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É o tempo da travessia ... 

E se não ousarmos fazê-la ... 
Teremos ficado ... para sempre ... 

À margem de nós mesmos... 

 

Um português que é só português não é 
português. 

     Fernando Pessoa 

 

 Esta investigação pretende contribuir para o estudo da presença dos portugueses na 

cidade de São Paulo, observando o processo de e/imigração luso e sua prática associativa, 

através da Casa de Portugal. Ao privilegiar essas experiências históricas, busca-se dar 

visibilidade a esse grupo e recuperar o processo de constituição de um território associativo. 

 

Deslocamentos:  questões historiográficas 

Os processos migratórios recentes vislumbram o estabelecimento de novas ordens 

demográficas, não se podendo prever todo o seu desencadeamento e amplitude. Observa-se que, 

outros pontos de partida e polos de atração dinamizam os deslocamentos tornando-os 

perceptíveis, entretanto, simultaneamente, provocando hostilidades, rejeições, conflitos e 

xenofobia nas sociedades receptoras.  

Neste contexto, cabe lembrar que o Brasil, desde os primórdios da sua constituição 

como Estado Nacional (1822) foi polo receptor de imigrantes (italianos, portugueses, 

espanhóis, japoneses, alemães, entre outros) e continua atraindo (bolivianos, paraguaios, 

coreanos, africanos, sírios, haitianos), porém, também se tornou um vetor de saídas.  

Como tudo que desempenha a função de revelação dos conflitos e crises, as migrações 

internacionais contemporâneas criam oportunidades de reavivar as questões em torno do tema 

e recuperar suas trajetórias históricas, iluminando interpretações, enriquecendo abordagens e 

contribuindo para rever estereótipos. 

Os deslocamentos aparecem como alternativas adotadas por uma gama abrangente de 

sujeitos históricos, alguns inseridos em fluxo de massa, grupos e familiares; outros em percursos 

individuais, envolvendo processos de migração engajada, também, voluntária; abarcando 

diversos extratos sociais, levas e gerações; envolvendo agentes inspirados por estratégias e 

motivações diferenciadas, inclusive culturais e existenciais.  

Cabe ressaltar que os deslocamentos devem ser analisados além dos seus 

condicionamentos demográfico-econômico-sociais e do paradigma mecanicista da 

miserabilidade, não sendo apenas, assim, uma resposta às condições excepcionais de pobreza1, 

fruto das pressões do crescimento da população (modelo malthusiano) ou de mecanismos 

                                                             
1 Não basta que existam dificuldades econômicas para que os deslocamentos ocorram, estas 
dificuldades têm que estar vinculadas à percepção de que a emigração é uma alternativa aceitável e os 

canais necessários têm que estar constituídos para viabilizar as saídas. BAGANHA, Maria Ioannis. 

Migração transatlântica: uma síntese histórica, in: Desenvolvimento econômico e mudança social. 
Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2009. 
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impessoais do push-pull dos mercados internacionais.2 Estes processos superaram os limites das 

necessidades estritamente econômicas, agregando questões políticas (refugiados, perseguidos e 

expulsos), étnico-raciais, culturais, religiosas, geracionais e de gênero. Assim, entre as múltiplas 

motivações que levaram a migração, destaca-se à procura da realização de sonhos, da abertura de 

novas perspectivas, das fugas das pressões cotidianas, da busca do “fazer a América”, envolta em 

variadas representações construídas e vitalizadas neste universo, além de vários mecanismos 

viabilizaram este processo, com realce para a constituição de redes3. 

A produção brasileira sobre a imigração é ampla, diversificada e vem sendo 

enriquecida por abordagens que analisam aspectos diferenciados da questão, sendo temática 

privilegiada na historiografia. Os portugueses constituíram o grupo mais numeroso de 

imigrantes entrados no Brasil, estimado em 1,9 milhões (1822-1950), tendo sua presença se 

estendido por praticamente todo o território nacional. Apesar disso, só recentemente esta 

temática tem instigado os pesquisadores, sendo que a maior parte das investigações se volta para 

o Rio de Janeiro, onde a presença portuguesa foi significativa e marcante.4  

 A imigração portuguesa para o Brasil foi um processo contínuo, que envolveu 

experiências múltiplas e diversificadas, abarcando várias levas, de diferentes regiões do 

continente e das ilhas; alguns vieram subsidiados, a maioria por conta própria. Sobre as 

entradas dos portugueses pode-se observar alguns momentos: inicialmente entre 1888-1898 

(fase de final da escravidão e transição para trabalho livre); uma segunda leva de 1904-15 

(confluência de fatores com retração da entrada de outros grupos, somadas à crise política, 

                                                             
2 CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. Roma, Editori Laterza, 2007. 
3 A categoria rede de e-imigração incorpora tanto as ações familiares e comunitárias, como as 
estruturas impessoais de informação, difusão e apoio, articulando-se a noção de cadeia proposta por 

MACDONALD, J. e MACDONALD Leatrice. Chain Migration Ethnic Neighborhood Formation and 

Social Networks, The Milbank Memorial Fund Quartely, XLII (1), 1964, pp 82-97. DEVOTO, 

FERNANDO J, Las cadenas migratorias italianas: algunas reflexiones a la luz del caso argentino. In: 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, n. 8, CEMLA/Buenos Aires, 1988, pp. 103-123. RAMELLA, 

Franco. “Por un uso fuerte del concepto de red en los estudios migratórios”. In: Bjerg, María y Otero, 

Hernán. Inmigración y redes sociales en la Argentina moderna. Tandil: CEMLA – IEHS, 1995, p. 9-
21. TILLY, Charles. “Transplanted Networks”. In: Yans-McLaughlin, Virginia (ed.). Immigration 

Reconsidered. History, Sociology and Politics. Oxford: Oxford University Press, 1990, p. 79-95. 

TRUZZI, Oswaldo. “Redes em processos migratórios”. In: Tempo Social, Revista de sociologia da 
USP. SP: v. 20, 2008, p. 199-218. 
4 Para a produção em Portugal destacaríamos o livro de PEREIRA, Miriam Halpern. A política 

portuguesa de Emigração, 1850-1930. Bauru: EDUSC, 2002; CRUZ, Maria Antonieta. Agruras dos 

emigrantes portugueses no Brasil, Porto, 1987; RODRIGUES, Henrique. Alto Minho no século XIX, 
contextos Migratórios, socioculturais e familiares. Doutorado, Porto: FLUP, 2003. ALVES, Jorge 

Fernandes. Os Brasileiros. Porto: s/e., 1994Para uma visão mais ampla dos imigrantes portugueses no 

Brasil, ver LOBO, Eulália Maria L. Imigração portuguesa no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2001. 
RIBEIRO, Gladys S. Mata Galegos - Os portugueses e os conflitos de trabalho na República Velha. 

São Paulo: Brasiliense, 1990. Idem. "Cabras" e "Pés de chumbo": os rolos do tempo. O antilusitanismo 

na cidade do Rio de Janeiro, 1889-1930, mestrado em história/UFF, 1987. SILVA, M. Manuela R. S. 
Ambição e horror à farda ou a Saga dos imigrantes portugueses no Brasil segundo a Gazeta Luzitana 

(1883-1889), doutorado em história/ FFLCH-USP, 1991. SOUSA, Fernando e alli. Nas Duas 

Margens: os portugueses no Brasil. Porto: CEPESE, 2009. SOUSA, Fernando e MARTINS, Ismênia. 

Portugueses no Brasil: migrantes em dois atos. Rio de Janeiro/Porto: Muiraquitã/CEPESE, 2006. 
SOUSA, Fernando e MARTINS, Ismênia. A emigração Portuguesa para o Brasil. Rio de 

Janeiro/Porto: CEPESE, 2007. MATOS, M. Izilda S., SOUSA, Fernando. Deslocamentos & Histórias: 

os portugueses. Bauru/Porto: EDUSC/CEPESE, 2008. SOUSA, F.; MENEZES, L. M. Brasil-Portugal: 
Pontes sobre o Atlântico. Múltiplos olhares sobre a E/Imigração. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2017. 
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econômica e outras dificuldades em Portugal); um terceiro período localizado entre o final da 

Primeira Grande Guerra que se estende até os anos 1930 e uma retomada no pós Segunda 

Grande Guerra até o início dos anos 1960.  

