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Introdução  
 

A bibliografia que se apresenta resulta de um projeto de investigação que pretende 

estudar as tendências mais recentes da emigração portuguesa4. Na fase inicial do projeto 

entendeu-se que esta recolha bibliográfica deveria servir apenas de base de trabalho para 

a equipa de investigação; contudo, dado o elevado número de referências bibliográficas 

que foi recolhido, pareceu pertinente tanto uma análise quantitativa destas referências 

(Candeias, Ferreira, & Peixoto, 2014) como uma divulgação pública desse pacote de 

trabalho. Numa altura em que as saídas populacionais parecem ganhar relevância em 

termos de opinião pública e interesse académico, esta bibliografia permite adiantar algum 

trabalho a outros estudiosos desta temática. 

 

A recolha que se apresenta encontra-se circunscrita cronologicamente a partir do ano 

1980. Dois motivos justificam esta balizagem. Em primeiro lugar, por ter maior enfoque 

nas novas emigrações, objeto do atual projeto de pesquisa. Em segundo lugar, por já 

existirem algumas bibliografias publicadas mais datadas (Garcia & Nunes, 2000; Rocha-

Trindade & Arroteia, 1984) ou, embora recentes, não circunscritas cronologicamente 

(MMC, 2012). 

 

No que respeita à origem geográfica das publicações, foram considerados os trabalhos 

focados nas saídas de portugueses para o estrangeiro – a emigração na ótica da origem, 

bem como os estudos sobre a entrada de portugueses nos países de destino – a imigração 

de portugueses vista a partir de países estrangeiros. Deste modo, encontra-se coberto um 

leque mais abrangente de publicações, bem como duas perspectivas complementares 

sobre o mesmo fenómeno. 

 

A recolha contemplou diversas fontes, tendo como ponto de partida o material disponível 

no website do Observatório da Emigração 

                                                        
4 Esta bibliografia foi produzida no âmbito do projeto “Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação 

com a sociedade portuguesa” (REMIGR). A equipa do projeto é constituída por membros do SOCIUS, 

ISEG, Universidade de Lisboa; CEG/IGOT, Universidade de Lisboa; CIES/ISCTE-Instituto Universitário 

de Lisboa; e CES/Universidade de Coimbra. A investigação é financiada pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (PTDC/ATP-DEM/5152/2012). 
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(www.observatorioemigracao.secomunidades.pt). Ela contou também com a pesquisa em 

algumas bibliotecas universitárias, a pesquisa na internet através de palavras-chave, as 

bibliografias pessoais dos investigadores da equipa e um sistema de “bola de neve 

bibliográfica”, em que em cada referência consultada eram procuradas novas referências 

bibliográficas. 

 

Tendo em conta o método de recolha utilizado, devem enunciar-se algumas limitações. 

Em primeiro lugar, o método de “bola de neve bibliográfica” implica algum “efeito de 

cacho”, limitando-se a extensão da pesquisa. Em segundo lugar, a localização geográfica 

dos autores implicou que não fossem consultadas obras que estivem apenas disponíveis 

em bibliotecas fora das principais cidades portuguesas e além fronteiras. Em terceiro 

lugar, dada a facilidade do acesso a publicações on-line face ao acesso presencial em 

bibliotecas, as primeiras devem encontrar-se mais representadas. 

 

As referências encontram-se formatadas numa versão um pouco alterada da norma APA 

6 (American Psychological Association), uma vez esta que deve ser, provavelmente, a 

mais recorrente atualmente.  

 

Em termos de tipos de documentos, a recolha contemplou: livros, capítulos de livros, 

artigos em revistas científicas, artigos em atas de congressos, conferências e outros tipos 

de encontros científicos, relatórios, bem como dissertações de licenciatura, mestrado e 

doutoramento. No final de cada referência bibliográfica encontra-se identificada a 

natureza do documento entre parênteses retos.  

 

Para facilitar o processo de pesquisa neste documento, as referências bibliográficas foram 

classificadas, sempre que possível, para além do tipo de documento, de acordo com os 

seguintes critérios: 1) categorias temáticas, 2) keywords, 3) país de destino, 4) época 

histórica, 5) breve resumo.  

 

Algumas notas sobre estes critérios de classificação: 
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1) Categorias temáticas. Cada entrada foi classificada em 18 categorias, sendo possíveis 

múltiplas classificações, até um máximo de três categorias por entrada. As categorias são: 

Associativismo – entendido tanto no sentido de associativismo lúdico, como na 

sua componente mais politizada.  

Crime, Desvio e Violência – consideraram-se nesta categoria tanto estudos sobre o 

comportamento desviante dos portugueses, como trabalhos em que os emigrantes lusos 

são vítimas de contrabando, deportação, escravatura branca, engajamento ou práticas 

hostis.  

Cultura e Identidade – estudos sobre a cultura folk portuguesa, a etnicidade 

portuguesa, rituais, festividades, religião ou identidade. Comporta também estudos sobre 

a relação dos portugueses com a cultura da sociedade de acolhimento.  

Emigração Clandestina – comporta tanto estimativas sobre o número de 

emigrantes clandestinos, como estudos históricos sobre o tema.  

Emigração Qualificada – inclui estudos sobre migrações de grupos profissionais 

qualificados.  

Estudos Literários – foram classificados nesta categoria tanto estudos sobre 

literatura escrita por portugueses, como análise de obras literárias em que os portugueses 

são protagonistas.  

Género – estudos que tomam o género como eixo de análise ou trabalhos que 

estudam as mulheres isoladamente.  

Integração – integração no destino, nas suas múltiplas vertentes (espacial, 

demográfica, social, jurídica, de saúde, relacional ou política, com excepção da 

integração no mercado de trabalho).  

Levantamento Bibliográfico – bibliografias ou filmografias sobre emigração. 

Lusodescendentes – estudos que se focam nos descendentes de portugueses ou em 

jovens emigrantes.  

Media – são aqui classificados tanto estudos que recorrem aos media enquanto 

material empírico, como aqueles sobre os media para os emigrantes, incluindo ainda a 

utilização das tecnologias de informação por parte dos portugueses.  

Mercado de Trabalho – contempla trabalhos sobre a integração laboral no geral 

ou sobre grupos profissionais com pouca ou média qualificação.   
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Políticas Migratórias – inclui, em grande parte, trabalhos sobre políticas 

emigratórias portuguesas, mas também alguns estudos sobre as políticas imigratórias nos 

países de acolhimento.  

População, Fluxos e Trajetória Migratória – consiste, em grande parte, em 

trabalhos baseados em estatísticas oficiais ou fontes históricas que procuram uma 

quantificação e/ou caraterização de stocks e/ou fluxos migratórios.  

Retorno – estudos sobre a emigração de retorno per se, bem como sobre a 

intenção de retornar.   

Sociolinguística – investigações sobre o bilinguismo ou competência oral. 

Teoria e Metodologia – por um lado, são aqui incluídas reflexões teóricas e 

revisões de literatura; por outro, trabalhos sobre questões metodológicas.  

Transnacionalismo – abarca tanto o transnacionalismo económico (envio de 

remessas, impacto da emigração em Portugal e desenvolvimento regional resultante da 

emigração), como o transnacionalismo social (visitas a casa, casas de emigrantes, relação 

dos emigrantes ou ex-emigrantes com os residentes em Portugal, e outros contatos 

mantidos com Portugal).  

 

2) Keywords. Completares às categorias temáticas fechadas, as keywords providenciam 

alguma informação adicional sobre cada publicação. 

 

3) País de destino. Sempre que possível, os estudos foram classificados a partir dos países 

de destino.  

 

4) Época histórica. As publicações recolhidas foram classificadas de acordo com o marco 

histórico de saídas de Portugal a que se referiam. Para este efeito, a emigração portuguesa 

foi dividida em três períodos: um primeiro desde a declaração da independência do Brasil 

até ao final da Segunda Guerra Mundial; um segundo entre 1945 e a queda do regime do 

Estado Novo; e um terceiro desde 1974 até aos dias de hoje. 

 

Como será de esperar, nem todas as entradas possuem informação classificável em todos 

os campos.  
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Um exemplo de uma entrada classificada apresenta-se de seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrescente-se que o documento que agora se apresenta é verdadeiramente um documento 

de trabalho. Por um lado, representa uma bibliografia que vai continuar em construção e 

será no futuro atualizada. Para esta atualização, agradecem-se todas as contribuições que 

chegarem aos autores. Por outro lado, constitui um instrumento de pesquisa – tanto para o 

projeto de investigação que o produziu, como para outros estudiosos do tema.  

 

Naturalmente, não foi possível catalogar todas as publicações relevantes, nem classificar, 

de forma rigorosa, muitas das entradas. Pede-se, por esse motivo, a compreensão dos 

leitores. Mas acredita-se que divulgar muitas publicações dispersas ou esquecidas, 

debruçadas sobre um tema que, até há pouco, foi sendo progressivamente negligenciado, 

constitui um contributo importante para o conhecimento da emigração.  

 

Referências On-line 

Observatório da Emigração http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/ 

 

Referências  

Candeias, P., Ferreira, B., & Peixoto, J. (2014). Emigração Portuguesa: o que temos 

vindo a estudar e o que nos falta saber - Uma análise bibliométrica entre 1980 e 

2013. Em submissão.  

Garcia, J. L., & Nunes, D. B. (2000). Migrações e Relações Multiculturais. Oeiras: Celta. 

