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A emigração revelou-se uim um dos comportamentos mais marcantes da sociedade por- 

tuguesa ao longo de toda a sua vivência colectiva, designadamente a partir do século XVIII. 
Muitos a designam também como diáspora, uma vez que os lusos se espalharam, sobretudo 

a partir do século XVI, por todo o orbe, embora mantendo uma forte ligação à sua terra de 

origem. Emigrar tornou-se mesmo ao longo da Época Moderna e Contemporânea uma 

marca indelével da identidade de alguns povos, designadamente os do noroeste da península 

ibérica, de tal modo que iun autor contemporâneo chamou a essa região *a terra dos adeusesn, 

tão frequente e volumoso era o número de saídas dos seus naturais. Com efeito, quem denee 

nós não tem conhecimento de um antepassado seu que cruzou os mares ii p r m a  de melhores 

condições de vida, de um parente, de um amigo, ou de um simples vizinho, que abalou, tem- 

porária ou definitivamente, do seu rincão natal? Partir tornou-se tão frequente e tão vulgar 

que foi dando origem a uma espécie de cultura da diáspora, partilhada pelas camadas mais 

jovens e transmitida ao longo de geraçóes Esse fenómeno, cuja perdurabilidade teimou em 

manter-se ao longo de toda a Epoca Contemporânea e que não é exclusivamente português, 

galego, italiano, polaco oii suíço, tomou-se, contudo, extremamente importante - e preocu- 

pante! - em certas regiões do nosso país. Não podemos ignorar a sua incidência e os coiise- 

quentes traumas e dramas, que provocou, sobretudo em determinados distritos, com rele- 

vância para os que se situam a norte de Coimbra e para as Beiras. Os demógrafos procuram 

explicá-lo vendo na emigração uma das características de transição demográfica da maior 

parte dos países da Europa Ocidental, com excepgo da França. Neles, a modernização dos 

comportamentos populacionais ter-se-ia tomado mais rápido do que as indispensáveis 

mudanças nas esimturas agrárias tradicionais e na incipiente indústria rural. O destino 

maioritário dessa corrente emigratória que se alimentava a partir da Europa era o conti- 

nente americano. Desde os princípios do século XiX e durante mais de um século, o Brasil 

corporizou o sonho de Eldorado que fascinou muitas centenas de milhares de portugueses. 

Para ele se dirigiram sucessivas levas dos nossos antepassados, esmagadoramente homens, 

quase sempre jovens, alguns quase crianças. Deixemos de lado as motivações que os impeliam 
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a abraçar uma aventura alimentada de esperanças, repleta de imprevistos, tingida de sacn- 

fícios, manchada por frequentes abusos dos intermediários. No horizonte de todos e de cada 

um divisava-se sempre uma nesga do parako sonhado, consuhstanciado no dinheiro liber- 

tador e na conseqiiente fuga a uma existência amarrada aos padrões tradicionais de vida de 

uma sociedade empobrecida, mesquinha, consei~adora, fechada a qualquer rasgo de audácia 

individual. Com os homens jovem que constantemente saíam do paíç ia a força enérgica do 

trabalho, mas fugiam também a inteligência e uma parte da capacidade inovadora dos mais 

dinâmicos e inconformados. Por isso a emigração se to~nou suspeita perante os responsáveis 

políticos. Desejada ardentemente por uns, contrariada por outros, ela alimentou o imaginário 

de poetas, de romancistas, de artistas, de puhlicistas, de comerciantes, de engajadores, de 

prestamistas, de familiares, de noivas sonhadoras ... Falar dela hoje em Portugal é partir à 

descoberta de mundos que se perderam, mas cujos efeitos perduram na sociedade de que 

fazemos parte. O emigrante, desde que partiu, foi-se transformando numa outra pessoa, 

influenciou o meio em que se inseriu, onde procurou instaurar comportamentos, hábitos, 

ideias e valores idênticos aos das suas raízes humanas e sociais, mas, irna vez longe, assumiu 

uma nova identidade, forjada pela osmose do modelo da sociedade que o acolheu. Ao tornar 