 

Deslocamentos: saídas 

 Os portugueses emigravam por vários motivos: dificuldades econômicas, sociais e 

familiares, como: poucas oportunidades de trabalho, ganhos baixos e problemas de 

subsistência, tipo de propriedade e sua exploração, somadas à infertilidade, improdutividade 

das terras e atraso tecnológico, intempéries e flagelos; somadas às tensões políticas, fugas ao 

recrutamento militar, desigualdades sociais e excessos populacionais, além do desejo de "fazer 

a América".  

 Quanto à política portuguesa de emigração em seu processo pode ser considerada 

ambígua, ou seja, ora repressiva (particularmente em relação aos jovens, às mulheres sós e às 

saídas clandestinas), ora permissiva.5 A emigração sofria a oposição dos grandes proprietários 

rurais (para os quais significava a evasão de braços), esses pressionavam o governo para 

conter as saídas. O governo via, na emigração, uma possibilidade de limitar as tensões sociais, 

além de sustentar as remessas, que adquiriram cada vez maior importância nas finanças 

portuguesas, estimulando investimentos e sendo decisiva na balança de pagamentos.6  

Em Portugal, a República foi instaurada em 1910, num momento de instabilidade 

política, crise econômica e social. Terminada a Primeira Grande Guerra (1914-18), as 

dificuldades foram agravadas com a alta dos preços, desemprego e miséria no campo. 

Disputas políticas, crise econômica, déficits econômicos, manifestações de trabalhadores, 

geraram golpes e contragolpes, levando os militares ao poder. Este contexto de tensões 

acabou por dinamizar os fluxos de saídas. 

Com a ascensão do General Carmona (1928), foi nomeado para pasta das finanças 

Antonio de Oliveira Salazar, que buscou ajustar a economia nacional e reduzir os 

desequilíbrios. Apontado para a Presidência do Conselho de Ministros, em 1932, Salazar 

encabeçou a elaboração da Constituição do Estado Novo, que se caracterizou como um 

governo corporativo, forte e intervencionista, com leis trabalhistas e proibição de greves, 

cultivando alianças com a Igreja católica, constituindo-se num regime autoritário católico.7 

 O governo salazarista era resistente às mudanças econômicas, confinando Portugal a 

padrões tradicionais e centrados nas atividades agrícolas, com uma política econômica avessa 

à industrialização, considerada a causa dos conflitos de classe. Apesar dessa resistência, a 

Grande Depressão dos anos de 1930 possibilitou exercícios de industrialização, que foram 

                                                             
5 PEREIRA, Miriam Halpern. A política portuguesa de Emigração, 1850-1930, Bauru: EDUSC, 2002. 

PEREIRA, Maria da Conceição Meireles. Legislação sobre emigração para o Brasil na Monarquia 

constitucional. In: MATOS, Mª Izilda S. de. SOUSA, Fernando. Deslocamentos & Histórias: os 
portugueses. Bauru/Porto: EDUSC/CEPESE, 2008. 
6 Dadas a magnitude das mobilidades, o governo português buscou aperfeiçoar o sistema de controle e 

vigilância das saídas, para tanto foram criadas ações legais através das múltiplas exigências, custos dos 
passaportes, taxas e outras imposições, incluindo inspeção, vigilância nos navios e repressão à 

clandestinidade.  
7 MATTOSO, José e ROSAS, Fernando. História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, vol. 7. O 

Estado Novo, 1998. SECCO, Lincoln. A Revolução dos Cravos e a crise do império colonial 
português. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2004. PINTO, Antonio Costa. Os Camisas Azuis: 

ideologia, elites e movimentos fascistas em Portugal- 1914-45. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. 

MAXWELL, Kenneth. O Império Derrotado. Revolução e Democracia em Portugal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. 
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ampliados durante a Segunda Guerra Mundial. Nas cidades, sobretudo em Lisboa, cresceu o 

operariado, constituído de migrantes, que fugiam da miséria rural, mas, enfrentavam um 

cotidiano precário, marcado pela falta de infraestrutura (luz elétrica, água encanada, esgoto), 

condições incertas de vida, carestia e baixos salários). 

As ações de resistência ao salazarismo foram permanentemente sufocadas. Apesar da 

repressão, a oposição crescia, mostrando os sinais de esgotamento do regime. Em 1968, 

Salazar sofreu um acidente, vindo a falecer em 1970, sendo sucedido por Marcelo Caetano.8 

Os descontentamentos se generalizavam, as resistências cresciam articulando 

diferentes setores: estudantes, intelectuais, setores médios e movimentos operários. 

Ampliavam-se os desagrados, particularmente, devido às Guerras coloniais na África, que 

arregimentava os jovens soldados para cumprir o serviço militar, gerando insubordinação 

entre os oficiais. As articulações políticas de setores da oposição articularam a Revolução dos 

Cravos, em 25 de abril de 1974, num levante conduzido pelos oficiais intermédios do 

Movimento das Forças Armadas (MFA), cujo programa proposto visava o fim da guerra na 

África e criação de um regime democrático e pluralista em Portugal.9 

 Este quadro social, econômico e político, as partidas foram contínuas e frequentes, 

vinculadas aos descontentamentos, estratégias de sobrevivência, tensões e perseguições 

políticas, buscas de outras possibilidades e realizações de sonhos. 

 

Deslocamentos: São Paulo - a sociedade de acolhimento 

 A expansão urbana de São Paulo esteve vinculada ao desenvolvimento da economia 

cafeeira, a cidade consolidou-se como centro econômico e político, polo industrial, mercado 

distribuidor e receptor de produtos e serviços. A política desencadeada pela cafeicultura paulista, 

estimulando e promovendo intensamente a imigração, em proporções bem superiores às 

possibilidades de emprego no campo, favoreceu muito o crescimento da população urbana. De 

acordo com o censo do ano de 1872, quando a cidade já sofria as consequências do crescimento 

da produção cafeeira, a população de São Paulo totalizava 31.385 pessoas. No censo seguinte 

(1890) elevou-se para 64.934 habitantes, já no início do século XX, em 1900, eram 239.820 

moradores e, em 1920, a população da cidade mais do que dobrou, atingindo a cifra de 579.033 

pessoas.10 

 O “sonho americano" prosseguia, concentrando na cidade um significativo contingente 

de trabalhadores. Enquanto uns dirigiam-se para o comércio, outros ficavam nas atividades por 

conta própria ou foram impelidos para o trabalho assalariado em vários ramos: na indústria, 

obras públicas, comércio e atividades domiciliares. Dessa forma, toda uma diversidade de 

ocupações absorvia homens e mulheres imigrantes, envolvendo expedientes variados, eventuais 

e incertos, gerando processos de tensões e conflitos. 

 

                                                             
8 MATTOSO, José e Rosas Fernando. História de Portugal - O Estado Novo. Lisboa: Ed. Estampa, 
1998. MAXWELL, Kenneth. O império derrotado, revolução e democracia em Portugal.  São Paulo: 

Ed. Schwarcz Ltda, 2006. ROSAS, Fernando (org). O Marcelismo e a crise final do Estado Novo. 

Lisboa: Ed. Colibri, 1999. 
9 SECCO, Lincoln. A Revolução dos Cravos e a crise do império colonial Português. São Paulo: 
Alameda, 2004. FERREIRA, José Medeiros. Histórias de Portugal. O comportamento Político dos 

Militares, Forças Armadas e Regimes Políticos em Portugal no séc. XX. Lisboa: Ed. Estampa, 2001. 
  10 Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Recenseamento do Brasil, 1920, Synopse do 
Recenseamento. Rio de Janeiro: Typ. da Estatística, 1926. 
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Imigrantes portugueses na Hospedaria do Imigrante de São Paulo 

Acervo do Memorial do Imigrante de São Paulo 

 

 Acompanhando o relevo da área, os trilhos do trem cortaram a cidade no sentido 

sudeste-noroeste, marcando os sentidos do crescimento da urbe. Nas zonas Oeste e Sul (vetor 

sudoeste), buscando áreas mais altas, a elite erguia palacetes réplicas dos europeus, surgiam 

novos loteamentos, modernas maneiras de morar e viver que incorporavam mudanças de hábito 

associadas às noções de civilização, luxo e elegância. Já ao longo da ferrovia, nas áreas 

alagadiças dos rios Tietê e Tamanduateí, se estabeleceram bairros industriais, de operários e 

imigrantes, áreas ausentes de planejamento e atenção das autoridades. Novos territórios se 

constituíam, recebendo as marcas dos grupos que ali se instalavam e passaram a se identificar 

com ele: os italianos na Mooca, Bom Retiro, Bexiga; os japoneses na Liberdade; no Bom Retiro, 

os judeus; na zona da Rua Vinte e Cinco de Março, os sírio-libaneses; os portugueses em 

Santana, Belenzinho, Brás e distribuídos em toda a cidade; também os redutos dos negros, na 

Barra Funda e Casa Verde. 