109. 

Branco, Jorge de Portugal. (2004). Structure démographique et 

vieillissement de la population portugaise. Cahiers de l'URMIS(9), 35-42.  

[artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Integração 

  demografia, dados censitários, velhice 

  França 

  1945 - 1974 

Com base nos registos censitários de 1990 e 1999 é traçado um perfil 

sociodemográfico dos portugueses em França dando ênfase aos problemas 

do envelhecimento. 

 

Referência bibliográfica 

 

Número de entrada 

 

Categorias temáticas 

 

Tipo de documento 

Keywords 

 País de destino 

 
Resumo 

 

Época histórica 
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MMC. (2012). Migrações - Bibliografia. Fafe: Museu das Migrações e das Comunidades  

Rocha-Trindade, M. B., & Arroteia, J. (1984). Bibliografia da Emigração Portuguesa. 

Lisboa: Instituto de Português de Ensino à Distância. 
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A 
 

1. 

AA.VV. (2000). Actes du Colloque CLUSE «Les défis migratoires à l'aube du troisième 

millénaire», Neuchâtel 1988; Les défis migratoires. Zurich: Seismo. [livro] 

 

2. 

Abrantes, Manuel, Azevedo, Joana, Belchior, Ana M., & Lisi, Marco. (2012). Away 

inside: emigrants and transnationalism through the eyes of political parties. 

Perspectivas – Portuguese Journal of Political Science and International 

Relations(8), 61-82.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

 

3. 

Abreu, Guida de, Cline, Tony, & Lambert, Hannah. (2003). The Education of Portuguese 

Children in Britain: Insights from research and practice in England and 

overseas: Department of Psychology, University of Luton. [relatório] 

  Lusodescendentes 

  Inglaterra 

 

4. 

Abreu, Guida de, & Lambert, Hannah. (2003). Portuguese children in British Schools: 

England and Channel Islands. Final Report: Department of Psychology, 

University of Luton. [relatório] 

  Lusodescendentes 

  Inglaterra 

 

5. 

Abreu, Guida de, Silva, Teresa, & Lambert, Hannah. (2001). Portuguese children in 

British Schools: England and the Channel Islands. Report of the First Stage of the 

Project: Department of Psychology, University of Luton. [relatório] 

  Lusodescendentes 

  Inglaterra 
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6. 

Abreu, Guida de, Silva, Teresa, & Lambert, Hannah. (2003). Academic achievement of 

Portuguese children in British schools. In G. d. Abreu, T. Cline & H. Lambert 

(Eds.), The Education of Portuguese Children in Britain. Insights from Research 

and Practice in England and Overseas (pp. 7-31). Luton: Departamento de 

Psicologia, Universidade de Luton. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  desempenho escolar 

  Inglaterra 

Estudo qualitativo e quantitativo dedicado ao desempenho escolar de lusodescendentes 

em escolas inglesas. A conclusão é que o desempenho destes está abaixo da média 

esperada para a sua idade 

 

7. 

Abreu, Guida de, Silva, Teresa, & Lambert, Hannah. (2003). From crying to controlling: 

how Portuguese girls adapted to their secondary school in England. In G. d. 

Abreu, T. Cline & H. Lambert (Eds.), The Education of Portuguese Children in 

Britain. Insights from Research and Practice in England and Overseas (pp. 75-

94). Luton: Departamento de Psicologia, Universidade de Luton. [capítulo de 

livro] 

  Lusodescendentes; Integração 

  educação, adaptação 

  Inglaterra 

Capítulo referente à adaptação dos alunos portugueses nas escolas inglesas. São 

analisadas entrevistas a alunos de uma escola secundária e a pais de alunos. 

 

8. 

Abreu-Ferreira, Darlene. (1994). Contextualizing place: the Portuguese community in 

Toronto. Tese de Mestrado, Graduate Studies, York University.  [dissertação] 

  Integração 

  residência, etnografia 

  Canadá 

  Pós 1974 

Tese de mestrado que procura conhecer o sentido de lugar para os membros da 

comunidade portuguesa em Toronto. Entrevistas a portugueses residentes no 

mesmo bairro há mais de dez anos. 
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9. 

Acheson, Julianna. (1990). Putting Rungs on the Ladder – Portuguese Emigration, 

Return Migration and the Restructuring of Northern Rural Society. Tese de 

Mestrado, The University of Arizona, Arizona.  [dissertação] 

  Retorno 

  ruralidade 

  EUA 

Ancorada na teoria do sistema-mundo, esta dissertação estuda emigrantes oriundos do 

Norte de Portugal que trabalham na agricultura. É defendida a existência de duas 

gerações de migrantes distintas. 

 

10. 

Adão, Deolinda M. (2003). Participação Feminina Nas Confrarias da Califórnia. 

Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, 

Toronto. [artigo em atas] 

  Género 

  história 

  EUA 

Descrição das diversas confrarias que existiram no Estado da Califórnia ao longo do 

tempo, sendo atribuída ênfase à participação feminina nestas organizações. São 

apresentados resultados de um pequeno inquérito por questionário aos 

participantes de uma conferência sobre o tema. 

 

11. 

Afonso, Sofia. (2003). A Segunda Geração e o Regresso: Motivação e Vivências. 

Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, 

Toronto. [artigo em atas] 

  Lusodescendentes; Retorno 

  França 

Ensaio sobre a segunda geração em França; o foco são as questões culturais, as visitas ao 

país de origem e o movimento associativo. Os motivos para o regresso a Portugal 

são desenvolvidos através de uma tipologia de motivações. 
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12. 

Aguiar, Maria Manuela. (1981). Bases e prioridades da política relativa à emigração e às 

comunidades portuguesas. Nação e Defesa(20), 11-26.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

Artigo dividido em três partes: uma primeira dedicada à problemática da emigração na 

conjuntura da época, uma segunda sobre as principais linhas da política 

portuguesa da emigração e das comunidades no estrangeiro, por fim, são referidas 

algumas áreas prioritárias de atuação. 

 

13. 

Aguiar, Maria Manuela. (1986). Por uma política para as comunidades portuguesas: o 

Conselho das Comunidades Portuguesas: reflexão sobre o seu papel e o seu 

percursos. Povos e Culturas(1).  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

 

14. 

Aguiar, Maria Manuela. (1987). Política de Emigração e Comunidades Portuguesas. 

Porto: Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas/Centro de Estudos. 

[livro] 

  Políticas Migratórias 

  discurso político 

Compilação de textos de natureza diversa (entrevistas, conferências e comunicações) 

produzidos pela autora, no seu papel de responsável política, produzidos durante 

os VI, VII, IX e X governos constitucionais. 

 

15. 

Almeida, Aníbal de. (2008). Os portugueses em França na hora da reforma. Paris: 

Éditions Lusophone. [livro] 

  Integração 

  velhice 

  França 

  1945 - 1974 

Estudo de beneficiários de prestações sociais com naturalidade portuguesa. O material 

empírico consiste em dados de um inquérito por questionário aplicado a uma 

amostra de beneficiários de regimes franceses de velhice com idade entre 45 e 70 

anos, nascidos fora de França. As questões contemplam temas como o envio de 

remessas, a trajetória migratória, o percurso profissional, a situação familiar, 

saúde, redes de ajuda, religião, participação, etc. 
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16. 

Almeida, Geraldo. (2002). Enquadramento legal – legislação portuguesa. In M. I. 

Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros (Eds.), Os Movimentos Migratórios 

Portugueses e a sua Incidência no Mercado de Trabalho em Portugal (pp. 369-

388). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação Profissional. [capítulo de 

livro] 

  Políticas Migratórias 

 

17. 

Almeida, José Carlos Pina. (2007). Citizens of the World: Migration and Citizenship of 

the Portuguese in the UK. Portuguese Studies, 23(2), 208-229.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  Reino Unido 

  pós 1974 

São analisados e discutidos dados de diversas fontes com o intuito de identificar as 

principais cartaterísticas dos portugueses que se movem para o Reino Unido. 

Cronologicamente é tido como ponto de referência o período pós-1986. É 

defendida a existência de uma nova migração que ocorre devido à "deterioração 

da situação económica portuguesa". 

 

18. 

Almeida, José Carlos Pina, & Corkill, David. (2010). Portuguese Migrant Workers in the 

UK: A Case Study of Thetford, Norfolk. Portuguese Studies (The Portuguese-

Speaking Diaspora in Great Britain and Ireland), 26(1), 27-40.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho, Integração 

  Reino Unido 

  pós 1974 

Estudo sobre as motivações para a emigração, o processo de integração, as relações 

intracomunitárias e a inserção no mercado laboral de portugueses na região este 

da Inglaterra, zona com diversos pontos de concentração de migrantes lusos. O 

trabalho de campo consistiu em entrevistas a migrantes lusófonos na zona de East 

Anglia. 
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19. 

Almeida, José Carlos Pina, & Corkill, David. (2010). Uma vida melhor? Portuguese 

migrant workers in a rural community. Immigrants & Minorities, 28(1), 70-85.  

[artigo] 

  Mercado de Trabalho; Integração 

  emigração rural, relações interétnicas 

  Reino Unido 

Artigo sobre a competição por empregos e tensões entre trabalhadores migrantes 

lusófonos. O material empírico consiste em entrevistas a emigrantes de diversas 

nacionalidades. 

 

20. 

