


Os Bra~ileiros de Toma-Viagem 
no Noroeste de Portugal 



Os Brasileiros Notáveis e ... 

os Outros 

Como todas r histórias de emigração esta tambkm se lez de risos e de lágrimas, de situações 

felizes e de casos dramáticos. A par de alguns percursos jubilatórios muitos foram os sonhos 

que não se cumpriram, desfeitos entre o trabalho opressor e a vida miserável de emigrado - 

pejorativamente apodado de .galego, -, destituído até da possibilidade de morrer na terra 

natal, rever, pela última vez, os entes queridos. Sem dúvida, a meta almejada era o retorno 

rico ou, pelo menos, remediado, mas os relatórios dos consulados portugueses no Brasil arro- 

lavam periodicamente as longas listas dos compatriotas aí falecidos, tantas vezes surpre- 

endidos a meio do sonho ou do pesadelo americano. 

Na folha de rosto de Os Emigrantes (1928) que Ferreira de Castro imortalizou, um aviso 

soava, ameaçador: «Há que descontar por cada um que regressa rico, maares de desgraçados 

que perderam a vida ou que esmolam o repatriamentoa. 

Dos vitoriosos consta a História e recontam-se as histórias dos protagonistas que emergem dis- 

tintamente sobre um fundo esbatido, repleto de figurantes. De enae aqueles, dos brasileims 

notáveis quer pelos seus actos quer pela memória que de si construíram - e por isso recorrentes 

nesta evocação - seleccionam-se algumas biografias, necessa5amente abreviadas. 

Joaquim Ferreira dos Santos (Conde de Ferreira,1782-1866) - Nascido numa família de 

lavradores do couto de Campanhã (Porto), abandonou o seminário para exercer a profissão 

de caixeiro no Porto, decidindo-se a emigrar para o Brasil, com carta de recomendação, por 

volta de 1800. Aí estabeleceu uma casa comercial - auxiliado pelas consignações enviadas 

pelo parente Carneiro Geraldes - e o seu negócio foi ganhando relevo na vasta rede comercial 

de predominância alimentar que unia Portugal ao Brasil. Com clientes espalhados por todo 

o território brasileiro, mas com particular incidência no Rio de Janeiro e arredores, Ferreira 

dos Santos fazia ainda transacções com a praça de Buenoj Aires e, inserido na economia de 

plantações, participou no tráfego negreiro - para o que abriu diversos enaepostos em África 

- fornecendo escravos aos senhores de engenho e recebendo deles as suas produções de açúcar. 

Devido a situações de insolvência de alguns destes senhores tornou-se também proprietário 
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fundiário, investindo paralelamente os seus capitais em acções de várias compariliias de 

seguros e no sector iinobiliáiio com o fim de arrendamento na cidade do Rio de Janeiro. Bem 

relacionado na Corte e apoiante iinanceiro de D. Pedi-o, que o fez comendador da ordem de 

Cristo, regessoii a Portugal, em 1832, na sequência de probleinas siurgidos após a proibição 

do tráfico escravo. 

No Porto prosseguiu a sua actividade comercial e bancária, mas foi a ligação à política e a 

nobilitação que o guindaram ao estatuto de homem ~úblico. Adepto fervoroso de Costa 

Cabral, foi iun dos meinbros da Associação Comercial do Porto que dinamizoii o movimento 

de Janeiro de 1842 encabeçado por aquele estadista com o popósito de restaurar a Carta 

Constitucional, e disponibilizou avultadas somas para apoiar a causa de D. Maria 11 e os 

empréstimos contraídos diirante a guerra civil. Assim, recebeu o iítiilo de Barão de Ferreira 

em 1842, ano em que tainbém ascendeu ao pariato, o de Visconde ein 1843. e o de Conde 

em 1850, abandonando a vida política despois da Regeiieração. Foi também fidalgo-cava- 

leiro da Casa Real e do Conselho de Siia Magestade, grã-cruz da Ordem de Isabel, a Católica 

(Espanha), e comendador da de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. 