 O crescimento acelerado e a indústria transformariam São Paulo em uma metrópole 

moderna. Entre 1920 e 1940, a população da cidade mais que duplicou, saltando para 

1.326.261 habitantes.11 Em 1934, totalizavam 287.690 estrangeiros; destes, 79.465 eram 

portugueses.12 Nos finais da década de 1920, intensificou-se a expansão urbana em direção ao 

Centro Novo (entre o Anhangabaú e a Praça da República), já com a verticalização na área. 

Neste período a cidade enfrentou: a crise de energia, a Revolução em 1924, as consequências 

do colapso mundial de 1929 para o café, a Revolução de 1930, a perda da hegemonia política 

da elite paulista e o Movimento Constitucionalista de 1932, envolvendo diretamente paulistas 

e paulistanos.  

 Apesar da crise econômica interna e da depressão dos anos 1930, ações 

governamentais contornaram a situação do setor cafeeiro, cujas exportações voltaram a 

                                                             
11 Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Recenseamento do Brasil, 1920, Synopse do 

Recenseamento. Rio de Janeiro: Typ. da Estatística, 1926. 
12 Censo Estadual de 1934. ARAÚJO, Oscar Egídio de. Enquistamentos étnicos. Revista do Arquivo 
Municipal, v. LXV, mar. 1940. 
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crescer. Mesmo no período de crise interna (1928-32), a indústria continuou se 

desenvolvendo, atingindo altos índices no período subsequente. Assim, a década de 1940 

trouxe a consolidação e expansão da industrialização, e a “cidade do café” tornou-se 

industrial, com um processo intenso de metropolização.13 

  Conjuntamente com a intensificação industrial, São Paulo se transformou num 

verdadeiro canteiro de obras, possibilitando novas edificações, tornando-se “a cidade de um 

edifício por hora”.14 Na urbe, coexistiam permanências, demolições e construções, cresciam 

as obras públicas, territórios foram redefinidos como novas áreas comerciais e financeiras, 

além da zona do meretrício e da boemia. Nesse processo quarteirões e bairros diferenciavam-

se segundo a predominância das atividades estabelecidas; ruas, vilas, cortiços e malocas, 

povoados, sobretudo por trabalhadores, estabelecendo relações dinâmicas, criando laços de 

solidariedade e estratégias de sobrevivência. 

 Os planos de intervenção urbana, orquestrados nas gestões de Fábio Prado (1935-38) 

e Prestes Maia (1938-45), remodelaram a cidade, através do denominado “Plano Avenidas”, 

abrindo avenidas, alargando ruas, refazendo ligações viárias, estabeleciam-se as 

características da expansão da cidade, assentadas nos princípios de centralização, 

expansionismo, verticalização e rodoviarismo. No Centro Novo implantava-se um ambiente 

metropolitano vertical, moderno, com arranha-céus e galerias, abria-se caminho para o 

crescimento urbano, incentivando a expansão imobiliária. O Centro passou por várias 

transformações, atravessando o viaduto do Chá em direção à Praça da República. Por este 

território circulavam a classe média, em busca das compras nas lojas elegantes, também 

profissionais liberais, intelectuais, artistas e estudantes. 

 A inexistência de medidas reguladoras fez com que o crescimento urbano fosse marcado 

pela desigualdade e heterogeneidade, a extensão das periferias superou a capacidade dos 

poderes públicos de prover a infraestrutura necessária. O intervencionismo, traduzido na 

remodelação do sistema viário, acentuou o potencial de expansão da cidade, mas passou ao 

largo de questões sociais, acirrando as contradições e tensões centro-periferia, permanecendo o 

déficit de habitação, as precárias dificuldades com o transporte coletivo, iluminação, água, 

esgoto, asfalto, entre outras. 

 Na década de 1950, a urbe atingiu 2.198.096 moradores, no ano do seu IV Centenário 

(em 1954), já como a maior cidade do país, se aproximou dos 2 milhões e 700 mil habitantes, 

caracterizada pelos contrastes, ambiguidades, e incorporações desiguais, constituía-se um 

mosaico diversificado de grupos étnicos com seus descendentes que, juntamente com os 

migrantes, constituíam-se numa multiplicidade de culturas, tradições e sotaques. 

Durante o governo Juscelino Kubitschek (1955-60), a cidade conviveu com a aceleração 

da industrialização, penetração do capital estrangeiro, modernização da produção, ampliação de 

bens de consumo (em particular os automóveis) e maior conexão através dos meios de 

comunicação (rádio, TV, cinemas e jornais). A metrópole se expandia e se adensava. Por um 

lado, ocorria a intensificação da verticalização comercial e residencial, (com edifícios de mais de 

30 andares e múltiplas funções, atingindo Higienópolis e a área da Av. Paulista) e reestruturação 

da centralidade (com o aparecimento de sub-centros em vários bairros, Pinheiros, Lapa, Santo 

                                                             
13 Em 1938, a indústria paulista era responsável por 43% da produção industrial nacional, com 

destaque para a capital que, já desde 1935, concentrava 58,7% das indústrias, 56,5% do operariado e 

61,5% da produção industrial. SINGER, Paul. Desenvolvimento econômico e evolução urbana. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1974, pp.47-51.  
14 Se em 1920, eram 1875 novas construções; em 1930, já eram 3.922; em 1940 atingiu 12.490; em 

1950, chegaram a 21.600 construções. MORSE, Richard. M. Formação Histórica de São Paulo. São 
Paulo: DIFEL, 1970, p. 365. 
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Amaro, Brás e ampliação do centro que envolve Liberdade, Bom Retiro, Santa Ifigênia). Por 

outro, enfrentava a expansão das periferias, aumento dos contrastes, num processo de segregação 

de moradia, empregos, comércio e serviços.15 

 Em 1960, eram 3.259.087 habitantes envoltos em desigualdades sociais, vivendo e 

convivendo nacionais e imigrantes, migrantes, sobretudo nordestinos, homens e mulheres, 

brancos e negros envoltos em múltiplas tensões urbanas, experiências fragmentadas e 

diversificadas, o que contrasta com as representações urbanas nas quais a cidade é 

apresentada como unidade.16  

 

Deslocamentos: políticas e ações 

 Desde meados do século XIX, aparecem referências à presença de imigrantes 

portugueses no estado de São Paulo, inicialmente como colonos, constituindo-se na maioria 

dos ocupados na colônia Nova Lousã, próximo a Mogi Guaçu e também na colônia Ibicaba, 

próxima de Limeira. Com a expansão da cultura do café, o recrutamento de trabalhadores se 

manteve contínuo e constante, contando com a presença eventual dos portugueses com 

contratos de parceria, através dos quais se comprometiam a servir por tempo determinado 

para ressarcir as despesas com os custos da viagem (trabalhavam por 2, 3 até 4 anos, alguns 

fugiam). A partir de 1908/10, a vinda de lusos contou com o subsídio do governo de São 

Paulo.  

Contudo, os deslocamentos dos portugueses foram mais direcionados para os centros 

urbanos através de redes constituídas. Eles se ocupavam em atividades como comércio, 

indústria, serviços públicos e domésticos.  