à sua terra de origem, o brnstleiro pouco possida já de idêntico ao jovem de outrora: mudaram 

comportamentos, hábitos, vestuário, valores éticos e morais, alteraram-se convicções, e prá- 

ticas, relativizaram-se modelos, aprendera-se a ser pragmático e filantropo. Por isso ele des- 

pertou tanta curiosidade de muitos dos seus contemporâneos, tanta invela, tanta emulação 

disfarçada, tanta raiva, tanta imaginação maledicente. A nossa história cuitural ainda tem 

largos caminhos a trilhar para hem interpretar muitas figuras marcantes do nosso passado 

recente, as quais constituem outros tantos desafios para as jovens gerações de estudiosos. 

A projecção de muitos emgrautes sobre a sua terra, quer directamente, quer indirectamente, 

isto é, através de seus filhos, netos ou outros familiares, revestiu-se de importância fulcral. 

Não raro, esta traduziii-se em investimentos intelectuais de grande relevo, cujos efeitos per- 

duraram por sucessivas gerações. Quantos fiihos, netos e bisnetos de brastleiros não cursa- 

ram universidades e se tornaram quadros qualificados no país, multiplicando, depois, essa 

mais-vaiia através dos seus descendentes? Citar-se-á sempre, a este propósito, a figura pres- 

tigiada desse intelectual e político que se cliamou Bemardino Machado, nascido no Brasil, 

neto e filho de brasilezros de torna-viagem, o qual optou pela nacionalidade portuguesa, 

transformando-se num dos grandes vultos da história contemporânea de Portugal. Mas os 

exemplos podem multiplicm-se por muitas dezenas, como demonstram alguns estudos 

recentemente elaborados, quer na região de Aveiro - norte, qiier no Enee-Douro e Minho 

(Ovar, Feira, Arouca, F ~ a l i c ã o ,  Fafe, por exemplo), fornecem, neste aspecto uma mstragem 
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paradigmática. Ao abordarmos o fenómeno emigratório, sobretudo para o Brasil, desde os 

anos 40, do século passado, folheamos páginas da nossa h i s t b  colectiva, algumas bem 

esquecidas pela usura do tempo. Raramente as obras mais vistosas aos olhos do viajante por - 

essa região do país deixavam de evocar o dinheiro ganho, e enviado do Brasil: nas casas e 

palacetes, nas praças, ruas e caminhos, na5 igrejas e capela, nos hospitais e asilos, nas fábri- 

cas e no comércio a retalho, nos cemitérios, na iluminagão pública, nos passeios e jardins, 

nas escalas, na decoraç%o piioresca de certas residêiicias, na pujança de aigumas umanda- 

des e no briuiantismo d a ~  suas festas anuais. Emigrar signiiicou também, para muitos, alar- 

gar o espaço das siias famílias aos dois continentes, criando laços muito estreitos de paren- 

tesco entre portugueses e brasileiros que perduram até aos nossos dias e que permanenie- 

mente continuam a ser pesquisados e conhecidos. Os nomes e apelidos dificdmente enga- 

nam. Uma simples lista de números de telefone ou um registo paroquial podem constituir a 

pista certa para o encontro das raizes comuns, num e noutro lado do Oceano Atlântico. Por 

vias dessas, iremos adquirindo a certeza de que muitos dos que partiram acabaram por 

voltar, de forma mais discreta do que outros, dedicando-se, n a  sua terra de origem a tarefas 

idênticas aquela em que antes trabalharam, no comércio a retalho dos géneros maiç varia- 

dos e procurados, na pequena indús& ainda de estrutura quase artesanal, na agricultura à 

qual conferiam novas sementes, espécies mais variadas e maior dimensão pela incorporação 