Na década de 40 os seus capitais estiveram presentes em várias empresas como a Companhia 

Confiança Nacional; contrato do Tabaco, Sabão e Pólvora; Companhia dos Canais de Azam- 

buja; Companhia do Gás Lisbonense. 

Este capitalista sem descendentes directos, que em vida havia já beneficiado vários estabe- 

lecimentos pios do Porto, após a sua morte e divulgação do respectivo testamento tornou- 

-se, a nível nacional, a mais emblemática figura de brasileiro benemérito. Com efeito, além 

de generosas doações a pessoas pariiculares e institutos de caridade portiienses e brasileiros, 

as suas disposições testamentárias previam a fundação de cento e vinte escolas primárias nas 

terras cabeça de concelho, incluindo habitação para os professores, dando assim origem às 

célebres escolas .Conde de Ferreira~ que lhe granjearam fama de protector da insirução 

popular. Da sua imensa fortuna, uma parcela remanescente desiinou-se i construção de um 

hospital de alienados, considerado então fundamental na cidade do Porto; inaugurado em 

1883, o Hospital do Conde de Ferreira constituiu, no seu tempo, uma instituição modelar. 

José António rle Sousa Basto (Conde da Trindade, 1805-depois de 1881) -Filho de um pro- 

prietário, embarcou aos 18 anos para o Brasil onde seguiu a carreira comercial. Em 1826 

fundou uma sociedade com António Ferreira de Amorim e José Maria do Amaral que durou 

até 1846, altura em que se extinguiu dando origem a uma nova f i a  com a razão Amaral 

& Basto. Em 1850 regressou ao Porto tornando-se um dos seus mais importantes proprie- 

tários e capitalistas, com palacete na actual praça Carlos Alberto. Foi eleito vereador e 



presidente da Câmara Municipal do Porto (1852-1855). Em 1859 foi ao Brasil para liquidar 

os seus negócios, regressando no mesmo ano. A sua actividade filantrópica privilegiou várias 

insiituições portuenses, siistentoii durante algrim tempo a sopa dos pobres dos albergues do 

Porto e foi um destacado benemériio da Ordem Terceira da Santíssima Trindade, deixando- 

I h c  um Icgado para csiabelecimento de um hospital. Foi agraciado com virias comendas, 

nomeadamente de Portugal, Brasil, Espanha, Itália e Santa Sé. O título de Visconde foi-lhe 

concedido em 1852, por D. Maria 11, e foi elevado à Grandeza, como Conde, por decreto de 

D. Luís datado de 22 de Dezembro de 1881. 

Joaq~~inl  Pinto Leite (1806-1880) - Descendente da ilustre e abastada casa da 

Gandarinha, no Couio de Ciicujães, Joaqiiirn emigrou para o Brasil com os irmãos varões 

e na Baía dedicou-se ao comércio, acresceniando a fortuna já de si aviiltada. Casou com 

Emília Doroteia Monteiro de Sousa, nascida em 1815, em S. Salvador da Baía, [ilha de 

pai português e mãe brasileira. Regressado ao Porto, por volta de 1830, montou lima 

imporianie casa de fazendas no ângulo da rua dos Clérigos, posteriormente transforrriada 

em estabelecirnento bancário. Empreendedor e perseverante, Joaquim Pinto Leite Lez os 

negócios prosperarem rapidamente a ponto de promover a abertura de estabelecimentos 

congéneres em Londres e Manchester para satisfazer a ampliiride das suas transacções. 

Este comerciante e hanqiieiro, cujas actividades foram desenvolvidas pelos filhos, foi tam- 

bém director da Companhia de Navegação por Vapor Luso-Brasileira. No Porto, onde pos- 

suía um notável palacete - actual Conservatório de Música - era tido no melhor coiiçeito, 

pertencendo em 1865 à direcção da Associação Comercial de que havia sido um dos sóci- 

os fundadores. 