Entre 1887 e 1900, os portugueses representaram 10% do total de entradas no estado 

de São Paulo, proporção que, entre 1900 e 1920 (quando totalizavam 167.198), subiu para 

mais de 29%. Em termos de período, os anos de 1910 a 1914 marcaram a vinda do maior 

contingente luso (111.491), em função da crise econômica e social e das dificuldades políticas 

com o fim do regime monárquico português, também pela preferência dos imigrantistas 

paulistas por esse grupo.17 

Para o recrutamento de imigrantes portugueses foi organizado todo um sistema regular 

de propaganda, divulgação de informações (notícias na imprensa, panfletos, cartas), 

chamadas, agenciamento e transporte (meios de comunicação e organização do sistema de 

navegação comercial, que viabilizou o transporte transoceânico em massa), com a participação 

de companhias e engajadores que ou recebiam subsídios do governo brasileiro ou trabalhavam 

para ele. Constituiu-se redes que tinham, como elos, moradores das aldeias e freguesias, 

religiosos, autoridades e empresários. Estas redes funcionaram entre Portugal 

continental/Ilhas tendo como destino o porto de Santos. 18 

                                                             
15 Nesse momento já se delineava a Grande São Paulo, constituindo-se um agregado que envolvia uma 
série de municípios do entorno, como: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco, 

Embu, Mauá, Barueri, entre outros.  
16 Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, IBGE, RJ, 1958, V. XXX. Entre 1950-59, o estado de São 
Paulo recebeu aproximadamente 400 mil imigrantes (maioria formada por portugueses), sendo que a 

maioria se fixou na capital e na região metropolitana que passavam por um "boom" industrial. 
17 Depois do Decreto Prinetti (1902, pelo qual o governo italiano proibiu a emigração subsidiada para São 

Paulo) e de medida similar do governo espanhol, reduziram-se consideravelmente as entradas de italianos 
e espanhóis, passando-se a priorizar os lusos. Boletins do Serviço de Imigração e Colonização, nº 2, 

outubro de 1940.  Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo. 
18 O sistema encontrava-se organizado, contando com a presença de um primeiro agente em Lisboa, 
que facultava o passaporte e as passagens marítimas; um segundo agente residente na província que se 
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Numa análise sobre o perfil dos emigrados observam-se tendências. Numa primeira, 

notam-se os que vinham por conta própria, destacando-se os jovens solteiros. Alguns 

alfabetizados e com certo capital, vinham em busca de constituir uma trajetória profissional, 

geralmente possuíam contatos estabelecidos no Brasil; já outros jovens, os caixeiros, 

ocupavam-se em atividades do comércio.19 Um segundo grupo de homens adultos, muitas 

vezes casados, artesãos de profissão (pedreiros, ferreiros, alfaiates e sapateiros, entre outros), 

fixava-se nas cidades (preferencialmente, São Paulo e Rio de Janeiro). Outro conjunto era dos 

que vinham subsidiados, majoritariamente iam para as lavouras do café, embarcavam em 

família. Por fim, uma série de imigrantes que trabalhavam como serviçais e criados, 

aguadeiros, carreteiros em serviços pela cidade e nos domicílios.20  

A emigração masculina continuamente ultrapassou a familiar. As saídas de família 

causavam preocupações; pois, além de provocar a desaceleração do crescimento demográfico 

(com o envelhecimento da população e a falta de perspectivas matrimoniais), afetava as 

remessas de recursos para Portugal. A prática dos homens chegarem primeiro visava criar 

condições posteriores para chamar os familiares ou retornar e pode ser identificada como uma 

prática preventiva, para a hipótese de fracasso e/ou uma estratégia para enfrentar o 

desconhecido.21 Todavia, a saída majoritária destes homens afetou a estrutura familiar, 

ampliando a responsabilidade feminina na família. As mulheres passaram a arcar com os 

cuidados e sustento dos filhos, a manutenção da propriedade e negócios, além das atividades 

domésticas.22 

Se a emigração portuguesa foi a princípio prioritariamente masculina, o contingente 

feminino cresceu gradativamente, podendo-se verificar um aumento no número de mulheres 

casadas, ampliando a emigração familiar. Na primeira década do século XX a porcentagem de 

                                                                                                                                                                                              
articulava a um terceiro que diretamente tratava com os pretendentes a emigrar e/ou suas famílias, 

alguns tinham licenças oficiais para agenciar imigrantes. Este engajamento era verbal ou escrito sem 
formalidades legais. 
19Muitas vezes os rapazes menores vinham desacompanhados, sendo alguns entregues a engajadores 

ou capitães dos navios que, geralmente, tinham sobre eles plenas atribuições. Estas atitudes eram 
tomadas em situações de necessidade, visando proporcionar possibilidades, contudo, estes jovens 

chegavam a ser negociados nos portos de desembarque como “escravos brancos”, sendo empregados 

em atividades árduas, mal remuneradas e com péssimas condições de trabalho. Para cercear a 
emigração de jovens (entre 14 e 25 anos) foi criada uma fiança que ampliava as despesas de viagem 

para os que estivessem em idade de serviço militar. Estrategicamente, procurava-se emigrar antes 

desta idade (alguns com menos de dez anos); pois, além de se livrar da taxa, também escapava do 

serviço militar obrigatório. 
20 LEITE, Joaquim da Costa. O Brasil e a Emigração Portuguesa (1855-1914). In: FAUSTO, Boris 

(org.). Fazer a América. São Paulo: EDUSP, 2000, pp. 193/94. 
21 Desde os finais do século XIX, que as autoridades portuguesas concentraram esforços em estimular 
o deslocamento para as colônias na África, criando facilidades, como: pagamento de passagens e 

passaportes gratuitos, concedendo lotes e outros incentivos. Mas, o maior fluxo das saídas mantinha-se 

para o Brasil. GONÇALVES, Paulo Cesar, Emigração e Colônias no Atlântico Sul, in: 
www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/288_abstract.doc. 
22 Algumas mulheres tornavam-se “viúvas de maridos vivos”, já que vários homens não retornaram, 

deixavam de mandar notícias e constituíam novas famílias no Brasil. Mesmo frente a estas situações, a 

legislação portuguesa restringia a saída para o estrangeiro de mulheres casadas, já que a permanência 
dos laços conjugais e manutenção da família em Portugal facilitaram os fluxos das remessas, que se 

tornaram essenciais para a família e a economia do país. As mulheres casadas precisavam da 

autorização dos maridos para se juntar a eles, esta medida funcionava como um suporte ampliando as 
possibilidades do retorno.  
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mulheres já alcançava mais de 25% do total de entradas e, no início da segunda, oscilou entre 

35% e 40%. Assim, a imigração lusa até então caracterizada como individual, masculina e 

temporária, tornou-se, tendencialmente, familiar e permanente. 
   

Anos TOTAL GERAL Portugueses Italianos Espanhóis 

1885-09 1.059.199      134.594    744.244   180.361 

1910-34 654.637       263.063    187.558 204.016 

1935-59 311.987       156.536     90.130    65.321 

1960-61 31.665        14.982     4.144               12.539 

Total 2.057.488       569.175   1.026.076   462.237 

Estrangeiros em São Paulo (maiores grupos) 

Fonte: Departamento de Imigração e colonização. São Paulo, 1962. 23 

 

 Durante a década de 1930, tendo como preocupação favorecer o trabalhador nacional, 

o governo Vargas determinou medidas restricionistas às entradas de estrangeiros, com a 

garantia a cota de 2/3 de trabalhadores brasileiros. Contudo, o caso dos portugueses 

apresentou particularidades, sendo que analisadas no conjunto, as ações, favoreceram este 

grupo, considerados como “melhor adaptável” ao país.24  

Após o término da Segunda Guerra, apesar de espalhado por todo Brasil, os lusitanos 

estavam prioritariamente agrupados nos núcleos urbanos. Depois do Rio de Janeiro, São 

Paulo era a cidade de maior concentração de portugueses, que se constituíram num grupo 

social e economicamente diversificado, desde abastados industriais e comerciantes, até 

humildes trabalhadores, envolvidos em funções variadas na indústria, comércio, serviços e 

atividades domésticas.  
De um modo geral, os portugueses que vieram para a cidade de São 

Paulo neste período, concentraram-se em geral nos ramos de serviços, 

comércio e construção civil. São numerosíssimas as padarias, 

mercearias, bares, restaurantes em mãos de portugueses; muitos 
começaram a vida em São Paulo trabalhando em feiras livres, 

alugando quartos em pensões e nos serviços de jardinagem. O trabalho 

autônomo era a ambição deste português que, por vezes, se associava 
a parentes e conterrâneos.25 

 

 Uns vinham na busca de novas oportunidades profissionais, outros fugindo das 

dificuldades da vida no campo, das tensões/perseguições políticas ou do serviço militar 

obrigatório, majoritariamente exercido em África.  

