pará e Manaus, foram a opção de um 

número reduzido de emigrantes. A emigração para São Paulo está relacionada com a expansão 

da economia cafeeira na Província/Estado de São Paulo, que gera uma ampla procura de braços 

para a lavoura, em resultado da alforria concedida à mão-de-obra escrava110. 

A Associação Auxiliadora da Colonização enceta medidas que têm como finalidade 

facilitar aos cafeicultores o acesso aos trabalhadores imigrantes111. Uma série de leis 

propõem nesta província ajuda financeira aos fazendeiros que pretendessem atrair 

imigrantes, auxiliando-os nas despesas de viagem112. Abrem-se, deste modo, as portas para 

a imigração subvencionada. As facilidades incluíam transporte ferroviário de Santos para 

São Paulo e para as fazendas, hospedagem, alimentação e tratamento médico.  

 

  

                                                           
11013.05.1888 - Decreto n.º 3 353 extingue a escravatura no Brasil (Lei Áurea).  
111 A Associação Auxiliadora de Colonização e Imigração deveria encarregar-se de registrar a entrada dos 

imigrantes, listando sua proveniência, idade e profissão; verificaria se a refeições estavam sendo fornecidas a 

quem de direito e adequadamente. Encaminharia os doentes ao atendimento médico, na proporção da moléstia, 

na própria hospedaria em casos mais leves, em hospitais, nos casos mais graves. Por fim, concederia as 

passagens de trem aos imigrantes quando de sua partida para os locais de trabalho. 
112 Decreto n.º 1 470 (13.07.1893) concede crédito para pagar passagens de imigrantes. Decreto n.º 1 449 

(26.12.1905) destina verba especial para transporte de imigrantes. 
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Tabela n.º 40 

Destino declarado pelos emigrantes do distrito de Bragança (1844-1911) 

Destino declarado Titulares Acomp. Total 

Brasil 9 237 7 476 16 713 

São Paulo 1 155 1 771 2 926 

Rio de Janeiro 1 042 403 1 445 

Santos 394 609 1 003 

Baía 148 126 274 

Pará 122 45 167 

Manaus 82 10 92 

Pernambuco 22 5 27 

Rio Grande do Sul 7 0 7 

Maranhão 4 0 4 

Minas Gerais 4 3 7 

Espírito Santo 1 0 1 

Porto Alegre 1 0 1 

Total 12 219 10 448 22 667 

 

 

Gráfico n.º 22 – Destino declarado pelos emigrantes do distrito de Bragança (1844-1911) 
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esvaziamento das aldeias por parte da população jovem, migrando temporariamente ou 

abandonando-as definitivamente. 

Os que resistem, recusando a saída, vivem entregues a si próprios, sem vias de 

comunicação, amanhando a terra como o faziam os seus antepassados, sem indústrias de 

renome, já que a das sedas deixara de funcionar, e um comércio baseado na troca direta, nas 

feiras e mercados locais ou trabalho sazonal interconcelhio ou em Espanha.  

 

 

Figura n.º 16 – Concelhos do distrito de Bragança 

 

Contudo, apesar da sua ruralidade e privações de toda a ordem, a população cresceu, 

como os censos realizados mostram, acompanhando a tendência geral nacional. Este 

crescimento da população deveu-se à principalmente à estabilidade política e desenvolvimento 

económico conseguidos com a Regeneração, e só será interrompido com a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918). 

 
Tabela n.º 41 

População de Portugal Continental e do distrito de Bragança (1864-1911) 

Censos 
Portugal 

Continental 

Distrito de 

Bragança 

1864 4 188 410 164 048 

1878 4 550 699 175 617 

1890 5 049 729 179 678 

1900 5 423 132 185 162 

1911 5 960 056 192 024 

(Fonte – Recenseamentos Gerais da População, 1864, 1878, 1890, 1900, 1911) 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tyH2TjDI5aCVBM&tbnid=6Im4q1dPp7Kh3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nelsoncbaptista.no.sapo.pt/trasmontesealtodouro.htm&ei=94VGU97aHcKf0QXJ1IGwBA&bvm=bv.64507335,d.d2k&psig=AFQjCNGxur0byFXONXsb4tRmt4Y0DEWKkQ&ust=1397216992741414
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 Nos concelhos do distrito de Bragança também se constata esse crescimento, com 

ligeiras quebras em alguns deles. Tal facto pode verificar-se em Alfândega da Fé, Mirandela 

e Torre de Moncorvo no censo de 1890; em Vila Flor no de 1900; em Freixo de Espada à 

Cinta, Mogadouro e Vimioso no censo de 1911. Vinhais vê diminuir a sua população em 

1890 e em 1900. 

 

Tabela n.º 42 

População censitária nos concelhos do distrito de Bragança (1864-1911) 

 Concelhos 
População Censitária 

1864  1878  1890  1900  1911 

Alfândega da Fé 9 173 9 408 8 704 8 916 9 316 

Bragança 26 215 27 725 30 535 30 788 31 307 

Carrazeda de Anciães 11 382 11 882 13 053 13 864 13 654 

Freixo de Espada à Cinta 6 032 6 501 6 551 6 853 6 934 

Macedo de Cavaleiros 17 563 18 566 18 648 19 284 20 991 

Miranda do Douro 9 110 9 788 10 053 10 638 11 210 

Mirandela 17 995 20 031 19 818 20 855 22 109 

Mogadouro 14 774 16 042 16 300 17 553 17 063 

Torre de Moncorvo 13 401 14 603 14 410 15 669 16 512 

Vila Flor 8 522 9 902 10 945 9 866 10 352 

Vimioso 9 707 10 445 10 706 10 948 11 882 

Vinhais 20 174 20 724 19 955 19 928 20 694 

Total do distrito 164 048 175 617 179 678 185 162 192 024 

(Fonte – Recenseamentos Gerais da População, 1864, 1878, 1890, 1900, 1911) 

 

 
Gráfico n.º 23 – População censitária nos concelhos do distrito de Bragança (1864-1911) 
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O crescimento das populações é afetado pelas sucessivas crises agrícolas, que se 

veem sem subsistências para poderem alimentar-se e à sua extensa prole, impelindo-as a 

abandonar da sua terra. A saída dos habitantes dos concelhos, para além das migrações 

sazonais para outras regiões do país ou para a vizinha Espanha, como acontecia com as que 

residiam nas regiões fronteiriças, acontecia com regularidade, mas a emigração para o Brasil 

foi muito reduzida até ao terceiro quartel do século XIX. O relatório da Junta Geral do 

Distrito, em 1854, referia que a “região era pouco sensível à emigração” e o próprio Inquérito 

à emigração assim o comprova. 

 

7.3.2. Fluxos migratórios 

A emigração no distrito de Bragança não afetou de igual modo todos os concelhos. No 

que respeita ao quantitativo dos que requerem passaporte, aquele que apresenta maior número 

de registo de emigrantes é, de longe, o de Vinhais, com 5 409 registos de emigrantes, 24% do 

total. Seguem-se Mogadouro (15,63%), Bragança (11,59%) e Mirandela (10,01%). Alguns 

concelhos fronteiriços apresentam uma baixa emigração: Miranda do Douro, apenas 101 

emigrantes, 0,45% do total, Vimioso com 3%, Alfândega da Fé com 2,5% e Freixo de Espada 

à Cinta com 4,05%. Os concelhos de Mogadouro e Vinhais, para além de serem aqueles onde 

se regista o maior número de ocorrências, são também os que apresentam o maior número de 

registos de acompanhantes, indiciando uma emigração familiar. Alguns registos, embora 

poucos, não indicam a proveniência do titular. Mostram 68 casos nesta situação. 
 

Tabela n.º 43 

Registos de passaporte nos concelhos do distrito de Bragança (1844-1911) 

Concelhos do distrito de 

Bragança 
Titulares % Acomp. % 

Total 

Emigrantes 
% 

Alfândega da Fé 262 1,16 304 1,34 566 2,5 

Bragança 1 420 6,26 1 207 5,32 2627 11,59 

Carrazeda 1 237 5,46 555 2,45 1792 7,91 

Freixo de Espada à Cinta 432 1,91 485 2,14 917 4,05 

Macedo de Cavaleiros 910 4,01 900 3,97 1810 7,99 

Miranda do Douro 52 0,23 49 0,22 101 0,45 

Mirandela 1 433 6,32 835 3,68 2268 10,01 

Mogadouro 1 603 7,07 1 974 8,71 3577 15,78 

Torre de Moncorvo 933 4,12 939 4,14 1872 8,26 

Vila Flor 546 2,41 433 1,91 979 4,32 

Vimioso 298 1,31 383 1,69 681 3 

Vinhais 3 056 13,48 2 353 10,38 5409 23,86 

Outras proveniências 37 0,16 31 0,14 68 0,3 

Total 12 219 53,91 10 448 46,09 22667 100 
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Gráfico n.º 24 – Registos de passaporte nos concelhos do distrito de Bragança (1844-1911) 

 

O modo como foram atingidos os concelhos pela emigração ao longo dos tempos, em 

relação à sua população foi diverso. No concelho de Bragança, por exemplo, embora o censo de 

1864 mostre com uma população numerosa, a maior do distrito, é apenas o quarto em emigração. 

As tabelas nº 43 e 44 mostram os que foram mais ou menos afetados, nos diferentes períodos. 

 

Tabela n.º 44 

Registos de passaporte relativos aos concelhos do distrito de Bragança, em relação com a população dos censos  

(1864, 1878, 1890, 1900, 1911) 

Concelhos 
1864 1878 1890 1900 1911 

População Emigr. % População Emigr. % População Emigr. % População Emigr. % População Emigr. % 

Alfândega 

da Fé 
9 173 3 0,03 9 408 12 0,13 8 704 11 0,13 8 916 79 0,89 9 316 461 4,95 

Bragança 26 215 43 0,16 27 725 19 0,07 30 535 60 0,20 30 788 566 1,84 31 307 1 939 6,19 

Carrazeda 

de Anciães 
11 382 27 0,24 11 882 68 0,57 13 053 86 0,66 13 864 457 3,30 13 654 1 154 8,45 

Freixo de 

Espada à 

Cinta 

6 032 1 0,02 6 501 5 0,08 6 551 3 0,05 6 853 110 1,61 6 934 798 11,51 

Macedo de 

Cavaleiros 
17 563 19 0,11 18 566 18 0,10 18 648 51 0,27 19 284 333 1,73 20 991 1 389 6,62 

Miranda do 

Douro 
9 110 2 0,02 9 788 1 0,01 10 053 0 0,00 10 638 14 0,13 11 210 84 0,75 

Mirandela 17 995 41 0,23 20 031 58 0,29 19 818 329 1,66 20 855 631 3,03 22 109 1 209 5,47 

Mogadouro 14 774 9 0,06 16 042 5 0,03 16 300 20 0,12 17 553 748 4,26 17 063 2 795 16,38 

Torre de 

Moncorvo 
13 401 7 0,05 14 603 23 0,16 14 410 9 0,06 15 669 264 1,68 16 512 1 569 9,50 

Vila Flor 8 522 21 0,25 9 902 29 0,29 10 945 30 0,27 9 866 189 1,92 10 352 710 6,86 

