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Os Novos Descobridores 

1. A exposição Os Novos Descobridores, pa- 

tente n a  Hospedaria de Imigrantes em São Paulo 

(2006) e n a  Pontificia Universidade Católica de São 

Paulo (2007) - concebida por docentes e investi- 

gadores daquelas instituiçóes brasileiras - é agora 

apresentada no Porto por iniciativa do CEPESE. 

Com efeito, o Centro de Estudos da Popula- 

ção, Economia e Sociedade decidiu integrar esta 

actividade expositiva no âmbito do seu Projecto de 

Investigação A Emigraçáo do Norte de  Portugalpara 

o Brasil nos séculos XIX e XX - avaliado e apoiado 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia do Mi- 

nistério da  Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -, 
em curso desde 2005 e dinamizado por uma equi- 

pa de mais de vinte investigadores coordenada pelo 

catedrático e presidente do CEPESE, Fernando de 

Sousa. 

Sendo certo que a temática da emigração por- 

tuguesa para o Brasil na época contemporãnea 

tem sido objecto de numerosos estudos científicos, 

não é menos verdade que permanece uma questão 

em aberto, isto e, susceptivel de longas pesquisas 

nos arquivos e bibliotecas de um lado e outro do 

Atlântico a realizar por vastos grupos de pesquisa, 

com vista a obtenção de resultados de indiscutivel 

natureza sistemática e serial. Assim, este projecto 

pretende contribuir de forma substantiva para o 

conhecimento aprofundado: 

IMTRODUCTION 

1. The exhibit The New Pathfi~zders (Os 

Novos Descoblidores) shown, in 2006 and in 

2007, a t  the Hospedalia de Inzigmntes, as 

well as  at  the Pontijicia Catholic University, 

both i11 the city of São Paulo, was the result 

of a joint venture between scholars and re- 

searchers fi-orn those Brazilian institutions. 

Now, we have the privilege of present- 

ing this event i11 Porto, due to an initiative of 

CEPESE. 

I11 fact, the Centre for the Study of Popu- 

lation, Ecoiiomy and Society clecided to ac- 

complish this activity withiil its own Reseai-c11 

Project Einigrcitio~? from the Noith ofPoitz~ga1 to 

Brazil i11 the 19'' nnd 20"' centuiies, supported 

by tthe PoriuGese Foundation of Science and 

Teclinology - Ministry of Science and High 

Educatio~n, in developrnent since 2005, ancl 

implementecl by a team of more than 20 re- 

searchers coordinated by the Presideiit of Ce- 

pese, Professei- Fernando de Sousa. 

liicleed, tliis tlheme of investigatioii has 

been a privileged sul-ject of severa1 scientific 

studies, brit there is still a very long way to 

go as  far as  archives and libraries researcli, 

both i11 Portugal as  in Brazil are concerned. 

111 short, this Project aims at  the contri- 

bution of a profound kno~vledge of- 



do volume dos efectivos migratórios para o 

Brasil em geral, e para as  diversas regióes 

brasileiras, em particular; 

da origem geográfica e socioeconómica 

dos emigrantes portugueses; 

dos perfis desses emigrantes a diversos 

níveis (idade; sexo, grau de instrução; es- 

tado civil; emigração individual, em grupo 

ou em família; etc.) 

do volume, modalidades e impacte do re- 

torno dos emigrantes; 

das políticas e legislaçóes de emigração e 

imigração adoptadas por Portugal e Bra- 

sil, respectivamente; 

do impacto socioeconómico, cultural e po- 

lítico da imigração portuguesa no Brasil. 

Estes objectivos serão, em grande parte, al- 

cançados pela construção de bases de dados a dis- 

ponibilizar n a  Internet que permitirá0 a elaboração 

de estudos em fases ulteriores ou paralelas a da 

recolha de informação. Entre essas bases de da- 

dos, salienta-se a dos emigrantes portugueses com 

destino ao Brasil, registados, a partir de 1835, nos 

livros de passaportes dos distritos do Porto, Bra- 

ga, Viana do Castelo, Vila Real, Braganca, Viseu 

e Aveiro. Nestes arquivos distritais, as  referidas 

equipas têm vindo a proceder a recolha dos ele- 

- Quantity of migratory flow to Brazil and 

to certain regions i11 particular; 

Geographical and socio-ecoi~omic origin 

of the Portuguese emigrants; 

* Profile of the Portuguese einigrants (age, 

gender, leve1 of scholarship, marital 

status, individual einigration (or groups 

and families); 

Volume and consequences of the emi- 

grants returning to Portugal; 

Social and economic impact of Portu- 

guese immigration i11 Brazil; 

Policies aiid Legislation concerni~~g both 

Emigratioil and Immigration in Portu- 

gal and i11 Brazil. 

'These inaiii objectives will be achieved 

by Lhe elaboi-ation of data bases presenteti 

o11 line. with a certain emphasis o11 the re- 

sults preseilted by emigi-aiits fi-om Porco, 

Bragaj Viana do Castelo, Vila Real, Bra- 

gaiica, Viseu and Aveiro to Brazil ti-0111 1835 

on\vai-ds, baseci o11 passport registers fi-om 

tlie regi011 thal figicres tlie major trend Bow 

of en1igratioii cluring thel9"' and 20'" centu- 

ries. Tlieii, as  a consecjueiice of t l~ese results 

severa1 worlrs ancl studies o11 the therne, cai? 

be inore consistently developed. 

This Project that CEPESE has been im- 

plenientii~g stresses the i~iiportance of the sci- 

entific dialogue bet\veen Portuguese and Bra- 
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mentos informativos constantes dos livros de re- 

gisto de passaportes, bem como dos processos de 

emigraçáo, visando a criação de um portal relativo 

aos emigrantes que saíram do Norte de Portugal - 

a região do pais com maior incidência e expressão 

nesta diáspora rumo ao Brasil, nos séculos XIX e 

XX - o qual possa consubstanciar o primeiro passo 

para a construção de um instrumento de trabalho 

e consulta, de carácter exaustivo, relativo ã emi- 

gração portuguesa para o Brasil n a  Época Contem- 

porânea. 

Realidade estrutural da história recente dos 

dois paises, o fenómeno migratório está no cerne 

da herança cultural comum dos dois povos e jus- 

tifica a necessidade de avançar a fronteira do co- 

nhecimento cientifico, revestindo-se o seu estudo 

de plena actualidade, haja em vista as centenas de 

milhar de portugueses e brasileiros que, no presen- 

te, por razões de natureza diversa, demandam as  

suas origens familiares e geográficas. 

Necessariamente, este Projecto que o CEPESE 

tem em curso reconhece a importância do diálo- 

go cientifico com os investigadores brasileiros que 

pesquisam esta temática e dos quais tem recebido 

a melhor cooperação. Assim, a organização de se- 

minários anuais constitui uma decorrência lógica 

dessa relação bilateral que naturalmente se estabe- 

leceu. Em Novembro de 2005, o encontro realizou- 

se no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 

vinte investigadores brasileiros de diferentes uni- 

zilian researchers and so, tlie organizatiori of 

the above mentioned Seminars is the obvious 

consequence of such a good relationship. 

Baclc iin November 2005, a scientific 

meeting took place in Rio de Janeiro, with 

tine participation of more tlian 20 Braziliain 

and Portuguese rcsearchers fi-om different 

Universities, and the proceedings were pub- 

lished uncler tlie generic denomination Poi?u- 

gueses no Brasil: Migmntes em dois ntos. 

In July 2006, in Porto, occurred the I1 

Seminar A Enzigruçno do Norte de Poitugal 

pal-a o Brasil, with a group of 30 scholars, 

wlnose worlc CEPESE lias also published in 

2007. 1x1 September- 2007> the Brazilian cit- 

ics of Santos and São Paulo organized tlie III 

Ii?terizutional Seminal. Porluguese E/Iinmigra- 

tiori, wiih tiie liiglh patronage of the Catho- 

lic Univei-sity of Santos and of the Poiitificicl 

Culholic iíl~iuer-sity of São Paulo. hgain more 

lhan 30 researchers were prcsent ancl the 

public can easily read the ali-cady published 

resulis of that rnajor reuniori. 

'í'his year the Seminar is takiiig place 

iii Porto, aind tiie thenie chosen is Nas DLIUS 

~Vlc~rgens. Os Pol-t~igireses no Brasil. it is a 

prornise ihat also in tlnis case, the proceecl- 

ings will be publisiied in due time. 

Tlnis rich ancl profitable c~iltural rcia- 

tions allowed by this researcls Project is the 



versidades, além de portugueses, encontrando-se 

as  suas actas publicadas sob o título Portugueses 

no Brasil: Migrantes em dois atos. Em Julho do ano 

seguinte, teve lugar no Porto, o I1 Seminário sobre 

A Emigraçáo do Norte de Portugal para o Brasil, que 

contou com cerca de três dezenas de oradores, ten- 

do em 2007 o CEPESE publicado as  respectivas co- 

municações da  autoria de investigadores das mais 

diversas instituiçóes universitárias portuguesas e 

brasileiras. Em Setembro de 2007, Santos e São 

Paulo acolheram a realização do III Seminário Inter- 

nacional E/Imigraçáo Portuguesa, sob o patrocínio 

da Universidade Católica de Santos e da  Pontificia 

Universidade Católica de São Paulo, que voltou a 

reunir mais de trinta investigadores dos dois pai- 

ses, e cujas actas se encontram também já publi- 

cadas. No presente ano de 2008, o seminário luso- 

brasileiro sobre emigração realiza-se novamente no 

Porto, nos finais do mês de Julho, subordinado ao 

tema Nas Duas Margens. Os Portugueses no Brasil, 

cujas actas irão também ser publicadas. 

Este intenso intercâmbio suscitado pelo refe- 

rido Projecto, teve o seu arranque no protocolo de 

cooperação estabelecido em 2005 entre o CEPESE 

a FAPERJ - Fundação de Amparo a Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro - o primeiro que este or- 

ganismo firmou com uma instituição estrangeira 

não governamental, destinado a apoiar o levanta- 

mento das fontes brasileiras relativas a emigração 

portuguesa e a s  actividades científicas que, neste 

sequence of the signing of a protocol estab- 

lished in 2005 between CEPESE and FAPERJ 

- the Fundação de  Amparo a Pesquisa do Es- 

tado do Rio de Janeiro - the first of its kind 

signed with a foreign non governmental in- 

stitution, having in mind the support of the 

research of Brazilian sources related to Por- 

tuguese emigration and all the scientific ac- 

tivities allowed by this work. 
With identical purposes, CEPESE has 

been strengthening the scientific relations 

with severa1 Brazilian Universities and cul- 

tural institutions, such as the Federal Uni- 

versity of Rio de Janeiro, the Federal Flumin- 

eilse University, tlie National Library of Rio 

de Janeiro and the National Archive of Rio 

de Janeiro, having in mind the importance 

of the maintcnance of these contacts and the 

opportunities to start some othel-s of similar 

importance. 