 Nas décadas de 1950 e 1960, ocorreu nova retomada do fluxo de imigrantes 

portugueses, particularmente depois da assinatura do Tratado de Amizade e Consulta (1953)26 

                                                             
23 Observam-se diferenças numéricas entre as saídas e entradas, a tendência é um número mais elevado 

das entradas, possivelmente devido aos clandestinos e aos embarques por portos espanhóis, também 

cabe lembrar as diferenças na captação e apresentação dos dados entre as estatísticas do Brasil e de 
Portugal. 
24 MENDES, José Sacchetta Ramos. Laços de sangue; privilégio e intolerância á imigração portuguesa 

no Brasil. Porto: CEPESE, 2010.  
25 LANG, Alice B. da Silva Gordo. Portugueses em São Paulo: memórias e identidade. In: 
TRINDADE, M. Beatriz e CAMPOS, M. Cristina S. de Souza. Olhares Lusos e Brasileiros. São 

Paulo: Ed. Usina do Livro, 2003. p. 112. 
26 GONÇALVES, Williams. As Relações luso-brasileiras nos anos 1950. In: Sousa, Fernando, Santos, 
Paula e Amorim, Paulo. As Relações Portugal-Brasil no século XX. Porto: CEPESE, 2010. 



10 

 

que, também, possibilitou a expansão das ações comerciais e financeiras entre os dois países.

 São Paulo passou a ser o principal polo de atração, devido às novas perspectivas de 

desenvolvimento econômico e industrial. Os portugueses estavam distribuídos por toda a 

cidade, especialmente na Zona Norte, nos bairros do Tucuruvi, Vila Guilherme e Vila Maria, 

na área oeste, no Jaguaré e Vila Madalena, também, nos bairros do Pari, Belenzinho, Alto da 

Mooca, Tatuapé e Jabaquara.  

 

Deslocamentos: prática associativa 

 Desde o início do processo de e/imigração portuguesa, que a comunidade se organizou 

em várias associações, casas e centros, com funções/objetivos variados que incluíam 

associações de beneficência (Beneficência Portuguesa de São Paulo/1859, Sociedade 

Portuguesa Beneficência de Santos/1859, Sociedade Beneficência de Campinas/1873) e 

também casas regionais (Casa da Ilha, Casa dos Açores, Centro Transmontano, Casa do 

Minho, entre outras), somadas as associações culturais e desportivas. Esta prática associativa 

se difundiu como uma forma de apoio, manutenção de laços, tradições e estabelecimento de 

redes.27  

As entidades de auxílio ou socorros mútuos surgiram devido a inexistência e/ou 

carências no sistema de seguridade social, assim, elas buscavam assistir nos cuidados de 

saúde, garantir o sustento frente a impossibilidade de trabalho, zelar pela família dos que 

faleciam, cuidar/apoiar no funeral, além de prestar serviços jurídicos. Necessariamente, não 

arcavam com todas essas funções, algumas ofereciam um tipo de assistência especifica, sendo 

que algumas mutuais chegaram a construir hospitais, ainda hoje atuantes na cidade de São 

Paulo.28 

Das associações de socorros mútuos de origem portuguesa29, encontram-se ativas a 

Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas (1891), Sociedade Portuguesa Beneficente 

Vasco da Gama (1898), Associação Beneficente São Pedro do Pari (1917), Centro 

Trasmontano (1932) e Associação Portuguesa de Beneficência (1859), que merece destaque 

como centro hospitalar.  

Com a criação de um sistema público de seguridade social (implementado a partir da 

Era Vargas), essas associações mutuais perderam parte de suas funções, entrando em declínio. 

Contudo, o desejo associativo se manteve e diversas agremiações foram inauguradas nos 

inicios do século XX.30 Entre os motivos deste associativismo observa-se a convergência de 

objetivos comuns, a busca por manter vínculos com as origens e com suas práticas culturais, o 

                                                             
27 TRINDADE, Maria Beatriz R. O diálogo instituído. Nova Renascença, jul/set, 1984, p. 234. 
28. LUCA, Tânia de. O Sonho do Futuro Assegurado. O Mutualismo em São Paulo. São Paulo: 

Contexto; Brasília: CNPq, 1990. ALMEIDA, Mateus Fernandes de Oliveira. Associativismo, proteção 
social e poder público no Segundo Reinado: mutuais e beneficentes na pluralização do espaço público 

da Corte (1860-1882). Tese (Doutorado em História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2014. FONSECA, Vitor Manoel Marques da. Imigração: Identidade e Integração,1903-
1916. In: MATOS, Maria Izilda Santos de; SOUSA, Fernando de (Orgs.). Deslocamentos & Histórias: 

Os Portugueses. Bauru, SP: Edusc, 2008, p.358. 
29 Consulado geral de Portugal em São Paulo. Disponível em: <http:// 

consuladoportugalsp.org.br/associacoes-portuguesas-e-luso-brasileiras>. Conselho da comunidade 
luso-brasileira do estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.cclb.org.br/associacoes.htm>.  
30 LANG, Alice Beatriz da Silva Gordo. Portugueses em São Paulo: memória e identidade. In: 

ROCHA-TRINDADE, Maria Beatriz; CAMPOS, Maria Christina Siqueira de Souza (Orgs.). Olhares 
Lusos e Brasileiros. São Paulo: Usina do Livro, 2003, p.115. 
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desejo de celebrar datas e atividades religiosas, além da sociabilidade, possibilidade de 

encontros e lazer. 

Outras agremiações de caráter regional foram fundadas após a década de 1960: a 

Casa Ilha da Madeira (1969), Arouca São Paulo Clube (1979), Casa dos Açores (1980), 

Associação Casa de Macau (1989), Casa de Brunhosinho (1991), Comunidade Gebelinense de 

São Paulo (1992), Associação dos Poveiros de São Paulo (1991) Casa Cultural Império do 

Minho (2006).  

 Já o Centro Cultural 25 de Abril (1982) tem perfil político, destacando-se entre seus 

fundadores vários que fizeram oposição ao salazarismo31; enquanto, o Lar da Provedoria da 

Comunidade Portuguesa é uma entidade criada por iniciativa do Consulado Geral de Portugal 

(1968), no intuito de acolher portugueses idosos em situação de vulnerabilidade social.32 

Com exceção da Casa dos Açores e Casa de Brunhosinho (Zona Leste), da Casa de 

Macau (Zona Sul) e do Centro Trasmontano (Centro), as demais associações estão 

concentradas em diferentes bairros da Zona Norte, região que agrega o maior contingente de 

portugueses e luso-descendentes. 

 

Casa de Portugal: território português em São Paulo 

A Casa de Portugal de São Paulo é caracterizada como um território português33, 

destaca-se entre suas propostas o favorecer do convívio dos portugueses e seus descendentes, 

preservar a tradição, história e cultura, além de expressar a identidade portuguesa.34  

A prática associativa se constitui num canal que propicia ao e/imigrante o convívio 

com seus conterrâneos, nesses locais promovem-se encontros, discussões, troca de 

informações e notícias da terra natal, bem como, buscam preservar manifestações culturais, 

religiosas e tradições.  
... Contudo, os recém-chegados recebem pouca assistência das 

associações, e só depois de bastante tempo passam a frequentá-las. 
...Observa-se então, que a comunidade portuguesa em São Paulo é 

marcada, de maneira ambígua, pela convergência e pela dispersão. 