Vimioso 9 707 5 0,05 10 445 8 0,08 10 706 7 0,07 10 948 67 0,61 11 882 594 5,00 

Vinhais 20 174 25 0,12 20 724 24 0,12 19 955 482 2,42 19 928 2 352 11,80 20 694 2 526 12,21 

Total 164 048 203 0,12 175 617 270 0,15 179 678 1 088 0,61 185 162 5 810 3,14 192 024 15 228 7,93 

(Fontes: Recenseamentos Gerais da População, 1864, 1878, 1890, 1900, 1911. Lisboa, INE, 2005. Registos de Passaporte do Arquivo 

Distrital de Bragança, 1844-1911) 
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Tabela n.º 45 

Concelhos do distrito de Bragança com maior número de registos de passaporte relativamente à população (1864-1911) 

Censos  Concelhos 

1864 Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Mirandela  

1878 Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Mirandela 

1890 
Vinhais, Mirandela, Carrazeda de Ansiães, Macedo de 

Cavaleiros, Vila Flor 

1900 Vinhais, Mogadouro, Carrazeda, Mirandela 

1911 Mogadouro, Vinhais, Freixo, Torre de Moncorvo 

 

Tabela n.º 46 

Concelhos do distrito de Bragança com menor número de registos de passaporte relativamente à população (1864-1911) 

Censos Concelhos 

1864 
Miranda do Douro, Freixo de Espada à Cinta, Alfândega da 

Fé, Vinhais  

1878 Miranda do Douro, Mogadouro, Bragança, Vimioso 

1890 
Miranda do Douro, Freixo de Espada à Cinta, Torre de 

Moncorvo, Vimioso 

1900 Miranda do Douro, Vimioso e Alfândega da Fé 

1911 Miranda do Douro, Alfândega da Fé, Vimioso, Mirandela 

 

Continuando a nossa análise dos registos de passaporte, constatamos que, com 

exceção do concelho de Bragança, em todos os concelhos a emigração só começa a verificar-

se a partir de 1850, com baixíssimas ocorrências ao final até 1875. E será igualmente na 

maior parte destes concelhos que se verificará, em 1911, o maior número de registos. Os 

acompanhantes começam a sair depois de 1890 e, em muitos casos, depois de 1900. 

Verificamos que quem requer o passaporte é maioritariamente o género masculino, 

com mais de 80% de ocorrências, atingindo no concelho de Torre de Moncorvo 89,5% dos 

casos registados. Os concelhos de Freixo de Espada à Cinta e Vinhais apresentam a maior 

proporção de mulheres, com cerca de 20% de titulares do género feminino. 

No respeitante às idades dos titulares do género masculino, os registos situam-se 

genericamente entre os 20-39 anos, indo em Macedo de Cavaleiros e Vinhais até aos 44 anos. 

No género feminino, as titulares, na maior parte dos concelhos, requerem passaporte a partir 

dos 15 anos, o que não surpreende, por não terem de cumprir o serviço militar. Em Vinhais e 

Macedo de Cavaleiros encontramos um número significativo registo de requerentes femininas 

com 44 anos, embora não consigamos avançar com uma explicação para este facto.  



227 

Relativamente ao estado civil, predominam os homens casados, com exceção de 

Bragança, Miranda e Vinhais, onde a maior parte dos emigrantes é solteira. Nesta observação, 

não conseguimos saber o estado civil de um elevado número de emigrantes, por não constar 

nos registos.  

Os acompanhantes, maioritariamente do género feminino (60%), integram um número 

muito elevado de menores em todos os concelhos, sobretudo na designada emigração familiar. 

Os concelhos fronteiriços, como Miranda do Douro, Freixo de Espada à Cinta, 

Vimioso e Vinhais, apresentam uma baixa e tardia emigração, talvez por as suas populações 

encontrarem mecanismos de sobrevivência que lhes advém do contrabando e trabalho na 

vizinha Espanha, como tantas vezes é referido nos relatórios das Juntas Distritais de Bragança, 

mas também obstaculizada pelo relevo e pela ausência de vias de comunicação. A acomodação 

a uma rotina secular, com métodos de trabalho tradicional e onde pairava o medo do 

desconhecido, poderá também ter contribuído para se confinarem ao seu torrão natal, 

resistindo à tentação de partir. 

 
 

Tabela n.º 47 

Resumo da observação dos registos de passaporte de emigrantes por concelho do distrito de Bragança (1850-1911) 

Concelhos Tipo Fluxos Totais 
Maiores e menores fluxos 

(períodos quinquenais) 

Maiores e 

menores fluxos 

Meses do ano 

Idades mais e 

menos 

representadas 

Estado civil 

Alfândega 

da Fé 

Titulares 
Mas.: 233 (88,93%) 

Fem.: 29 (11,07%) 

 > 1906-1911: 188 

< 1856-1860, 1861-1865: 2 

  

> Outubro: 78 

< Julho: 5 

  

  

> Mas.: 20-39 

> Fem: 20-39 

  

Sol.: 18,32% 

Cas.: 37,40% 

Viu.: 3,05% 

S/I.: 41,22% 

Acompanhantes 
Mas.: 112 (36,84%) 

Fem.: 192 (63,16%) 

 > 1906-1911: 244 

< 1871-1875: 5 

  

> Outubro: 137 

< Junho, Julho: 1 

  

 > Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 25-29 

Sol.: 63,49% 

Cas.: 26,64% 

Viu.: - 

S/I.: 9,87% 

Bragança 

Titulares 
Mas.: 1 155 (81,34%) 

Fem.: 265 (18,66%) 

 > 1906-1911: 893 

< Até 1850: 1 

  

> Outubro: 249 

< Julho: 13 

  

  

> Mas.: 20-39 

> Fem: 15-29 

  

Sol.: 23,80% 

Cas.: 18,59% 

Viu.: 1,55% 

S/I.: 56,06% 

Acompanhantes 
Mas.: 422 (34,96%) 

Fem.: 785 (65,04%) 

  

> 1906-1911: 731 

< 1866-1870: 1 

  

  

> Outubro: 237 

< Julho: 7 

  

 > Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 25-29 

Sol.: 61,31% 

Cas.: 26,59% 

Viu.: - 

S/I.: 12,10% 

Carrazeda 

de Ansiães 

Titulares 
Mas.: 1 064 (86,01%) 

Fem.: 173 (13,99%) 

  

> 1906-1911: 731 

< 1851-1855, 1876-1880: 1 

  

  

> Outubro: 191 

< Julho: 40 

  

  

> Mas.: 20-39 

> Fem: 20-34 

  

Sol.: 24,58% 

Cas.: 26,60% 

Viu.: 2,59% 

S/I.: 46,24% 

Acompanhantes 
Mas.: 199 (35,86%) 

Fem.: 356 (64,14%) 

> 1906-1911: 289 

< 1851-1855, 1856-1860, 

   1861-1865, 1871-1875, 

   1881-1885: 1 

  

> Novembro: 97 

< Julho: 6 

  

 > Mas.: 10-14 

> Fem. (C): 5-9 

> Fem. (A): 30-34 

Sol.: 65,95% 

Cas.: 27,03% 

Viu.: - 

S/I.: 7,03% 

Freixo de 

Espada à 

Cinta  

 

Titulares 
Mas.: 339 (78,47%) 

Fem.: 93 (21,53%) 

  

> 1906-1911: 312 

< 1871-1875, 1881-1885: 1 

  

  

> Outubro: 93 

< Maio: 13 

  

 

> Mas.: 20-39 

> Fem: 15-29 

  

Sol.: 18,06% 

Cas.: 19,91% 

Viu.: 2,08% 

S/I.: 59,95% 

Acompanhantes 
Mas.: 177 (36,49%) 

Fem.: 308 (63,51%) 

  

> 1906-1911: 325 

< 1891-1895: 19 

  

  

> Outubro: 113 

< Julho: 6 

  

 > Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 20-24 

Sol.: 63,09% 

Cas.: 26,19% 

Viu.: - 

S/I.: 10,72% 
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Macedo de 

Cavaleiros 

Titulares 
Mas.: 757 (83,19%) 

Fem.: 153 (16,81%) 

  

> 1906-1911: 600 

< 1871-1875: 4 

  

  

> Novembro: 180 

< Julho: 19 

  

  

> Mas.: 20-44 

> Fem: 15-34 

  

Sol.: 22,42% 

Cas.: 25,16% 

Viu.: 1,10% 

S/I.: 51,32% 

Acompanhantes 
Mas.: 370 (36,27%) 

Fem.: 650 (63,73%) 

  

> 1906-1911: 617 

< 1856-1860: 1 

  

  

> Novembro: 266 

< Maio: 13 

  

> Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 20-

24, 25-29 

Sol.: 61,78% 

Cas.: 26,11% 

Viu.: - 

S/I.: 12,11% 

Miranda 

do Douro 

Titulares 
Mas.: 43 (82,69%) 

Fem.: 9 (17,31%) 

 > 1906-1911: 33 

< 1856-1860, 1861-1865, 

   1871-1875: 1 

  

> Março: 9 

< Agosto: 0 

  

  

> Mas.: 20-39 

> Fem: 15-34 

  

Sol.: 15,38% 

Cas.: 9,62% 

Viu.: - 

S/I.: 75,00% 

Acompanhantes 
Mas.: 19 (38,78%) 

Fem.: 30 (61,22%) 

  

> 1906-1911: 41 

< 1891-1895: 1 

  

 > Dezembro: 71 

< Julho, Agosto, 

Out., Nov.: 0 

> Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4, 

   10-14 

> Fem. (A): 35-39 

Sol.: 67,35% 

Cas.: 22,45% 

Viu.: - 

S/I.: 10,20% 

Mirandela 

Titulares 
Mas.: 1 253 (87,44%) 

Fem.: 180 (12,56%) 

  

> 1906-1911: 665 

< 1876-1880: 4 

  

  

> Outubro: 291 

< Julho: 34 

  

  

> Mas.: 20-39 

> Fem: 20-39 

  

Sol.: 22,19% 

Cas.: 24,98% 

Viu.: 2,23% 

S/I.: 50,59% 

Acompanhantes 
Mas.: 304 (36,41%) 

Fem.: 531 (63,59%) 

  

> 1906-1911: 356 

< 1861-1865, 1876-1880: 1 

  

  

> Outubro: 211 

< Julho: 13 

  

 > Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 25-29 

Sol.: 62,16% 

Cas.: 29,10% 

Viu.: - 

S/I.: 8,74% 

Mogadouro 

Titulares 
Mas.: 1 221 (76,17%) 

Fem.: 382 (23,83%) 

  

> 1906-1911: 1 121 

< 1861-1865: 4 

  

  

> Outubro: 337 

< Julho: 15 

  

  

> Mas.: 20-39 

> Fem: 15-29 

  

Sol.: 20,96% 

Cas.: 23,33% 

Viu.: 1,93% 

S/I.: 53,77% 

Acompanhantes 
Mas.: 735 (37,23%) 

Fem.: 1 239 (62,77%) 

  

> 1906-1911: 1 113 

< 1886-1890: 10 

  