It is thus very important to say that, 

within this project, the National Archive from 

Rio de Janeiro was able to recover a data 

base of Portuguese cmigrants to Brazil in the 

first half of the nineteenth century, which 

will allow a more complete research in order 

to enlarge our own data base, already on line 

at  CEPESE (w\mv.cepese.pt). 

2. This exhibit The Ne~u Pathfinders, fui- 

ly integrated in this context of dialog~~c and 
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âmbito, fossem desenvolvidas. Com idênticos pro- 

pósitos, tem o CEPESE aprofundado as  relações 

científicas com diversas universidades e institui- 

çóes culturais brasileiras, como a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal 

Fluminense, a Biblioteca Nacional do Rio de Janei- 

ro, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, sendo sua  

intenção diversificar e aprofundar ainda mais este 

relacionamento bilateral. 

Sublinhe-se, ainda, que no âmbito deste Pro- 

jecto o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro recu- 

perou uma base de dados sobre emigrantes por- 

tugueses que entraram no Brasil, pelo Rio de Ja-  

neiro, na primeira metade do século XIX, a qual 

irá completar e alargar cronologicamente a base de 

dados sobre os portugueses que emigraram para o 

Brasil, e que se encontra pronta e disponivel para 

consulta no site do CEPESE (www.cepese.pt). 

2. Foi neste contexto de proficuo diãlogo e re- 

flexão conjunta que a exposição Os Novos Descobri- 

dores chegou a Portugal, através do CEPESE, evo- 

cando a temática da imigracão lusa em São Paulo, 

sobretudo a partir do incremento da exploração 

cafeeira. 

A partir de meados do século XIX, o Brasil iria 

conhecer transformações profundas que lhe tra- 

riam as marcas da modernidade a diversos níveis, 

mantendo-se, todavia, uma nação predominante- 

mente agrícola. O seu regime laboral inicia uma 

scientific debate, is now show in Portugal 

under the patronage of CEPESE, and aims 

at  the diffusion of the Portuguese presence 

in São Paulo, especially after the increase of 

coffee production. 

From the mid nineteenth centuiy, Bra- 

zil will experience profound transformations 

which will allow some modernity trends to 

develop, but essentially the country will re- 

main with an intense rural activity. 

The labour practices start a fundamen- 

tal phase in 1850 with the extinction of slave 

traffic, follo~ved by an active legislative pe- 

riod that ended with the abolition in 1888. 

111 fact, the accuiilulatioii of capital that oc- 

curred, allowed ai1 enorinous clynamic in the 

world of business and speculatioil that lead 

to a capitalist modernization follo~ved by dif- 

ferent econoinic practices, iiew opportunities 

of marlrets, lands and resources in every wa)I 

favourable to the maintenaiice of an accurate 

relation between production and consump- 

tion. 

Some of the results of these alterations 

may be observed through the improvements 

made i11 the main roads and especially in the 

railways outline (in this last example, the iin- 

provements are closely related to coffee trans- 

portation along São Paulo West region) 



mudança fundamental em 1850, com a extinção 

do tráiico escravo, vindo a escravatura a ser aboli- 

da em 1888, após várias leis que concorriam para 

esse objectivo. A libertação e acumulação de capi- 

tais dai resultante gerou uma assinalável dinãmica 

de negócios e especulação, esboçando-se, assim, 

uma modernização capitalista que permitiu uma 

diversificação da economia, a formação de um mer- 

cado de trabalho, de terras e dos recursos disponí- 

veis, enfim, uma relação adequada de produção e 

consumo. 

Essa modernização passará pela melhoria do 

sistema de transportes rodoviário mas, sobretudo, 

das ferrovias, destinando-se estas, no Oeste Pau- 

lista, ao transporte do café. A esta região, mais pre- 

cisamente a Cachoeira, em 1875, chegou a imensa 

estrada de ferro com origem no Nordeste, mais tar- 

de denominada Central do Brasil, organizando-se 

então em São Paulo uma empresa que faria a união 

entre aquela localidade e a capital da província, 

completando assim a ligação ferroviária entre o Rio 

de Janeiro e São Paulo. Todavia, a produção cafe- 

eira do Oeste Paulista não podia ficar dependente 

do porto da capital do Império, demasiado distante, 

pelo que a construção do caminho-de-ferro entre 

Santos e Jundiai, em 1868, representou um salto 

na afirmação da cidade como centro exportador, 

sempre em progressivo crescimento. 

Enquanto a economia cafeeira do Nordeste 

(Vale do Paraíba) declinava, a do Oeste Paulista 

To this destiny, more precisely to Ca- 

choeira, arrived in 1875 the amazing "ir011 

road", latter on known a s  Ceiitral do Brasil, 

which favoured the organization, in São Pau- 

lo, of an enterprise that would connect that 

region to ùoth big metropolis, Rio de Janeiro 

and São Paulo. 

Nevertheless, the coffee procluction proc- 

ess in the West region of São Paulo could not 

I-emain dependent of the Rio de Janeiro sea 

port, situated too far away. That is why the 

construction of the railway between Santos 

aild Juiidiai, i11 1868, was, ii-tcleed, an impoi-- 

tant contribution to the role of the city iii the 

proccss of a growing esportation. 

Meanrvhile, coffee cco~iori~y i11 the Nortll- 

east (Vale do Paraiba] began to decline and 

the one froin the West (São Paulo) fiourished 

because of tlhe conflueiice of physical, lech- 

riological and historical í'actoi-s, altho~igh 

complemei~ted ~vith the maintenance of the 

i-iiral prohle. slill essential to the econoinic 

suinrival. In Faci, i11 tl-te heart of Lhe big plain 

of São Pa~ilo, it is underiiable that the offer 

of laricl, the favoui-able conditioi~s of lhe soil 

(c.g. i-ecl land) and lhe clirnatc, were good 

supports Lo agricultui-e practices with high 

levels of procluctiori. 

Although tech~iical innovations shoulcl 

11ot be ovenvhelmed, the adoplion of the clrill 
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florescia em virtude de factores de natureza fisi- 

ca, tecnológica e histórica, não obstante se praticar 

também aí uma agricultura extensiva. No interior 

do grande planalto de São Paulo, além da dispo- 

nibilidade de terras, as  condições de solo e clima 

eram as  mais favoráveis para este tipo de lavoura, 

propiciando a terra vermelha altos níveis de pro- 

dutividade. Embora as  inovações técnicas não pos- 

sam ser sobrevalorizadas, a introdução do arado e 

do despolpador do grão de café n a  região permitiu 

uma maior celeridade n a  produção. 

Complementarmente, enquanto no nordeste 

o trabalho escravo representava um prática tradi- 

cional com difíceis alternativas, o Oeste Paulista, 

em fase de modernização das comunicações e das 

técnicas financeiras e comerciais, logrou encontrar 

novas formas de atrair mão-de-obra abundante, 

datando da década de 1880 a entrada maciça de 

imigrantes europeus. Após algumas experiências 

nem sempre bem sucedidas, a atracção de traba- 

lhadores do velho continente conheceu uma etapa 

importante em 1871 - ano da publicação da Lei do 

Ventre Livre - com a aprovação de uma lei que per- 

mitia ao governo paulista tomar dinheiro junto do 

piiblico, a fim de o disponibilizar aos fazendeiros 

para que estes pudessem contratar trabalhadores 

agrícolas, prevendo-se um auxílio para as  despesas 

de viagem dos imigrantes. Assim começava a imi- 

gração subvencionada em São Paulo, tendo ao lon- 

go dos tempos variado o tipo de subvenção, vindo a 

plough and of the engiile for hulling coffee 

in the region allowed for a much more rapid 

process of productioil. A s  in Northeast slave 

work still represented a traditional practice 

with few chances of alteration, the West, in 

a remarkable phase of moderiiization of the 

communications and fii~ai~cial and coininer- 

cial techniclues, was able to find ilew policies 

of recntiting labor force, being known that 

the year 1880 was i-emembei-ecl by a massive 

e~itrance of E~iropeiui immigrants. 

Aftei- some unsuccessful experieilces, 

Braziliaii attractioii towards worlcers from 

fhe Old Coiztiizent wei-ii through ai1 important 

phase ir1 I87 1 - year of the publicatioi~ of the 

law Ventre Livre - along ivith the appi-oval of 

aiiother law cliat allowed S&o Paulo's goverri- 

iiiei-it to collect taxes from the genei-a1 pub- 

lic, in order to help hrniers to contrac? rural 

worliei-s Ihrough the paymeilt of imri-iigrai-its 

trave1 espei-ises. 

This was ?he begiiliiing of tlie subsidizecl 

iinrnigratioii i r1  S&o Paulo, m~it1-i a ciiffereiice 

in cach type of subveiitions, soinetimes in- 

clucling the iodgiiig for oiie weeli iil the city 

aiicl tlie trailsportatiori to ihc íarins. 

Italian liuman foorce represeiiiccl, iron-i 

the begiiiriing, the major iinmigi-ant cominu- 

nity in the region. Nevertheless, it \\,as diffi- 

c~i l t  for thein to actapl to Brazilian way of lifel 



incluir a hospedagem por uma semana, n a  capital 

provincial, e o transporte para as  fazendas. 

Os contingentes de italianos representaram, 

desce o início, a maior comunidade imigrante n a  

região. Todavia, foi dificil a sua  adaptação as  con- 

dições de vida no Brasil, suscitando o retorno de 

muitos. Inclusivamente, o Governo daquele pais 

emitiu uma circular, em 1885, que considerava 

a região paulista inóspita e insalubre, desaconse- 

lhando a emigração para o Brasil. Por isso, no ano 

seguinte, as  elites locais reagiram a esse estado de 

coisas, sendo então fundada a Sociedade Promo- 

tora da  Imigração, dinamizada pelos irmãos Pra- 

do, Martinho e Antonio, que tomou uma série de 

providências para atrair imigrantes. Publicou, por 

exemplo, folhetos em várias línguas que ressalta- 

vam as vantagens da imigração para a região pau- 

lista, estabelecendo comparaçóes favoráveis relati- 

vamente a outros países receptores de imigrantes. 

As medidas adoptadas surtiram efeito já que, em 

1888, o número de imigrantes atingiu os 92 000, 

representando um enorme aumento relativamente 

a 1885, ano que registou a entrada de apenas 6 

500 pessoas. Nas décadas seguintes, estas cifras 

não pararam de subir. 

Com efeito, o Brasil tornou-se, então, um des- 

tino preferencial de emigração, fenómeno que con- 

figurou importantes mudanças no país, desde logo 

demográficas, mas também sociais, económicas e 

culturais. Entre 1887 e 1914 recebeu mais de 2,7 

situation that explains some of the return 

voyages to Europe. That is why the Govern- 

ment published an important document in 

1885 that considered the region of São Pau- 

lo uninhabitable and unhealthy, in order to 

discourage emigration to Brazil. 