Almeida, Miguel Vale de. (1997). Ser português na Trinidad: etnicidade, subjectividade e 

poder. Etnográfica, 1(1), 9-31.  [artigo] 

  Cultura e Identidade; Integração 

  etnicidade, antropologia, relações interétnicas 

  Trinidad e Tobago 

Artigo sobre a etnicidade dos Portugueses, as suas relações interétnicas com os 

autóctones e os estereótipos destes face aos portugueses. Conjugação de diário de 

campo com informação histórica. 

 

21. 

Almeida, Onésimo Teotónio de. (2000). Value Conflicts and Cultural Adjustment in 

North America. In C. Teixeira & V. M. P. D. Rosa (Eds.), The Portuguese in 

Canada (pp. 112-124). Toronto: University of Toronto Press. [capítulo de livro] 

  Integração 

  Canadá 

 

22. 

Almeida, Onésimo Teotónio de. (2008). L(USA)land–The Tenth Island. In T. P. Goulart 

(Ed.), Capelinhos: A Volcano of Synergies–Azorean Emigration to America (pp. 

131-144). San José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of California. 

[capítulo de livro] 

  EUA 
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23. 

Almeida, Onésimo Teotónio de. (2009). Comunidades portuguesas dos EUA: identidade, 

assimilação, aculturação. In A. T. d. Matos & M. Lages (Eds.), Portugal. 

Percursos de Interculturalidade: Desafios à identidade (pp. 339-422). Lisboa: 

ACIDI. [capítulo de livro] 

  Cultura e Identidade; Integração 

  EUA 

  pós 1974 

Síntese de diversos trabalhos sobre a emigração portuguesa que o autor foi produzindo 

durante o seu percurso académico. 

 

24. 

Alpalhão, João António, & Rosa, Víctor M. Pereira. (1983). Da emigração à 

aculturação: Portugal insular e continental no Quebeque. Ponta Delgada: 

Direcção Regional dos Assuntos Culturais. [livro] 

  Integração 

  Canadá 

Livro sobre a emigração portuguesa com destino ao Quebeque. Contempla 15 capítulos 

que focam os seguintes temas: 1) contextualização histórica que remota à época 

dos descobrimentos, 2) inserção espacial no Canadá, 3) comparação geográfica e 

social entre Portugal e o Canadá, 4) adaptação e aculturação, 5) caraterísticas 

familiares, 6) educação e cultura, 7) trabalho e lazer, 8) acesso a serviços de saúde 

e assistência social, 9) características económicas, 10) políticas migratórias 

canadianas, 11) religiosidade, 12) associativismo, 13) uma tipologia dos 

portugueses no Quebeque, 14) aspirações e projetos para o futuro, 15) panorama 

geral. 

 

25. 

Alves, Aníbal Augusto. (1986). Emigração na Imprensa de Braga. Narrativa e Ideologia. 

Évora. [livro] 

  Media 
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26. 

Alves, Jorge Fernandes. (1993). Lógicas migratórias no Porto oitocentista. Comunicação 

apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre 

Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  história 

  Brasil 

Análise de documentação local de diversas origens (testamentos, dotes, doações, artigos 

de imprensa e monografias da época, registos de passaporte e fianças, 

correspondência particular e administrativa). 

 

27. 

Alves, Jorge Fernandes. (1994). Os Brasileiros. Emigração e Retorno no Porto 

oitocentista. Tese de Doutoramento, Universidade do Porto.  [dissertação] 

  Retorno 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo da emigração do Porto para o Brasil no século XIX (1836-1879). Caracterização 

com base nos registos de passaporte. É analisada a categoria de “brasileiro” como 

emigrante retornado, tentando perceber tanto os motivos do retorno como os 

subsequentes problemas de reintegração.  

 

28. 

Alves, Jorge Fernandes. (1998). Perspectivas sobre a emigração - os estudos locais e 

regionais. Comunicação apresentada em Segundas Jornadas de História Local, 

Fafe. [artigo em atas] 

 

29. 

Alves, Jorge Fernandes. (1999). Emigração portuguesa: o exemplo do Porto nos meados 

do século XIX. Revista de História(9), 267-289.  [artigo] 

  Sec XIX - 1945 

 

30. 

Alves, Jorge Fernandes. (1999). Ler, escrever e contar na emigração oitocentista. 

Separata da Revista de História das Ideias.  [artigo] 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 
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31. 

Alves, Jorge Fernandes. (1999). Os "brasileiros" da emigração - razões locais para um 

debate. Comunicação apresentada em Os Brasileiros da Emigação, Museu 

Bernardino Machado. [artigo em atas] 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

 

32. 

Alves, Jorge Fernandes. (1999). Os brasileiros da emigração no Norte de Portugal. 

Comunicação apresentada em Os Brasileiros da Emigração, Museu Bernardino 

Machado. [artigo em atas] 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

 

33. 

Alves, Jorge Fernandes. (1999). Variações sobre o "brasileiro" - tensões na emigração e 

no retorno do Brasil. Revista Portuguesa de História(XXXIII), 191-222.  [artigo] 

  Retorno 

  Brasil 

 

34. 

Alves, Jorge Fernandes. (2000). Associação Comercial do Porto e o Brasil - posições 

históricas. O Tripeiro(4), 132-139.  [artigo] 

  Brasil 

 

35. 

Alves, Jorge Fernandes. (2001). Terras de esperanças - o Brasil na emigração 

portuguesa - VII Curso Internacional. Comunicação apresentada em Portugal e 

Brasil - Encontros, Desencontros, Encontros, Cascais. [artigo em atas] 

  Brasil 

 

36. 

Alves, Jorge Fernandes. (2003). Perspectiva Histórica da Emigração Portuguesa. In P. d. 

Morais, L. S. Martins, J. F. Alves, M. C. P. Ramos & J. d. A. Cesário (Eds.), 

Porto de Partida, Porto de Chegada - A Emigração Portuguesa (pp. 33-56). 

Lisboa: Âncora Editora. [capítulo de livro] 

  história 

Especificidades das migrações oriundas do norte do país. É efetuado um traçado geral das 

emigrações ao longo da história para os diversos destinos. 
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37. 

Alves, Jorge Fernandes. (2004). O "brasileiro" oitocentista - representações de um tipo 

social. In B. M. D. Vieira (Ed.), Grupos Sociais e Estratificação Social em 

Portugal no Século XIX (pp. 193-199). Lisboa: ISCTE (C.E.H.C.P). [capítulo de 

livro] 

  Brasil 

 

38. 

Alves, Jorge Fernandes. (2005). Emigração e sanitarismo - Porto e Brasil no século XIX. 

Ler História(48), 141-156.  [artigo] 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

 

39. 

Alves, Marcial. (1983). Os Portugueses no Mundo. Lisboa: O Dia. [livro] 

 

40. 

Alves-Calhoun, Donna. (2009). Portuguese Community of San Diego. Charleston: 

Arcadia Publishing. [livro] 

  história 

  EUA 

 

41. 

Amaral, Susana, & Marques, Ana Paula. (2013). Emigração portuguesa de profissionais 

altamente qualificados: uma proposta de leitura a partir do discurso jornalístico 

e das perspetivas dos atores envolvidos (poster). Comunicação apresentada em 

Congresso Espanhol de Sociologia, Madrid. [artigo em atas] 

  Media; Emigração Qualificada 

  Pós 1974 

Comunicação produzida no âmbito de um projeto de doutoramento sobre emigração 

qualificada no período crise/pós-crise. Para esta comunicação foram analisadas 

250 notícias referentes a emigração qualificada. 
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42. 

Amaro, Rogério Roque. (1985). Ei-los que voltam: problemas e desafios do regresso dos 

emigrantes. Revista Crítica de Ciências Sociais(15/16/17), 351-373.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Retorno 

  reintegração de emigrantes regressados; trajetória migratória 

Dados de um inquérito por questionário aplicado a emigrantes regressados. São 

apresentadas as motivações para a saída de Portugal e para o posterior regresso, o 

envio de remessas e aquisição de bens de consumo. 

 

43. 

Amaro, Rogério Roque. (1985). Reestruturações demográficas, económicas e 

socioculturais em curso na sociedade portuguesa: o caso dos emigrantes 

regressados. Análise Social, XXI(87/88/89), 605-677.  [artigo] 

  Retorno 

Num primeiro momento é efetuada uma análise do item no censo sobre ter residido no 

estrangeiro. Numa segunda parte apresentam-se resultados de inquérito por 

questionário a emigrantes regressados, procurando conhecer situações de 

poupanças e investimentos em Portugal. 

 

44. 

Amorim, Maria Norberta. (1991). Emigração: uma variável demográfica influente. O 

comportamento de gerações nascidas no Sul do Pico entre 1740 e 1890. 

Comunicação apresentada em Emigracion Española y Portuguesa A America - II 

Congresso de la Asociación de Demografia Histórica, Alicante. [artigo em atas] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  demografia 

 

45. 

Amorim, Maria Norberta. (1993). Emigração em três paróquias do sul do Pico (finais do 

século XVIII a 1930) abordagem microanalítica. Comunicação apresentada em 

Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre Emigração e 

Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  demografia histórica 

  Sec XIX - 1945 

Análise dos registos de passaporte entre 1959 e 1899. Análise demográfica exploratória. 
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46. 