 > Outubro: 438 

< Julho: 12 

> Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 20-

24, 25-29 

Sol.: 66,57% 

Cas.: 26,49% 

Viu.: - 

S/I.: 6,94% 

Torre de 

Moncorvo 

Titulares 

Mas.: 835 (89,50%) 

Fem.: 98 (10,50%) 

  

  

> 1906-1911: 669 

< 1886-1890: 2 

  

  

> Outubro: 157 

< Junho: 22 

  

  

> Mas.: 20-39 

> Fem: 20-34 

  

Sol.: 18,54% 

Cas.: 32,90% 

Viu.: 0,86% 

S/I.: 47,70% 

Acompanhantes 
Mas.: 379 (40,36%) 

Fem.: 560 (59,64%) 

  

> 1906-1911: 788 

< 1871-1875: 1 

  

  

> Setembro: 221 

< Maio: 19 

  

 > Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 25-29 

Sol.: 66,88% 

Cas.: 26,73% 

Viu.: - 

S/I.: 6,39% 

Vila Flor 

Titulares 
Mas.: 486 (89,01%) 

Fem.: 60 (10,99%) 

  

> 1906-1911: 323 

> 1876-1880: 2 

  

  

> Novembro: 90 

< Julho: 10 

  

 > Mas.: 20-39 

> Fem: 20-44 

Sol.: 24,54% 

Cas.: 30,59% 

Viu.: 3,66% 

S/I.: 41,21% 

Acompanhantes 
Mas.: 156 (36,03%) 

Fem.: 277 (63,97%) 

 > 1906-1911: 324 

< 1856-1860, 1866-1870, 

   1871-1875: 1 

  

> Novembro: 110 

< Junho, Julho: 8 

  

> Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 20-

24, 25-29 

Sol.: 66,97% 

Cas.: 24,71% 

Viu.: - 

S/I.: 8,31% 

Vimioso 

Titulares 

  

Mas.: 251 (84,23%) 

Fem.: 47 (15,77%) 

  

  

> 1906-1911: 220 

> 1876-1880: 1 

  

  

> Novembro: 100 

< Agosto: 4 

  

  

> Mas.: 20-39 

> Fem: 15-29 

  

Sol.: 18,12% 

Cas.: 25,84% 

Viu.: 2,01% 

S/I.: 54,03% 

Acompanhantes 
Mas.: 134 (34,99%) 

Fem.: 249 (65,01%) 

  

> 1906-1911: 288 

< 1891-1895: 11 

  

  

> Novembro: 164 

< Junho, Agosto: 2 

  

 > Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 25-29 

Sol.: 65,80% 

Cas.: 27,42% 

Viu.: - 

S/I.: 6,79% 

Vinhais 

Titulares 

Mas.: 2 406 (78,73%) 

Fem.: 650 (21,27%) 

  

  

> 1906-1911: 1 149 

< 1856-1860: 2 

  

  

> Março: 528 

< Julho: 36 

  

  

> Mas.: 20-44 

> Fem: 15-34 

  

Sol.: 26,08% 

Cas.: 19,80% 

Viu.: 2,16% 

S/I.: 51,96% 

Acompanhantes 

  

Mas.: 878 (37,71%) 

Fem.: 1 475 (62,69%) 

  

  

> 1906-1911: 649 

< 1876-1880: 2 

  

  

> Março: 449 

< Julho: 7 

  

 > Mas.: 0-4 

> Fem. (C): 0-4 

> Fem. (A): 20-24 

Sol.: 60,99% 

Cas.: 26,48% 

Viu.: - 

S/I.: 12,54% 

Legenda: Mas. - Masculino; Fem. - Feminino; C. - Criança; A. - Adulto; > Maior registo; < Menor registo; Sol. - 

Solteiro; Cas. - Casado; Viu. - Viúvo; S/I. - Sem indicação 
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Conclusão 

 

A investigação realizada no âmbito desta dissertação permitiu-nos desenvolver uma 

análise do fenómeno migratório do distrito de Bragança no contexto das grandes migrações 

europeias. Mais do que a simples identificação demográfica dos registos de saídas de 

emigrantes do Distrito de Bragança, esta dissertação procurou compreender e apresentar os 

principais condicionalismos regionais, nacionais e internacionais que marcaram e explicam 

o contexto histórico deste fluxo migratório entre 1850 e 1911.  

O seu principal contributo foi o de ajudar a compreender melhor o contexto da 

emigração portuguesa para o Brasil deste período através de dois importantes movimentos 

analíticos. Um movimento macro internacional, onde tentámos de forma comparada elucidar 

que a emigração portuguesa para o Brasil foi um fenómeno que se integra no contexto 

europeu e internacional, e um movimento micro regional, onde procurámos explicar os 

contextos e causas específicas da emigração do distrito de Bragança.  

Deste modo, este trabalho enquadra-se nas modernas teorias sobre as Migrações 

Internacionais onde, mais do que tentar identificar empiricamente quais os principais fatores 

push and pull (expulsão-atração), se tenta integrar os estudos regionais e nacionais numa 

lógica sistémica. Esta lógica, tão cara à disciplina das Relações Internacionais, tem vindo a 

ser cada vez mais adotada no estudo das migrações. A principal ideia desta abordagem – que 

permite identificar sistemas e subsistemas migratórios internacionais – é que a emigração é 

o resultado de um complexo conjunto de fatores contextuais, económicos, sociais, políticos 

e históricos, bem como de relações culturais e identitárias entre os Estados de origem e 

destino. Portanto, a emigração, como o nosso caso demonstra, não pode ser completamente 

compreendida se nos limitarmos a explicações monocausais e deterministas de tipo causa-

efeito relativamente a fatores económicos e demográficos.  

Todavia, como esta dissertação procura explicar, não é possível desvalorizar as 

caraterísticas geoeconómicas, sociais e demográficas estruturais do distrito de Bragança, 

designadamente a sua conservadora e pouco desenvolvida estrutura agrária e social que 

criava um fosso entre quem tinha e não tinha propriedade, e onde até os proprietários, em 

termos relativos, eram menos ricos e desenvolvidos do que em outras regiões de Portugal. 

Assim, como verificámos, existem causas mais importantes do que outras; contudo, importa 

sublinhar que todo e qualquer fluxo migratório só pode ser compreendido em contexto e de 

uma forma multidimensional.  
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Neste quadro, depois de analisarmos as principais condicionantes do fluxo migratório 

do distrito de Bragança para o Brasil entre 1850 e 1911, estamos agora em condições de 

responder à questão de partida enunciada no início desta dissertação: Que características 

específicas apresenta a emigração portuguesa, e particularmente a do distrito de Bragança, 

relativamente a outros movimentos migratórios europeus no mesmo período? 

Em primeiro lugar, podemos dizer que a emigração portuguesa foi uma emigração 

tardia relativamente às primeiras vagas migratórias transatlânticas do norte da Europa com 

destino ao norte da América (EUA e Canadá). Assim, de um ponto de vista comparativo 

internacional, a emigração portuguesa foi relativamente semiperiférica face ao início da 

emigração em massa transatlântica europeia. 

Embora Portugal seja uma nação migrante, e a emigração seja uma característica 

identitária de Portugal desde o séc. XV até à atualidade, o fluxo migratório português em 

massa para o Novo Mundo foi comparativamente tardio. Contudo, devido à especial ligação 

histórica de Portugal com o Brasil e, sobretudo, ao rápido aumento de necessidade de mão-

de-obra em resultado do fim da escravatura, a emigração transatlântica portuguesa para o 

Brasil teve uma expressão importante, constituindo-se como o mais constante fluxo 

migratório dos principais países de origem de emigrantes para o Brasil.   

Enquanto a emigração de Alemães, Italianos e Espanhóis para o Brasil é flutuante e 

tem períodos acentuados de quebra e diversificação de destinos, quer para a América do Sul, 

quer para a América do Norte, os portugueses escolhem de forma constante o Brasil como 

principal destino da emigração transatlântica.113 

De um ponto de vista regional, a emigração do distrito de Bragança apresenta 

características distintivas face à tradicional região migratória para o Brasil no séc. XIX, o 

norte litoral, que tinha o Porto como epicentro. Enquanto esta região é sociologicamente 

mais plural e tem uma emigração com perfis socioprofissionais relativamente mais 

qualificados, o grosso da emigração do distrito de Bragança é composto por indivíduos de 

origem rural com um perfil socioprofissional pouco qualificado. 

No norte litoral existem dinâmicas sociais mais diversificadas na partida para o 

Brasil. Existe, por exemplo, uma tendência importante de emigrantes com um perfil 

empreendedor que partem em busca de oportunidades de negócio. Em Bragança, embora 

também existam exceções, muito poucas, a regra geral é de uma emigração composta por 

trabalhadores rurais, sem propriedade, sem rendimentos, sem escolaridade e sem outro saber 

                                                           
113 Para uma análise deste fenómeno, designadamente dos números da emigração internacional em termos 

comparados, veja-se o capítulo 3 da parte II. 
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técnico que não o da agricultura. A tendência geral é a de uma emigração pouco qualificada 

que parte por necessidade económica e busca de melhores oportunidades, que claramente 

não encontra no distrito de Bragança. Muitos destes emigrantes não tinham pura e 

simplesmente oportunidade de trabalhar nas suas terras de origem. 

Outra característica que se destaca nesta emigração é a sua relativa juventude, quer 

dos emigrantes titulares114, quer dos emigrantes acompanhantes. Existiram muitos jovens e 

crianças com idades entre os 0 e os 14 anos, que emigravam como acompanhantes115, muitas 

vezes sem os pais, que viam na emigração dos filhos um meio alternativo de subsistência.  

Em termos comparados, a emigração transatlântica do Norte da Europa – alemães, 

escandinavos e britânicos –, era uma emigração relativamente qualificada face à emigração 

do Sul da Europa. Esta, nomeadamente a do sul de Itália para o Brasil, foi aquela que mais 

se aproximou da emigração do distrito de Bragança, uma vez que também serviu de mão-

de-obra substituta da escravatura nos principais Estados brasileiros produtores agrícolas, em 

especial S. Paulo.  

Enquanto, por exemplo, muita emigração portuguesa, ao nível nacional, era 

caracterizada pelo emprego urbano e comercial, designadamente no pequeno comércio 

retalhista, que era dominado (70%) pelos emigrantes de origem portuguesa, a emigração do 

distrito de Bragança foi, predominantemente, uma emigração de emprego rural nas grandes 

fazendas agrícolas produtoras de café. 

E aqui começamos a entrar na primeira questão prévia que colocamos, a saber: Quais 

as principais causas e dinâmicas sociais, económicas e políticas da emigração no Nordeste 

Português para o Brasil? 

As causas estruturais da emigração portuguesa estão bem documentadas nos 

trabalhos dos autores clássicos e de referência que fizemos questão de apresentar no nosso 

estado da arte. A emigração do Nordeste trasmontano não foge a essas causas, mas se a 

emigração portuguesa resulta da sua condição periférica face ao sistema económico mundial, 

a emigração desta região pode ser considerada a periferia da emigração nacional.  

Deste modo, a primeira e estrutural causa da emigração do Nordeste português para 

o Brasil prende-se com as acentuadas condições de subdesenvolvimento periférico da região. 