                                                             
31 SILVA, Douglas Mansur da. A oposição ao Estado Novo no exílio brasileiro 1956-1974. Lisboa: 

ICS - Imprensa de Ciências Sociais, 2006, p.28. 
32 No Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo e Consulado Geral de 
Portugal em São Paulo, encontram-se os registros de 60 diferentes associações no estado de São Paulo 

de diversas finalidades: beneficentes (prestação de serviços médicos), esportivas, culturais, recreativas 

e de assuntos específicos como vinhos ou sindicatos. O Consulado Geral de Portugal em São Paulo 

conta com diversos programas assistenciais, entre eles o Apoio Social a Idosos Carenciados (ASIC), 
Apoio Social a Emigrantes Carenciados (ASEC) e o Programa Portugal no Coração, Provedoria da 

comunidade portuguesa de São Paulo. Nossa História. Disponível em: 

<http://www.provedoria.org.br/historia.htm>.  
33 Deve-se destacar a noção de territorialidade, identificando o espaço enquanto experiência individual e 

coletiva, onde a rua, a praça, a praia, o bairro, os percursos estão plenos de lembranças, experiências e 

memórias. Espaços que, além de sua existência material, são também codificados por todo um conjunto 
de representações, numa dinâmica de múltiplos processos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização. ROLNIK, Raquel. História Urbana: História da Cidade. In: FERNANDES, Ana; 

GOMES, Marco Aurélio (Orgs.). Cidade e História: modernização das cidades brasileiras nos séculos 

XIX e XX. Salvador: Faculdade de Arquitetura, 1992. 
34 Casa de Portugal de São Paulo. Disponível em: http://<www.casadeportugalsp.com.br>. Ver 

FERNANDEZ, Leandro Rodrigues Gonzalez. Hospitalidade à Portuguesa: traços presentes na 

imigração e construção da memória dos eventos da Casa de Portugal. Curitiba, PR: Editora Prismas, 
2017. 
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Pela convergência que une a elite da comunidade e pela dispersão que 

refletida na comunidade “submersa”. Da elite fazem parte os 
comendadores, imigrantes que receberam a honraria do Governo 

Português.35 

 

Sobre as origens da Casa de Portugal, merece menção os esforços de Ricardo 

Severo36 e Sarmento Pimentel37, entre outros compatriotas, segundo eles a coexistência de 

várias associações portuguesas na cidade, gerava uma cisão interna fragilizando o grupo, 

assim, foi lançada uma proposta de unificação das agremiações. Desta forma, a Casa 

incorporaria atividades de recreação e ensino, comerciais, beneficentes, diplomáticas e 

políticas, devendo ser regida por princípios democráticos e de afirmação das tradições 

portuguesas. Afirmava Severo: 
A Casa de Portugal será ainda mais: um templo dos portugueses como 

afirmação unitária da Colônia e, portanto, da nação Portuguesa, a 
solidez do seu organismo social impor-se-á neste meio e terá, para a 

defesa dos interesses econômicos e políticos, não só da Colônia como 

da metrópole, uma importância superior à das associações em que se 
subdividem os portugueses [...]. 

A sua fachada será em estilo português e terá, como motivo 

dominante, uma porta tão ampla, que por ela caibam quantos 
portugueses hajam na Colônia, quaisquer que sejam as suas crenças 

religiosas ou convicções políticas, pois que um único pavilhão 

tremulará no seu mastro de mesena, tendo o Símbolo Augusto da 

pátria, que é a única e sempre a mesma, independente da fórmula dos 
seus governos.38 

 

A 9 de julho de 1935, ocorreu uma primeira tentativa de estabelecimento da Casa, 

que contou com a adesão representantes de cinco associações já existentes na cidade39, que 

deliberaram pela convocação de uma nova reunião. No dia 13 de julho, na sede do Centro do 

                                                             
35 LANG, Alice Beatriz da Silva Gordo. Portugueses em São Paulo: memória e identidade. In: 

ROCHA-TRINDADE, Maria Beatriz; CAMPOS, Maria Christina Siqueira de Souza (Orgs.). Olhares 
Lusos e Brasileiros. São Paulo: Usina do Livro, 2003, p.115 e 123. 
36 Ricardo Severo da Fonseca e Costa (Lisboa/1869 - São Paulo/1940) engenheiro, arquiteto e escritor. 

Devido a sua luta antimonárquica, foi obrigado a se exilar no Brasil (1891). Atuou na constituição de 

várias associações, como: Centro Republicano Português (1908, associação de caráter 
político/republicano e liberal), Câmara Portuguesa de Comércio, Indústria e Arte (1912) e do Clube 

Português (1920). Foi grande entusiasta da criação da Casa de Portugal, sendo considerado como o seu 

principal idealizador. 
37 Sarmento Pimentel(Mirandela/1881-Lisboa/1987), foi oficial do exército português, republicano e  

antissalazarista, exilou-se no Brasil em 1927; foi o quinto presidente da Casa de Portugal (1940-1941). 

Para melhor entender as ações desses opositores ao salazarismo, ver: MATOS, Maria Izilda Santos de; 

GONÇALVES, Leandro Pereira. Exílios e Resistências Antissalazaristas em São Paulo/Brasil - O 
Jornal Portugal Democrático: Questões e Debates (1958-1977). Projeto História. São Paulo, n. 50, 

agosto 2014, p.224-246. 
38 VIDAL, Frederico Perry. Biografia de uma instituição luso-brasileira. 80 anos - Câmara Portuguesa 

de São Paulo (1912-1992). São Paulo, Boletim da Câmara Portuguesa de Comércio, Indústria e Arte 
de São Paulo, 1992, p.76. 
39 União Transmontana, Centro do Minho, União Portuguesa, Centro Beirão e Centro do Douro. 

VERDASCA, José. A Casa de Portugal e a Comunidade. São Paulo: Comunicação e Marketing, 1993, 
p.78. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mirandela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
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Minho, compareceram 36 representantes de outras associações sendo efetivada a fundação da 

Casa de Portugal. 

Da fundação até a edificação da sede foram vários anos, várias gestões concentraram 

esforços em arrecadar fundos para as obras. Diversos foram os beneméritos40, destacando-se o 

Comendador Pedro Monteiro Pereira Queiroz41, que assumiu a presidência da instituição 

(1941-69) e finalizou a construção da sede, inaugurada em 27 de dezembro de 1955.  

As cerimônias de inauguração envolveram várias atividades e contaram com a 

presença de autoridades políticas, intelectuais e religiosas da cidade de São Paulo e 

localidades vizinhas, tendo como programação: 
DIA 27 DE DEZEMBRO ÀS 20 HORAS: 
- Benção por Sua Eminência o Senhor Cardeal de São Paulo; 

- Inauguração da Exposição Histórica, alusiva à restauração da 

Independência de Portugal, que permanecerá franqueada ao público de 
28 de dezembro a 15 de janeiro de 1956: banquete – estas cerimônias 

serão presididas por sua excelência, o senhor Embaixador de Portugal. 

DIA 28 DE DEZEMBRO ÀS 20,30 HORAS: 
Abertura do Ciclo de Palestras sobre a Restauração da Independência 

de Portugal. 

Este ciclo continuará nos dias 30 de dezembro, 2, 4 e 6 de janeiro de 

1956. 
DIA 31 DE DEZEMBRO ÀS 22 HORAS: 

Baile de Ano Novo 

CICLO DAS PALESTRAS 
Dia 28 de dezembro, ás 20,30 horas - “O 1º  de dezembro de 1640”, 

prof. Manuel Nunes Dias; dia 30, às 20,30 horas - “O Prior do Crato, 

precursor da Restauração”, prof. J. P. Leite Cordeiro; dia 2 de janeiro, 

às 20,30 horas - “A cultura portuguesa no século da Restauração”, 
prof. Soares Amora; dia 4, às 20,30 horas - “A Restauração e a 

Universidade de Coimbra”, dr. Divaldo Freitas; dia 6, às 20,30 horas - 

“A música portuguesa no século da Restauração”, prof. Rossini 
Tavares.42 

 