Amorim, Maria Norberta. (1995). Emigração e envelhecimento. Evolução de três 

paróquias do Sul do Pico entre 1680 e 1980. Comunicação apresentada em O 

Faial e a Periferia Açoriana nos Séculos XV a XIX – Actas do I Colóquio. [artigo 

em atas] 

  Integração 

  velhice 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; pós 1974 

 

47. 

Antunes, M. L. Marinho. (1981). Migrações, mobilidade social e identidade cultural: 

factos e hipóteses. Análise Social, XVII(65), 17-27.  [artigo] 

  Retorno; Teoria e Metodologia 

  status social, mobilidade social, reflexão teórica 

  França 

Artigo de reflexão em torno da figura do emigrante analisando três tópicos: 1) em termos 

de status social, 2) práticas no país de origem, e 3) reintegração social em 

Portugal para o caso dos regressados. 

 

48. 

A.P.H. (1986). Roteiro documental sobre temas da emigração portuguesa (Vol. II). 

Lisboa: Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas: Academia 

Portuguesa da História. [livro] 

 

49. 

Araújo, Eduardo. (2013). Transnationalism and Ethnicity: Swiss immigration policies, 

Portuguese migrant associations and identity-making processes. In C. Sarmento & 

V. Oliveira (Eds.), Intercultural Communication, Representations and Practices: 

A Global Approach. S. Mamede de Infesta: Centro de Estudos Interculturais 

(CEI), Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), 

Instituto Politécnico do Porto (IPP). [capítulo de livro] 

  Associativismo; Políticas Migratórias; Cultura e Identidade 

  etnicidade 

  Suíça 

É proposta a hipótese de que as políticas migratórias suíças fizeram com que as 

associações de emigrantes portugueses possuam um papel ativo na construção da 

etnicidade dos portugueses nesse país. 
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50. 

Araújo, Emília, Fontes, Margarida, & Bento, Sofia (Eds.). (2013). Para um debate sobre 

Mobilidade e Fuga de Cérebros (eBook): CECS - Centro de Estudos de 

Comunicação e Sociedade.[livro editado] 

  Emigração Qualificada 

  mobilidade científica 

Livro organizado com cinco capítulos, os temas giram em torno da migração de cientistas 

e de quadros altamente qualificados. 

 

51. 

Araújo, Emília e Filipe Ferreira. (2013). A “Fuga de Cérebros”: um discurso 

multidimensional. In E. Araújo, M. Fontes & S. Bento (Eds.), Para um debate 

sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros (eBook) (pp. 58-82): CECS - Centro de 

Estudos de Comunicação e Sociedade. [capítulo de livro] 

  Emigração Qualificada; Media 

Estudo que tem como objetivo analisar o modo como os media abordam a “fuga de 

cérebros” entre 2010 e 2012, tanto em contexto português como internacional. 

 

52. 

Araújo, Emília Rodrigues. (2007). Why Portuguese Students Go Abroad to Do Their 

PhDs. Higher Education in Europe, 32(4), 387-397.  [artigo] 

  Emigração Qualificada 

  alunos de doutoramento 

  Pós 1974 

Artigo dedicado à mobilidade de alunos de doutoramento; procura-se conhecer as suas 

motivações para estudar fora de Portugal, os seus interesses pessoais e 

profissionais, e a capacidade para lidar com as consequências subjacentes a este 

processo. 

 

53. 

Arias, Daniel. (2011). Portugueses no Sur de Lugo. Cidadania Diferenciada en Contexto 

Internacional. Tese de Mestrado, Universidade da Coruña, Corunha.  

[dissertação] 

  Integração; Mercado de Trabalho 

  participação política 

  Espanha 

Numa perspetiva qualitativa são analisados diversos temas referentes à integração social 

(intenção de naturalização, prática de voto) e laboral dos portugueses na Galiza. 
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54. 

Arroteia, Jorge. (1981). Portugal e a emigração. Cadernos. Revista de Historia 

Económica e Social(1-2), 7-30.  [artigo] 

 

55. 

Arroteia, Jorge. (1982). Os Ílhavos e os Murtoseiros na Emigração Portuguesa. Tese de 

Doutoramento, Universidade de Aveiro, Aveiro.  [dissertação] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Transnacionalismo 

  geografia, demografia, estudos comparativos, impacto no país de origem 

Estudo comparativo entre dois concelhos do distrito de Aveiro (Ílhavo e Murtosa). Com 

base nas estatísticas oficiais é efetuada uma análise demográfica e geográfica dos 

dois concelhos. Comporta também uma extensa análise histórica e apresentação 

das motivações para a emigração, bem como os efeitos deste movimento nas 

regiões de origem. 

 

56. 

Arroteia, Jorge. (1983). A Emigração Portuguesa, suas Origens e Distribuição. Lisboa: 

ICALP. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas oficiais 

  Brasil, EUA, Venezuela, Canadá, África do Sul, França, Alemanha 

  1945 - 1974 

O livro efetua quantificações das saídas, em que cada capítulo corresponde a um país de 

destino (Brasil, EUA, Venezuela, Canadá, África do Sul, França e Alemanha). 

Um capítulo isolado analisa as saídas do Continente em comparação às saídas das 

Regiões Autónomas. Refere ainda a existência de uma nova emigração. 

 

57. 

Arroteia, Jorge. (1984). L’émigration portugaise vue du Portugal: bilan dês recherches. 

Comunicação apresentada em L’Imigration portugaise en Aquitaine. Seminaire de 

recherches. [artigo em atas] 

  França 
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58. 

Arroteia, Jorge. (1985). Aspectos recentes da emigração portuguesa. Revista Crítica de 

Ciências Sociais(15/16/17), 435-443.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Lusodescendentes 

  estatísticas oficiais, ensino da língua portuguesa no estrangeiro 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Quantificação das saídas de acordo com os países de destino e os distritos de origem 

(cruzando ambos). A análise é separada cronologicamente em dois períodos 

(1955-74 e depois de 1974). São ainda efetuadas algumas referências e 

quantificações sobre o ensino da língua portuguesa. 

 

59. 

Arroteia, Jorge. (1985). Atlas da Emigração Portuguesa. Porto: Secretaria de Estado da 

Emigração/Centro de Estudos. [livro] 

 

60. 

Arroteia, Jorge. (1986). A Emigração Portuguesa no Grão-Ducado do Luxemburgo. 

Porto: Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. [livro] 

  Luxemburgo 

 

61. 

Arroteia, Jorge. (1986). A emigração portuguesa: características e perspectivas recentes. 

Povos e Culturas(I), 129-141.  [artigo] 

 

62. 

Arroteia, Jorge. (1986). Ensaio Tipológico sobre os Movimentos Migratórios 

Portugueses. Porto: Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas/Centro de 

Estudos. [livro] 

  Teoria e Metodologia 

  teoria, revisão de literatura 

Com base na bibliografia existente sobre emigração portuguesa o autor propõe uma 

tipologia das migrações com base em seis critérios. 

 

63. 

Arroteia, Jorge. (2001). As comunidades portuguesas no mundo. Janus - anuário de 

relações exteriores, 136-137.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  estado da arte, teoria 

Breve contextualização histórica da emigração, seguida de algumas explicações teóricas 

para a emigração portuguesa mais recente. 
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64. 

Arroteia, Jorge. (2001). Aspectos da Emigração Portuguesa. Revista Electrónica de 

Geografía y Ciencias Sociales, 94(30).  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

Breve contextualização histórica dos portugueses pelo mundo, seguida das suas causas e 

consequências. 

 

65. 

Arroteia, Jorge. (2009). O grão-ducado do Luxemburgo: herança e contexto cultural da 

imigração portuguesa. In M. B. Rocha-Trindade (Ed.), Migrações. Permanências 

e Diversidades (pp. 131-148). Porto: CEMRI e Afrontamento. [capítulo de livro] 

  Luxemburgo 

 

66. 

Arroteia, Jorge. (2010). Portugueses em diáspora: identidade e cidadania. População e 

Sociedade(18), 145-159.  [artigo] 

  Integração; Associativismo 

  representações face a Portugal 

Análise descritiva de inquérito online aplicado a emigrantes portugueses; são trabalhados 

temas como a ligação a Portugal, a integração no destino, o retorno, a participação 

cívica e as representações sociais face à comunidade portuguesa. 

 

67. 

Arroteia, Jorge. (2011). A Emigração Portuguesa: Breve Retrospetiva. Cadernos 

Vianenses, 45, 37-47.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  história, teoria 

Artigo que apresenta uma resenha histórica das migrações portuguesas no mundo, bem 

como alguma explicações estruturais para o fenómeno. 
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68. 

Arroteia, Jorge, & Doudin, Pierre (Eds.). (1998). Trajectórias sociais e culturais de 

jovens portugueses no espaço europeu: questões multiculturais e de integração. 

Aveiro: Universidade de Aveiro.[livro editado] 

  Lusodescendentes 

  trajetórias sociais 

Livro organizado em torno da escolaridade dos lusodescendentes; no total comporta 13 

capítulos assinados por diversos especialistas. Encontra-se dividido em duas áreas 

temáticas: por um lado o ensino multicultural, por outro lado a escolarização e 

inserção profissional dos lusodescendentes. 

 

69. 