111 the following year, local elites took 

the lead of this issue with the constitution of 

the Sociedade Promotora da Imigraçáo, due 

to the iilfluence and work of the Prado broth- 

ers, Martinho and António. This institution 

implemented the return of the emigratioil 

movements. 111 the sctting of its policy it is 

well known the publication of pamphlets in 

severa1 languages where one could read all 

about the advailtages of einigration to São 

Paulo region, for instaiice regarding other 

destinies with much poor offers. 

This lcind of commitiuent had some 

positive results, as  in 1888 the iminigrants 

number reached u p  to 92 000, a huge incre- 

menl rcgarding prececling years (i11 1885, the 

iluinbers stabilized at  6 500 persons). And 

in the following decades the nuinbers contin- 

ued to grow. 

Brazil was a preferential clestiny oi  emi- 

gration, a phenomenon that look along with 

it major alterations in that country, firstly de- 

inographic, but also social, economical and 

cultural. Betweeil 1887 and 1914, Brazil re- 
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milhões de imigrantes, e entre os inícios da  Primeira 

Guerra Mundial (que reduziu muito este fluxo) até 

1930, mais 1 , l  milhões de estrangeiros entraram 

no país. As regiões brasileiras Centro-Sul, Sul e 

Leste foram então as  maiores receptoras; em 1920, 

93,4% da  população estrangeira vivia nessa zona, 

destacando-se o Estado de São Paulo no conjunto, 

já que aí se concentravam mais de metade (52,4%) 

dos residentes estrangeiros de todo o país. A sua 

economia em expansão, aliada as  facilidades con- 

cedidas pelo Estado, justificava estes números. No 

periodo de 1887-1930, preponderou o gmpo italia- 

no (35,5% do total), logo seguido pelos portugueses 

com 29%, vindo depois os espanhóis com 14,6%. 

Os italianos constituíram, com efeito, o grosso da 

mão-de-obra na  lavoura do café, mas as  suas con- 

dições laboraís eram más, o que levou o Governo 

italiano a tomar medidas contra o recrutamento de 

emigrantes, entre 1889 e 189 1, provisoriamente 

e, em 1902, através do decreto Prinetti a proibir a 

emigração subsidiada para o Brasil, o que, aliado a 

crise do café, na viragem do século, reduziu o fluxo 

migratório transalpino para o Brasil. 

A imigração portuguesa predominava na  capi- 

tal da República, onde se registava o maior contin- 

gente luso (mesmo quando a comparação se fazia 

entre Estados), e no que a região paulistana dizia 

respeito, a sua concentração fez-se na cidade de 

São Paulo, sendo aliás característica da  imigração 

portuguesa a preferência pelos centros urbanos. 

ceived more than 2, 7 millions of immigrants, 

and between the First World War, until 1930, 

1, 1 million more foreigners entered the 

country. The Brazilian regions Centre-South 

and South-East were the inost demanded: i11 

1920,93,4% of the arrived population lived in 

those areas with the leadership of the State 

of São Paulo with more than half of the total 

in whole Brazil (52,4'%). 

Brazilian economy in visible expansion, 

together with some facilities guaranteed by 

the Government, could indeed justify these 

numbers. In the period 1887-1930, ltaliails 

still maintained the excellence of pi-esences 

(35,5%), followed by the Portuguese with 

29'%,, and the Spanish with 14,6O/o. 

Without any doubt, ltalians wcre the 

major force of labor in the coffee production 

process, but their daily woriting conditions 

werc very poor. This aspect forced the Italian 

governineilt to take some measures against 

reci-uilinent; iil 1889 ancl 1891, as  a provi- 

sional measure, ancl in 1902, through Pri- 

netti decree, emigration to Brazil was forbicl- 

dei?. This situation, on the one hand, and the 

coffee productioi? crises of late ninetecnth 

centuiy, and the beginning of the twentieth 

century, on the other, really reduced the Ital- 

ian inigration Row towards Brazil. 



Em 1920 havia 65 000 portugueses n a  cidade de 

São Paulo, representando 11% da  população total, 

sendo estes números superiores no Rio de Janei- 

ro onde os 172 000 portugueses correspondiam a 

15% dos seus habitantes. Naturalmente que muitos 

portugueses se dedicaram a agricultura nas terras 

brasílicas, mas ficaram mais conhecidos pelo papel 

que desempenharam no comércio e n a  indústria. 

Este é um período de grande crescimento ur- 

bano no Brasil mas o salto mais espectacular deu- 

se em São Paulo. A partir de 1886 verificou-se um 

crescimento significativo, que acelerou fortemente 

entre 1890.1900, período em que a população pas- 

sou de 64 000 habitantes para 239 000, registando- 

se uma elevação de 268% em dez anos. Em 1890, 

São Paulo era a quinta cidade brasileira, depois do 

Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belém. No início 

de Novecentos estariaja no segundo lugar, embora 

ainda muito distante dos 688 000 habitantes da ca- 

pital da República. Factor determinante para este 

crescimento foi, obviamente, o afluxo de imigrantes 

que contribuiu para o crescimento do artesanato, 

do pequeno comércio, das indústrias familiares, 

e também das profissões liberais. Esta cidade era 

ainda um importante centro distribuidor de pro- 

dutos in~portados, estabelecendo a ligaçáo entre o 

interior cafeeiro e o porto de Santos; além da sede 

do governo estadual, aí se encontravam as  sedes 

dos maiores bancos e as  principais instituições bu- 

rocrático-administrativas. 

Portuguese immigrants were then the 

major humaii force in Rio de Janeiro; and in 

São Paulo the major concentration was set- 

tled in the city itself, as  the urban area was 

their preferred destiny. In 1920 there were 

65 000 Portuguese in São Paulo (1 1% of the 

whole populationj reacl-~ing higher figures in 

Rio de Janeiro where 172 000 Portuguese 

equaled 15% of the inhabitants. 

This epoch corresponds to an uiideni- 

able period of urban growtli i11 Brazil, but 

tlie booin ivas indeed felt in São P a ~ ~ l o .  After 

1886, there are evidentes of a significailt in- 

crease, higllly einphasizecl betweeii 1990 aiid 

1900, when populaiion grew from 64 000 to 

239 000 iiiliabitants (up to ali increase of 

269% in teii years). 

In 1890, São Paulo was the 5th Brazil- 

ian cito, after Rio de Janeiro, Salvador; Recife 

aiid Beiérn, but i11 tlie beginniiig of tiie twen- 

tieth centuv  it mould occupy tlie 2"'! posi- 

tioii, ~ v e n  i f  this i~iiprovenient was still very 

far axvay from Rio de Janeiro figures (688 

000 rcsiclents) 

Some esplanatioiis for thesc phenoinena 

cai? be searchecl witliin the iinmigi-ant's flow 

xvlvhich contributccl to the clevelopment of art 

ci-aft, small comrncrcial stores, hmily indus- 

tries and the practice of law and other simi- 

lar activities. This city had also ali impox-tant 
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O crescimento industrial paulista começou a 
esboçar-se n a  década de 1870 mas é a partir da 

Abolição que ganha contornos mais nítidos devido 

a dois factores que se interrelacionam: o café e os 

imigrantes. Foram os negócios do café que estimu- 

laram as  transacções em moeda e o crescimento 

da renda, criando, deste modo, um mercado para 

produtos manufacturados; promoveram o investi- 

mento em vias de comunicação - sobretudo ferrovi- 

árias - que ampliou esse mercado; desenvolveram 

o comércio de exportação e importação; apelaram 

a imigraçáo que assegurava mão-de-obra; enfim, 

disponibilizaram recursos para a importação de 

equipamentos industriais. Os imigrantes surgem 

quer como operários, quer como proprietários de 

empresas industriais, com vivências e percursos 

de vida muito diversos. Se, em 1907, o Distrito Fe- 

deral surgia na frente da produção industrial com 

33% do total nacional, e São Paulo com 17%, em 

1920 este Estado passou para primeiro lugar com 

32% da produção, caindo o Distrito Federal para 

21%. Em termos de cidades, São Paulo terá supe- 

rado o Rio de Janeiro em algum momento, entre 

1920 e 1938, no que se refere à produção indus- 

trial, se bem que os principais interesses do Estado 

continuassem mais orientados para a exportação 

agrícola do que para o desenvolvimento industrial. 

Os progressos registados neste estado, nos 

inícios do século XX, geraram uma atitude de or- 

gulho nos seus habitantes que então popularizou 

role in the distribution of imported products, 

establishing the connection between the cof- 

fee production centers and the port of San- 

tos, headquarters of the State Government 

as  well as  of banks and the most important 

administrative institutions. 

The industrial growth in São Paulo be- 

gan to express with gi-eater visibiiiiy since 

1870, but it is really after the Slaveiy Aboli- 

tion Law that this scenery gains atl utmost 

importailce especially due to t ~ o  factors in- 

timately related: coffee aild immigrants. 111 

fact: all the business around coffee produc- 

tion and commercialization uiere responsible 

for the stimulation of banking traiisactions 

as  well as  for the growtli of income, raising 

favorable conditions for the constitution of 

new inarlcets and for the iiivestinent i11 raii- 

way projects. 111 these circumstances, it was 

possible to develop export anci import com- 

mel-ce practices the exchange vaiue to get 

some industrial equipinents. in due time, 

irnmigrailts becariie eithcr contracted work- 

crs 01- o~vi~ers  of small industrial companies 

exhihiting life long realities estreinely cliffel-- 

ent froin eacli othei-. 

li, i11 1007, Federal Districi (IZio de Ja-  

neiro) lead lhe inclustriai perceiltagc \vilh 

33% of tlie nationa1 figures, and SZo Paulo 

followed with 17'%1, in 1020 the latter took the 



o pensamento: "Nós, os brasileiros, temos o Brasil 

e . . . São Paulo". 

3. Foi, efectivamente, São Paulo, o Estado que 

melhor usou a estratégia de atracção de imigran- 

tes, nomeadamente através da  já referida Socie- 

dade Promotora da  Imigração, encabeçada, entre 

outros, por Martinho da  Silva Prado Júnior. Eram 

suas atribuições difundir, propagandear, atrair e 

recrutar trabalhadores europeus, estabelecendo 

contratos e racionalizando os seus custos. Os seus 

folhetos apregoavam as  facilidades concedidas aos 

imigrantes, com destaque para o transporte fer- 

roviário, hospedagem, alimentação e assistência 

médica gratuita. A implantação da  República, em 

1889, não interrompeu esta actividade e a nova 

Constituição garantiu a autonomia dos estados em 

matéria de imigração, podendo dizer-se que a polí- 

tica imigrantista desejada pelas elites cafeicultoras 

paulistas resultou da convergência dos esforços 

provinciais e federais. 