Manuel.losé Ribeiro (Conde de S. Rento, 1807-1893) - Nasceii em S. Miguel das Aves, Santo 

Tirso, filho de uma família pobre de lavradores. Aos onze anos roi tomada a decisão da siia 

emigração para o Brasil mas o navio em que seguia foi assaltado por piratas e, só a muito 

custo, conseguiu regressar a Portugal. No ano seguinte partiu de novo para terras de Vera 

Cruz e, desta feita, o navio naufragou junto à costa, fazendo Manuel parte do número de 

náufragos que conseguiu chegar a terra, seguindo depois para a cidade de Belém do Pará. 

Em viriude da conjuntura de Iiitas da independência foi obrigado a alistar-se rias fileiras do 

exército brasileiro e só após este período conturbado iniciou a sua actividaclc profiSsional no 

comércio, primeiro como empregado e, posteriormerite, como proprietário, cuja fortuna, nos 

anos sessenta, era já considerável. Foi por esta altura que realizou várias viagens a Portugal, 

deixando à frente dos negócios o sobrinho e sócio José Liiís de Andrade e, em 1874, fiou-se 



defitavamente em Santo Tirso. No ano seguinte recebeu a comenda de Nossa Senhora da 

Conceição e, em 1881 e 1886, recebeu, respectivamente, os títulos de Visconde e Conde de 

S. Bento. Entre as inúmeras benfeitorias que realizou na sua vila e terras vizinhas, contam-se 

as obras de restauro e construção de igrejas e capelas que revelavam a sua profunda religio- 

sidade, mas também a doação de terrenos para abertura de novas ruas e praças, além da 

fundação de uma escola para os dois sexos e de um hospital. Subsidiou o funcionamento de 

escolas, da banda de música, do culto de várias igrejas. No seu testamento, lavrado em 

Belém do Pará, no ano de 1872, ficaram bem patentes os sentimentos filantrópicos deste 

homem cuja fortuna se derramou por esmolas e legados que contemplaram particulares sem 

recursos e instituições de caridade, quer em Portugal, quer no Brasil. Santo Tirso, reconhe- 

cido, erigiu-lhe uma estátua inaugurada no ano anterior à sua morte. 

José Joaquim Leite Guimarães (Barão de Nova Sintra, 1808-1870) -Nasceu numa famí- 

lia de lavradores, na freguesia de Pencelo, concelho de Guimarães. Quando trabalhava 

num estabelecimento de lãs do Porto, foi chamado por um irmão e partiu para o Brasil 

com 17 anos de idade. Ora no Rio de Janeiro, ora no Rio Grande do Sul, desenvolveu ren- 

dosos negócios na área dos têxteis, e aí contraiu dois casamentos marcados pelo infortú- 

nio: na primeira união viu morrer os dois filhos e a mulher; do segundo matrimónio teve 

uma filha que morreu aos cinco anos num incêndio, recolhendo-se a esposa posterior- 

mente a um convento. 

Por meados do século veio para Lisboa, comprando na zona do Lumiar a quinta que apelidou 

de Nova Sintra. Aliás, também seu irmão António José - com quem se associara comercial- 

mente no Rio de Janeiro - optou pela capital e fiou-se na magnífica quinta da estrada de 

Benfica denominada Beau Séjour, usufruindo desde 1852 do título de Barão da Glória. Após 

uma viagem pela Europa, José Joaquim regressou a Lisboa mas logo se mudou para o Porto 

onde assumiu, com sucesso, a gerência da Companhia do Gás. Nesta cidade os seus investi- 

mentos foram de diversa índole: além da aquisição e construção de casas para arrendamento, 

nomeadamente nas zonas da Batalha e do B o n f i ,  foi também accionista de alguns bancos, 

entre os quais se contava o Mercantil Portuense, fundado em 1855. Na década de sessenta 

o industrialismo seduziu-o e, além do grande impulso que deu à Exposição do Porto de 

1865, destacou-se pelo empenho no fabrico da seda cuja produção estimulou nos institutos 

caritativos que dirigia, recorrendo à orientação técnica de um especialista francês. O seu 

Estabelecimento Humanitário foi considerado o melhor produtor nacional na exposição de 

sericicultura do Palácio de Cristal, em 1867 e 1869, mas entrou em decadência logo a seguir, 

após a morte do patrono. 