Arroteia, Jorge, & Fiss, Regina Lucia Reis de Sá Britto. (2007). Traços da comunidade 

portuguesa em Pelotas. População e Sociedade(14), 171-191.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Associativismo 

  estudo de área 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 

Artigo que caracteriza, em traços gerais, a emigração portuguesa num período temporal 

extenso (desde o século XV até à adesão à comunidade europeia) para apontar as 

principais causas e efeitos deste movimento populacional. Apresenta 

posteriormente algumas caraterísticas da vida quotidiana e cidadã da população 

com origem portuguesa no Brasil, para finalmente analisar dados de um inquérito 

por questionário online, em que foram isolados os residentes em Pelotas. 

Argumenta-se a existência de uma nova emigração a partir de 1974. 

 

70. 

Arroteia, Jorge, Pardal, Luís A., & Martins, António M. (1998). Cursos integrados em 

português no sistema de ensino luxemburguês. In J. Arroteia & P.-A. Doudin 

(Eds.), Trajectórias sociais e culturais de jovens portugueses no espaço europeu: 

questões multiculturais e de integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

[capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  Luxemburgo 

 

71. 

Asseburg, Benno, & Hurtado Artozón, Sonia. (1983). Zentrale Probleme der Migration: 

Entwicklung eines methodischen Zugangs in Gesprächen mit portugiesischen 

Familien. Berlim: Express Edition. [livro] 

  Alemanha 
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72. 

Assis, Charleston José de Sousa, & Duarte, Leila Menezes. (2007). Imigração portuguesa 

e conflito urbano: portugueses detidos na casa de detenção do Rio de Janeiro 

1880-1930. População e Sociedade(14), 143-170.  [artigo] 

  Crime, Desvio e Violência 

  história, criminalidade 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise de registos de prisioneiros portugueses no Brasil entre os anos 1880 e 1930.  

 

73. 

Assumpção, Vera. (1985). A história exemplar de uma família cafeicultora de origem 

portuguesa. Porto: Secretaria de Estado de Emigração/Centro de Estudos. [livro] 

 

74. 

Auretta, Christopher Damien. (2011). António Gedeão and Jorge de Sena: myth, tradition 

and the poetics of Diaspora. In F. C. Fagundes, I. M. F. Blayer, T. F. A. Alves & 

T. Cid (Eds.), Narrating the Portuguese Diaspora. Piecing things together (pp. 3-

18). Nova Iorque: Peter Lang Publishing. [capítulo de livro] 

 

75. 

Ávila, José I., & Mendonça, Luis. (2008). Azorean Emigration: Causes, Waves, and 

Destinations: A Brief Historical Summary. In T. Goulart (Ed.), Capelinhos: A 

Volcano of Synergies—Azorean Immigration to America (pp. 17-24). San José, 

Califórnia: Portuguese Heritage Publications of California. [capítulo de livro] 

  EUA 

 

76. 

Azevedo, Fabiano Cataldo. (2008). Contributo para traçar o perfil do público leitor do 

Real Gabinete Português de Leitura: 1837-1847. Ciência da Informação(372), 20-

31.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho 

  História 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo de natureza histórica em que se procurou "identificar os critérios que propiciaram 

a política de seleção do acervo da instituição". O Real Gabinete Português de 

Leitura foi criado por Portugueses vítimas de perseguição. 
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77. 

Azevedo, Joana, Belchior, Ana M., Lisi, Marco, & Abrantes, Manuel. (2011). Direitos e 

procedimentos do voto emigrante: análise exploratória do caso português. In J. M. 

Resende, A. C. Martins, B. M. Dionísio, C. D. Gomes & P. J. Caetano (Eds.), (pp. 

287-310). Portalegre: Instituto Politécnico de Portalegre. [capítulo de livro] 

  Transnacionalismo 

  participação política 

B 

78. 

Baganha, Maria Ioannis. (1990). Portuguese emigration to the United States 1820-1930. 

Nova Iorque: Garland. [livro] 

  Políticas Migratórias; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  EUA 

  Sec XIX - 1945 

Adaptação para livro da tese de doutoramento. São estudadas as políticas migratórias 

americanas e as características individuais dos migrantes, bem como das 

comunidades de origem e de recepção. 

 

79. 

Baganha, Maria Ioannis. (1991). The Social Mobility of Portuguese Immigrants in the 

United States at the Turn of the Nineteenth Century. International Migration 

Review, 25(2), 227-299.  [artigo] 

 

80. 

Baganha, Maria Ioannis. (1991). Uma imagem desfocada: a emigração portuguesa e as 

fontes sobre a emigração. Análise Social, XXVI(112-113), 723-739.  [artigo] 

  Emigração Clandestina 

  demografia 

  EUA 

Estimativas da emigração clandestina com base em dados e métodos demográficos. 

Comparação das estatísticas de saídas portuguesas com as estatísticas das 

chegadas aos EUA. 

 

81. 

Baganha, Maria Ioannis. (1992). Principais Características e Tendências da Emigração 

Portuguesa. Algés. [artigo em atas] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
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82. 

Baganha, Maria Ioannis. (1993). Interesses Colectivos Versus Interesses Individuais: A 

Política Americana de Imigração, 1776-1927. Comunicação apresentada em 

Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre Emigração e 

Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  EUA 

  Sec XIX - 1945 

Comunicação que pretende cumprir três objetivos: 1) apresentar o perfil do imigrante 

ideal para a sociedade americana nesta época. 2) apresentar uma viragem nessa 

posição. 3) dar conta da reação dos emigrantes portugueses a esta viragem. 

 

83. 

Baganha, Maria Ioannis. (1993). Principais características e tendências da emigração 

portuguesa. Lisboa. [artigo em atas] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

 

84. 

Baganha, Maria Ioannis. (1994). As correntes emigratórias portuguesas no século XX e o 

seu impacto na economia nacional. Análise Social, XXIX(128), 959-980.  [artigo] 

  Transnacionalismo; Emigração Qualificada 

  remessas 

É analisado o impacto da emigração tanto na demografia como na economia portuguesa, 

incluindo o envio de remessas (impacto positivo e negativo) e o impacto da saída 

de migrantes qualificados  no crescimento económico. Pretende dar resposta à 

questão: "as saídas verificadas podiam, caso tivessem permanecido no país, ter 

contribuído positivamente para aumentar o crescimento económico verificado?" 

 

85. 

Baganha, Maria Ioannis. (1996). Emigração. In J. M. B. d. Brito & F. Rosas (Eds.), 

Dicionário de História do Estado Novo (pp. 294-297). Lisboa: Círculo de 

Leitores. [capítulo de livro] 

  1945 - 1974 

 

86. 

Baganha, Maria Ioanis. (1998). A emigração atlântica e as migrações internas em 

Portugal. Comunicação apresentada em Los 98 Ibéricos y el mar. La socieddad y 

la economía en la Peninsula Ibérica, Salamanca. [artigo em atas] 
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87. 

Baganha, Maria Ioanis. (1999). Emigração. In J. Serrão (Ed.), Dicionário de História de 

Portugal (pp. 615-618). Porto/Lisboa: Iniciativas Editoriais/Livraria Figueirinhas. 

[capítulo de livro] 

 

88. 

Baganha, Maria Ioannis. (2000). A emigração portuguesa no pós II Guerra Mundial. In 

A. C. Pinto (Ed.), Portugal contemporâneo. Madrid: Ediciones Sequitur. [capítulo 

de livro] 

  1945 - 1974; Pós 1974 

 

89. 

Baganha, Maria Ioanis. (2001). Historiografia da emigração portuguesa para o Brasil: 

algumas notas sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. In J. J. Arruda & 

L. A. d. Fonseca (Eds.), Brasil-Portugal: História, agenda para o milênio: 

EDUSC. [capítulo de livro] 

  Brasil 

 

90. 

Baganha, Maria Ioannis. (2003). From closed to open doors: Portuguese emigration under 

the Corporatist Regime. e-Journal of Portuguese History, 1(1), 1-16.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  história 

Artigo que visa analisar as alterações nas políticas migratórias durante o Estado Novo. 

Para tal são analisados decretos-lei e discursos políticos. As políticas migratórias 

são relacionadas com fatores demográficos e económicos. 
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  1945 - 1974; Pós 1974 

Contextualização histórica das migrações portuguesas para o mundo entre o fim da 

Segunda Guerra Mundial e os anos 1980. Para além de uma quantificação são 

desenvolvidos temas como a emigração de retorno e as políticas migratórias. 
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  Teoria e Metodologia 
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Artigo que desenvolve a teoria do sistema migratório lusófono, de forte componente 

teórica, sustentado com estatísticas oficiais de nível macro. 
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Primeiro capítulo de livro dedicado às migrações laborais, tanto saídas como entradas. A 

contextualização comporta uma perspetiva económica. São apresentadas as 

estatísticas oficiais e é traçada a história das emigrações portuguesas, bem como 

as explicações económicas para as emigrações. 
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  1945 - 1974; Pós 1974 

Balanço da produção científica nacional sobre a emigração e a imigração portuguesa nos 

20 anos prévios à publicação do artigo. Procura-se conhecer os temas mais 

estudados e os ainda pouco estudados. São avançadas explicações para uma 

viragem na atenção académica para as entradas populacionais face ao desinteresse 

pelas saídas. O trabalho é separado entre imigração e emigração, sendo a segunda 

trabalhada em dois momentos cronológicos (até aos anos 80 e de 1980 a 1990). 
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Versão revista e atualizada do artigo publicado em 1998/1999 
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Com base em estatísticas oficiais (INE, Banco de Portugal, Departamento do Estado para 

a Emigração) são criados modelos que procuram explicar as razões para emigrar. 