                                                           
114 O grupo etário mais representativo é o de 20-24 anos, com 19, 6%, logo seguido do grupo entre os 25-29 

anos, com 19,2% da emigração. 
115 Os emigrantes acompanhantes, não titulares de passaporte, eram em número relativamente grande e muito 

jovens. As idades entre os 0 e os 14 anos representavam cerca de 60% dos acompanhantes. Em termos 

comparados, por exemplo, os emigrantes titulares em idade adulta do grupo mais representativo (20-24 anos) 

eram um total de 2 395 emigrantes, que compara com um total de 2 763 para o grupo mais representativo de 

acompanhantes (0-4 anos).  
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Se ainda hoje é visível uma dicotomia centro-periferia do desenvolvimento em Portugal, 

com reflexos na divisão geoeconómica entre o litoral e o interior, no séc. XIX essa diferença 

era abissal. 

Isto significa que a pobreza tradicional da região, devido ao seu isolamento, ausência 

de infraestruturas e de capacidade industrial, bem como à sua fraca produtividade agrícola, 

provocava fortes limitações a alternativas ou novas oportunidades de emprego – que não no 

conservador e pouco dinâmico setor primário – para a maioria da população em idade ativa. 

A miséria era real e generalizada, sobretudo em anos de crise agrícola. De um modo geral, a 

emigração no Nordeste trasmontano significou a fuga à miséria. 

Contudo, como argumentamos, para além desta óbvia causa de push and pull de cariz 

económico, importa perceber como, e porquê, a pobre população do Nordeste trasmontano 

emigrou para o Novo Mundo, atravessando o Atlântico e chegando ao Brasil. Por outras 

palavras, quais as dinâmicas sociais, políticas e económicas que contribuíram para que 

existisse emigração no nordeste transmontano.  

Na verdade, grande parte dos emigrantes desta região, nem sequer tinham capacidade 

económica para pagarem as viagens transatlânticas. Então como foi possível esta emigração? 

Esta emigração foi possível, em primeiro lugar, devido às dinâmicas económicas e sociais 

que desenvolveram uma rede de interesses económicos e empresariais que interligavam um 

conjunto importante de atores – internacionais, nacionais e regionais – que se dedicaram ao 

negócio da emigração. Existia uma rede económica e social em cadeia que se iniciava nos 

interesses empresariais dos fazendeiros brasileiros, passava pelas agências de transporte e 

de viagens, pelos engajadores e terminava nos emigrantes.  

Por outro lado, e interligadamente, os poderosos interesses económicos e empresariais 

dos fazendeiros influenciavam dinâmicas políticas que, quer ao nível estadual, quer ao nível 

federal, favoreceram a implementação de políticas pró-emigração no Brasil. Os fazendeiros e 

o próprio Estado brasileiro subsidiavam direta e indiretamente o recrutamento de emigrantes. 

Existia, ao nível nacional e regional, uma rede de engajadores que convenciam, selecionavam 

e recrutavam emigrantes no Nordeste transmontano, nomeadamente para colmatarem a 

necessidade de mão-de-obra agrícola que existia nas fazendas brasileiras, quer devido ao fim 

da escravatura, quer devido ao desenvolvimento do comércio internacional dos produtos 

agrícolas brasileiros. Eram estes atores que, direta ou indiretamente, contratavam e pagavam 

as viagens aos emigrantes.  

Por último, não podemos esquecer as dinâmicas de capital social relacionadas com 

as redes familiares dos emigrantes portugueses no Brasil. A emigração portuguesa sempre 
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se apoiou em redes familiares e regionais. Por outro lado, e cumulativamente, os portugueses 

escolhiam o Brasil pelas tradicionais relações históricas e culturais entre os dois países e pela 

facilidade de comunicação linguística. Em síntese, a emigração do distrito de Bragança para 

o Brasil no séc. XIX, está ligada a causas económicas, sociais, políticas e culturais. 

Relativamente a nossa segunda questão prévia – quais as perceções do poder político 

e religioso da época face à saída de gente transmontana –, podemos, num esforço de síntese, 

responder que o poder político tinha uma posição relativamente ambivalente. Por um lado, 

existia um discurso político crítico do fenómeno migratório português, considerando-o um 

sintoma de subdesenvolvimento e umas das causas do periférico sistema económico 

português. Sobretudo em regiões económica e demograficamente deprimidas, como o 

Nordeste transmontano, a saída da maioria da mão-de-obra em idade ativa era percecionada 

por muitos como um fenómeno agravador do subdesenvolvimento.  

Por outro lado, a emigração significava um natural ajustamento económico, entre a 

ausência de oportunidades de trabalho em Portugal e a necessidade de mão-de obra e oferta 

de trabalho no Brasil. Assim, existiam atores políticos que assumiam este facto, mas 

tentavam enquadrar e dirigir a emigração para o império português, nomeadamente para as 

colónias africanas, mas sem grande sucesso, note-se. 

Na verdade, como vimos, existia uma retórica crítica, parlamentar e regional, mas, 

na prática, do ponto de vista do governo e das políticas públicas, Portugal sempre assumiu 

uma posição ambivalente. Uma posição de crítica suave face aos abusos do negócio da 

emigração e, acima de tudo, uma posição de oportunismo pragmático face às remessas.116 

A posição oficial dos governos de Portugal sempre refletiu o dilema de conjugar o 

desejo de parar a emigração ilegal e proteger os seus cidadãos com a preocupação de 

salvaguardar o lucrativo fluxo de remessas. Portugal tentou legislar para evitar contratos 

defeituosos e garantir que os migrantes tinham condições de trabalho aceitáveis. No entanto, 

essas medidas foram em grande parte ineficazes e os trabalhadores emigrantes do Nordeste 

que iam engajados trabalhar para as fazendas, inicialmente, tinham péssimas condições de 

trabalho, por vezes, não muito melhores do que as dos anteriores escravos. 

Uma palavra final para a posição da Igreja, que também abordámos. Como vimos 

nas pastorais analisadas, a posição oficial da Igreja era a de condenar a emigração. O discurso 

                                                           
116 As remessas dos emigrantes foram particularmente importantes no período entre 1870 e 1930, produzindo um 

profundo impacto na economia de Portugal, designadamente na sua balança de pagamentos e taxa de câmbios. 

De acordo com os números publicados para as estimativas das remessas, na viragem do século XIX para o XX, 

o seu valor representaria aproximadamente 50% do valor das exportações; nas vésperas da Primeira Grande 

Guerra, 57%. (Pereira, 1981; Mata, 1984). 



234 

que circulava pela hierarquia até aos párocos em Bragança era que a emigração continha 

muitos perigos. A Igreja tentava dissuadir a população, esmagadoramente católica, de partir, 

pois receava perder os seus fiéis. Contudo, como se verificou, apesar da Igreja Católica ter 

um peso simbólico e social muito importante no Nordeste transmontano, a fuga à miséria foi 

mais forte do que a religião. 
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ANEXO I 

Exemplos de registos de passaporte produzidos pelo Governo Civil de Bragança 
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ANEXO II 

Mapas da Emigração no distrito de Bragança constantes  

do projeto de lei de fomento rural de Oliveira Martins (27.4.1887) 
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ANEXO III 

Cronologia dos principais acontecimentos políticos, económicos e sociais em Portugal 
(1807-1910) 

Ano Acontecimentos 

1807 
1.ª Invasão francesa e saída da família real para o Brasil. Calcula-se que tenham partido mais 

de 11 000 pessoas 

1809 2.ª Invasão francesa. 

1810 3.ª Invasão francesa. 

1815 
Congresso de Viena. Visa restaurar a antiga ordem internacional, afetada desde a revolução 

francesa 

1815 No âmbito dos acordos de Viena, estipulação a redução do tráfico de escravos a sul do Equador. 

1815 
Publicação da carta de lei que criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Ascende da 

condição de colónia à condição de reino. 

1817 Revolta de Pernambuco, embora sem êxito, precursora da independência do Brasil. 

1820 Pronunciamento militar, no Porto 

1821 
Fundação da primeira instituição bancária – o Banco de Lisboa – irá dar origem ao Banco de 

Portugal e contribuirá para a liberalização da economia e dinamização do mercado 

1822 A 7 de Setembro, é proclamada a independência do Brasil. 

1822 A 23 de Setembro é promulgada a Constituição Portuguesa.  

1826 
Outorga da carta constitucional a D Pedro IV e aceitação da mesma. Menos liberal que a 

constituição de 1822, garante à nobreza hereditária os seus direitos adquiridos. 

1828 D. Miguel ascende ao trono português, restabelecendo a Monarquia Absoluta. 

1834 Triunfo definitivo do Liberalismo e da Monarquia Constitucional. 

1846 

Grave crise económica, agravada pelo mau ano agrícola: praga da batata e imensa seca. O 

preço dos cereais sobe e dos produtos de primeira necessidade. A baixa dos salários acelera a 

crise geral de subsistência, incrementando o mal-estar social. 

1847 Convenção de Gramido que põe termo à guerra civil, com a vitória do governo cartista. 

1847 Epidemia de febre tifoide, que se prolonga por dois anos. 

1850 

4 de setembro. É promulgada uma lei de repressão ao tráfico de escravos no Brasil. A partir desta 

data, muitos negreiros foram declarados persona non grata, o que os levou a abandonarem os 

negócios e a refugiarem-se em Portugal, trazendo consigo aviltados capitais líquidos. 

1853 Morte de D. Maria II e regência de D. Fernando, na menoridade de D. Pedro V. 

1853 
Começa a alastrar a praga de oídio. Atingiu a região do Douro, especializada na viticultura. 

Contribuiu para a recessão comercial de 1858 e 1859 

1855-1856 Epidemia de cólera, no centro e sul do país e na Madeira que irá vitimar milhares de pessoas. 

1855-1856 
Acentuado fluxo migratório da população para o Brasil, reflexo do desajustamento entre o 

aumento demográfico e a evolução da economia nacional. 

1856 
Inauguração do primeiro troço de caminho-de-ferro de Lisboa ao Carregado, introduzido pelo 

governo de Fontes Pereira de Melo. 

1857 
Epidemia de febre-amarela, que atingiu 16 000 a 17 000 pessoas, matando perto de 5 000, 

sobretudo em Lisboa.  

1861 Morte de D. Pedro V e início do reinado de D. Luís. 

1861 D. Luís casa com D. Maria Pia da Saboia. 

1864 Primeiro recenseamento sistemático de toda a população do Reino: 3 829 618 habitantes. 

1866 
Desamortização dos bens das câmaras, paróquias, irmandades, recolhimentos, misericórdias e 

outras instituições pias. 
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1867 Abolição da pena de morte para os crimes civis. 

1869 

Em fevereiro, abolição de todas as formas de escravatura em todos os domínios portugueses, 

mantendo-se no entanto os escravos com ligação aos senhores, até 1878, provavelmente pela 

impossibilidade de pagamento das indemnizações previstas na lei. 

1871 
Epidemias de filoxera, causando graves danos na vinha. Manteve-se até à década de 1880. 

Provavelmente proveniente da América do Norte, afetou sobretudo a região duriense. 