de eourelas vizinhas. Atraindo jornaleiros, criados ou empregados aos seus empreendimen- 

tos, muitos deixaram-se tentar por uma actividade mais participativa na vida social e polí- 

tica, de acordo com o prestígio que foram conseguindo no seu meio. A sua influência foi 

inuito menos espectacular do que a daqueles que conseguiram títulos de nobreza, espalha- 

ram ruidosas clientelas, chocaram os contemporâneos pela prodigalidade ou o seu exotismo 

de vida. Mas foi muitirsimo mais eficaz e omnipresente em todo o espaço geográfico. 

Quantas antigas e arruinadas casas não foram recuperadas, ampliadas, modernizadas nas - 
suas comodidades, quantos novos ou velhos caminhos não foram tornados transitáveis, 

quanto dinamismo regional não se ficou a dever a muitos desses homens quarentões que casa- 

vam, educavam os filhos segundo n m  padrões de exigência profissional e se diluíam discre- 

tamente no meio donde se haviam afastado? Milhares de casas modestas, mas dignas, das 

aldeias do noroeste peninsiilar foram levantadas pela intervenção, mais ou menos directa, des- 

ses homens, cujos nomes porventura até ignorarmos, mas que dinamizaram, nos mais vari- 

ados sectores, o meio de que foram oriundos. Quase todas as aldeias do noroeste portugn6s 

abrigaram beirfeitorias ineoduzidas por algum brasileiro Por'isso a sua figura se tornou 

emitica., prestando-se às mais variadas abordagens. Ricos, nobiiitados, conhecidos do grande 

público, h e n t a n d o  uma imagem de grandeza através da imprensa, integrados em pariidos 
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políticos de implantação nacional ou, simplesmente remediados, usando as novas tecuolo- 

gias ou as materiais postos a circular pela revolução indusaial, que o interior m a l  muitas 

vezes desconhecia por completo, estes homens agitaram o meio social, religioso e político em 

que se inseriram e, portanto, despertaram a atenção dos analistas sociais do tempo. Talvez 

ninguém como os romancistas tenha vulgarizado estériotipos acerca deles, designadameute 

os poderosos, infiuentes, rodeados de criadagem e cheios de caprichos conhecidos do público. 

_ A literatura oitocentista portuguesa classificou de brasileiro aquela personagem, típica das 

décadas finais da centúria, que havia emigrado pobre para a antiga terra de Santa Cruz, lá 
adquirira hábitos de vida diversas daqueles que levara, enriquecera, regressava a Portugal 

rodeada de estrépito e curiosidade, exibia um vestuário exótico, ostentava adereços de ouro, 

pronunciava as palavras de modo adocicado, usando mesmo outras desconhecidas e estra- 

nhas, fumando, em geral, muito. Para além desses traços exteriores, visíveis, minguaram 

nessa figura a modéstia, a cultura ou a simples educação. Dinheiro - e muito - era o que 

esses homens exibiam, comprando propriedades, fundando ou engrossando os capitais dos 

bancos e seguradoras, construindo casas cheias de azulejos, com paredes e colunas de cores 

herrantes, tantas vezes a roçar o mau gosto! Assim foi o brasileiro deixado à posteridade por 

muitos escritores portugueses, sobretudo por aqueles que, na segunda metade do século XUL, 

se dedicaram ao romance de actualidade, sobressaindo, como é óhvio, Carnilo Castelo 

Branco. Por essa razão, a imagem recíproca que os portugueses divulgam do Brasil e os bra- 

sileiros de Portugal está longe de ser lisonjeira, como escreveu Bons Fausto na dpresentaçáo 

do livro de Nelson Vieira: <Do lado português, a uiscáo do Brasil está associada ao país da 

aventura e da sensualidade cujafigura emblemática é a mulata. Um Brasil que rnacula os 

portugueses, como revela afigura dos nbrasileirosu retomados, arnoistas e cheios de dinheiro. 