A ideia de possuir uma hospedaria para aco- 

lher os imigrantes nos seus primeiros dias passa- 

dos n a  nova terra foi lançada pela Assembleia Pro- 

vincial de São Paulo, em 1881. No ano seguinte foi 

adquirido um prédio para esse fim, no bairro do 

Bom Retiro mas, apesar das obras de remodelação, 

não albergava mais do que 500 pessoas. Além das 

pequenas dimensões, ficava distante das ferrovias 

existentes, pelo que em 1886 foi iniciada a cons- 

leadership with a n  expressive 32% (against 

2 1% in Rio de Janeiro). São Paulo continues 
to surprise us  when, somewhere between 

1920 ;md 1938 the region maintains the su- 
premacy in what concerns industrial activity, 

even if the State interests never had aban- 

doned the investment in exporting products 

from the agricultural activity. 

The progress stated by this region in the 

begginiilg of the twentieth ceiitury was re- 

sponsible for an almost generalized feeling of 

proud shown by the inhabitaiits. As a conse- 

quence the following cliché still prevails: "We, 

the Brazilians have Brazil and ... São Paulo". 

3 .  Undo~ibtedly, it was the State of SSo 

Paulo, that better implemented the strategy 

of immigrailt's attraction, ilamely through 

the already rneiltioned Sociedade Promotora 

d a  i~r~igmçáo, administratecl, among others, 

by Martinho da Silva Prado Jünior. Its policy 
of attracting immigrants was not intcrrupted 

by the establishmeiit of the Republic in 1889 
and the new Constitution ensured the Brazil- 

ia11 states autonoiny in relatioii to immigra- 

tion. It is t h ~ i s  perceivable a total agreemeilt 

between cofiee producers and governmeiit 

preocc~ipations. A veiy good example to ex- 

plaiii this sit~iatioil was given by the Assenz- 

bleiu Pi-ovincial, when in 1881 preseilted the 

idea of having an available lodging-house to 
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trução da nova hospedaria, num local de união de 

linhas que ligavam São Paulo a Santos e ao Rio de 

Janeiro, recebendo os primeiros imigrantes ainda 

em 1887, apesar de apenas se dar por concluída no 

ano seguinte. Com capacidade para 4 000 pessoas, 

o prédio amplo da hospedaria dos imigrantes, que 

ocupava quase um quarteirão, tornou-se o centro 

nevrãlgico do programa paulista de imigração, ten- 

do chegado a albergar, em alguns momentos, cerca 

de 10 000 recém-chegados. 

Era aí que os imigrantes encontravam algum 

conforto, após uma penosa viagem transatlãntica 

de 3 a 5 semanas. Apartavam em Santos e aí to- 

mavam o comboio directo a hospedaria, já que esta 

possuía um desvio ferroviário com plataforma pró- 

pria. Recebiam duas refeições diárias e tratamento 

médico, sendo-lhes permitida uma estadia por 4 a 

8 dias. Era o tempo necessário para se encontra- 

rem com os cafeicultores ou seus representantes, 

num imóvel construido no próprio terreno da hos- 

pedaria, assinarem o contrato e tomarem o com- 

boio para o interior. A vigilãncia na hospedaria era 

constante, não só para evitar roubos, como para 

prevenir a aproximação de aliciadores que viam 

nos imigrantes presas incautas para os seus pla- 

nos menos honestos. 

Ao longo dos tempos, a hospedaria foi objecto 

de várias obras de beneficiação, conheceu diversas 

tutelas e em torno dela foram criados diferentes or- 

ganismos. Na década de 1960, recebia sobretudo 

host immigrants during their first days in 

Brazil. Next year, a building for this purpose 

was acq~~ired,  located in Bom Retiro iieigh- 

borhood, but, despite some modernization 

works, the space was not enough for more 

than 500 people. With quite small rooms, 

this building was distant frorn the existeilt 

railways and that is why in 1886 the con- 

structioil of a ilew Hosl2edaria took place i11 a 

different location, next to the crossroad liiik- 

ing São Paulo, Santos and Rio de Janeiro. 

This new building received the first im- 

inigrants promptly in 1887, although the 

works were only concluded next year. With 

the capacity to loclge 4.000 persons, this 

b~iildiilg occupied almost a block and turilecl 

out to be ai? important centre of Sáo Paulo's 

policy of immigratioil. 111 certain occasions it 

manages to give assistance to c. 10.000 new- 

ly arrived foreign. 

Such an investment was, at least, suf- 

ficient to provide some coinfort to the immi- 

grants, after a long and hard transatlailtic 

voyage of 3 or 5 weeks. First arriving in San- 

tos, these mal1 and women took the trai11 to 

the Hospedaria as  the building had its ow11 

train platform. There, tliey coulcl stay for 4 

to 8 days, having two ineals a day as well as  

inedical treatment. This period was, indeed, 

the necessary time to orga~lize meetings with 



trabalhadores brasileiros do Norte e Nordeste, con- 

vertendo-se, assim, n a  Hospedaria dos Migrantes. 

Posteriormente, viria a conhecer outras funções. 
O seu conjunto arquitectónico foi classificado, em 

1982, pelo Conselho de Defesa do Património His- 

tórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, pelo que o 

Centro Histórico do Imigrante (1986) e o Museu d a  

Imigração (1993) foram transformados em Memorial 

do Imigrante (1998), com os objectivos de resgatar, 

registar e preservar a memória da imigraçáo. 

4. A emigraçáo portuguesa para o Brasil, após 

a instauração do Império, cresceu paulatinamente. 

Por volta d a  década de 1860, com algumas oscila- 

çóes, iniciou-se a "emigração maciça", como alguns 

a designam, continuou em crescendo até a década 

de 1890 e, apartir de meados desta até a 1." Guerra 

Mundial, atingiu proporçóes sem precedentes, com 

especial destaque para os anos 191 1-1913. Em 

números redondos, a média anual de emigrantes 

legais que saiam para o Brasil era pouco superior a 
5 000 n a  década de 1860; quase 16 000 no decénio 

seguinte; mais de 18 000 nos anos 1880; rondou 

os 28 000 nos últimos dez anos do século; passou 

de 30 000 n a  primeira década de novecentos para 

40 000 n a  segunda. Estima-se que a grande vaga 

de 19 11-1913 tenha correspondido a saída de mais 

de 226 000 emigrantes legais. 

Náo restam dúvidas de que entre 1860-1885, 

a única grande corrente migratória para o Brasil foi 

the coffee producers or, a t  least with their 

delegates, during which the immigrants 

would sign their labor coiltracts, travelling 

aíterwards to the farms. 

Measures of surveillance were estab- 

lished i11 the Hospedaria preventing thefts 

and some undesirable persons who saw in 

those immigrants the opportunity to insti- 

gate them to get involved in various dishon- 

est plans. 

During its existence, the Hospedaria 

was object of severai inteiventions, had dif- 

ferent administrations and around it various 

ii~stitutions were born. More recently, in the 

sixties, the building was opened to Brazil- 

ia11 workers from the North and Northeast, 

transforming it into the Hospedaria dos Mi- 

gmntes. 

Latter on it had still other different func- 

tioils. The building structure ivas classified in 

1982 by the Conselho deDe,fesa do Património 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Tt~iístico, 

and the Centro Histórico do Imigrante (1986) 

and the niluseii da Iinigraccio (1993) were pre- 

served a s  the niIe~nolicrl do Imigrante (1998), 

with the aim of register rand preserve the 

memory of the immigration movement. 

4. Por'cuguese emigration to Brazil, after 

the bcginning of Imperial Age, grew step by 
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a portuguesa. O recrutamento de imigrantes por- 

tugueses (tal como sucedia com os de outras na- 

cionalidades) era objecto de uma actividade orga- 

nizada sob forma empresarial e várias companhias 

e engajadores empenhados neste negócio recebiam 

subsídios do governo brasileiro. A diversificada 

rede de engajamento e recrutamento de emigran- 

tes, apoiada numa vasta engrenagem comercial lu- 

so-brasileira, esforçava-se por contrariar a força da 

máquina jurídica e policial portuguesa - aparente- 

mente cerceadora da corrente emigratória - surgin- 

do, paralelamente ã actividade legal destas empre- 

sas, outras que desenvolviam práticas ilícitas de 

aliciamento e recrutamento, falsificação de docu- 

mentos, etc., e que não deixavam de ser comuns no 

obscuro mundo dos negócios do engajamento. 

"A cata de fortuna", em busca "da árvores das 

patacas", ou, tão-somente, para garantir a subsis- 

tência ou escapar ao serviço militar obrigatório, mi- 

lhares de portugueses redescobriram esse país, não 

obstante os numerosos casos de insucesso e até re- 

patriação. Se o discurso dos intelectuais e políticos 

denotava, genericamente, forte oposição a sangria 

migratória, as  receitas enviadas por estes emigran- 

tes contribuíam expressivamente para equilibrar o 

sempre grave défice orçamental, ao ponto de Ale- 

xandre Herculano afirmar: "A nossa melhor colónia 

e 0 Brasil, depois que deixou de ser colónia nossa". 

Predominantemente oriundos do Norte de Por- 

tugal - onde prevalecia o minifúndio - mas também 

step. Around 1860, with only few variations, 

the so called massive emigration began, per- 

maneixtly growing until 1890 and then untii 

the First World War, reaching a11 outstanding 

proportion in the years 191 1-1913. The aver- 

age of legal emigrants that left Poi-tugal to go 

to Brazil was not higher than 5 000 in 1860; 

almost 16 000 in 1870; more than 18 000 in 

1880; around 28 000 i11 1890; more than 30 

000 in the first clecade of the twentieth century 

and 40 000 in the next one. 1t is estimated that 

duiing the period between 191 1 and 1913, up 

to 220 000 legal emigrants had left to Brazil. 
There are no doubts that between 1860 

and 1885 Portuguese emigration to Brazil 

constituted the only movement with expres- 

sioi~. The recruitment of Portuguese emi- 

grailts (as well as of other nationalities) was 

tlien rsther well organized, sometimes even 

undei- the cover of companies or individual 

activities assumed by tlie eizgajadores, men 

working i11 this fielcl of activity with the SLIP- 

port of the Brazilian government. 

The need for such an activity turned 

out to be very clear as  the Portuguese law 

along with the Police interference seamecl to 

enconipass the moveinent. That is why, prac- 

tices of illegal emigration sustained by forged 

documents, began to appear and hecame, iii- 

deecl, very cominon in those days. 



das regióes insulares, os emigrantes portugueses 

chegaram aos mais variados destinos brasileiros. 

A presença de imigrantes portugueses na  re- 

gião paulista é bem anterior ao boom cafeeiro, mas, 

evidentemente, tornou-se mais expressiva depois. 