1875 

Fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa, pelo publicista e escritor, Luciano Cordeiro. Era 

uma instituição de iniciativa privada. Constituída por professores, aos quais se vão juntando 

profissões liberais, como comerciantes e industriais, iria tornar-se o fulcro do renascimento 

colonial português, despertando o interesse pelas questões do Império e preparando as grandes 

viagens de exploração científica levadas a cabo por Serpa Pinto. 

1875 Início da construção da ponte de ferro sobre o Douro, D. Maria Pia, da autoria de Gustave Eiffel. 

1878 Censo da população portuguesa: 4 160 315 habitantes. 

1880 
Comemorações do tricentenário de Camões, aproveitadas pelos republicanos que associam 

Camões ao possível e necessário nascimento da Pátria. 

1884 

Conferência de Berlim, onde os países europeus definem as condições como se processará o 

domínio africano. Ali se define um novo conceito de direito colonial baseado na ocupação 

efetiva dos territórios africanos, que anula os direitos históricos, tradicionais, sobretudo dos 

portugueses, os quais se traduziam na prioridade da descoberta. 

1886 Mapa cor-de-rosa, apresentado por Portugal, que pretendia ligar Angola e Moçambique. 

1886 Inauguração da Ponte de D. Luís, no Porto 

1887 Conclusão da Linha do Douro 

1889 Morte de D. Luís e início do reinado de D. Carlos. 

1890 

Ultimato inglês de 11 de Janeiro, em resposta à tentativa de Portugal ocupar os territórios 

compreendidos entre Angola a Moçambique. Os Ingleses pretendiam estabelecer um império 

britânico do Cabo ao Cairo. 

Novo tratado assinado com a Inglaterra que lhe permite comerciar e navegar livremente, 

praticar o culto e ensinar nos territórios ao norte e sul do Zambeze. Este tratado é considerado 

uma nova humilhação, levando a uma nova onda de protestos. 

1891 Primeira tentativa gorada de implantação da República no Porto. 

1899 Epidemia de peste bubónica no Porto, com origem provável em Bombaim. 

1900 

Crise vinícola e que se acentua nos anos seguintes. A replantação da vinha em substituição da 

que fora dizimada pela filoxera provoca aumento de produção mas com dificuldade de 

escoamento. 

1908 

1 de fevereiro, assassinato do rei D. Carlos e do príncipe herdeiro, D. Luís Filipe. 

Queda do ministério de João Franco. 

D. Manuel II sobe ao poder, com 18 anos. 

1909 
Motins vinícolas em todo vale do Douro, que se inserem no contexto de crise no sector, desde 

o início do século. 

1910 Implantação da República, em Lisboa, a 5 de Outubro. 
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ANEXO IV 

Governadores civis do Distrito de Bragança (1840-1911) 

João de Almeida Morais Pessanha 

Júlio de Carvalho de Sousa Teles 

Francisco Xavier de Morais Pinto 

António José de Miranda 

António Júlio Teixeira Pinto Pizarro 

António José de Miranda 

Diogo Albino de Sá Vargas 

Francisco de Xavier Morais Pinto 

Júlio Carvalhal de Sousa Teles 

B.el João Silvério de Amorim da Guerra Quaresma 

Manuel de Almeida Pessanha  

Cons. Joaquim Xavier Pinto Silva 

Alexandre Pinto da Fonseca Vaz 

B.el Guilhermino Augusto de Barros 

B.el Jerónimo Barbosa de Abreu Lima 

B.el Cláudio Mesquita da Rosa 

António Joaquim Ferreira Pontes 

Aires Guedes Coutinho Garrido 

Luís Teixeira de Sampaio 

José Alves Pinto de Azevedo (Intuo) 

Cons. Jacinto António Perdigão 

B.el Francisco Cardoso de Almeida e Albuquerque 

B.el Augusto Correia Godinho Ferreira da Costa 

Cons. Jacinto António Perdigão 

Carolino de Almeida Pessanha 

António Joaquim Ferreira Fontes 

Cons. Jerónimo Barbosa de Abreu e Lima 

B.el Diogo Albino de Sá Vargas 

Tomás António Ribeiro Ferreira 

Adriano José de Carvalho e Melo 

B.el António Maria Morais Machado 

Cons. B.el Cláudio Mesquita da Rosa 

B.el António Maria Morais Machado 

1840/02/25-1846/03/30 

1846/06/06-1846/10/08 

1846/10/06-1847/07/05 

………………………… 

1847/11/06-1847/12/30 

1848/01/26-1846/09/13 

1848/10/18-1851/05/02 

1851/05/02-1856/05/23 

1856/05/23-1856/11/13 

1857/03/02-1857/06/13 

1857/07/13-1859/06/20 

1859/06/20-1860/03/12 

1860/03/12-1860/08/08 

1860/08/08-1861/06/26 

1861/08/08-1863/08/12 

1863/10/08-1865/05/26 

1865/05/26-1865/09/15 

1865/09/26-1866/05/08 

1866/05/08-1867/05/29 

1868/01/21-1868/01/21 

1868/07/01-1868/08/31 

1868/08/31-1869/06/17 

1869/06/17-1869/12/07 

1869/12/07-1870/10/19 

1870/01/19-1970/05/23 

1870/05/25-1870/09/02 

1870/09/02-1871/02/09 

1871/03/29 - …….….. 

1872/08/01-1873/11/25 

1873/11/25-1877/01/10 

1877/01/10-1877/03/15 

1877/07/26-1878/01/31 

1878/02/06-1879/06/04 
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B.el Eduardo José Coelho 

B.el José Tibério de Reboredo Sampaio Melo 

Cons. B.el António Maria de Morais Machado 

Casimiro António Ribeiro da Silva 

Visconde de Ribeiro Brava 

B.el José Guedes Coutinho Garrido 

B.el Augusto Maria da Fonseca Coutinho 

Visconde das Arcas 

Firmino João Lopes 

Cons. António Joaquim Ferreira Margarido 

Joaquim Ferreira de Pins Calado 

B.el António Joaquim Ferreira Margarido 

José Gonçalves da Costa Ventura 

Manuel de Saldanha da Gama Torres 

Cristóvão Aires da Magalhães Sepúlveda 

Cons. António Joaquim Ferreira Margarido 

António Teixeira de Sousa 

B.el Rodolfo Pinheiro da Costa Ribeiro  

Visconde das Arcas 

Abílio Augusto Madureira Beça  

B.el António Joaquim Ferreira Margarido 

B.el Álvaro de Mendonça Machado e Araújo 

B.el António Joaquim Ferreira Margarido 

José Caetano Saraiva Caldeira de Miranda 

Visconde da Bouça 

B.el António Joaquim Ferreira Margarido 

1º. Tenente Avelino da Silva Monteiro 

B.el Henriques José Pereira 

José António da Rocha Lousa 

João José de Freitas 

B.el António Luís de Freitas 

José Maria Quirino Pacheco Sousa 

1879/06/09-1881/01/07 

1881/01/12-1881/04/01 

1881/04/02-1884/05/21 

1884/05/21-1884/06/03 

1884/12/18-1885/03/12 

1885/08/27-1885/10/15 

1885/11/05 - 1886/02/25 

1886/02/25-1890/02/14 

1890/01/16-1890/07/30 

1890/07/30-1890/11/13 

1890/11/13-1891/07/16 

1891/07/16-1892/04/07 

1892/04/07-1892/12/13 

1892/12/13-1893/04/06 

1893/04/06-1893/12/14 

1893/12/14-1894/12/19 

1894/12/13-1896/01/23 

1896/01/30-1897/02/11 

1897/02/11-1900/06/29 

1900/07/06-1904/07/09 

1904/09/24-1904/10/18 

1904/10/26-1906/03/22 

1906/03/22-1906/05/17 

1906/06/08-1906/09/13 

1906/09/13-1908/02/15 

1908/02/22-1909/01/14 

1909/01/28-1910/01/20 

1910/01/27-1910/06/25 

1910/06/27-1910/10/05 

1910/10/05-1911/06/09 

1911/06/09-1911/10/13 

1911/10/13-1912/02/16 

 

Fonte: Gazeta de Bragança, n.º 1074, 204.1908. ADBGC. 
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ANEXO V 

Portaria recomendando aos governadores civis do Continente e Ilhas diversas disposições 

relativamente à emigração clandestina (12.3.1889) 

 

Ministério do Reino, Portaria de 12 de Março de 1889 

Constando a Sua Majestade El-rei que, sem embargo das diversas leis e mais providências 

reguladoras da emigração, muitas vezes esta se faz clandestinamente e muitas vezes também são os 

emigrantes seduzidos por aliciadores que sem escrúpulos os iludem acerca das condições do 

transporta, e do modo de vida a que vão sujeitar-se fora do reino; e 

Considerando que a ninguém é lícito frustrar o cumprimento das obrigações, que no interesse de 

todos a lei impõe a cada cidadão, e por cujo respeito se exige prévia caução para a saída daqueles 

que a esses deveres estejam adstritos;  

Considerando que, se o Estado não pode negar a saída do reino aos que se achem nas condições 

legais de obter passaporte, é, todavia, conforme aos serviços humanitários e à proteção que o poder 

central deve aos seus súbditos portugueses, evitar que estes sejam levados a emigrar por falsas 

promessas de cómodos e prosperidades a que só correspondam a exploração e a miséria;  

Considerando que se é punível o proceder daqueles que, em prejuízo das suas obrigações, emigram 

clandestinamente, não menos criminosos são os chamados engajadores desta emigração, e todos os 

deste repugnante tráfico fazem veniaga, ou nele tomam parte;  

Considerando que é da mesma sorte reprovado o procedimento dos comandantes dos navios que 

favorecem esta criminosa indústria, ou que no transporte de colonos ou emigrantes, violam os 

respetivos regulamentos sanitários e administrativos;  

Considerando que nas leis e regulamentos em vigor se acham cautelosamente definidos os termos 

em que deve ser consentida a emigração;  

Considerando que também neste ramo da administração pública, assim como deve ser pronta e enérgica 

a repressão das transgressões, não menos importa que sejam prudentes e eficazes as providências 

preventivas;  

Determina o mesmo Augusto Senhor (o rei D. Luís que entretanto morre em nov-dez-desse ano, 

sucedendo-lhe D. Carlos), que aos governadores civis dos diversos distritos do continente do reino e 

das ilhas adjacentes, para os devidos efeitos se recomenda mui apertadamente as escrupulosas 

observâncias dos diplomas em vigor sobre este assunto e em especial os preceitos das leis de 20 de 

Julho de 1855 e de 28 de Março de 1877, do regulamento de 7 de Abril de 1863, do código 
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administrativo, da portaria de 23 de Agosto de 1886, e da lei de 12 de Setembro de 1887, devendo 

ter muito em vista:  

1.º Que deve ser verificada por modo indubitável a identidade dos emigrantes, tanto na concessão 

dos passaportes, como das visitas policiais a bordo dos navios que os transportam;  

2.º Que aos emigrantes que se acham indocumentados ou cujos sinais não condigam exatamente com 

os exarados nos passaportes que exibirem, se deve exigir a ressalva passada pela competente comissão 

de recrutamento, nos termos do § do artigo 68.º da lei de 12 de Setembro de 1887, ou a cédula de que 

fala este artigo, quando se achem nas circunstâncias previstas no n.º 1.º do artigo 87 da mesma lei; 