Do lado brasileiro, constroi-se a imagtm do português rude, cheio de cobiça, que gmha  tons 

de ~inclência~anjletária em certospenódos ...>r. Não foram apenas os romances que vulga- 

rizaram a figura do brasil.eiro. Também ele está presente em peças de teatro, como é o caso, 

aliás dramático, de Gomes de Amorim, esse poveiro que emigrou para o Brasil com cerca de 

10 anos e procurou denunciar os abusos em que o emigrante se encontrava mergulhado, 

desde que decidia partir, até ao lugar em que acabava por trabalhar, lá longe, em circuns- 

tância terríveis. 
- O Brasil fixou-se no imaginário português desde o século XVIII como um lugar paradisíaco, 

de uma vastidão incomensurável, onde era possível rasgar os horizontes acanhados impostas 

pelo nascimento e onde a fortuna ~ o d i a  sorrir, desde que houvesse um misto de trabalho 

metódico e sorte. O sentimento emergente de burguês precisava de horizontes largos e ousa- 

dos Esse Brasil acenava à distância a quem tivesse a audácia e engenho. E se muitos por lá 



haviam ficado definitivamente, outros, ainda que poucos, haviam regressado ricos, honrados, 

casados ou solteiros, mas ascendendo ao estatuto burguês apetecido, comprando imóveis 

grandiosos, associando-se à nobreza decaída de outrora. E esses alimentavam constante- 

mente o imaginário colectivo, usando botas largas, chapéu de abas fartas e cores claras, 

a t i s  de brilhantes, cordões de ouro. Eles fascinavam os empregados das câmaras municipais, 

os magistrados, os comercientes, que tanto lhes cobiçavam o dinheiro, o prestígio. O povo vê 

neles uma espécie de vingança para a sua condição e as mulheres casadoiras, disputam a sua 

atenção. Essas fio-as emergem na Beira Litoral e no Entre-Douro e Minho com regularidade. 

Todas conhecem, seja directamente, seja através de descri~6es fantasiasas, ou humorísticas, 

como as de Júuo Dinis em A Morgadinha dos Canauiais. Euskbio Seabra, para exibir a sua - 

influência local fez ualguns reparos na rgreja paroquial, presenteou com uestidos novos 

todos os santos dos altares e mandou renouar um sino, que hauia doze anos tocaua a mchado. 

Fez à sua custa a festa do orago, chegando a mandar vir fogo preso da cidade e um areós- 

tato yue ardeu a pouca altura do ohüo.. Assim mesmo. Nem o juiz conselheiro rivalizava 

com tanta benemerência pública, embora intelectualmente o brasileiro não passasse de uma 
figura pouquíssimo ilustrada. Os brasileiros de Camilo não são de melhor calibre, como se - 

sabe: quase todos regressam ricos, mas grosseiros, imbecis, lorpas, tendo grangeado a fortuna 

de forma muito duvidosa, como aquele que fora rcorrector de meretrizes no Rio de Janeiro, 

ou negreiro despudorado, que, depois, até podia tornar-se um qfelósofoa. Além disso, a sua 

pronhcia e a própria linguagem o tornavam frequentemente ridículo, usando expressóes 

incompreensíveis e inadequadas, que nem os pais entendiam correctamente, por isso hes 

gritavam: rfila-me português, homem*, como observou Miguel Torga. 