Nessa trajetória inicial, entre as dificuldades enfrentadas cabe lembrar a situação 

criada pela promulgação da Lei 383 de 18/04/1938, durante o governo Vargas. Essa legislação 

visava o maior controle das entidades estrangeiras no país, particularmente, as de cunho 

político; apesar que as de perfil assistenciais e culturais, embora permitidas, também foram 

fiscalizadas. Esta situação gerou receios, tensões e esvaziamentos, bem como, a renúncia do 

então presidente Álvaro Soares Brandão (março de 1940).43  

                                                             
40 Destacam-se entre os beneméritos José Ermírio de Moraes (grupo Votorantim), Valentim dos Santos 

Diniz (grupo Pão-de-Açúcar), além de outros diretores da Casa de Portugal. 
41 Industrial e comerciante do setor têxtil, foi benemérito da Beneficência Portuguesa, Casa de 

Portugal, entre outras associações no Brasil e em Portugal, com destaque para a sua terra natal, a 

Batalha. 
42 Mundo português. Lisboa, 25/12/1955, 2º caderno, p.3. Informações constantes também em: 
VERDASCA, José. A Casa de Portugal e a Comunidade. São Paulo: 1500 Comunicação e Marketing, 

1993, p.141-142. 
43 FREITAS, Sônia Maria de. Presença Portuguesa em São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2006. 
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Com a presidência do Comendador Pedro Monteiro Pereira Queiroz (1941-1969) 

iniciou-se a denominada “era dos comendadores”44, observando-se um distanciamento do 

projeto que inspirou a fundação da associação, com uma aproximação entre o governo de 

Portugal e Casa.45 

O governo salazarista (1933-1968) aperfeiçoou todo um sistema de propaganda do 

regime (difusão de notícias e do ideário político)46, incluindo ações voltadas para os 

portugueses estabelecidos no estrangeiro. 47  Vasto material impresso foi produzido pelo (SNI) 

para ser veiculado no estrangeiro, sendo distribuído para as associações.  
As obrigações que, no campo da propaganda no estrangeiro, cabiam 

ao Secretariado, bem como as ações que levou a cabo, incluíam a 
colaboração com todos os organismos portugueses de propaganda 

existentes no estrangeiro, tais como embaixadas, consulados e Casas 

de Portugal; supervisão de todos os serviços de imprensa oficiais fora 

do país; a realização de conferências e encorajamento do intercâmbio 
com intelectuais e jornalistas estrangeiros, com vista a moldar a 

opinião internacional, entre outros assuntos, sobre a política colonial; 

promoção cultural e artística de Portugal bem como do seu turismo.48 

 

 No caso do Brasil, as ações se concentraram no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, pela 

maior presença lusitana, e tiveram como canal prioritário as associações. Neste sentido, a 

Casa de Portugal se inseriu neste processo. 
Dado o número enorme dos portugueses emigrados, bem como sua 

dispersão e a ausência de mecanismos rigorosos de localização, o 

único veículo de comunicação bilateral nesse momento são as 
estruturas locais organizadas sob a forma associativa: embora o 

recurso a técnicas de comunicação de massas permitisse teoricamente 

                                                             
44 Comendador consiste em um título de reconhecimento, uma homenagem emitida pelo governo 

português. A comenda de carácter honorífico era ofertada aos portugueses bem-sucedidos e que se 

destacavam na ‘colônia’, tratava-se, sobretudo, de uma honraria de cunho político, símbolo da 
ascensão social e do reconhecimento. SILVA, Douglas Mansur da. A oposição ao Estado Novo no 

exílio brasileiro - 1956-1974. Lisboa: ICS - Imprensa de Ciências Sociais, 2006, p.68-69. 
45 Na presidência e direção da Casa de Portugal destacavam-se os emigrantes “bem-sucedidos” e que 
mantinham vínculos com Portugal. SILVA, Eduardo Caetano da. Visões da Diáspora Portuguesa: 

dinâmicas identitárias e dilemas políticos entre os portugueses e luso-descendentes de São Paulo. 

Mestrado em Antropologia Social/UNICAMP, Campinas - SP, 2003. 
46 Em 1933, foi criado o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN, que se transformou no 
Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo-SNI/1944), órgão ligado diretamente 

a Salazar, que assumia a propaganda do regime tanto em Portugal, como no exterior (Secção Externa). 

Este Secretariado exercia instrumentos de controle/censura e incentivo/subsidio, sendo presidido pelo 
escritor e jornalista Antônio Ferro (1933-1949), que se tornou figura de destaque no regime. PAULO, 

Heloisa. Estado Novo e Propaganda em Portugal e no Brasil: o SPN/SNI e o DIP. Coimbra: Livraria 

Minerva, 1994. 
47 No Brasil, o ideário salazarista também foi veiculado pela imprensa portuguesa, nos programas de 

rádios voltados para o público da colônia, incluindo o cinema, teatro e espetáculos musicais. PAULO, 

Heloísa. Aqui Também é Portugal: A Colónia Portuguesa do Brasil e o Salazarismo. Coimbra: 

Quarteto Editora, 2000. 
48 COTRIM, João Pedro. Tradutores e Propagandistas - da tradução como ferramenta de propaganda 

do Estado Novo no estrangeiro e da indústria que se desenvolveu em torno desta no Secretariado da 

Propaganda Nacional/Secretariado Nacional de Informação. Mestrado em Tradução/Universidade de 
Coimbra, Coimbra, 2010, pp.16-17.  
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levar determinada informação ao conhecimento de todos os membros 

de uma comunidade, era inviável o trajeto em sentido contrário.49 

 

As relações entre a Casa e o governo de Salazar tornaram-se explícitas, podendo ser 

observada pelas referências constantes nas Atas das Reuniões da Diretoria. Cabendo 

mencionar, entre outras situações, as recepções ao General Francisco Higino Craveiro Lopes50 

(1957) e a Marcello Caetano51 (9 de julho de 1969).52 

Na Casa se fazia presente celebrações de culto à pátria e ao líder (Oliveira Salazar), 

sendo as ideias apregoadas pelo regime salazarista vivenciadas através de celebrações cívicas, 

eventos que se tornam elementos ativos na  reinvenção de tradições.53  
[...] a memória da aldeia mantida pelo emigrante, idealizada sem os 

incómodos de uma vida rural, acrescida da necessidade permanente de 

afirmação da sua identidade e dos seus vínculos com Portugal, 

tornam-se elementos fundamentais para a difusão de uma imagem 
positiva do salazarismo. Todas as características do discurso 

ideológico do regime que sublimam o ideal aldeão encontram um 

paralelo no discurso do emigrante sobre a sua terra natal. [...] Homem 
simples, oriundo de um meio aldeão, que “venceu”, ou luta para isto, o 

“patrício”, por outro lado, encontra na figura de Salazar, um seu igual, 

alargando os laços de empatia com o Estado Novo. Cidadão sem 
cidadania, já que politicamente limitado, devido à sua condição de 

emigrante, o português do Brasil adopta, sem maiores dificuldades, a 

postura de conservador e legalista, assumindo, na sua condição de 

apolítico, uma argumentação contestatária do debate político 
democrático, próxima do autoritarismo salazarista.54 

 

A atuação do governo português junto à comunidade residente no estrangeiro foi 

constante, o Decreto de nº. 39.475 de 21 de dezembro de 1953, passou a regular o 

funcionamento das associações portuguesas no estrangeiro, estabelecendo  
Art. 1.º As Casas de Portugal no estrangeiro constituem delegações do 

Secretariado Nacional da Informação, cultura Popular e Turismo, do 
qual diretamente dependem. [...] 

Art. 2.º As Casas de Portugal destinam-se a evidenciar e divulgar, em 

países estrangeiros, os valores nacionais de ordem espiritual e 

material, cultural e económica, e a fazer a propaganda dos produtos de 
origem portuguesa e das condições naturais e artísticas de Portugal 

que constituam motivo de atracção turística.55 

                                                             
49 TRINDADE, Maria Beatriz Rocha. “O diálogo instituído”. Nova Renascença, jul.-set., 1984, p.234. 
50 Francisco Higino Craveiro Lopes (Lisboa/1894-Lisboa/1964) político e militar português e 
presidente de Portugal no período salazarista (1951 e 1958). 
51 Marcello Caetano (Lisboa/1906-RJ/1980) foi o último presidente do Estado Novo português, depois 

da Revolução dos Cravos, exilou-se no Brasil. Ver: MARTINHO, Francisco Carlos P. Marcello 
Caetano, uma biografia (1906-1980). 1. ed. Lisboa: Objectiva, 2016. 
52 Casa de Portugal de São Paulo. Ata de reunião da Directoria Central de 25 de setembro de 1973. In: 

Livro de Atas da Diretoria Central. São Paulo, 15-16/04/1972 a 28/09/1976, p.65. 
53 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  
54 PAULO, Heloísa. Aqui Também é Portugal: A Colónia Portuguesa do Brasil e o Salazarismo. 