3.º Que sempre que seja descoberto algum caso de emigração clandestina é indispensável que 

minuciosa e incansavelmente se investiguem todos os participantes neste delito, para que se lhes 

torne efetiva a responsabilidade a atividade criminal em que hajam incorrido; 

4.º Que nos regulamentos distritais se devem definir claramente as condições em que são permitidas 

as agências de emigração, não se consentindo a ninguém recrutar ou contratar emigrantes sem prévia 

autorização, concedida em vista de fiança idónea ao exato cumprimento das obrigações que para com 

eles contraírem, devendo os agentes da emigração declarar nos termos da responsabilidade que 

assinarem todas as condições em que se propõem a contratar ou recrutar emigrantes, a localidade, 

emprego ou serviços a que os destinam, e remuneração que lhes asseguram;  

5.º Que por ocasião de se solicitarem os passaportes se devem inquirir, quanto for possível e prudente, 

os emigrantes acerca da sua espontaneidade do seu procedimento e procurar dissuadi-los da 

emigração, fazendo-lhes ver os riscos a que vão sujeitar-se: 

6.º Que para este efeito se devem também fazer bem conhecidas do público as notícias havidas acerca 

do transporte e ulterior destino dos colonos ou emigrantes; 

7.º Que na visita de saída dos navios, que se destinam ao transporte de colonos ou emigrantes ou 

como tais são legalmente considerados, cumpre exercer a mais rigorosa inspeção para que sejam 

pontualmente cumpridos os respetivos regulamentos,  

8.º Que todos os funcionários administrativos tenham por muito recomendado o cumprimento dos 

deveres que respetivamente lhes impõem as leis, regulamentos e outras providências em vigor com 

respeito à emigração. 

Paço em 12 de março de 1889 – José Luciano de Castro 

Fonte: Diário do Governo, n.º 59, de 14 de março de 1889. 
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ANEXO VI 

Emigração na Imprensa do Nordeste Trasmontano – notícias e publicidade  
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ANEXO VII 

Transcrição da pastoral do bispo de Bragança, D. José Alves de Mariz, relativa à emigração 

 

Dom José Alves de Mariz 

Por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica Bispo de Bragança e Miranda, do Conselho de 

sua Majestade Fidelíssima, par do Reino, etc. 

Aos muito Reverendos parochos d’esta nossa Diocese, saude, paz e bênção em Jesus Christo 

Divino Salvador Nosso. 

As noticias desoladoras e tristemente verdadeiras, veneráveis irmãos em Jesus Christo, que 

nestes últimos tempos têm vindo das regiões da América para o nosso paiz, relativas à intensidade com 

que alli grassam as epidemias, ao extraordinario numero de vidas que ellas têm ceifado em curto espaço, 

e ao sequito de infelicidades que se vêem derivadas de tamanha crise, tem afligido e consternado 

vivamente os habitantes do Reino de Portugal que as sabem e que lamentam estas desventuras. 

Muitos compatriotas nossos, levados pelo ambicioso desejo de enriquecer dentro de pouco 

tempo, o que tem sido o empenho vehemente da maior parte na sua tresvairada resolução, e outros, 

pelo menos pelo interesse de alcançarem o conforto da vida  n’uma regular mediania para si e para 

os seus, parecendo-lhes impossivel de o conseguir na sua terra natal, têm abandonado a casa dos seus 

antepassados, e os bens que lhes legaram em patrimonio, e a esposa e os filhos que precisam da sua 

protecção pessoal, para se transportarem a paizes remotos, onde, de ordinario, vão encontrar, em vez 

de fortunas e de riquezas, as desgraças e a morte. 

Não há pensar na mudança rapida do clima, na alteração profunda de habitos e de costumes, 

na carestia dos viveres e dos objectos de primeira necessidade, nos prejuízos resultantes da 

aglomeração de indivíduos, na falta absoluta de commodidades, na debil organização physica de 

alguns que muitas vezes precisarão de especial tratamento que alli não têem, na inaptidão ou carencia 

de habilitações e de forças para trabalhos difficultosos ou rudes, e n’outras muitas contrariedades, 

que inevitavelmente soffrem quasi todos os emigrantes...Mas, porque dentre mil houve um que foi 

protegido pela sorte, e que, passados anos, trouxe consigo alguns bens de fortuna, é forçoso ir também 

para o Brazil, onde se encontram rios de dinheiro, e muitas felicidades que o nosso paiz não dá.  

Que desvairamento se observa n’esta desastrosa resolução queridos Irmãos e cooperadores 

Nossos! 

A febre-amarela que tem sua sede nas costas marítimas tropicais, ora estendendo-se ora 

limitando-se, por via de motivos que a ciência conhece, e que não vem para aqui relatar, mas 

existindo sempre para continuado castigo dos nossos pecados, ataca principalmente as pessoas que 

sofrem privações e que têm trabalho superior às suas forças. 

Não são os indígenas os mais acommetidos d’esta terrivel molestia: são principalmente os que 

vão de fora, porque é nestes em virtude das tristes condições em que geralmente ali encontram, que 

mais actuam as influências climatericas da região. 
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Se os atacados não morrem ao assalto desta doença ou d’outras, como as febres palustres e 

as endemicas do paiz, infelizmente têm perdido com ella o seu antigo vigor, e jamais poderão 

recuperar a mesma saúde. 

Passam então os tristes dias de uma vida atribulada e horrorosa. Longe da patria, fora do lar 

domestico, sem a protecção e os desvelos que na sua terra lhes poderiam dispensar as suas familias, 

alli se arrrastam na miséria sem saude e sem pão, até que uma enfermidade provocada por este estado 

torna a comettel-os, e succumbem. 

A sonhada ventura, e os cálculos projectados da grande maioria dos que vão para o Brazil, e 

outros paizes da America, convertem-se na cruel realidade da somma de milhares de victimas que 

enchem assombrosamente os cemiterios! 

E a família e a pátria choram e lamentam o delírio da emigração, que causa pezado luto e 

aumenta a pobreza dos nossos conterraneos.  

Por isso, o Governo de Sua Magestade, ponderando os males gravissimos que deixamos 

ligeiramente indicados, chama a atenção dos Bispos e dos Parochos para tão lamentoso assunto, por 

meio da Portaria que abaixo transcrevemos, para darmos exacto conhecimento do seu objecto aos 

Nossos prezados cooperadores e fieis das suas parochias: 

 

Ministerio dos Negocios Ecclesiasticos e de Justiça – Direcção Geral dos Negócios Ecclesiasticos – 

Segunda Repartição – Circular. – Tendo sido recommendado pelo Minsiterio do Reino aos 

Governadores Civis dos diversos districtos do Continente do Reino e Ilhas adjacentes a mais 

escrupulosa observância das disposições em vigor sobre a emigração, com o fim, não só de reprimir-

se a que se faz clandestinamente, mas também de obstar-se  a que os súbditos portuguezes sejam 

seduzidos por alliciadores, ou levados a emigrar por falsa esperança de prosperidades; e sendo da 

maior conveniencia que o clero parochial use também da sua auctoridade moral e influencia para 

pôr cobro àquele grande mal, que infelizmente tende a aumentar: Quer Sua Magestade El-Rei que 

o Bispo da diocese de Bragança adopte as providencias necessárias e dê instruções convenientes aos 

parochos das freguesias da diocese, para que, pelos meios que a sua illustração lhes suggerir, 

procurem dissuadir os seus parochianos de tão errado caminho, fazendo-lhes conhecer os 

grandissimos perigos e duros trabalhos a que vão sujeitar-se fora do Reino, sem que de modo algum 

sejam compensados pela vaga e quasi sempre irrealizável esperança de futuras riquezas. 

O que se communica ao sobredito Prelado para os devidos effeitos. 

Paço em 6 de Abril de 1889 – Francisco António da Veiga Beirão. 

 
No fiel cumprimento das Regias determinações, e no desempenho d’um dos principaes deveres 

do Nosso ministério pastoral, que é o exercício da virtude da caridade, rogamos com toda a instancia 

aos RR. Parochos da nossa Diocese de Bragança, tão dedicados sempre ao serviço do seu Prelado, e 

em promover com seu efficaz auxilio o bem espiritual dos nosso queridos diocesanos, que os exhortem 

continuamente a respeito dos perigos da emigração e contra as seduções de quem os allicia, sendo certo 

que por esta forma se attende egualmente ao bem temporal da nossa pátria. E é de todos bem sabido 
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que delligencial-o é proprio dos bons portuguezes, que devemos prezar e amar depois de Deus e da sua 

Santa Religião. 

Ninguém ignora que o fertil e mimoso solo de Portugal, apezar de certas contrariedades 

succedidas na agricultura n’um periodo de annos a esta parte, bem merece a perseverança no amanho 

e cultivo dos seus naturaes productos, ou de quaesquer outros aconselhados pela experiencia. Ainda 

dará cem por um, na phrase do Evangelho; e Deus Nosso Senhor terá reservada a abumdancia para 

melhores dias. 

O desanimo, porém, que não acredita, deshonra-os quando chega o ponto de levantarem a mão 

do arado, para irem fabricar terras estrangeiras (tão boas como as nossas), sujeitos a todos os perigos e 

privações de que fallámos, e sem lucro que recompensem tão grande temeridade aos sobreviventes. 

Parece-nos, amados Irmãos e cooperadores, que os nossos governos, encarregados de dirigir 

os destinos deste paiz não têm deixado de proteger, segundo as condições especiaes de cada um, as 

artes, as industrias nacionaes e o comercio. 

Há anos que se tem procurado o engrandecimento material da nação, creando-se escholas 

profissionaes, construindo-se edificios apropriados, abrindo-se muitas estradas, inaugurando-se vias 

ferreas, promovendo-se com sollicitude os interesses agricolas, e facilitando-se a execução de outros 

melhoramentos denominados do progresso e da civilisação; e se é com taes esforços da actividade 

que lucram os povos, que os indivíduos encontram os meios necessários para o seu adiantamento 

economico e bem estar social, que vantagens superiores offerece a emigração para ser preferida? 

Nenhumas. Sómente prejuízos e desventuras! 

A alliciação de individiuos para embarcarem com direcçaõ aos portos da America é hoje em dia 

um género de negocio assaz lucrativo para quem tem o génio de intentar. Usa-se de toda a sorte de 

artifícios para illudir a boa fé; descreve-se a fácil aquisição de fortunas colossaes dentro de pouco tempo; 

promette-se e dá-se passagem gratuita nos paquetes a todos que queiram ir, sem distinção de edade, sexo 

ou condição; e por esta fórma se obtêm avultadas quantias, á custa de milhares de pessoas enganadas, que 

se deixam levar para esta horrorosa voragem, na sedutora esperança de prosperidades irrealisaveis. 

Não podemos ser indiferentes a tamanha calamidade. O nosso ministério sagrado, veneraveis 

Irmãos, impõe-nos o dever de obviarmos a este grande mal, que nos amargura o coração, e desacredita 

o nosso formoso paiz. 