Ora o retomo considerável destes emigrantes, embora ruidoso e bem conhecido do público 

só a partir da década de 70, iniciara-se muito antes. Já desde os anos 40 a Câmara dos 

Deputados se lhes referia, percebendo que eles injectavam constantemente dinheiro na esfo- 

meada e débil economia portuguesa, mas julgando, algo ingenuamente, que todos desejavam 

regressar definitivamente ao rincão de origem, contrariando, desse modo, o esvaziamento 

das regiões interiores. O assunto tornava-se candente, pois atingia a dignidade nacional, por 

se prestar às mais variadas leituras e atitudes dos políticos. A proibição do êxodo cada vez 

mais crescente não fazia senão exacerbá-lo e o governo apercebia-se da sua incapacidade de 

oferecer cenários alcemativos. Espalhavam-se pelo país as redes de intermediários lucrando 

com esta actividade inesperada: anigmeniar jovens para a partida a troco de promessas 

quiméricas e tantas vezes despudoradas. Aliás, a melhoria da rede viária e de transportes 

convidava à aventura, aproxunava mais os lugares de partida. Assim se foi assistindo a uma 

contradição: de um lado uma teia cada vez mais burmática e repressora, tentando wntrariar 





de xconseguir capitalpor meio de jóias e mensalidades para  socorro dos sbcios necessitados 

e mais súbditos portugueses que recorrem ao seu auz'ilior. No Rio de Janeiro instituições 

similares estavam igualmente em funcionamento, pelo menos desde 1863, o que prova que 

a solidariedade enwe os portugueses do Brasil não era palavra vã. 

Voltando a Salvador, não será despiciendo referir que uma grande parte dos barcos (veleiros) 

que navegavam entre a Baía e Portugal era propriedade de portugueses e dedicava-se ao 

comércio de importação-exportação. Os seus consignatários eram homens de cabedal e pres- 

tígio consideráveis, pois dominando parte relevante dos meios de transporte estavam em 

excelentes condições de negociar. Além disso, uma parte muito considerável da tripulação 

(pilotos e marinheiros) era também de origem portuguesa. Joaquim Pereira Marinho, oriun- 

do do distrito de Braga, era dono de iuna frota notável, tomando-se um dos homens mais 

ricos da cidade, por meados do século. Ora ele começara como marítimo, portanto homem 

pobre e enriqueceu através do transporte e comerciaiização, quer ao longo da costa brasileira, 

quer com o exterior. Outros lhe seguiram as pisadas, como Francisco José Godinho, que veio 

a ser eleito provedor da Santa Casa da Misericórdia da Baía e membro da Associação 

Comercial, Manuel José do Conde, José Alvares da Guz  Rios e iantos outros. Estas ligações 

man'timas, de costa a costa, não podiam deixar de aliciar os jovens da orla man'tima, os 

quais, atravéa dos relatos dos marinheiros, ficavam &espera da sua oporznidade nessa terras 

de patrícios abastados. Alguns destes, como Pereira Marinho, lançaram-se também na banca 

comprando acções e fundando bancos, avultando o Banco da Baía (1858). Mas os lusitanos' 

estavam também ligados ao sector têxtil, às seguradoras, às águas, aos transportes, à cons- 

trução civil. Os seus capitais eram investidos também em muitas companhias portuguesas 

recém-fundadas, como a de Água de Lisboa, a A ~ d í c i a  (do Porto), as de transportes urbanos 

(de Lisboa e Porto) e tantas outras. Grandes loriunas foram amealbadas por alguns portu- 

gueses na Baía, como a de António Ferreira Pontes, que faleceu na Europa em 1877 e deixou 

um legado vaiiosíssimo, a de Francisco José Godinbo e, sobretudo, a de Joaquim Pereira 

Marinho, que investira em quase todos os sectores lucrativos e, ao morrer, era considerado 

riquíssimo. Para finais do século os portugueses diminuem o seu prestígio em Salvador e 

muitos regressam à sua terra natal. 