Como era comum, a escolha desse destino deveu- 

se, em grande parte, ao facto de ai já residirem pa- 

rentes ou conterrãneos de quem recebiam a carta 

de chamada. Apesar da origem rural da maioria 

dos emigrantes portugueses, é consabido que ten- 

taram evitar, no país de acolhimento, o trabalho no 

campo. Alguns permaneceram no sector agricola, 

sobretudo a emigração familiar de acordo com a 

política definida pelos cafeicultores; outros pas- 

saram temporariamente pela lavoura e migraram 

para os núcleos urbanos, principalmente para a 

capital, atraidos pelo seu avassalador florescimen- 

to, mas também para Santos cujo desenvolvimento 

provinha da intensa actividade portuária. Decidi- 

damente, estas duas urbes seduziram a maioria 

dos imigrantes lusos que chegaram aquele estado, 

em levas sucessivas, por conta própria ou subsi- 

diados, desde os alvores de Oitocentos até ao Esta- 

do Novo. Se inicialmente, a emigração portuguesa 

era maioritariamente masculina, a partir de finais 

do século XIX o contingente feminino cresceu de 

forma sensível, assim como a emigração familiar. 

Alguns bairros, em São Paulo, concentraram 

imigrantes portugueses, como Vila Maria, Fregue- 

"Looking for wealtb", searching for the 

"e1 dorado" or only to guarantee each person's 

survival or to avoid militaiy duties in Portu- 

gal, thousands of Portuguese left to another 

encounter overseas, despite a11 the unsuc- 

cessful situations that occurred, sometimes 

ending with repatriation. 

Apart from the academic interventions, 

strongly against this migratory trend, the fact 

is that Portupese einigrants in Brazil man- 

aged to send to their home land important 

revenues very welcome to balance the budget 

deficit. Perhaps this situation may explain 

Alexandre Herculano' words when he wrote: 

"Our best colony is Brazil, after it ceased to 

ùe ours". 

Portuguese emigrants, mostly sailed to 

Brazil from the North of Portugal (a regi011 

still very affected by tlhe sinal1 domiiiiuni), as  

well as  from the Islands, and arrivecl at dif- 

ferent regions of the Brazilian territory. Nev- 

ertheless, São Paulo region, even ùefore the 

great boom of coffee production, was really 

the most expressive destiny in the options 

of those Portuguese families. Some reasons 

111ay explain this choice, starting by the fact 

that some of them had family living there 

from whom they receive the cnlliiiy letter. 

Despite their major rural origin, it is well 

lcnown that Portuguese people tried to avoid 
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sia do O, Vila Guilherme, Imirim, Santana, Vila 

Madalena, Pinheiros, Sumaré. 

As actividades profissionais a que se dedica- 

ram foram variadas, avultando os serviços, a cons- 

trução civil, a indústria e o comércio. No sector dos 

serviços destacam-se os transportes viários, onde 

trabalharam como motorneiros e cobradores, mas 

também foram trabalhadores preferenciais nas 

ferrovias e estaleiros, além de vigilantes, guardas, 

colectores, varredores, bombeiros. Marcaram pre- 

sença na  construção civil, tanto em obras públicas 

como particulares, como pedreiros, pintores, car- 

pinteiros, serralheiros, marceneiros e marmoris- 

tas. As actividades fabris que contrataram maior 

número de portugueses foram os diversos ramos 

da produção téxtil, onde sobressai a mão-de-obra 

feminina (fiação, tecelagem, malhas, redes, cha- 

péus, camisas e roupas brancas) mas também na  

indústria de cigarros, fósforos, tamancos, choco- 

late, etc. Além do trabalho assalariado nos mais 

diversos sectores, foi frequente o trabalho autóno- 

mo, os negócios próprios ou em associação restrita, 

que exigiam pequenos capitais iniciais, tendo sido 

impressa a marca fundamental do trabalho luso 

no pequeno comércio retaihista e alimentar: nume- 

rosos armazéns de secos e molhados, mercearias, 

açougues, adegas e sobretudo padarias, depois 

bares e restaurantes, eram comuns nas mãos de 

portugueses, assim como pequenas unidades arte- 

sanais ou manufactureiras, de cariz familiar. A par 

this activity in the process of their new life 

in Brazil. Some of them could not achieve 

this dream, but others, after a brief period 

working the land, went to flourishing cities 

like São Paulo and Santos, the latter also ex- 

tremely developed due to the importance of 

its harbour. These two destinies seduced the 

majority of Portuguese immigrants since the 

beginning of the nineteenth century until the 

Estado Novo. 

It is true that, during the first years of 

this movement, emigration towards Brazil 

was mostly masculine, but soon women be- 

gan to participate also in expressive terins 

and the s a n e  occurred with whole fami- 

lies. Portuguese presence can be witnessed 

in different neighborhoods like Vila Maria, 

Freg~iesia do O, Vila Guilherme, Imirim, San- 

tana, Vila Madalena, Pinheiros aiid Sumaré. 

The range of activities included consti~~ction, 

industry, commerce and general services 

such as conductors and collectors, watchers, 

@ards, sweepers or fireinen, masons, car- 

penters, hlacksmiths or marble-cutters. Tex- 

tile indust~y attracted a significant nuinber 

of feminine workers, especially those who 

knew how to spin or to weave as well as  to 

manufacture fish nets, hats or shirts. 

Nso famous were the tobacco, matches 

and chocolate industnes, ~among mai~y others. 



de todas estas actividades, devem considerar-se as  

inúmeras ocupações informais, sazonais e domici- 

liárias, tendo em vista as dificuldades criadas por 

uma mão-de-obra excedentária que ultrapassava 

as  necessidades de uma cidade, ainda que em fran- 

co crescimento. Muitos terão começado a vida em 

feiras, alugando quartos em pensões, no comércio 

ambulante (hortaliças, fruta, pão, leite, carne, pei- 

xe e ovos), fazendo serviços variados como jardina- 

gem, carregamentos, etc. 

Em Santos, o contingente de imigrantes por- 

tugueses superou de longe o de qualquer outra 

nacionalidade. Foram preferidos nos contratos de 

trabalho de construção de ferrovias e ampliação 

e modernização do porto, laboraram na constm- 

ção civil, nos armazéns de café e nas docas como 

estivadores, ensacadores, carreteiros e carrocei- 

ros. Havia firmas organizadas para distribuição 

do café pela cidade, sendo esse transporte quase 

exclusivamente realizado pelos portugueses que 

eram também carroceiros e carreteiros de outros 

produtos, além de fazerem mudanças e transporta- 

rem pessoas. Aqui, os portugueses destacaram-se 

também no pequeno comércio a retalho (sobretudo 

trigo, arroz, milho aveia e alfafa para a alimenta- 

ção dos muares), e na importação e exportação de 

géneros alimentícios como o vinho, o azeite e as  

conservas. Também eram portugueses a maioria 

dos trabalhadores do comércio santista: marçanos, 

caixeiros, guarda-livros. Os imigrantes de origem 

Besides worlcing for their own employ- 

ers, there were also immigrants self em- 

ployed, with smail businesses demanding 

low initiai investments as it is linown in both 

areas of food and retail: stores, warehouses, 

groceries, cellars, butcheries, restaurants 

and above a11 balceries. 

Besides these occupations, there wei-e 

also other activities less stable but even 

though profitable to the immigrants: selling 

in different markets and fairs, renting rooms 

or selling door to door some fmit, vegetables, 

milli, bread, fisl1 or eggs. 

111 the city of Santos, the Portuguese 

group was the most expressive of ali foreign- 

ers. They vvere al~vays the first to be hired to 

work i11 the rail~vay projects as  ~veil as  in the 

renovation of the sea port, building construc- 

tion, coffee storage and in the daily routine 

of tlie port, acting as trimmers or waggoners. 

There were also some organized firins to do 

the coffee distribution rhrough the city and 

tile transport necded to do it ulas also per- 

fornied by the Portuguese. Other activities 

cai? be fo~md i11 the small commercial stores 

where i-ice, corn, wheat or oat-Aower to feed 

the animals were commercialized and at  tlie 

saiile time they iinported oil, wine and canned 

food. They could also be found related to other 

activities lilce book keepers and salesmen. 
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açoriana e madeirense viviam sobretudo no morro 

de São Bento e do Pacheco, onde as  mulheres pra- 

ticavam uma agricultura e pecuária cuja produção 

era vendida n a  cidade, sendo também actividades 

predominantemente femininas a costura de saca- 

ria para o café e a escolha de grãos de café nos 

armazéns do porto, nas companhias ferroviárias e 

nas casas comissárias, cuja remuneração consistia 

apenas n a  arrecadação de parte do café que depois 

vendiam a retalho. 

Em ambas as cidades, o trabalho das portu- 

guesas era uma constante nas fábricas, nos esta- 

belecimentos comerciais, em actividades informais 

que realizavam no domicílio onde se tornavam do- 

ceiras, bordadeiras, costureiras, tricotadeiras, la- 

vadeiras e engomadeiras. Pela boa prática destes 

trabalhos eram muito procuradas como emprega- 

das domésticas, governantas e amas. Também os 

homens podiam encontrar emprego em casas parti- 

culares, destinando-se aos serviços de jardinagem 

e horticultura, tratando dos animais, ou servindo 

como cocheiros. Por sua  vez, as  profissões liberais 

representavam uma percentagem minoritaria das 

ocupaçóes exercidas por portugueses. 

Vistos pelos brasileiros como trabalhadores 

capazes de suportar as  dificuldades mais extremas, 

os portugueses aforravam o mais que podiam no 

sonho de melhorar a sua  condição de vida, sendo a 

ascensão económico-social a meta almejada. Mas, 

por outro lado, o português também era descrito 

Portuguese from the Azores and from 

Madeira lived especially in the hills (São 

Bento or Pacheco), where women practiced 

agriculture and cattle breeding, selling the 

production in the city. Along with this they 

could also invest in sewing the coffee bags as 

well as  in the selection of coffee grains in the 

port warehouses 

In both cities Portuguese labour was very 

impressive in the factories, stores or even at 

a domestic level when women turned out to 

be sweet malcers, embroiclerers, seamstress 

or ironers, ainong others. As they knew how 

to do all this Icind of tasks they were very 

much wanted to be housekeepers or nan- 

nies. Likewise, inan could find a job in family 

residetlces practicing gardening, talcing care 

of animais or acting as  coachmen. 

Seen by Bvazilian people as  capable 

workers, even prepared to survive through 

the worst working conditions, Portuelese 

tried to work hard in ordev to attain a higher 

social level. Nevertheless, they also acted as 

cmployers not always with ali irreprehen- 

sible behaviour. That is one of lhe reasons 

that expiain Çlie bad iinage or eveii some 

aclversity that some Brazilians had regarcling 

Portuguese people, considerecl as eneinies 

and accused of claiming Brazil to be their 

nem homeland. 



como "explorador" o que implica o desempenho de 

actividades patronais. 
O movimento antilusitanista, desencadeado 

após o advento da República, particularmente for- 

te no Rio de Janeiro mas logicamente visível em 

todo o pais, revelava visóes dos portugueses que 

passavam por questões de classe, sendo acusados 

de inimigos do novo regime e, posteriormente, de 

pretenderem apoderar-se da  sua  segunda pátria, 

o Brasil. 
Com efeito, não era apenas nas profissões mais 

humildes e mais mal remuneradas que a presença 

lusa se manifestava no Brasil e, particularmente, 

em São Paulo. Havia também o português empre- 

sário, director de fabrica, proprietário de imóveis 

de aluguer de renda baixa, de armazéns, de esta- 

belecimentos comerciais e também prestamista. 