 

  



33 
 

100. 

Barbosa, Rosana. (2003). The Inclusion of Women in the Male Dominated Job Market of 

Early 19th Century Rio de Janeiro. Comunicação apresentada em A Vez e a Voz 

da Mulher Imigrante Portuguesa, Toronto. [artigo em atas] 

 

101. 

Barou, Jacques. (2002). Immigrés portugais dans la péripherie de Clermont-Ferrand: 
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academic attainment. In G. d. Abreu, T. Cline & H. Lambert (Eds.), The 

Education of Portuguese Children in Britain. Insights from Research and 

Practice in England and Overseas (pp. 32-50). Luton: Departamento de 
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  desempenho escolar 
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Análise qualitativa (entrevistas) e quantitativa (dados oficiais) referente  ao  desempenho 

escolar de alunos de origem portuguesa. São estudados, entre diversos tópicos,  as 

dificuldades dos alunos recém chegados, o suporte que obtêm e a sua integração. 
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  França 

Reflexão teórica em torno do conceito de lusodescendente. 

 

106. 

Barreno, Maria Isabel. (2003). How can we teach Portuguese language and culture to 

Portuguese children who are ashamed of being Portuguese?. A perspective from 
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  França 

Trabalho sobre o (reduzido) desempenho escolar dos lusodescendentes; o fenómeno é 

justificado tanto pelos estereótipos que existem face aos portugueses, como por 

uma vergonha em admitir a origem portuguesa.  
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  Alemanha 

Com base nos dados da Segurança Social Alemã recolhidos no período entre 1975 e 1990 

é analisada a integração dos portugueses no mercado de trabalho. A análise é 

tanto efetuada na perspetiva dos trabalhadores alemães como dos portugueses. É 

proposto um modelo econométrico que procura calcular a diferença salarial entre 

os imigrantes portugueses e os autóctones. 
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Os movimentos migratórios externos e sua incidência no mercado de trabalho em 

Portugal (pp. 287-313). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 

Profissional. [capítulo de livro] 
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Capítulo dedicado às migrações para o Luxemburgo. Com base em dados do censo e da 

Segurança Social é efetuada uma caracterização da trajetória migratória; os 

portugueses são comparados com imigrantes de outras naturalidades, é traçada a 
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  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
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Com base em estatísticas oficiais os portugueses são divididos em quatro categorias de 

acordo com a época de chegada para se compararem as suas caraterísticas. 
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  1945 - 1974; Pós 1974 

É defendida a existência de uma velha e uma nova emigração para o Luxemburgo. O 

argumento é sustentado com dados censitários. O objetivo do artigo é traçar um 

perfil dos recém-chegados ao longo de 40 anos de migração para o Luxemburgo 

por vagas. Os perfis são comparados em termos de escolaridade e inserção no 

mercado de trabalho. 

 

114. 

Bertão, David E. (2006). The Portuguese Shore Whalers of California: 1854-1904. San 
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  EUA 
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Estudo sobre os pescadores de baleias durante o século XIX, que eram, em grande parte, 

portugueses. O trabalho socorreu-se de diversos tipos de publicações sobre o 
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Artigo sobre a participação política dos portugueses no Luxemburgo; analisa tanto o 

perfil dos candidatos portugueses, como as motivações para a abstenção eleitoral 

dos portugueses. 
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Análise de romances de Olga Gonçalves: A Floresta em Bremerbaven (1975), O 
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Estudo sobre a integração e aculturação de portugueses e espanhóis na cidade de 

Bournemouth. Com recurso a metodologias etnográficas procurou-se conhecer a 

visibilidade dos dois grupos em termos de linguagem, práticas socioculturais e 
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Artigo sobre os portugueses no Sul do Brasil. Com base em entrevistas são abordadas 

questões referentes às razões para a saída de Portugal e a escolha do local de 

destino. São traçados três perfis de emigrantes. 
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Estudo sobre mulheres escritoras portuguesas ou lusodescendentes nos EUA. 
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São apontados alguns elementos para a análise das caracterísiticas demográficas, sociais, 

geográficas e ocupacionais dos portugueses em Buenos Aires de acordo com 

diferentes épocas históricas. 
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Estudo histórico em que são analisados os fatores que influenciam a escolha dos destinos 

dos emigrantes algarvios entre o final do século XIX e o início do século XX. 
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  Lusodescendentes 
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Estudo de caráter quantitativo sobre filhos de imigrantes ou de casais mistos em França. 

É analisada a distribuição no tempo e no espaço. Comparação entre as 

nacionalidades estrangeiras mais representadas no país. Análise estatística de um 
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  Brasil 

Com base em história oral e análise documental é analisada "a trajetória de um grupo de 

quinze mulheres imigrantes portuguesas que, durante as décadas de 1950 e 1960, 

trabalharam como tecelãs numa fábrica de fitas". A tónica é colocada nas 

representações sociais face ao trabalho e ao casamento e as suas implicações nas 
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Adaptação de tese de mestrado em que foi estudada, na cidade de Saint-Martin d'Heres, a 

integração de lusodescendentes. É demonstrada a importância da família e da 

comunidade para a integração social e profissional, bem como para a construção 

da identidade portuguesa. 
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É traçada a história da emigração para França centrando a atenção nas estatísticas 

oficiais. 
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Trabalho sobre a inserção dos Portugueses no mercado de trabalho francês; recorre a 
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Observação etnográfica de encontros europeus de lusodescendentes.  

 

134. 

Branco, Jorge de Portugal. (2004). Structure démographique et vieillissement de la 

population portugaise. Cahiers de l'URMIS(9), 35-42.  [artigo] 
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Com base nos registos censitários de 1990 e 1999 é traçado um perfil sociodemográfico 

dos portugueses em França dando ênfase aos problemas do envelhecimento. 
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Com base em dados dos censos franceses de 1990, 1999 e 2009 são analisadas as 

alterações na inserção geográfica dos portugueses neste país. 
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  estudo de caso, demografia histórica 
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  Sec XIX - 1945 

Estudo de demografia histórica sobre a freguesia de Lanheses (Minho). Com base nos 

registos da paróquia, notários, testamentos, passaportes, jornais locais e história 

oral é traçado o perfil da freguesia nos séculos XVIII e XIX. Um dos capítulos do 

livro é dedicado à emigração (e ao posterior retorno) para Brasil, França e 

Espanha. São propostas explicações para as flutuações nos fluxos. 
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Estudo sobre a relação da mulher com a casa num contexto de migração masculina. 

Estudo de caso aplicado na freguesia do Lanhoso. 
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A imprensa periódica, uma fonte na história da Numa perspetiva qualitativa de life 

course, são apresentados retratos de emigrantes portugueses. Provavelmente a 

primeira vez que é referido um sistema migratório português. 
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Cónim, Custódio. (1983-1984). Emigrantes portugueses: o regresso, 1960-1981. Revista 

do Centro de Estudos Demográficos(26), 73-126.  [artigo] 

  Retorno 

  1945 - 1974; pós 1974 

 

209. 

Cónim, Custódio (1986). The return of portuguese emigrants to Portugal, 1960-1990. In 

E. Ferreira & G. Glausse (Eds.), Clossing the migratory cycle: the case of 

Portugal (pp. 139-182). Saarbrücken: Verlag Breintenbach. [capítulo de livro] 

  Retorno 

 

210. 

Cordeiro, Albano. (1984). Les Portugais de France. Dossiers de CIMADE Information - 

Immigrés Portugais: une communauté en mouvement, 10-14.  [artigo] 

  França 

 

211. 

Cordeiro, Albano. (1985). La grande communauté «invisible» de France: les Portugais. 

Travail(7), 34-41.  [artigo] 

 

212. 

Cordeiro, Albano. (1989). La communauté Portugaise à l'heure de l'Europe de 1993. 

Migrations Formation(76), 100-110.  [artigo] 

 

213. 

Cordeiro, Albano. (1989-1990). La communauté portugaise protégée par le paratonnerre 

maghrébin. IM’média/plein droit(número especial), 115-119.  [artigo] 
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214. 

Cordeiro, Albano. (1992). Foi ou "saudade"? Portugais et religion. Accueillir, 21-23.  

[artigo] 

  Cultura e Identidade 

  religião 

 

215. 

Cordeiro, Albano. (1993). La communauté Portugaise de France. Comunicação 

apresentada em Colóquio Internacional sobre Emigrac ̧ão e Imigrac ̧ão em Portugal 

(Séc. XIX-XX) [artigo em atas] 

  Cultura e Identidade; Integração 

  representações face aos portugueses 

  França 

São traçados elementos históricos para a comunidade portuguesa em França, sendo 

aprofundada a questão da presença das mulheres na comunidade e a identidade 

dos portugueses em comparação com os migrantes magrebinos. 

 

216. 

Cordeiro, Albano. (1999). Dans quinze ans, qu’adviendra-t-il de l’identité des Portugais 

de France? Latitudes(5), 3-6.  [artigo] 

  Integração 

  França 

Reflexão em torno da classificação dos portugueses em França como “bons imigrantes” 

ou “minoria invisível”, a sua relação com a ideologia republicana francesa e 

comparação com outros grupos migrantes nesse país. 

 

217. 