D que se deixa sugerido para a Baía deve enfatizar-se em relação ao Rio de Janeiro. Como 

inostroii a Professora Eulália Lobo desde os inícios de Oitocentos e até bem deiii~o do nosso 

século os tecidos e artigos iiigleses viram-se substituídos progressivamente pelos artigos por- 

tugueses. Muitos comerciantes de têxteis de origem portuguesa eram também accionistas das 

maiores fábricas brasileiras do ramo. Os bancos portugueses que negociavam com os einpre- 

sários Imo-brasileiros eram os Aliança, Mercantil Portug~ês, União e Comércio e Indústria, 
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todos do Porto. A firma portuguesa Sotto Maior, bem relacionada com os têxteis, tinha uma 

fiiial em Lisboa, chamada Pinto e Sotto Maior, a qual recrutava caixeiros para irem trabalhar 

na sua casa do Rio de Janeiro. Segundo a autora que vimos seguiiido, xein 1905, os portu- 

gueses ostentavam uma posição dominante na ~ndústria de tecidos e no comércio externos. 

Mas nenhum domínio de actividade produtiva ou comercial ihes era estranho. Muitos comis- 

sários e ensacadores de café tiaham imigrado de Portugal. E Alhino de Souza Cruz, chegado 

ao Brasil com 15 anos de idade, montou, em 1903, aquela que viria a tornar-se a maior 

fábrica de cigarros do Brasil. A f i a  cresceu muitíssimo, transformou-se em sociedade anó- 

nima, foi controlada mais tarde por ingleses, mas Çousa Cruz continuou presidente. 

Regressou definitivamente a Portugai como um dos emigrantes de maior sucesso do seu 

tempo. Os portugueses dedicavam-se no Rio de Janeiro a todas as actividades lucrativas, fossem 

industriais, fossem comerciais. Nestas, em princípios do século, mantinham uma posição 

dominante. Ora uma boa parte dos trabalhadores mais jovens era recrutada entre os imi- 

grantes portugueses. Na mão de muitos destes estava o comércio ambulante e também o seu 

número era considerável no sector portuário (estiva). De uma forma geral, podemos afirmar 

que os portugueses estiveram presentes em todas as regiões naturais brasileiras em que a 

actividade agrícola, industrial e comercial exigiam mão de obra e engenho. Na produção 

cafeeira, na extracção da borracha nas regiões do Norte, nos transportes, na distribuição, na 

produção industrial, na banca, nos seguros, na restauração, na consi~~ção civii, no comércio 

por grosso e a retaho, os emigrantes portugueses estiveram activos, muitos afirmaram-se 

com grande sucesso, iafluenciando, de forma mais ou menos directa, o meio que haviam dei- 

xado ainda jovens. Alguns deles regressaram prestigiados, continuaram uma vida activa em 

Portugal, contribuindo fortemente para a modernização da nossa economia, da industria, do 

ensino, das artes. Outros criaram grandes grupos, sobretudo desde finais do século passado, 

que marcam ainda hoje a actualidade brasileira, como o Pão de Açúcar, Paes Mendonça, 

Votorantim (esta úitima fundada por um homem dos arredores do Porto, constitui hoje O 

maior grupo industrial privado do Brasil) e tantas outras. Esses, obviamente, não regressaram. 

Mas prestigiaram o nome de Portugal ajudando a catapuitar o Brasil para o desenvolvimento. 

Como ficou sugerido, as redes comerciais estabelecidas desde a época colonial constituíram 

o motor principal que animava este movimento de jovens procurando o Brasil para realização 

dos seus projectos ou sonhos, individuais ou famiüares. E, à medida que o século XD[ avançou, 

uma imprensa cada vez mais próxima do que sucedia (ou era notícia) em ambos os países 

vulgarizava esteriótipos e apresentava as vantagens da rnserção nessa sociedade aberta do 

país em crescimento rápido. O grau de parentesco, que na sociedade do norte de Portugal 

detinha uma enorme importância, continuava a servir de elo de aproximação entre ambas 
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voltar a Portugal ou ao Brasil pode compensar: revisitará negócios, amealhará mais dinheiro, 

reverá parentes e amigos. É que nem todos os que foram e regressaram, uma ou mais vezes, 