A nobilitação foi obtida como recompensa pela sua filantropia, recebendo em 1862 o tíiulo 

de Barão de Nova Sintra, mas recusou, quatro anos mais tarde, a elevação a Visconde. A pre- 

sidência da Associação Comercial de Beneficência do Porto revelou todo o seu acerto e senti- 

do administrativo, sendo nomeado pelo governo provedor do Asilo da Mendicidade (criado 

por decreto de 1838) o qual reactivou através de uma gestão empenhada e de valiosos dona- 

tivos, contemplando-o, inclusivamenie, com um edifício, às Fontainhas. Depressa se apercebeu 

da necessidade de criar um Asilo da Infância Desvalida e uma Escola de Artes e Ofícios e, 

para esse fim, comprou, à sua própria custa, umas leiras na Rua da China (hoje com o seu 

nome) onde constrniu iun imóvel com 500 palmos de frente. Assim, com o objectivo de edu- 

car os rapazes mais pobres, muitas vezes tirados das casas de correcção, e abrigar as crianças 

abandonadas, foi inaugurado em Outubro de 1866 o Esiabelecmento Humanitário Barão de 

Nova Sintra, legado por via testamentária à Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

José TeLeira da Silua Braga (1811-1890) - Nasceu em Amarante, no seio de uma família 

humilde, e embarcou com cerca de dez anos para o Brasil. Os primeiros tempos como 

emigrado em terras de Vera Cruz foram eivados de dificuldades, primeiro numa casa comer- 

cial do Rio de Janeiro, a seguir numa fazenda de S. Paulo, depois como caixeiro numa 

importante firma de Santos. Foi nesta empresa que a sua tenacidade e dedicação ao trabalho 

mereceram o apreço do patrão que acabou por lhe dai. sociedade. Ao fim de alguns anos 

estabeleceu-se por conta própria e, em 1862, associou o seu único filho ao negócio, cons- 

tituindo a prestigiada firma Silva Braga & Filho. Aiuda no Brasil foi seduzido pela acti+ 

dade política tendo desempenhado cargos relevantes no partido conservador. 

Em 1863 veio com a família à Europa, onde permaneceu cerca de três anos. O regresso defi- 

nitivo a Poriugal ocorreu em 1875, e a cidade escolhida foi o Porto. Aqui comprou à viúva 

de ouiro brasileiro, Antóuio Ribeiro Feniandes Forbes, o célebre palacete de S. Lázaro 

(actual Faculdade de Belas Artes) onde residiu até morrer. O filho mudou-se então para este 

palacete e aí deu largas ao seli gosto pela flora e launa exóiicas que em jovem conhecera, 

construindo rim esplendoroso jardim de espécies predominantemente tropicais, e criando um 

pequeno museu de história natural. Era também ainanie da música e na sua casa promoveu 

frequentes concertos, sendo muito apreciada a acústica das salas. O eBrapiinha de S. Lázaroa, 

assim era simpaticamente denominada esta fioma típica da comunidade tripeira de princípios 

do século, exerceu o cargo de vice-cônsul do Brasil no Porto. 