Por exemplo, em 1905, os portugueses detinham 

uma posição dominante n a  indústria de tecidos e 

no comércio externo, destacando-se as  suas em- 

presas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Ge- 

rais. A partir da  década de 1890 o comissário de 

café era, geralmente, português. O comércio nas 

mãos de portugueses compreendia estabelecimen- 

tos muito variados nos produtos e dimensão do ne- 
gócio, destacando-se a s  ligadas ao ramo alimentar 

(restaurantes, mercearias, confeitarias, padarias), 

alfaiatarias, lojas de roupa, ferro, vidros e louças, 

hotéis, pensões, farmácias, drogarias e joalharias. 

Numerosas empresas portuguesas eram grandes 

111 fact, frequently, Portuguese held com- 

fortable positions as  entrepreneur, factory di- 

rector, owner in different kinds of business, 

money-lender, and so 011. 

For instance, in 1905, some Portuguese 

occupied positions in the textile industry 

and in the exportation of commerce with rel- 

evance to their enterprises in Rio de Janeiro, 

São Paulo and Minas Gerais. From 1890 on- 

wards the coffee commissioner was, mostly, 

a Portuguese. 

Commerce in Portuguese hands was dis- 

tributed by severa1 establishments of differ- 

ent kinds and diinension. Many Portuguese 

enterprises were the big references of expor- 

tation in the field of food [codfish, oil, veg- 

etable:, corn and especially wine) as  well as  

cloth and textiles ainong other manufactures 

as  concrete and resins. 

Tkey represented a considerable market 

of Portuguese productions to export and they 

were seen as  an importaiit part of rural and 

uvban labour force along with the fact that 

they were also owners of buildiilgs mainly i11 
the city areas. 

Betvvcen the forejgn presence in Brazil, 

Portuguese people were the ones who owned 

the highest number of land, followed by Ital- 

ians, though the situation observed in São 

Paulo was the inverse one. 111 the year 1914, 
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exportadoras para o Brasil de géneros alimentícios 

(bacalhau, azeite, vegetais, trigo e, sobretudo, vi- 

nho) assim como de fios e tecidos, e outras ma- 

nufacturas como cimento e resinas, afirmando-se 

no sector da  importação-exportação. Assim, a sua  

posição era destacada na indústria, no comércio de 

pequeno e grande porte, mas também nos bancos. 

Representavam um mercado considerável para os 

artigos lusos de exportação, constituiam parte im- 

portante da  mão-de-obra rural e urbana de algu- 

mas regiões brasileiras, e eram grandes proprietá- 

rios de imóveis, principalmente urbanos. 

Entre os estrangeiros, os portugueses eram os 

que possuíam maior número de propriedades, se- 

guidos dos italianos, se bem que essa ordem fosse 

inversa no Estado de São Paulo. No ano de 1914, 

naquele estado, os italianos detinham propriedades 

no valor de 106 000 000$000 e os portugueses de 

92 000 000$000, num total de 264 000 000$000 

de propriedades nas mãos de imigrantes. Em 1920, 

3 875 portugueses possuíam em São Paulo uma 

superficie de 437 308 hectares, subindo esses va- 

lores, em 1932, para 11 228 indivíduos e 664 830 

hectares. Os portugueses eram proprietários de 6% 

das unidades agrícolas, de 4,3% da superfície total 

e de 5,4% do valor produtivo expresso em milha- 

res de réis. A Secretaria de Agricultura Indústria e 

Comércio de São Paulo publicou em 1936, que das 

8 627 fábricas existentes no Estado, o valor de 70 

in Sáo Paulo, the Italians owned properties 

estimated in 106 000 000$000 and Portu- 

guese reached the 92 000 000$000, con- 

sidering a total of 264 000 000$000 in im- 

migrants hands. In 1920, 3 875 Portuguese 

had 437 308 acres in São Paulo, but these 

figures will go up in 1932, to the 664 830 

acres. The Portuguese were owners of 6% of 

agrarian industries, of 4.3"/0 of the total area 

and of 5.4% of the productive value expressed 

in thousands of réis. Tlie Secretalia de Agii- 

culturu, Indústl-ia e Comércio of São Paulo, in 

1936, informed that from the 8 627 factories 

within the region, 70 197 thousands reis of 

the annual production belonged to the Por- 

tuguese. 

Regardless of the importance of num- 

bers and statistics, we cannot forget a main 

characteristic of Portuguese iinmigration i11 

Brazil: its yuick integration in a country with 

which both language and history were shared 

apart from other cultural values as, for ex- 

amplc, religion. This is why this integratioi? 

also meant interaction, the Portuguese tradi- 

tion beiiig well noticeable i11 the most variecl 

aspects of Brazilian day life - from cooking 

to arts and crafts, from leisure to religion. 

To complcment this reality the cultural i r -  

heritance - particularly cherished in circum- 

stances that threatened its prevention - iead 



497 milhares de réis de produção anual pertencia 

a portugueses. 

Não obstante a importância dos números e es- 

tatisticas, há que ter em conta uma característica 

relevante da  imigração portuguesa no Brasil: a sua  

rápida integração num pais com quem partilha- 

vam a lingua e a história, e outros valores culturais 

como a religião. Por isso, esta integração significou 

também interacção, sendo visíveis as  marcas da  

tradição lusa nos mais diversos aspectos do quo- 

tidiano brasileiro, da  culinária ao artesanato, da  

recreação a religiosidade. Complementarmente, a 

herança cultural - particularmente acarinhada em 

circunstâncias que ameaçam a sua  preservação - 

levaram as  comunidades portuguesas a desenvol- 

ver as  suas associações como espaço e tempo de 

reconhecimento identitário, de transmissão inter- 

geracional de valores e tradições. 

O associativismo luso esteve presente na região 

paulista desde as  origens da comunidade, conhe- 

cendo renovações cíclicas em épocas diversas com 

fiilalidades distintas: filantrópicas, médico-hospita- 

lares, económicas, desportivas, culturais. Avulta a 

Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Benefi- 

céncia de São Paulo, hoje um dos maiores hospitais 

do Brasil, que foi fundada em 1859. Até ã década de 

1920 foram criadas várias associações de socorros 

mütuos particularmente destinadas a auxiliar os 

imigrantes seus conterr6neos. Em 1912 foi funda- 

the Portuguese communities to develop their 

associatioils as  a space and time of identity 

recognition, of integration and transmission 

of values and traditions. 

The Portuguese spirit of association had 

always been present in São Pa~ilo region since 

the origins of the community, having gone 

through cyclical renexvals in diverse periods 

with different purposes: philanthropic, social 

~velfare, economical, sportive aild cultural. Tiie 

Real alid Beiiemérita Sociedade Poltuguesa de 

Beneficéizcia of São Pa~ilo stands out, and to- 

day it is one of the biggest hospitais in BI-mil 

founded i11 1859. Uiltil 1920, severa1 asso- 

ciations of mutual benefits aiming at  helping 

thcir fellow immigrailts were established. 

In 19 12; tlie Cãn?.ui-a Polt~iguesu cle 

Comércio rvas founded and i11 1920 the Clube 

Poitugnês and the ilssociuçào Po~t~iguesa 

of Despol-tos also appeared. In the following 

clecacle, were created the Casa Tinsmonlanu 

(1032), the Casa d o  Minha and the Cenlro 

Beirão (1933). The Cosa cle Po~tugal was in- 

a~igurated in 1935 to incorporate thc various 

associatioils and provicle assistailce to the 

Portiigiiesc iminigraiits and to promote the 

defeiice of cullure aiid Portuguese language. 

Later on, these associations were mostly 

turnecl to sports aiid they wcnt on growing 

eveil i11 the 60's, time xvhen the migratory 
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da a Cãmara Portuguesa do Comércio e, em 1920, 

o Clube Português e a Associação Portuguesa dos 

Desportos. Na década seguinte surgiram o Centro 

Trasmontano (1932), a Casa do Minho e o Centro 

Beirão (1933). A Casa de Portugal foi inaugurada em 

1935 com a finalidade de incorporar as associações, 

prestar assistência aos imigrantes portugueses e 

promover a da defesa da cultura e do idioma por- 

tugueses. Posteriormente, as  associações criadas 

tiveram um carácter maioritariamente desportivo, e 

continuaram a surgir mesmo n a  década de 1960, 

quando o fluxo migratório decaiu drasticamente, o 

que denota o dinamismo da comunidade. A sociahi- 

lidade associativa - que inicialmente não integrava 

os recém-chegados - praticava-se em torno da gas- 

tronomia, das músicas e cantares com a criação de 

ranchos folclóricos, e muitas vezes fora das asso- 

ciações, o convívio lúdico não dispensava os jogos e 

os bailes. O legado cultural foi também transmitido 

pela rádio - ainda hoje h á  numerosos programas ra- 

diofónicos especialmente voltados para a comunida- 

de portuguesa - e, posteriormente, pela televisão. 

Num processo multifacetado de integraçáo/di- 

ferenciação, solidariedade/conflito, participação/ 

exclusão, a construção da identidade portuguesa 

encontrou os seus caminhos no Brasil, de onde 

tantos não retornaram, e onde tantos encontraram 

o pão, o ouro e a pátria. 

Eles foram Os Nouos Descobridores. 

flow decreased enormously. This fact stress- 

es the dynamic influence of the coinmunity. 

The associative movement - wllich at  the be- 

ginning did iiot care ahout the integration of 

the new comers - started to develop around 

cultural issues such as  gastronomy, inusic, 

songs, with the creation of folk groups and 

very often outside the association's leisure 

activities iricluded games and dances. 'The 

cultural legacy was also transmitted hy the 

radio - even today there are numerous ra- 

dio programs especially devoted to the Por- 

tuguese coininunity - ancl late? o11 this also 

applied to TV programs. 

111 a multifaceted process of integration/ 

differentiation, soliclarity/coi~flict, participa- 

tioii/exclusioii, tlle building of Portuguese 

icleniity round its xvays in Brazil, a place 

frori-i \vhere many neve!- rcrurned aiid wiiere 

so i i i a ~ i ~ ~  otiiers found thei!- daiiy bread, gold 

aiicl a ne\v homelancl. 

Tkicy were The Neto Pnthjiiídei-S. 

5. Tlie autiiors clicl iioi waiii to fiiiish 

rhis presenlsitioii ~vi ihoui  tliaiiI<ing a11 who 

iiiadc this exhibit possi'ole. 

To thc !14ernoi?nl do Iníigiante and to its 

Executive President, Ana Ivlaria Leitiio Vieira: 

'To orir fello~v colieagues Maria lzilcla Ma- 

tos and Alexandre Hecker: 



5. Resta-nos agradecer a todos quantos torna- 

ram possível esta exposição. 