eram muito poderosos. Podiam ser pouco mais que remediados, pequenos ou médios pro- 

prietários. É importante afastar a noção de que os emigrantes portugueses do Brasil ou se 

transformaram em muitos ricos, ou então ficaram para sempre muito pobres, sendo estes, 

obviamente, o maior número. Não. Esta visão maniqueia parece-nos um e m  a desterrar do 

horizonte. Os remediados, homens com alguns cabedais, bastante numerosos talvez, tenham 

sido quem maior influência permanente deixou no seu meio de origem (através de doações, 

mesadas, compras de bens, depósitos, acçóes). 

Em suma, o bmsitecro de toma-viagem pode regressar pobre como partiu, mas dele quase não 

ficou notícia. Fracassou a sua expectativa e sobreveio a desilusão. Voltou a integrar-se no meio 

de que partira, esqueceu a experiência encetada, não ihe ficou nostalgia do país de acolhi- 

mento. Não se conhece o seu número, em termos estatísticos. Contudo, &gura-se que não é 

despiciendo, sobretudo durante o período das duas grandes guerras mundiais. Bastantes, em 
- percentagem ainda imprecisa, mas considerável, regressaram com posses, investiram na agr- 

cultura, em lojas de comércio misto, em pequenas indústrias, modernizaram processos de 

fahriw, mantiveram-se informados acerca das movaçóes técnicas e comerciais, aprenderam a 

disfrutar da cultura escrita, do teatro, das artes. São eles quem mais investe na instrução dos 

seus m o s ,  mandando-os estudar para os colégios, para as universidades, viajar e estagiar no 

estrangeiro. Os diplomas de estudos superiores, aos quais os pais não tiveram acesso, são para 

eles uma marca de sobrevivência segura no iirhim e de digniücação e o seu nome. Os exemplos 

deste comportamento abundam e dipficam a postura desses brasileiros. 

Alguns destes homens chegaram a rondar o estatuto de riqueza. Eram, contudo, modestos e dis- 

cretos. Construíram casas grandes, é certo, mas sem serem apalaçadas, compraram terrenos, 

possuíram bens móveis e imóveis em muitos lugares, dinheiro, acções. Deixatam-no, em testa- 

mento, a familiares, à terra, a pessoas suas dependentes. Mandaram construir escolas, meihorar 

caminhos, abrir cantinas, apetrecharam-nas e legaram-lhes meios de manuten@o. Alguns deles 

nem sequer tmham descendentes directos, ou se os havia, eram apenas sobrinhos. Por isso pude- 

ram alargar a tanta gente a sua acção beneíiciente. E uma destas - certamente não a menor - foi 

estarem receptivos aos jovens portugueses que chegavam ao Brasil, aos quais proporcionavam o 

p h e i r o  emprego e a quem apoiavam na organização da documentação exigida pelas autoridades 

brasileiras. Foram eles o verdadeiro elo dessa cadeia de solidariedade humana que tanta gente 
levou para o Brasil (a família Oliveira Lopes, de Válega - Ovar - é disto um protótipo). 

Outros, felizmente também bastantes, regressaram ricos, ou mesmo muito ricos. Vieram, 

porém, quase sempre em idade mais avançada do que os precedentes, o que será natural. 



Tiveram que trabalhar décadas a fio para juntarem as suas fortunas. Ao r e t o m e m ,  sobretudo - 

os que não possuíam descendentes directos, t o m a m - s e  mecenas, benfeitores, pródigos para 

com os seus conterrâneos ou para com o país. dotaram escolas, orfanatos, misericórdias. A eles 

se devem muitos palacetes e casas de õmstleiro, que marcaram a paisagem nual ou urbana e 

constituem o nosso património arquitéctónico hodiemo. Ao falarmos de brasileiros são estes 

que, de imediato, ocorrem à nossa mente. Seria, porém, injusto não lembrar tambkm os outros ... 
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