Confiamos muito na vossa illustração e boa vontade; e ficamos certos de que haveis de cumprir, 

desde já prudentes esforços para dissuadirdes da emigração e talvez da morte prematura os vossos 

parochianos, que são Nossos amados filhos em Jesus Christo, e a quem desejamos a verdadeira felicidade. 

Esta Exhortação será lida e explicada á missa conventual no domingo imediato à sua 

recepção, e mais vezes o fareis se julgardes necessario; e deverá ser registada na fórma do estylo. 

Dada em Bragança, sob o Nosso signal e sêllo, aos 18 dias do mês de Maio de 1889. 

 JOSÉ, Bispo de Bragança. 
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ANEXO VIII 

Exemplos de registos inseridos na base de dados 

Nome Sexo Naturalidade Concelho Pai Mãe 
Data do 

passaporte 

N.º de 

passaporte 
Destino Idade Profissão Civil Livro Escreve 

Domingos Manuel Bandeira M Babe Bragança Não indica Não indica 10/09/1844 1 Rio de Janeiro 32 Barbeiro Solteiro Liv.1 E 

Silvino Júlio de Madureira Sá 

Chaves 
M Vila For Vila Flor 

Joaquim António 

de Madureira 

Ana Madureira Sá 

Chaves 
16/01/1874 3 Brasil 14 Estudante Solteiro Liv.3 E 

Martinho José M Róios Vila Flor Alfredo Joaquim  
Caetana do 
Nascimento 

19/01/1874 4 Brasil 24 Jornaleiro Solteiro Liv.3 SI 

Cândido Augusto Ribeiro M Chacim 
Macedo de 

Cavaleiros 

José Casimiro 

Ribeiro 
Isabel Maria 13/08/1877 9 Brasil 12 Sem indicação Solteiro Liv.3 SI 

Sara das Dores F Chaves Chaves Sem Indicação Maria das Dores Pires 08/05/1880 5 Brasil 12 Sem Indicação Solteiro cx232/lv1143 SI 

Germano Augusto M Quintela Vinhais José Lopes Balbina dos Santos 07/06/1880 6 Brasil 24 Sem Indicação Solteiro cx232/lv1143 SI 

António Acácio Batista M Mirandela Mirandela 
José António 

Batista 
Angelica Rosa 05/05/1886 16 Brasil 31 Sem Indicação NI cx232/lv1143 E 

António Mesquita M Vale Verde Mirandela José Mesquita Ana de Azevedo 08/05/1888 68 Brasil 26 Sem Indicação Solteiro cx232/lv1144 SI 

Eduardo Cardoso Pinto M Castanheiro 
Carrazeda de 

Anciães 

António Cardoso 

Pinto 

Maria Joaquina de 

Sousa 
04/01/1900 1 Santos 50 Proprietário Casado cx233/lv1147 E 

Carlos Teixeira Tavares M Castanheiro 
Carrazeda de 

Anciães 
Pai incógnito Carlota Teixeira 04/01/1900 2 Rio de Janeiro 13 Caixeiro Solteiro cx233/lv1147 E 

Adelaide da Conceição M Fradizela Mirandela 
João Manuel de 

Sousa 
Margarida Cândida 25/01/1900 7 Rio de Janeiro 27 Jornaleira Solteiro cx233/lv1147 NE 

Porfiria de Jesus F Fradizela Mirandela 
João Manuel de 
Sousa 

Margarida Cândida 25/01/1900 8 Rio de Janeiro 21 Jornaleira Solteiro cx233/lv1147 NE 

António Gomes Pereira de 

Carvalho 
M Pinhal do Norte 

Carrazeda de 

Anciães 
Luís Gomes Domingas Pereira 30/01/1900 11 Rio de Janeiro 62 Proprietário Casado cx233/lv1147 E 

Luciano José Diogo M Mascarenhas Mirandela 
Macário José 
Diogo 

Angelina Máxima 02/02/1900 14 Manaus 38 Proprietário Solteiro cx233/lv1147 E 

Carlos Alberto M Larinho 
Torre de 

Moncorvo 

Luís António 

Ferreira 
Rosa Angélica 19/02/1900 17 Rio de Janeiro 33 Jornaleiro Viúvo cx233/lv1147 SI 

António Manuel M Souto da Velha 
Torre de 

Moncorvo 
Manuel Joaquim 
Venâncio 

Maria do Espirito 
Santo 

23/02/1900 18 Rio de Janeiro 43 Proprietário Casado cx233/lv1147 E 

Joaquim Mesquita M Pinhal do Norte 
Carrazeda de 

Anciães 
José Mesquita Libânia Maria 25/02/1900 19 Rio de Janeiro 37 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

Carlos Maria Pedreira M Ribalonga 
Carrazeda de 

Anciães 
Manuel Luís 
Pedreira 

Margarida de Jesus 
Fernandes 

05/03/1900 22 Brasil 12 Caixeiro Solteiro cx233/lv1147 E 

Felisbina dos Reis F Salselas 
Macedo de 

Cavaleiros 
João Alves Maria Páscoa 08/03/1900 23 Pará 23 Criada de Servir Solteiro cx233/lv1147 NE 

Luís António  M 
Seixo de 

Ansiães 

Carrazeda de 

Anciães 
Manuel Vicente Francisca Batista 09-mar-00 24 Rio de Janeiro 12 Sem Indicação Solteiro cx233/lv1147 E 

Ana Luísa F Edral Vinhais Vicente de Sá Maria Teixeira 10/03/1900 25 Rio de Janeiro 71 Doméstica Solteiro cx233/lv1147 NE 
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Nome Sexo Naturalidade Concelho Pai Mãe 
Data do 

passaporte 

N.º de 

passaporte 
Destino Idade Profissão Civil Livro Escreve 

Luís António Vaz M Ousilhão Vinhais José Vaz Maria de Nazaré 15/03/1900 27 Rio de Janeiro 52 Lavrador Casado cx233/lv1147 NE 

João Francisco M 
Alimonde 

(Carrazedo) 
Bragança 

José António 
Martins 

Maria Teresa 16/03/1900 28 Rio de Janeiro 34 Lavrador Casado cx233/lv1147 E 

Abel do Nascimento M Castrelos Bragança 
João António dos 

Santos 
Emília da Conceição 23/03/1900 31 Pará 27 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 SI 

Francisco António  M 
Vila Boa de 

Ousilhão 
Vinhais 

Marcelino 
Afonso 

Maria Gonçalves 23/03/1900 30 Pará 39 Lavrador Casado cx233/lv1147 NE 

Albina de Morais F Pombal 
Carrazeda de 

Anciães 

António Luís de 

Morais 
Maria Inácia 26/03/1900 32 Rio de Janeiro 29 Jornaleira Solteiro cx233/lv1147 NE 

António José M Vale de Prados 
Macedo de 
Cavaleiros 

Francisco 
Joaquim 

Maria da Conceição 30/03/1900 33 Pará 38 Jornaleiro Viúvo cx233/lv1147 NE 

Manuel Pereira M Pombal 
Carrazeda de 

Anciães 

João Francisco 

Pereira 
Maria de Luísa 30/03/1900 34 Rio de Janeiro 27 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 E 

João Batista M 
Portela 

(Gondesende) 
Bragança Manuel Rubios Maria Manuela 30/03/1900 37 Rio de Janeiro 26 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 NE 

Serafim de Jesus M 
Portela 

(Gondesende) 
Bragança João Pires  Constância Rosa 30/03/1900 36 Rio de Janeiro 30 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

Francisco António dos Santos M 
Portela 

(Gondesende) 
Bragança José Vaz Ana Bernardina Pires 30/03/1900 35 Rio de Janeiro 42 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 NE 

Maria José  F Penhas Juntas Vinhais 
José Rodrigues 

Poças 
Carolina de Jesus 02/04/1900 38 São Paulo 44 Lavradora Casado cx233/lv1147 NE 

Olímpia de Jesus Nunes F Chacim 
Macedo de 
Cavaleiros 

Cândido Nunes 
Angélica Cândida 
Ribeiro 

03/04/1900 39 São Paulo 18 Costureira Solteiro cx233/lv1147 E 

Ernesto da Assunção M 
Vilarinho das 

Azenhas 
Vila Flor 

Manuel José 

Alfaiate 
Mónica Pires 03/04/1900 41 Rio de Janeiro 25 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

João Batista Vaz M Abreiro Mirandela João Vaz Marcelina Magalhães 03/04/1900 42 Rio de Janeiro 31 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 E 

António Vaz M Abreiro Mirandela João Vaz Marcelina Magalhães 03/04/1900 43 Rio de Janeiro 37 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

João Evaristo da Costa M Abreiro Mirandela 
João Rodrigues 

da Costa 

Ana Correia de 

Magalhães 
03/04/1900 44 Rio de Janeiro 50 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 E 

Francisco da Conceição M Abreiro Mirandela José Gonçalves Maria Pereira 03/04/1900 40 Rio de Janeiro 25 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

Frederico Guilherme M Benlhevai Vila Flor Pai incógnito Carlota da Assunção 06/04/1900 45 Rio de Janeiro 22 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 E 

Francisco Inácio Martins M Ligares 
Freixo de 

Espada à Cinta 

Luís Manuel 

Martins 
Maria Joaquina 07/04/1900 46 Pará 16 Caixeiro Solteiro cx233/lv1147 E 

António José M S. Pedro Velho Mirandela José Joaquim Maria Joaquina 10/04/1900 49 Manaus 53 Carpinteiro Casado cx233/lv1147 NE 

Luís António Vaz M Ousilhão Vinhais José Vaz Maria de Nazaré 10/04/1900 50 Pará 53 Lavrador Casado cx233/lv1147 NE 

Ermelinda Rosa F 
Alimonde 

(Carrazedo) 
Bragança 

José António 
Martins 

Maria Inácia 11/04/1900 52 Rio de Janeiro 25 Criada de Servir Solteiro cx233/lv1147 E 

Casimiro Vitorino  M Ventozelo Mogadouro António Ruano Francisca Tomásia 16/04/1900 53 São Paulo 51 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 
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Nome Sexo Naturalidade Concelho Pai Mãe 
Data do 

passaporte 

N.º de 

passaporte 
Destino Idade Profissão Civil Livro Escreve 

Francisco António da Cruz M Vilas Boas Vila Flor 
José Manuel 

Gomes da Cruz 

Antónia Joaquina 

Gomes da Cruz 
17/04/1900 55 Rio de Janeiro 49 Lavrador Casado cx233/lv1147 SI 

Angela Maria  F Avidagos Mirandela 
Marcelino 

Firmino  
Inácia Maria  17/04/1900 54 Santos 43 Jornaleira Casado cx233/lv1147 NE 

Herminio Margarido M Soeira Vinhais Pai incógnito Clemencia Júlia  24-abr-00 60 Pará 6 Sem Indicação Solteiro cx233/lv1147 NE 

José Luís M 
Alimonde 

(Carrazedo) 
Bragança Pai incógnito Eugénia Rodrigues 24/04/1900 56 Pará 21 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

Bernardino Anastácio M Soeira Vinhais 
José Rodrigues 

Ferreira 
Miquelina Rodrigues 24/04/1900 57 Pará 39 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 E 