Ao Memorial do Imigrante e sua  directora exe- 
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A exposição 'Os Novos Descobridores' propóe uma reflexão sobre a contribuiçáo dos imigrantes portugueses 
e sua história no Estado de São Paulo. Dividida em aspectos diversos, sugere um percurso Único, demarcado 
pelos seguintes temas: embarque, viagem, desembaique, campo, cidade, trabalho, vida associativa, religiosa, 
familiar e cultural. 

Esta exposição foi apresentada inicialmente na Hospedaria de  Imigrantes em São Paulo (2006) e também na 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo (2007). 

Convida-se aqui o espectador a refletir sobre o importante papel exercido pelo imigrante português no Estado 
de São Paulo e por extensão no Brasil. Este povo ibhrico está índissoluvelmente ligado à formação da naciona- 
lidade brasiieira. 
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ir de 1870, inicia-se a constru@o dos navios em aço, substituindo os de cascos em ferro. 
Abandona-se a vela e os navios utilizam cada vez mais a hélice e, como combustível, o carvão A""' para alimentar as máquinas. Naquele período tiveram início os grandes movimentos imigratórios 

da Europa e do Oriente Médio para as Américas do Norte e do Sul. Era preciso construir navios para 
atender a esses fluxos. Muitos cargueiros foram improvisados e os imigrantes eram alojados nos poróes 
em péssimas condições, sem alimentaçao fresca, ventilação ou assistência médica. SD no final do sécu- 
lo XIX, os imigrantes passaram a contar com algumas melhorias na terceira classe, numa viagem que 
durava cerca de 15 dias. 

Os emigrantes portugueses embarcavam nos portos de Lisboa, Porto ou Leix6es, em navios predomi- 
nantemente de bandeiras alemã e italiana, secundados pelos de bandeiras espanhola e portuguesa. 0s 
portugueses que náo queriam fazer o serviço míiitar (prestado na África) embarcavam clandestinamente 
em Vigo na Espanha. 



E7t1p0 de imigrantes aguadatido a tnstante da pattih. 1913. 
Bcwvo: Centr~ Pmwg%es dt F&g&ía - CPF 
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Gmpo de imigrantes aguardando o momento da partida para o BrasiL 1913. 
A m o :  Cwtm Pomyli€s de Fotografia - CPF. 



Embarque de imigrantes. 27 Out. de 1927 
Acervo Centro RohgnEa deFotografia - CPF. 
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Embarque de imigrantes. 2 Nov. de 1926. 
b a :  Cenh.0 Partugutsde nbtograha- @R. 



Gmbarque de imigantes portugueses para D Estado de São Paule. 9 Fw. de 1938. 
h o :  G ~ + M  Portugues de FotograGa - CP8 
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Embarque de imigrantes Portugueses para o Estado de São Paulo. 9 Fev. de 1938. 
Acervo. CenUo Portuguès de Fotografia - CPF 
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ntes de apartarem em Santos, um funcionário da Inspetoria da Imigração visitava os vapores e 
verificava a ocorrência de doenças ou epidemias a bordo, que, se fossem confirmadas, levavam A os passageiros e tripulantes a cumprir quarentena no navio. Caso contrário, os imigrantes de- 

sembarcavam, e os que não ficavam na própria cidade de Santos eram conduzidos a estrada de ferro, 
para serem transportados a Capital. Dali seguiam para outros locais. Aqueles alojados na Hospedaria 
de Imigrantes eram vacinados e identificados de acordo com os documentos apresentados, em seguida 
registrados e cada família ou individuo recebia o cartão de permanência. 

A Hospedaria de Imigrantes, no bairro do Brás, foi inaugurada parcialmente em 1887, para substituir a 
do Bom Retiro. Contava com: serviços de manutenção (lavanderia, cozinha, pavilhão de desinfecção de 
roupas), assistência medica e odontológica, farmácia, laboratório, enfermaria, hospital, capela, correios, 
uma parada de trem, pela qual os imigrantes eram desembarcados e/ou embarcados. Ali recebiam duas 
refeiçóes principais, as 11 horas e as 16 horas além do café com pão de manhã e a noite. 

A Agência Oficial de Colocação (espécie de agência de emprego para imigrantes) ficava anexa a Hospe- 
daria. Os fazendeiros eram os que mais freqiientavam o local, a frin de contratar mão-de-obra para o 
café. Após firmarem o contrato, os imigrantes recebiam uma caderneta rubricada, destinada ao registro 
de salário e despesa. Depois de contratados, partiam de trem m o  as fazendas de café no interior do 
Estado. 



Rrhipeses ror&n&q&os $ Hospedatiade h i p a t c 1 s .  Sâc Paulo (SP]. 1938. 
h 0 :  M m d  do I*%. 
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o movimento imigratório de portugueses para o Estado de São Paulo como mão-de-obra para a pro- 
dução de açúcar e café iniciou-se na segunda metade do século XIX. 

Vale destacar a Colônia Nova Louzã, fundada por João Elisário de Carvalho Monte-Negro em 1867, com 
patrícios da região da Lousã, em Portugal. Este português foi considerado o pioneiro na introdução da 
mão-de-obra totalmente livre e assalariada na Província de São Paulo. 

No período da grande imigração, ocorrido a partir do final do século XIX, milhares de porhgueses esti- 
veram ao lado de outros povos trabalhando nas fazendas de café. Aqueles que tiveram este destino rece- 
beram ajuda do governo brasileiro, outros vieram por conta própria, ou com a ajuda de algum parente 
ou patrício. Alguns tornaram-se grandes proprietários de terra cultivando café, açúcar, algodão, laranja 
e banana, ou dedicaram-se a pecuária. 



-. 

Casa de colonos na fazenda de café. 
Fonte: &bum da Cob& Pwhyrrsa no hsù. 1929. 
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Colheita de caf6. 
Fonte Álbum da Colõnia Portuguesa no Brasd. 1929 
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Recolhimento de café. 
Emte. hbum da Colbtlia Portugw3a nu Brasd 1929. 
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Café na carroça para transporte. ' 

Fonrc: &um da Colõnia Pom~ueyi no Brasil 1929. 



8eagem &e café ne tgntito. 
xonte: Albultl a a c a f a ~ e ~ a  n~BraPat lQr29 
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Chegade do oa5e pai9 embarque. 
FQnw &.w aa.Co]w Fww&waW r%& 1929. 



Emhrqae de &e no namo. 
Fonte: &Urn daCoMnia Pottu@msa na B r d .  19%. 
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L., 
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&c&Mmb e embarque de laraaja-lima 
Fmse. ALbm da GolPfua P O ~ R U  BwU. 1W. 



Sede da Fazenda Nova buzit, de propriedade do Comendador João Elis%o de Carvalho Monte-Negro, em Esp?uta Santa do 
Puihd (SP). Decada de 1880. 
Acervo: Jornal Tmún. 
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Armazém de Secos e Molhados de Manoel Jorge Monteiro, localizado entre as ruas João Theodoro e Cantareirrt, Luz. São 
Paulo (SP). Década de 1920. 
Caleçáo Alfredo Moreno Lntáo 



KntregBdofes de pães portugueses na&* Marquès de Valença, Mooca. Sáo Paulo (SP). 1941. 
k r w  Disisão dc Iconagrn6ae Museus. DPH PWP. 
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uitos portugueses tornaram-se operários e participaram ativamente nos movimentos 
sociais e políticos no Brasil. Tidos como pouco participativos, na verdade ocuparam 
um lugar de destaque no movimento operário na capital paulista e em Santos, 

superados apenas pelos italianos. 

No acervo do Departamento Estadual de Ordem Política e Social - DEOPS/SP - órgáo criado 
em 1923 e extinto em 1983 -, foram identificados 5.162 prontuários que pertenciam a 
portugueses, que militavam em mais de 32 sindicatos. 

Predominavam em setores como o de transporte público urbano, ferroviário, docas, indústria 
têxtil e comércio. Muitos portugueses foram deportados do Brasil a partir dos anos 1930, por 
destacarem-se na luta pela democracia. 



Acemo: Imigrantes poriugueses fichados pelo Departamento Estadual de Ordem Poiítica e Social (DEOPS/SP). 
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epois da  capital paulista, foi Santos que recebeu o maior número de portugueses, 
constituindo mais de 50% dos estrangeiros daquela cidade, considerada a mais por- 
tuguesa do Estado. Ali tiveram papel decisivo no desenvolvimento e na sua configu- 

ração urbana. 

Muitos desses portugueses estavam habituados a residir em morros, pois provinham da 
Ilha da Madeira. Concentraram-se nos morros de São Bento e do Pacheco, onde construíram 
escadarias de pedra e muros de arrimo e casas no estilo de chalés sobre uma base de pe- 
dra. Predominaram no local até a década de 1930, onde desenvolveram uma agricultura de 
subsistência, cultivaram banana e cana-de-açúcar destinada a produção de aguardente. Os 
portugueses dos morros, sobretudo os do São Bento, trabalhavam como estivadores, ensa- 
cadores, carroceiros, pedreiros, ou tinham pequenos negócios ali mesmo, como quitandas, 
bazares, açougues etc. Mas também tiveram presença relevante na prestação de serviços, 
no comércio de importaçáo e exportação e, principalmente, como pequenos proprietários 
de confeitarias, cafés, padarias, armazéns, lojas de roupas, bares, restaurantes, hotéis. 
Alguns se destacaram como profissionais liberais, médicos, dentistas, jornalistas. As mu- 
lheres portuguesas foram catadoras de café que caiam das sacas nos armazéns do porto e 
também se dedicaram a costura de sacaria utilizada para embalar o café. Os tradicionais 
bordados e crochês das mulheres madeirenses representavam mais uma fonte de renda. 

Nessa cidade, os portugueses criaram importantes entidades assistenciais, beneficentes e 
associações culturais. Entre elas, destacam-se a Sociedade Portuguesa de Beneficência, o 
Real Centro Português, o Centro Beneficente Madeirense, a Casa da Madeira de Santos, a 
Associação Atlética, o Clube de Regatas Vasco da Gama. 



saia de produçàa de padaria. Santos [SP). 
dibm & CofGea Porbxgesano Brad. 1929 
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Sociedade P+miguesa Bendicaite. Santos (SF). Década de 1920. 
ÁTbum da ~ ~ a ~ s a n b  Bma. 1829. 
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Souedgde Uni& Fürtuguesa Musical. ~ântos (SP). -da de 1920. 
Álbum da t?d&m P&quiesa no EmiJ 1922. - 
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Regatas Vasco da Gama. Santos (SP). Década de 1920. 
Album da Colama Portuguesa na Brasil 1929 
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Real Centro Português. Santos (SP]. Década de 1920. 
fibum da Coiünra Portuguesq no Brasil 1929 



Monumento comemorativo da 
funda~h  da vila e capitania 
de Sào Vicente. Locd onde 
desembarcou Ma&m Afonso, 
seu primeiro donatario. 
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o Estado de São Paulo havia vários municípios com grande concentração de imi- 
grantes portugueses. Entretanto, o maior fluxo se dirigiu para a cidade de Santos 
e, principalmente, para a Capital. Nesse Estado, os portugueses trabalhavam como 

estivadores e carregadores de bagagem no porto; barqueiros, pescadores, carroceiros, ta- 
berneiros, jornaleiros, vendedores ambulantes, sapateiros, padeiros e confeiteiros, moto- 
ristas, carvoeiros, leiteiros, carpinteiros, pedreiros, vendedores em armazéns e lojas de 
comerciantes portugueses, como caixeiros e caixeiros-viajantes, motorneiros e condutores 
de bonde, ferroviários nos serviços de infra-estrutura e na  manutenção e funcionamento 
das ferrovias e, também, operários. 