Coimbra: Quarteto Editora, 2000, p.251-252.  
55 Diário do governo. Decreto-Lei n. 39.475. Lisboa, n. 282, 21 de dezembro de 1953. Disponível em: 
<https://dre.tretas.org/pdfs/1953/12/21/dre-16495.pdf>.  
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Ou seja, entre as funções das Casas incluía-se ações de propaganda comercial, 

turística e parceria colaborativa com os órgãos da representação diplomática e consular de 

Portugal. A análise da documentação consular torna-se emblemática para se observar as ações 

de interferência do governo salazarista nas associações, sendo exemplar o telegrama (1953) 

emitido pelo Consulado Geral em São Paulo: 
Foi tentado sem êxito impedir reeleição actual Presidente Clube 

português em São Paulo. Golpe Assembleia Geral não teve 
consequências. Comendador Santos Costa foi reeleito. Presidente da 

Casa de Portugal e Câmara Portuguesa de Comércio, Com. Pereira 

Queiroz e Afonso Salgado, foram pacificamente reeleitos. Eleições 

Centro Transmontano, agremiação com maior número associados, 
elementos da oposição, dirigidos pelo comunista português Manuel 

Marujo, tentaram falsificar grosseiramente listas de votação para 

impedir reeleição actual Presidente Francisco Barreiro. Manobra 
descoberta a tempo e evitar pretendidas consequências. Ficam assim 

nos postos chaves Associações Portuguesas pessoas absolutas 

confiança. Bastos.56 

 
Relação de presidentes e vigência de seus mandatos na Casa de Portugal. 

 

Nome Período 

Francisco da Luz Rebelo Gonçalves 16/08/1935 a 22/05/1936 

Aurélio Arrôbas Martins 22/05/1936 a 19/06/1936 

Fernando Ribeiro Bacellar 03/07/1936 a 10/03/1938 

Álvaro Soares Brandão 10/03/1938 a 15/03/1940 

João Maria Ferreira Sarmento Pimentel 15/03/1940 a 14/02/1941 

Com. Pedro Monteiro Pereira Queiroz 14/02/1941 a 31/03/1969 

Com. Frederico Maria Cabral de Sampaio 31/03/1969 a  29/03/1973 

Com. Affonso Alberto Salgado 29/03/1973 a 24/03/1977 

Com. Hermenegildo Lopes Antunes 24/03/1977 a 05/03/1985 

Com. Antonio dos Ramos 05/03/1985 a 29/03/2007 

Com. Antonio Júlio Machado Rodrigues 29/03/2007 a 14/03/2013 

Com. Antonio dos Ramos 14/03/2013 (atual) 

 

 Finalizada a presidência do comendador Hermenegildo Lopes Antunes, iniciou-se a 

gestão de Antonio dos Ramos57 (1985-2007 e 2013-atual), considerado marco de mudanças, 

estando inserida no processo de redemocratização português e de ingresso do país na 

Comunidade Econômica Europeia (CEE/1986).58 Durante seus mandatos destacam-se o 

aumento do número de diretores, reformas no interior da Casa e modificações na programação 

cultural.  

 

                                                             
56 Telegrama do Consulado de São Paulo, datado de 27 de fevereiro de 1961, em código, decifrado em 

28 de fevereiro do mesmo ano. Apud: Ibidem, p.557.  
57 Antonio dos Ramos nasceu em Chaves (1942), emigrou ao Brasil em 1959, possui o título de 

comendador, que lhe foi outorgado pelo Presidente Mário Soares (1987). 
58 SECCO, Lincoln. A Revolução dos Cravos e a crise do império colonial português. São Paulo: 
Alameda, 2004. 
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Atualmente, a Casa de Portugal designa-se como Instituição Cultural e de 

Assistência, tendo como objetivos perpetuar e divulgar a cultura portuguesa e luso-brasileira, 

além de congregar e irmanar a comunidade de países de língua portuguesa de forma ampla e 

abrangente. A gestão da Casa é exercida por uma Diretoria Executiva formada por 38 

membros e a associação se mantém através das “joias” e mensalidades pagas pelos sócios, 

somadas as receitas obtidas com o aluguel de salões e salas. Entre os benefícios oferecidos 

aos associados encontram-se entrada gratuita e/ou descontos em eventos culturais e, mais 

recentemente, a reativação de convênio com a Beneficência Portuguesa.59 

O edifício-sede da Casa de Portugal localizado na Avenida da Liberdade n.602, a 

edificação possui estilo neocolonial brasileiro60, destacam-se numerosas portas, janelas e 

balcões com detalhes decorativos61, construída em cinco pavimentos (térreo e 4 andares) mais 

subsolos, seus principais espaços são o Salão de festas (o principal, com capacidade para até 

1200 pessoas), o Salão Vip no subsolo (onde se realiza semanalmente o Almoço das Quintas), 

além do Salão Nobre e dos espaços dedicados ás duas bibliotecas.  

No Hall de entrada da Casa, no pavimento térreo, a decoração é marcada por 

símbolos ligados à nacionalidade portuguesa, escadaria em pedra portuguesa, brasão 

esculpido no alto do arco e pinturas com a representação de D. Afonso Henriques “Fundador 

da nação portuguesa” e Padre Manoel da Nóbrega “Fundador de São Paulo”. 

                                                             
59 Casa de Portugal de São Paulo. Benefícios para os Associados. Disponível em: <http:// 

www.casadeportugalsp.com.br/institucional/>. 
60 O conceito arquitetônico da sede foi elaborado por Ricardo Severo, sendo o projeto é de autoria de 
Arnaldo Maia Lello, neste se destaca a edificação em estilo neocolonial brasileiro, fundamentado na 

recuperação da arquitetura colonial portuguesa.  
61 MELLO, Joana. Ricardo Severo: da arqueologia portuguesa à arquitetura brasileira. São Paulo: 
Annablume, Fapesp, 2007. 
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No salão de festas encontram-se outros signos, com paredes decoradas com motivos 

que remetem ao Descobrimento do Brasil, como caravelas, cruzes da Ordem de Cristo, que 

eram usadas para ornamentar as velas das caravelas, além de astrolábios e outros elementos 

alusivos às grandes navegações.  

 

 
 

Considerações finais 

  No vasto período que envolve o processo de mobilidade dos portugueses, não houve 

um padrão único de deslocamento, que não acontece aleatoriamente, mas, através da 

conjugação da necessidade, com a oportunidade. A opção por um lugar previamente definido 

(São Paulo) ocorreu em função da presença de parentes, conterrâneos e de redes estabelecidas. 

Neste processo, os lusos conviveram com as sensações de estar entre dois mundos, 

“nem lá, nem cá”. Se as experiências de e/imigração possibilitaram novas possibilidades, 

também geraram saudades... saudades da família e da região de origem (contribuindo para a 

elaboração de representações idílicas da terra natal), neste sentido busca-se retomar contatos 

com as origens, procuram manter as tradições, práticas culturais, culinárias e religiosas sendo a 
através da inserção na associação- Casa de Portugal.  

Desta forma, a pratica associativa adquire sentido político, tornando-se um “território 

da saudade”, síntese entre dois espaços (Portugal e Brasil) e dois tempos (saídas e retorno). A 

experiência histórica do e/imigrante é sintetizada por Fernando Pessoa, poeta da alma 

portuguesa.  
Ter saudades é viver 

Não sei que vida é a minha 

Que hoje só tenho saudades 

De quando saudades tinha 

 

Passei longe pelo mundo 

Sou o que o mundo me fez, 

Mas guardo na alma da alma 

Minha alma de português. 
 

E o português é a saudades 

Porque só as sente bem 

Quem tem aquela palavra 

Para dizer que as tem.  
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