Avelina Rosa F Soeira Vinhais 
José Rodrigues 
Ferreira 

Miquelina Rodrigues 24/04/1900 58 Pará 34 Jornaleira Solteiro cx233/lv1147 NE 

Clemência Júlia F Soeira Vinhais 
José Rodrigues 

Ferreira 
Miquelina Rodrigues 24/04/1900 59 Pará 32 Jornaleira Solteiro cx233/lv1147 NE 

César Augusto Martins M Eucísia 
Alfândega da 

Fé 
António José 
Martins 

Maria de Jesus 25/04/1900 61 Pará 39 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

José dos Ramos M Ousilhão Vinhais Manuel António Ana Fernandes 26/04/1900 64 Pará 34 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

Francisco Manuel Martins M Ervedosa Vinhais José Martins Justina Pinheiro 26/04/1900 65 Santos 42 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 E 

Manuel António M Penhas Juntas Vinhais João Fernandes Cândida Rosa 26/04/1900 62 Santos 29 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

António Bonifácio M Ervedosa Vinhais Francisco do Val 
Sebastiana da 

Natividade 
26/04/1900 63 Santos 25 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

Venâncio Marcelino M Maçores 
Torre de 

Moncorvo 
José Bernardo 
Rodrigues 

Maria Emília 02/05/1900 66 Luanda 29 Jornaleiro Casado 1147(13) E 

Pedro Pires M 
Alimonde 

(Carrazedo) 
Bragança José Pires Maria Afonso 02/05/1900 67 Pará 42 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

Filomena dos Anjos F Alvaredos Vinhais Domingos Alves Antónia Gomes 04/05/1900 69 Pará 35 Jornaleira Solteiro cx233/lv1147 NE 

António Manuel M Soeira Vinhais Pai incógnito Inês dos Santos 04-mai-00 70 São Paulo 7 Sem Indicação Solteiro cx233/lv1147 NE 

José Pinto M Belver 
Carrazeda de 

Anciães 
Zeferino Pinto Joaquina Costa 04/05/1900 68 Rio de Janeiro 57 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

João Albino M 
Vila Boa de 

Ousilhão 
Vinhais 

Marcelino 
Afonso 

Maria Gonçalves 07/05/1900 73 Pará 43 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 E 

José Manuel Rodrigues M Ousilhão Vinhais 
Gregório 

Rodrigues 
Margarida Gil 07/05/1900 72 Pará 47 Lavrador Casado cx233/lv1147 NE 

Iria da Assunção F Cabeça Boa 
Torre de 

Moncorvo 
António Mateus Virgínia Rosa 07-mai-00 71 Rio de Janeiro 13 Sem Indicação Solteiro cx233/lv1147 E 

Francisco António M Parâmio Bragança 
Lourenço 

Fernandes 
Alexandrina Pires 08/05/1900 76 Pará 45 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

Manuel Caetano M Nogueira Bragança 
Francisco Sebastião 
Nogueira 

Inocência dos Anjos 
Gonçalves 

08/05/1900 80 Pará 27 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 E 

António Manuel M Samil Bragança 
Bernardino José 

Gomes 

Florentina de Jesus 

Afonso 
08/05/1900 79 Pará 26 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 NE 
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Nome Sexo Naturalidade Concelho Pai Mãe 
Data do 

passaporte 

N.º de 

passaporte 
Destino Idade Profissão Civil Livro Escreve 

José Luís M Carragosa Bragança Pai incógnito Mãe incógnita 08/05/1900 77 Pará 25 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

Manuel do Patrocínio M Sendas Bragança 
Francisco Inácio 
Morais 

Maria Joaquina 08/05/1900 75 Pará 28 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 E 

José Albano M Nogueira Bragança 
Francisco 

António 
Maria Caetana 08/05/1900 78 Pará 29 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 NE 

Guilherme Navarro de 

Andrade 
M 

Carrazeda de 

Ansiães 

Carrazeda de 

Anciães 

António Joaquim 
Navarro de 

Andrade 

Cândida Augusta Vaz 09/05/1900 81 Pará 22 Escrevente Solteiro cx233/lv1147 E 

Martinho Augusto M Espinhosela Bragança 
João Batista 

Afonso 
Clara Rita Fernandes 10/05/1900 84 Pará 26 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 E 

Francisco Manuel M Agrochão Vinhais 
José Fernandes 

Cabanelas 
Maria do Carmo 10/05/1900 83 Pará 25 

Trabalhador 

Agrícola 
Solteiro cx233/lv1147 E 

Francisco António Martins M Agrochão Vinhais Bernardo Martins Isabel Maria Almeida 10/05/1900 82 Pará 42 
Trabalhador 

agrícola 
Casado cx233/lv1147 NE 

Aníbal Vaz M 
Terroso 

(Espinhosela) 
Bragança Diogo Vaz Maria Inácia Pires 14/05/1900 86 Pará 26 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 E 

Maria de Jesus F Pombal 
Carrazeda de 

Anciães 
António Ferreira Luísa da Fonte 14/05/1900 85 Santos 23 Costureira Solteiro cx233/lv1147 NE 

Carlos Alberto Augusto M Samil Bragança Manuel José Vaz Cândida Pires 19-mai-00 88 Rio de Janeiro 13 Sem Indicação Solteiro cx233/lv1147 E 

Alípio Augusto M Vinhais Vinhais 
José Manuel da 
Rocha 

Gracinda Rosa 06/06/1900 91 Pará 29 
Trabalhador 

Agrícola 
Solteiro cx233/lv1147 NE 

Manuel Alves M 
Vila Boa de 

Ousilhão 
Vinhais Bernardino Alves Florinda de Jesus 06/06/1900 92 Pará 32 

Trabalhador 

agrícola 
Casado cx233/lv1147 NE 

José Agostinho M Duas Igrejas 
Miranda do 

Douro 
José de S. Pedro Guilhermina Aires 11/06/1900 94 Pará 34 

Trabalhador 
Agrícola 

Solteiro cx233/lv1147 E 

António Manuel M Duas Igrejas 
Miranda do 

Douro 

José Maria 

Martins  
Maria Cabreira 11/06/1900 93 Pará 24 

Trabalhador 

Agrícola 
Solteiro cx233/lv1147 NE 

António Manuel  M Vilar Chão 
Alfândega da 

Fé 
Francisco 
Joaquim Alves 

Francisca Joaquina 
Monteiro 

19/06/1900 95 Rio de Janeiro 26 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

Manuel António M 
Veigas (Quintela 

de Lampaças) 
Bragança José Alves Brígida do Carmo 19/06/1900 96 Rio de Janeiro 62 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 E 

António Joaquim M Vilas Boas Vila Flor 
Agostinho dos 
Santos 

Ana Joaquina 21/06/1900 97 Rio de Janeiro 38 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

Ernestina da Glória F S. Salvados Mirandela José Albino Teresa Leonarda 27/07/1900 103 Rio de Janeiro 20 Costureira Solteiro cx233/lv1147 SI 

João Mostana M 
Puebla de 

Sanabria 
Zamora Pepe Mostana Maria Mostana 07/08/1900 108 Pará 56 Ferreiro Casado cx233/lv1147 NE 

Manuel Lopes Neto  M Castanheiro 
Carrazeda de 

Anciães 
Nicolau Lopes  Josefa de Castro 09/08/1900 110 Santos 39 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 E 

Alexandre José Lopes M Samões Vila Flor 
José Joaquim 

Lopes 
Eugénia Augusta 09/08/1900 109 Santos 25 Trabalhador Casado cx233/lv1147 NE 

Abel Cândido  M Mirandela Mirandela 
João Batista 
Ribeiro 

Maria Teresa 09-ago-00 112 Santos 12 Sem Indicação Solteiro cx233/lv1147 E 
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passaporte 
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passaporte 
Destino Idade Profissão Civil Livro Escreve 

António Novo Afonso M Abreiro Mirandela Estevão Afonso Bernardina Morais 09/08/1900 111 Santos 42 Operário Casado cx233/lv1147 E 

Francisco Xavier Pereira M Vila de Ala Mogadouro Manuel Pereira Maria José 10/08/1900 113 São Paulo 40 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

José do Nascimento Teixeira M Alvites Mirandela José Teixeira Francisca Rosa 20/08/1900 114 São Paulo 36 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

Manuel José  M Cobro Mirandela Pai incógnito Maria Rita 29/08/1900 115 Rio de Janeiro 40 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

João Pontes M Franco Mirandela António Pontes Silvina de Oliveira  02/09/1900 143 Rio de Janeiro 29 Negociante Casado cx233/lv1147 NE 

António Augusto M Vale Frechoso Vila Flor António Manuel Maria Delfina 03/09/1900 116 Rio de Janeiro 31 Proprietário Solteiro cx233/lv1147 E 

António Alberto M Vilar de Ossos Vinhais Cândido Augusto Margarida Rosa 03/09/1900 117 Brasil 26 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

Maria das Neves F Santa Cruz Vinhais António Garcia Ana Fernandes 05/09/1900 120 Brasil 22 Jornaleira Casado cx233/lv1147 NE 

João António Gonçalves M Paçó Vinhais João Gonçalves Maria Caetana 05/09/1900 119 Brasil 53 Lavrador Casado cx233/lv1147 NE 

José Joaquim Lopes M Parambos 
Carrazeda de 

Anciães 
Teotónio Brás Maria Moura 05/09/1900 118 Rio de Janeiro 28 Jornaleiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

Joaquim Ferreira M Vinhais Vinhais 
Manuel Ferreira 

da Costa 

Maria da Assunção 

Garcia 
05-set-00 121 Brasil 12 Sem Indicação Solteiro cx233/lv1147 E 

Tibério do Nascimento M Vale Frechoso Vila Flor António Manuel Maria Delfina 10/09/1900 122 Rio de Janeiro 35 Tamanqueiro Solteiro cx233/lv1147 NE 

José Manuel M Bouça Mirandela Manuel António Ludovina Maria  12/09/1900 124 Rio de Janeiro 26 Lavrador Casado cx233/lv1147 NE 

Manuel Joaquim de Sousa M Rebordãos Bragança António de Sousa Joana Gomes 14/09/1900 125 Brasil 30 Lavrador Solteiro cx233/lv1147 E 

João António M Bemposta Mogadouro 
Francisco António 

Varandas 

Florentina Rosa 

Monteiro 
21/09/1900 126 São Paulo 34 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 SI 

Félix António M Ousilhão Vinhais João da Pedra Clemência Rodrigues 22/09/1900 127 Pará 36 Serrador Solteiro cx233/lv1147 NE 

Maria da Assunção  F Vinhais Vinhais Pai incógnito Maria Rodrigues 22/09/1900 128 Pará 21 Jornaleira Solteiro cx233/lv1147 NE 

António Francisco Esteves 
Masc
ulino 

Maçores 
Torre de 

Moncorvo 
Francisco José 
Esteves 

Ana Joaquina 26/09/1900 129 Brasil 29 Jornaleiro Casado 1147(13) NE 

António Marcelino Batista M Maçores 
Torre de 

Moncorvo 
Pai incógnito Ana Maria Batista 26/09/1900 130 Brasil 27 Jornaleiro Casado cx233/lv1147 NE 

 

 