Rodrigo Pereira Felicio (Conde de S. Mamede, 1820-1872) - Nasceu em S. Mamede de 

Infesta e foi muito novo trabalhar para a capiial brasileira sob a orientação de um tio. Aí 



casou com Joana Maria Ferreira, natural do Rio Grande do Sul, e rapidamente alcançou 

notoriedade no meio comercial carioca, tendo sido um dos fundadores do Brasilian and 

Portuguese Bank, depois designado English Bank of Rio de Janeiro, com sede em Londres e 

caixas filiais no Rio, Lisboa e Porto. Foi membro destacado da Associação Comercial do Rio 

de Janeiro e da Sociedade Portuguesa de Beneficência da mesma cidade. Na paróquia natal 

financiou a construção da igreja nova, concluída em 1866. Além de ter recebido comendas 

em ambos os países, D. Luís concedeu-lhe o titulo de Visconde em 1866, elevando-o à 

Grandeza, como Conde, três anos depois. 

João José dos Reis (Conde de São Salvador de Matosinhos, 1820-1888) - Nasceu em 

Matosinhos, filho de modestos lavradores do concelho de Bouças. Aos 13 anos emigrou 

para o Brasil e aí desenvolveu uma carreira brilhante que o projectou para as mais altas 

posições em todos os grandes empreendimentos comerciais do Brasil no seu tempo. 

Exerceu cargos de direcção na Companhia Brasileira de Navegação a Vapor, na 

Associação Comercial do Rio de Janeiro, no Banco Comercial daquela cidade e no Banco 

do Brasil; fundou a Sociedade Auxiliadora da Indústria Fabril, várias companhias de 

seguros, e o Brasilian and Porl~~guese Bank, depois convertido em English Bank of Rio 

de Janeiro. Desta dinâmica empreendedora resultaram algumas instituições em Portugal 

como a empresa Comércio e Lavoura e várias companhias de seguros, tornando-se sócio 

e presidente honorário das Associações Comerciais de Lisboa e do Porio. A sua acção 

filantrópica fez-se sentir em praticamente todas as instituições portuguesas de cultura, 

saúde e caridade sediadas no Rio de Janeiro bem como noutras localidades; auxiliou a 

Caixa de Socorros D. Pedro V, os Albergiies Nocturnos de Lisboa, a Oficina de S. José do 

Porto, além de socorrer financeiramenie as vítimas de várias calamidades nacionais. Na 

sua terra natal realizou importantes benfeitorias a nível de escolas e outras instituições 

de utilidade social, protegendo com especial desvelo a Confraria do Bom Jesus de 

Matosinhos. Foi fidalgo-cavaleiro da Casa Real, grã-cruz da Ordein de Cristo, recebeu as 

comendas brasileiras de Cristo e da Rosa e foi laureado por diversas instituições filan- 

trópicas e culturais. O título de Visconde foi-lhe concedido por D. Luís em 1873, sendo 

elevado a Conde em 1880. Após rima ausência de vinte e um anos, visitou Matosinhos 

em 1886 pela última vez, já que faleceu no Brasil dois anos depois. Como estipulou no 

testamento, os seus restos mortais foram trasladados para a capela-jazigo que mandara 

edificar no cemitério de ~ato'sinhos onde, aliás, se encontram os monumentos fúnebres 

de outros brasileiros ilustres de Matosinhos como o Visconde de Trevões e o Conde de 

Alto Mearim. 
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~ u i ~ e r m é  dug&o Machado Pereira (Visconde de Pereira Machado, 1822-1868) - Perten- 

cendo a uma família com alguns pergaminhos (seu pai era Cavaleiro da Ordem de Cristo) emi- 

grou aos quinze anos para o Rio de Janeiro onde se dedicou à actividade comercial sob a pro- 

tecção de um tio que também saíra da cidade invicta e granjeara na capital brasileira uma 

posição confortável. Sem desmerecer as suas qualidades de trabalho, a vida de emigrado de 

Guiiherme Augusto não terá sido muito penosa pois o tio logo o instituiu seu herdeiro, podendo 

desde logo dedicar-se a certos cargos públicos no novo país que o recompensou com as comendas 

de Cristo e da Rosa. Aos trinta anos rwnou à Europa por onde viajou algum tempo, fixando-se 

na cidade onde nascera e viria a morrer, o Porto. Aqui casou e consnuiu um palacete na Rua 

,: Formosa (actual Liga dos Combatentes da Grande Guerra) que viria a tornar-se um das resi- 

/ dências mais requintadas da cidade, célebre pelos sumpiuosos bailes e brilhantes festas. 