Cordeiro, Albano. (1999). Les Portugais, une population ‘invisible’? In P. Dewitte (Ed.), 

Immigration et intégration : l’état des savoirs (pp. 106-111). Paris: La 

Découverte. [capítulo de livro] 

  Integração; Mercado de Trabalho 

  integração social 

  França 

  1945 - 1974 

Estudo sobre a integração laboral e social dos portugueses em França desde 1962, a sua 

vida cultural e a manutenção da cultura de origem. 
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218. 

Cordeiro, Albano. (2000). Les Portugais résidents à l'étranger.  Pourquoi ne votent ils 

pas? Latitudes, 10(9-14).  [artigo] 

  Integração 

 

219. 

Cordeiro, Albano. (2001). Portugueses de França e as eleições autárquicas francesas. 

Latitudes(11), 66.  [artigo] 

  Integração 

  participação política 

  França 

Artigo de opinião sobre a participação dos emigrantes portugueses nas eleições. Refere 

por um lado o reduzido interesse por parte dos portugueses nas eleições locais e, 

por outro lado, os portugueses presentes nas listas de candidatos às eleições 

autárquicas. 

 

220. 

Cordeiro, Albano. (2002). Le va-vient des Portugais en Europe. Projet(272), 63-68.  

[artigo] 

  Transnacionalismo 

  visitas a casa 

  França 

  1945 - 1974 

O autor analisa a mudança de uma migração que contemplava um retorno para uma 

migração que passa a ser transnacional, no sentido em que são efetuadas visitas ao 

país de origem com alguma periodicidade 

 

221. 

Cordeiro, Albano. (2004). Comment interpréter la faible participation civique des 

Portugais de France? Exception ou conformisme ambiant? Cahiers de 

l'URMIS(9), 55-68.  [artigo] 

  Integração 

  participação política 

  França 

Artigo dedicado à reduzida participação eleitoral dos emigrantes portugueses em França, 

comparando-a com a participação em outros países de destino. 
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222. 

Cordeiro, Albano. (2010). Portugal, l’émigration vers l’Europe ou l’européanisation par 

le bas. Grande Europe(17), 19-26.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho 

  história 

  França 

Descrição cronológica da inserção laboral dos Portugueses em França. 

 

223. 

Cordeiro, Albano, & Hily, Marie-Antoinette. (2000). La fête des portugais: héritage et 

inventions. Revue Internationale des Migrations Internationales, 16(2), 59-76.  

[artigo] 

  Transnacionalismo 

  festividades 

 

224. 

Cordeiro, Carlos, & Madeira, Artur Boavida. (2003). A emigração açoriana para o Brasil 

1541-1820: uma leitura em torno de interesses e vontades, . Arquipélago. 

História, VII, 99-122.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise documental sobre a emigração açoriana em direção ao Brasil. 

 

225. 

Corte, Andréa Telo da. (2007). Contribuição para o estudo da imigração subsidiada para a 

Brasil. População e Sociedade(15), 73-84.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise de documentação referente a navios, que permite perceber a relação entre 

engajadores, capitães e contratadores de mão-de-obra no Brasil. 

 

226. 

Cosme, João. (2004). A emigração dos naturais da periferia açoriana vista através das 

cartas de familiares do Santo Ofício. Comunicação apresentada em O Faial e a 

Periferia Açoriana nos Séculos XV a XX – Actas do II Colóquio. [artigo em atas] 
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227. 

Costa, Joaquim Torres. (1997). Percurso com regresso(s): estratégias e trajectórias 

sociais num percurso local de emigração para Venezuela. Tese de Mestrado, 

Universidade Aberta.  [dissertação] 

  Venezuela 

 

228. 

Cravinho, João Gomes. (1995). La communauté portugaise dans la nouvelle Afrique du 

Sud. Lusotopie(4), 323-348.  [artigo] 

  Integração 

  política, análise de discurso político 

  África do Sul 

É estudada a integração dos portugueses na Africa do Sul. Para tal é analisado o discurso 

político face aos portugueses e as acções políticas face aos portugueses. 

 

229. 

Cravo, António. (1995). Les Portugais en France et leur mouvement associatif: 1901-

1986. [livro] 

  Associativismo 

  França 

 

230. 

C.R.C.P.E. (2005). Fluxo Migratório Português na Europa, Conselho Regional das 

Comunidades Portuguesas na Europa. [livro] 

 

231. 

Crispim, Maria de Lourdes. (1995). Espelho de Cristina - Um "espelho" da educação das 

mulheres no tempo da expansão. O rosto feminino da expansão portuguesa. 

Lisboa: Comissão para a igualdade e para os Direitos das Mulheres. [livro] 

  Género 
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232. 

Cruz, Maria Antonieta (1986-1987). Agruras dos Emigrantes Portugueses no Brasil - 

contribuição para o estudo da emigração portuguesa na segunda metade do século 

XIX. Revista de História Económica e Social(VII), 7-134.  [artigo] 

  Integração; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo sobre as dificuldades de integração sentidas pelos portugueses que emigraram 

para o Brasil. São tratados, em seções, temas como: as motivações para a 

emigração, uma quantificação dos fluxos, o processo de recrutamento, a 

emigração clandestina, as condições da viagem, as condições de trabalho e 

sanitárias, e ainda, as relações conflituosas com os autóctones. 

 

233. 

Cruz, Maria Antonieta (1991). Do Porto para o Brasil: a outra face da emigração 

oitocentista à luz da imprensa portuense. Revista de História(11), 185-192.  

[artigo] 

  Media 

  jornais, história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo das migrações com base na análise de dois jornais da zona do Porto: o Jornal do 

Porto e o Comércio do Porto. 

 

234. 

Cummings, Jim, & Lopes, José. (1994). The effectiveness of activity-based teaching 

strategies in Portuguese Herritage Language Classes. Toronto: Ontatio Institute 

for Studies in Education. [relatório] 

  Lusodescendentes 

  educação 

  Canadá 

 

235. 

Cunha, Carmen Alice Aguiar de Morais Sarmento (2008). Um exercício de cruzamento 

de fontes: identificação de uma família emigrante do Concelho de Guimarães. In 

M. I. Matos, F. d. Sousa & A. Hecker (Eds.), Deslocamentos e História. Os 

Portugueses (pp. 87-99). Bauru-SP: EDUSC. [capítulo de livro] 
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236. 

Cunha Carty, Maria da Ascensão. (2003). In The Holy Ghost Festas: A Historic 

Perspective of the Portuguese in California. In T. P. Goulart (Ed.), (pp. 244-252). 

San José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of Califórnia. [capítulo de 

livro] 

  Transnacionalismo; Cultura e Identidade 

  festividades 

  EUA 

 

237. 

Cunha, Manuel Antunes da. (2001). Les Portugais de France. Généalogie d'un public 

radiophonique. Réseaux(107), 77-115.  [artigo] 

  Media 

  programas de rádio 

  França 

Análise de conteúdo a cartas de ouvintes de um programa de rádio dirigido aos 

portugueses em França (L’émission des travailleurs portugais).  

 

238. 

Cunha, Manuel Antunes da. (2002). Os portugueses de França. Genealogia de um público 

radiofónico. OBS* - Revista do Observatório da Comunicação(6), 119-141.  

[artigo] 

  Media 

  França 

É traçada a história de um programa de rádio para emigrantes portugueses em França, 

sendo distinguidas diversas fases da vida desse programa. É ainda analisado o 

discurso dos ouvintes desse mesmo programa no momento histórico em que este 

finda. 

 

239. 

Cunha, Manuel Antunes da. (2003). Quand le public prend la parole: l'émission des 

Portugais 1966-1992. Médiamorphoses(7), 98-103.  [artigo] 

  Media 

  rádio, televisão 

  França 

Caracterização de programas de rádio e TV dirigidos aos portugueses em França. 
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240. 

Cunha, Manuel Antunes da. (2004). Pour une étude de la réception de RTP Internacional 

par les Portugais de France. Cahiers de l'URMIS(9), 43-54.  [artigo] 

  Media; Cultura e Identidade 

  identidade, programas de televisão 

  França 

História sobre os media para portugueses em França, sendo aprofundanda a programação 

da RTP Internacional. 

 

241. 

Cunha, Manuel Antunes da. (2008). Quem passar por aqui leva Portugal no Coração - A 

transnacionalização da televisão: o caso dos talk-shows. OBS* - Revista do 

Observatório da Comunicação(7), 274-296.  [artigo] 

  Media 

  Programas de televisão 

Análise de programas de televisão que têm como público-alvo a diáspora portuguesa. 

 

242. 

Cunha, Manuel Antunes da. (2008). A representação de si nos blogues dos luso-

descendentes de França. Comunicação apresentada em 8º LUSOCOM 

Comunicação, espaço global e lusofonia. [artigo em atas] 

  Media; Lusodescendentes 

  blogs 

  França 

Análise de conteúdo a blogs de lusodescendentes, os seus discursos e o modo como se 

apresentam aos outros na perspetiva do interacionismo simbólico. 

 

243. 

Cunha, Manuel Antunes da. (2009). Le Portugal n’est pas un petit pays, Les Portugais de 

France face à leur télévision. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. [livro] 

  Media 

  televisão 

  França 

Estudo sobre a RTP Internacional em França. 

 

244. 

Cunha, Maria do Céu. (1988). Portugais de France. Paris: L’Harmattan. [livro] 

  França 
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D 

245. 