Além de exercerem atividades artesanais e manufatureiras, os portugueses tornaram-se 
proprietários de fábricas de fiação e tecelagem, fábricas de bebidas e de móveis, de empó- 
rios comerciais, de armazéns cerealistas, lojas de ferragens e tintas, padaria e confeitaria, 
armarinhos. Em alguns desses setores chegaram a dominar, e ainda dominam, como o do 
transporte público. As mulheres predominaram na  indústria da fiação e tecelagem, cigarros 
e fósforos, nos ofícios femininos, como costureiras, bordadeiras, na confecção de roupas 
e chapéus, lavadeiras e doceiras, no comércio de flores, verduras, ovos, batatas e cebolas 
produzidas em suas próprias chácaras. 

A partir dos anos 1950, os portugueses destacaram-se nos ramos da construção civil, ho- 
telaria, restaurantes, mercearias, quitandas e açougues, e alguns deles tornaram-se os 
grandes icones da comunidade. Com a transformação dos pequenos mercados em super- 
mercados e hipermercados, constituíram os grupos econômicos comerciais varejistas mais 
importantes do país. 
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Processmento de fumo na Companhia Grande Manufacture de Fumos e Cigarros Castelões. Sáo Paulo. 1929. 
b m  da Colônia Portuguesa no Brasil. 1929. 
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Inauguraqão da Padda Charlu. São Paulo [SP). Cerca de 1933. 
Acervo1 sindipan/Aipan. 



Fachada da SA Comercial Araújo Pinto, na rua da Cantareira, 523, esquina com a rua Paula Souza. São Paulo (SP). 1943 
Coleçãw Augusto Araujo b t o  m o .  
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Joao ae uuveua e seus funcionâfios no dia aa compra do ônibus da Mercedes Benz do Brasil (P da esq. para a dir.). 
Tomou-se uma das figuras mais populares e queridas da comunidade portuguesa. São Paulo [SP). 
Cnieção: Mana JoSe Pereira de Oliveira 



João de Oliveira com Adhernar de Barros, na inauguraçao da linha de inibus Canindé, em São Paulo (SP). 
Nascido em Tragos, Viseu, Pomyal. Chegou ao Brasil em 27 Abr. de 1928. 
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Baaar de móveis Ao Vúlte e Nove na rua Barão de Paranapiacaba. SBo Paulo [SP). h de 1912. 
maao: O W a  Rodngues Nucci. 



Cano de trms~ortar r n ~ o ~ ,  de Antomo Joaquim Esteves. São Pauto (BP)). 
ColeFão: José Antonio Esteves. i* 
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José AnEanio de Moraes, nascido em Vila Real em 1893, e sua miiquim fobg~Mm 
Trabalhos em Santos, S ~ Q  Paulo, Campinas, Aparecida do Rarte e Cimeira. 
Cole@ JmepEdna A m ~ M u i i e r  Moraes. 



Opdrios em fmie tias Indú&rk% Mh %e Caetano. %& Paulo (SP). 
Aiauindn Coiònia P e ~ s o ~ s u .  1929. 
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Salào de Produção da Padaria Estrela. São Paulo (SP). Década de 1930. 
Acervo- Sin&pau/Aipan 



J a em meados do século XIX, os portugueses de São Paulo haviam criado suas entidades 
associativas. Inicialmente, tinham o caráter beneficente ou de socorro mútuo, a fim de 
dar assistência aos conterrãneos necessitados. 

No século XX, surgiram associações para as questões políticas, artísticas, culturais, sociais 
e de lazer. 

Existem hoje no Brasil mais de 200 entidades/associações e em São Paulo são cerca de 60. 
Entre elas: Beneficéncia Portuguesa de São Paulo, Centro Trasmontano, Casa de Portugal, 
Arouca São Paulo Clube, Clube Portugués, Associação Portuguesa de Desportos, Casa Ilha da 
Madeira, Casa dos Açores, Clube de Portugal do Grande ABC, Elos Clube, Lar da Provedoria, 
Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil. 



Câmara Portuguesa de 
Comércio, Indústria e Me. São 
Paulo (SP). 
Album da Colbm Poriuguesa M 

üraerl. 1929. 



Clube Português de 
Campmas. 
Acervo Clube Pomiguês. 
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Fmed~rfa da C~rnwkiade FWuguem de Sáo MO. 
Qm; Odete as%IMmdah. 



Recepção ao Cardeal Cere~eira, com a presença do Cardeal Mota. São Paulo (SP). 
Cole* Augusto Araújo Pinto Filho. 

86 
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Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficéncia. São Paulo (SP]. 
Aceivo Beneficiènna Portuguesa de São Pauio 
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Beneficência Portuguesa de São Paulo. São Paulo (SP). 
Acervo: Beneficiencia Pomiguesa. 



Grupo de Pessoas no Gentru Trasmisntmo. Sãc Paulo (SP). 20 Jul. de 1939. 
L &cem, Centro Tt&mnakw 



Editicio do Banco Nacional 
Ultramarino. São Paulo (SP). 
iilbum da Colbm Portuguesa no ~ras i l .  1929 



Fachada do Cíube Pomiputls. São Pauio (SP). 
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Primeiro chá da Pmvedona na Casa de Portugal, na Avenida Liberdade. São Paulo (SP). 
ColeçHo Odete Gonçaives da Crua 



Reunigo de uni grupo de portugueses. 
Coleção. Augasto Arafijo Puito Fdho. 
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Antônio Gonçalves da C m  recebendo a comenda outorgada pelo Presidente da República Portuguesa e pelo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, com a presença do Cônsul Geral de Portugal em Sáo Paulo, Dr. Francisco G. do Vaile, do Vice Cônsul, 
Dr. Augusto Ruas Pinto Guedes, e do Cônsul Adjunto, Dr. Albano Gonçalves Pereira. 
Cole@o Odete Gonçalves da C m  



Inaugwação da serle da Cha da Ilha h Ma- com apresmpa do %&da$: do k e m  Regiosd da IlkPB i& M&ir% 
Dr. Pllbt.rto Jbáo .i&, e do %@dente h Cesia, H ~ E - ~ S C Q  EV&O T&&a. % alado 1E-P). 26 &t. de 1W. 
~ r e r ~ o :  C* da 11ha da hkaeira 4.3 
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u m dos traços mais marcantes da cultura brasileira é a herança cultural lusitana. Dos 
portugueses herdamos a língua que falamos, além de inúmeros costumes e tradições. Muito do 
que consideramos brasileiro tem, com certeza, origem portuguesa: doces e compotas, colchas 

de retalho, além do artesanato, culinária, música, religiosidade. Também herdamos o catolicismo, a 
religiáo mais praticada no Brasil, com suas festas e comemorações. 

A partir dos anos 1930, os intelectuais portugueses deram grande contribuição à vida acadêmica, 
artística e cultural de São Paulo e do Pais. Boa parte desse grupo atuou no ensino universitário, 
sobretudo na área de Letras, História, Filosofia e Matemática e, também, no Jornalismo e nas Artes 
Plristicas. 



l i ,  

Ruth Escollar e todo o elenco cia wa Tme de Bbel, de Pmwdo ARabal. $ 5 ~  P d o  [SPJ. 3 Maio 1977. 

I Aceno: Agêma Estado. 



Os Novos Descobridores 

O guitarrista Manuel Marques e alunos, em frente ao Museu Paulista São Paulo (SP). 1968. 
Colqào: ManoelMarques 



I 

i 
As imás Nelly ~iartins Ferreira [esq.] e D i  M d s  FeiTeira fantasia& de 
minhotas. %o Paulo (SP). 1932. 
CakçFéa N d y  &&tas FMwa. 
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Primeiro aniversêno do pmgrama de teleyi&o Pomigd no Mundo, no Teatro Muaidpal de Sm Paulo. Sãc Pada (SP). 
C0leiap ws Mendes. 



Os jogadores Eusébio e Coluna [agachados) do Bertfica, durante os cumprimentos do Governador Abreu Bodré, por oca& 
da inawguraç&o do estádio do Monimbi. São Paulo [SP). 
Coleç": AQgusto RuaPllito eiutdes t 102 
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Chegada daimagem de NossaSenhosa de F RUIU* ao e s t ~ w  uu L ~ U L U C  pu.ia ~t31~uraçaO daniissa em homenagem 
ao 83' ano de apdção da Santana cidade de Fatima. São Paulo (SP). 13 Maio 2000. 
A w o :  Agk& Estado 



Inauguração da estátua 
de Pedro Álvares Cabral 
no Parque do Ibirapuera 
sàa Pauio (SP]. 10 Jun. 
1988. 
Aceivo. A g W  Estado. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
BRASIL. 

José Serra Governador do Estado 

Joáo Sayad Secretário de Estado d a  Cultura 

Ronaldo Bianchi Secretário-Adjunto 

Arnaido Gobetti Júnior Chefe de Gabinete, 

Clandinéli Moreira Ramos Cwrdenadora da Unidade de 
Preservaçáo da PaCrtm6nio 
Museologico. 

Ana Maria da Costa Leitáo Visira Diretora Executiva do Memoíial 
do Imigrante de Sao Paulo 

EXPOSIÇÃO NOVOS DESCOBRIDORES 
DO BRASIL 

Maria Izilda Mptos 
e Aleirandre Hecker Organiaaçào, textos [parte) e 

revlsão geral 

Maria da Concei$áo M. Pereira Organização em Portugal 

Conexio Nacional Diagramaçào e produção. Brasil 

sooia Maris de Freitas Pesquisa, textos [parte) e seleqão 
de imagens 

Claudia Calachi Projeto gráfico 





Sócios Fundadores, Sócios Colectivos e Patronos de Honra do CEPESE 

Doufl&yUL 
Fundação Eng. António %?--?i% Douro Azul 

de Almeida 
Escola Superior de 
Educação da Guarda 

Reitoria da Universidade 
do Porto 

ISLA - Instituto Su- 

Agência Abreu penor de Línguas e 
Administração 

Câmara Municipal de 
Gaia 

PORTO 
<.,,~,.,,,,>.,,,,,,,,,>.,, 

Câmara Municipal do 
m Porto 

Carnady 

... '..W . . . a Cordeiros Galeria 

Universidade Lusíada 
do Porto 
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