I .  Possuídor de avultada fortuna, com propriedades no Porto e no Rio de Janeiro, conciliou ages- 
... 

ião dos seus negócios com a prática filantrópica, tornando-se benemérito de diversas instiiui- 

ções. Além de vereador da Câmara Municipal do Porto e um dos mais destacados accionistas 

do Palácio de Cristal, integrou a direcção da Nova Companhia de Utilidade Pública, da 

Associação Comercial de Beneficência e da Associação Comercial do Porto, entre outras. Em 

1861 foi disiiuguido com o titulo de Visconde pelos serviços presiados ao país e pelos seus actos 

de beneficência mas, curiosamente, um lapso ria escrita do diploma inverieu a ordem dos seus 

apelidos pelo que ficou conhecido pelo epíteto de  visconde de trás para diante.. 

António da Silua Montei10 (Colide de Silva Monteiro,1822-1885) - Este poriuense nasceu 

no rneio de urna família abastada e conceituada que perdera muitos dos seiis bens nh apoio 

à causa liberal. Pariiu jovem para a capital brasileira onde, seguindo a tradição familiar, 

enveredou pelo sector comercial, tornando-se sócio de iiina presiigiada firma de imporiação/ 

/exportação, fornecedora do exército, do arsenal, das companhias de caminho de ferro, e que 

fazia grandes transacções com estabelecimeritos públicos e particulares; durante a guerra 

com o Paragicai, nomeadamente, foi iorliecedora quase exclusiva do exército brasileiro. Foi 

nessa cidade que contraiu casarnerito com Carolina Jíilia Ferreira, fillia de iiin comercianie 

português, e revelou grande génio empreendedor e dinamisino einpresarial: curiosarneiite, 

aliou a estas qualidades algum talento literário, publicando na Lísia Poética (Rio de Janeiro, 

1848-1849) algiiinas poesias da sua autoria. Hornein de grande liurnariidade e carácter, 

presidiu a uma comissão destinada a aiixiliar emigrantes portugueses que se encontravam 

em circunstâncias difíceis no Brasil. 

Ao cabo de alguns anos sentiu o apelo da terra natal e, logo após realizar a iradicional viagem 

pela Europa, regressou ao Porto, fiando-se numa luxiiosa casa da Rua da Restauração. Na 
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cidade invicta notabilizou-se pela beneficência e pelos negócios. No primeiro aspecto desta- 

caram-se as suas contribuições financeiras para escolas de instruçáo primária e para os 

diversos institutos de caridade portuenses, o apoio à Associação dos Bombeiros Voluntários 

do Porto (de cuja Assembleia Geral foi presidente), a organização de uma comissão de socoms 

para a6vítimas das inundações de 1877 da qual foi um dos maiores doadores. Entre as suas 

actividades como investidor e einpresário, destacam-se a fundação da Companhia de 

Caminho de Ferro PortoíPóvoa, o impulso às obras do porto de Leixões, as participações na 

fábrica de papel de Ruães, nas minas do Braçal, em empresas de tanoaria, e ainda, como 

capitalisia e accionista da Companhia Aurifícia de que foi presidente da Assembleia Geral, 

entre 1882 e 1884. Com tal influência no tecido empresarial norienho não surpreende que 

tenha desempenhado os cargos de director do Palácio de Cristal e de presidente da 

Associaçáo Comercial Portuense. A política também não lhe passou ao lado, participando na 

reorganização do partido regenerador e na gesião auiárquica, como vice-presidente da 

Câmara Municipal do Porto. Este fidalgo da Casa Real e Comeudador da Ordem da  

Conceição foi agraciado com o título de Visconde da Silva Monteiro, em 1871, sendo elevado 

a Conde, quatro anos mais tarde. 

Miguel Dantas Gonçalues Pereira (Comeiidador de Mantelães,1836-1905) - Natural de 

Paredes de Coura, era filho de um boticário e iniciou a sua actividade profissional aos 10 anos, 

como caixeiro na casa comercial de um parente do Porto. Ein 1851, embarcou na barca 

~Amél ia~  para o Rio de Janeiro onde, em 1860, era já sócio de Lima loja de miudezas e arma- 

rinho, casando-se então com tima senhora brasileira. Dois anos mais tarde formou ouira 

sociedade na mesma área de negócios, mas a forhina sorriii-lhe especialmente entre 1865 e 

1870, por ocasião da guerra entre o Brasil e o Paraguai, conseguindo lucros fabiilosos com 

a venda de libras esterlinas aos paragiiaios que se debatiam com a falta de niimerário. A 

riqueza permitiu-lhe tornar-se benemérito de vários institutos e irmandades e viajar pela 

Europa. Aos 34 anos, viúvo e comendor da ordem de Cristo, retorno11 ao Porto mandando 

construir um palacete na riia de Cedofeita. A integração nas elites da capital nortenha foi 

imediata, tornando-se em 1872 director do clube mais prestigiado da cidade, a Assembleia 

Portiiense, além de clesiacado militarite do partido regenerador. Em plena vaga accionisia, 

tornoii-se director da companhia Progresso Marítimo do Porto e da empresa promotora do 

caminho de ferro do Porto à Póvoa do Varzim (1874-78). Apesar do seu empenho pessoal, 

estes negócios alcançaram magros resultados económicos e, politicamente, também se ficou 

aquém das expectativas pois, apesar das tentativas para reorganizar o partido regenerador, 

no que foi acompanhado por outros brasileiros como Alves Machado e Silva Monteiro, 



conheceu algumas derrotas. Casado em segundas núpcias (1876) decidiu-se então a aban- 

donar o Porto e regressou à terra natal, construindo no lugar da casa paterna (Mantelães) 

um vistoso palacete com capela anexa, e ampliou as propriedades para produção de vinho 

verde; aí estabeleceu também uma pequena mas moderna fábrica de lacticínios. A par da 

actividade empresarial dcscnvolvcu uma carreira polioca dividida entre Lisboa e Paredes 

de Coura já que foi, em várias legislaturas, o representante do círculo de Caminha e Cemeira 

pelo partido regenerador, exerceu paralelamente ao cargo de deputado, o de presidente da 

câmara courense (1882--1895) e, no virar do século, subiu a par do Reino. Ao contrário de 

outros com idêntico percurso, o comendador de Mantelães não aceitou o título nobiliár- 

'quico que lhe foi oferecido, quiçá por influência do seu genro, antigo correligionário do 

partido regenerador e também fibo de um brasileiro de torna-viagem seu amigo, o Barão 

de Joane; tratava-se de Bernardino Machado, nascido no Rio de Janeiro e futuro Presidente 

da República. 

José João Marlins de Pinho (Conde de Alto Mearim, 1849-1900) - Nasceu em Matosinhos, 

de onde o seu pai também era natural, sendo sua mãe oriunda de Alto Mearim, no 

Maranhão, mas de ascendência portuguesa. Em 1862, terminada uma criteriosa educação a 

nível comercial, partiu para o Brasil onde se iniciou como empregado de escritório. Volvidos , \ 

alguns anos os seus empreendimentos e transacções multiplicaram-se, dirigiu o Banco de 

Crédito Real do Brasil e associou-se aos conselheiros Mayrink e Moia Machado para fundar 

o Banco Construtor do Brasil. A sua primeira esposa, Isabel Laboudonnay Gonçalves Roque, 
/L' 

foi uma pintora ilustre, discípula de Malhoa, com distinções internacionais. No Brasil foi 

benemérito de várias instituições com carácter assistencial e educacional, fundando o Asilo 

Isabel e auxiliando o Liceu Literário do Rio de Janeiro do qual se tornará um dos principais 

orientadores e depois presidente. 

Regressado a Portugal, foi deputado pelo círculo de Saniarém em três legislaturas (1892- 

-1897) e nomeado par do Reino em 1898. Recebeu mercês e honras dos dois países: o 

imperador D. Pedro I1 fê-lo Barão em 1880 e recebeu de D. Carlos o título de Conde em 

1891. Em Matosinhos a sua benemerência privilegiou sobretudo a instrução, tendo criado e 

mantido o Liceu Alto Mearim (1892) onde se ministrava um ensino gratuito. Apesar da 

morte o ter surpreendido em Paris, o seu cadáver foi transportado para o jazigo de família, 

no cemitério de Matosinhos. 

Lino Henriques Bento de Sousa (Conde de Santiago de Lobão, m. 1921) -Nascido na fre- 

guesia de Lobão, Feira, emigrou para o Brasil onde desenvolveu uma carreira comercial 



que lhe granjeou avultada fortuna. A sua actividade benemerente que já havia sido pró- 

diga no Brasil foi especialmente notória no seu país de origem, nomeadamente na sua 

terra natal - construiu aí uma escola e restaurou a igreja matriz - e também no Porto, 

cidade onde em 1948 faleceu a sua viúva, Maria Albertina Saraiva de Sousa. Recebeu o .* 
título de Visconde em 1906, sendo elevado à Grandeza, com o título de Conde, dois anos 

mais tarde. 

António Cupertino de Miranda (1886-1974) -Nasceu em Famalicão, segundo filho de uma 

família de proprietários agrícolas e partiu para o Brasil em 1915, por motivos políticos, lá 

permanecendo por mais de trinta anos. Além de professor dedicou-se também ao jornalismo 

mas, a partir de 1918, iniciou a actividade de representação e procuradoria de assuntos rela- 

tivos a clientes do Rio de Janeiro do Banco Popular Português ao qual estavam ligados seus 

irmãos Aiigusto e Artur. No ano seguinte estes fundam, no Porto, a Casa Cupertino & Irmão 

Ld", cabendo a António a missão de construir a ponte com o Brasil, como correspondente e 

procurador. A crise de 29 atrasou o projecto de fundação de um novo banco - o Banco do 

Comércio e Ultramar - mas em 1938 a Casa Cupertino de Miranda & C." e António 

Cupertino compraram o Banco Aliança, ficando António como delegado da posição da 

Cupertino de Miranda & C." e secretário-geral do Banco O seu contributo foi decisivo para 

o estabelecimento de uma sólida cadeia de negócios entre o Porto e o Brasil e, apesar das 

condições económicas não serem as melhores devido à guerra, esta empresa bancária evolu- 

iu dando origem à criação do Banco Poimguês do Atlântico, em Dezembro de 1942, por 

transformação da Cupertino de Miranda & C." em sociedade anónima. Aos 62 anos António 

regressou a Portugal onde, sem descendentes directos, optou por uma vida quase ascética e 

de reflexão. Ciente do imperativo de contribuir para a melhoria da formação cultural dos 

seus patrícios, formulou o projecto de criar uma Fundação, que viria a ser institui'da em 

Santo Tirso, no ano de 1964, e transferida para o Porto, em 1973, sendo-lhe conferido um 

enquadramento jurídico que persiste até hoje. Os tempos iniciais não foram fáceis, o colap- 

so bolsista de 74 e o processo de nacionalizações ditaram a falta de liquidez que obrigou a 

um encerramento provisório que se manteve até 1981, data das primeiras indemnizações 

que permitiram a reestruturação financeira. Nesta altura retomou-se e ampliou-se o projec- 

to do fundador que faiecera em 16 de Novembro de 1974, com 88 anos de idade. 
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