Cunha, Maria do Céu Mendes. (1984). Jeunes d’origine portugaise – Génération 

invisible? Dossiers de CIMADE Information - Immigrés Portugais: une 

communauté en mouvement, 38-40.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 

  invisibilidade 

  França 

 

246. 

Delicado, Ana. (2007). Inquérito aos Investigadores Portugueses no Estrangeiro - 

Relatório Preliminar. Lisboa: Instituto de Ciências Socias da Universidade de 

Lisboa. [relatório] 

  Emigração Qualificada 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 

Inquérito por questionário a investigadores no estrangeiro. Extensa análise descritiva 

cruzada com diversos fatores.  

 

247. 

Delicado, Ana. (2008). Cientistas portugueses no estrangeiro: factores de mobilidade e 

relações de diáspora. Sociologia, Problemas e Práticas(58), 109-129.  [artigo] 

  Emigração Qualificada 

  inquérito online, mobilidade científica 

  Pós 1974 

Inquérito online a cientistas a desenvolver investigação no estrangeiro. Procura-se 

conhecer como o acentuado crescimento científico português recente se reflete 

nos comportamentos, atitudes e representações dos cientistas inquiridos. 

 

248. 

Delicado, Ana. (2009). Lá fora com um pé cá dentro: ligações dos cientistas expatriados 

ao sistema científico português. In R. M. d. Carmo & J. A. Simões (Eds.), A 

Produção das Mobilidades: Redes, Espacialidades e Trajectos num Mundo em 

Globalização (pp. 177-202). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo de 

livro] 

  Emigração Qualificada 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 
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249. 

Delicado, Ana. (2009). Migrações Científicas: Experiências de Partida e Retorno dos 

Investigadores Portugueses. Comunicação apresentada em Congresso Luso Afro 

Brasileiro de Ciências Sociais, Braga. [artigo em atas] 

  Emigração Qualificada 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 

 

250. 

Delicado, Ana. (2009). Mobilidade Científica Internacional: Investigadores Portugueses 

Regressados - Relatório de Pesquisa. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa. [relatório] 

  Emigração Qualificada; Retorno 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 

Inquérito a investigadores que obtiveram o grau de doutor no estrangeiro e regressaram a 

Portugal. 

 

251. 

Delicado, Ana. (2010). Going Abroad to do Science: Mobility Trends and Motivations of 

Portuguese Researchers. Science Studies, 23(2), 36-59.  [artigo] 

  Emigração Qualificada; Retorno 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 

Artigo sobre a mobilidade científica no que respeita às condições e motivações para sair 

de Portugal. São ainda apresentadas os motivos que pesaram na escolha dos 

países e instituições de acolhimento. Uma terceira secção apresenta as questões 

referentes ao retorno.  

 

252. 

Delicado, Ana. (2010). International mobility of researchers: policies, trends and impacts. 

In D. Belyaev & Z. Roca (Eds.), Portugal in the era of the knowledge society (pp. 

155-188). [capítulo de livro] 

  Emigração Qualificada; Políticas Migratórias 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 

Estudo dedicado à mobilidade de cientistas, os fluxos de entrada e saídas destes 

profissionais e os seus impactes na ciência portuguesa. São analisados 

documentos da Comissão Europeia e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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253. 

Delicado, Ana. (2010). O Retorno dos "Cérebros": Regresso e Reintegração dos 

Investigadores Portugueses em Mobilidade. Revista Iberoamericana de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, 5(15), 185-218.  [artigo] 

  Emigração Qualificada; Retorno 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 

Artigo que estuda o regresso de cientistas formados no estrangeiro. São apresentados 

dados sobre os fluxos de retorno, bem como as modalidades de reintegração. 

 

254. 

Delicado, Ana. (2010). Young Portuguese Researchers Abroad: Preliminary Results of a 

Survey. In D. Cairns (Ed.), Youth on the Move: European Youth and 

Geographical Mobility (pp. 83-93). Morlenbach: VS Verlag. [capítulo de livro] 

  Emigração Qualificada 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 

 

255. 

Delicado, Ana. (2011). The consequences of mobility: careers and work practices of 

Portuguese researchers with a foreign PhD degree. In F. Dervin (Ed.), Analysing 

the consequences of international academic mobility (pp. 163-180). Newcastle: 

Cambridge Scholars Publishing. [capítulo de livro] 

  Emigração Qualificada 

  mobilidade científica 

Com base em inquéritos por questionário e entrevistas a alunos de doutoramento em 

instituições estrangeiras são apresentadas as consequências dessas mobilidades 

em termos de carreira e de práticas de trabalho. 

 

256. 

Delicado, Ana. (2011). Investigadores portugueses no estrangeiro. Comunicação 

apresentada em XV Cursos Internacionais de Verão de Cascais, Centro Cultural 

de Cascais [artigo em atas] 

  Emigração Qualificada 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 
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257. 

Delicado, Ana, & Alves, Nuno de Almeida. (2013). “Fugas de Cérebros”, “Tetos de 

Vidro” e “Fugas na Canalização”: mulheres, ciência e mobilidade. In E. Araújo, 

M. Fontes & S. Bento (Eds.), Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de 

Cérebros (eBook): CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. 

[capítulo de livro] 

  Género; Emigração Qualificada 

  diferenças de género, mobilidade científica 

  Pós 1974 

Com base em estatísticas oficiais e inquéritos por questionário a cientistas portugueses 

são estudadas as investigadoras portuguesas, comparando-as com os seus colegas 

masculinos em diversos campos. 

 

258. 

Demartini, Zelia de Brito Fabri. (2005). Relatos orais, documentos escritos e imagens: 

fontes complementares na pesquisa sobre imigração. In M. B. Rocha-Trindade & 

M. C. S. d. S. Campos (Eds.), História, Memória e Imagens nas Migrações: 

Abordagens Metodológicas (pp. 99-133). Oeiras: Celta. [capítulo de livro] 

  Teoria e Metodologia; Media 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Reflexão metodológica em torno das fontes utilizadas no estudo da história oral dos 

portugueses em São Paulo. 

 

259. 

Demartini, Zeila de Brito Fabri. (2006). Reconstruindo identidades múltiplas: imigrantes 

portugueses e luso-africanos em São Paulo. Athenea Digital(10), 137-153.  

[artigo] 

  Cultura e Identidade; Integração 

  Brasil 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Estudo das vivências, integração e conflito identitário de migrantes portugueses e 

africanos em São Paulo nas décadas de 1970 e 1980. Empiricamente, recorrem-se 

a histórias de vida resumidas. 
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260. 

Demartini, Zeila de Brito Fabri. (2007). Imigrantes portugueses em São Paulo (a 

educação em Portugal) nos inícios do século XX. População e Sociedade(15), 25-

32.  [artigo] 

  Lusodescendentes 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise de periódicos e entrevistas a migrantes portugueses para estudar, numa perspetiva 

histórica, a relação dos portugueses com a educação. 

 

261. 

Dias, Eduardo Mayone. (1989). Falares Emigrezes. Uma abordagem ao seu Estudo. 

Lisboa: ICALP. [livro] 

 

262. 

Dias, Eduardo Mayone. (1993). Escritas de Além-Atlântico. Lisboa: Salamandra. [livro] 

 

263. 

Dias, Manuel. (1986). Emigração. Histórias para a História. Lisboa: Secretaria de 

Estado das Comunidades Portuguesas. [livro] 

  história 

 

264. 

Dias, Manuel Vaz. (1984). Le mouvement associatif portugais. Dossiers de CIMADE 

Information - Immigrés Portugais: une communauté en mouvement, 15-20.  

[artigo] 

  Associativismo 

  França 

 

265. 

Dias, Manuel Vaz. (1990). La dynamique associative en France et son évolution: 

l’exemple de la communauté portugaise Des portugais en Aquitaine: Des 

‘soutiers de l’Europe’ à ’esquisse d’un partenariat privilégié? (pp. 207-217). 

Bordéus: Editions de la Maison des Sciences de l’Homme de l’Aquitaine. 

[capítulo de livro] 

  Associativismo 

  França 
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266. 

Dinis, Nádia. (2012). Impacto das remessas no crescimento económico de Portugal : 

1975 a 2010. Tese de Mestrado em Economia Portuguesa e Integração 

Internacional, ISCTE Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa.  [dissertação] 

  Transnacionalismo 

  remessas 

  Pós 1974 

 

267. 

Diogo, Helder. (2001). A comunidade portuguesa na região Rhône-Alpes numa 

perspectiva geográfica, económica e sociocultural. Tese de Mestrado, 

Universidade Aberta, Porto.  [dissertação] 

  estudo de caso 

  França 

 

268. 

Diogo, Helder. (2009). A comunidade portuguesa em França e na região de Lyon: uma 

evolução sociodemográfica. Cadernos - Curso de doutoramento em Geografia, 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 141-166.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  demografia, geografia, caracterização sociodemográfica 

  França 

Com base nas estatísticas oficiais é traçada uma caracterização dos portugueses em 

França no geral e na região de Rhône-Alpes em particular, para o intervalo 

temporal entre 1921 e 2005. 

 

269. 

Diogo, Helder. (2012). Multiculturalismo: identidade e territorialidade na comunidade 

portuguesa de Lyon (França). Tese de Doutoramento em Geografia Humana, 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  [dissertação] 

  Mercado de Trabalho; Associativismo 

  multiculturalismo, empreendedorismo 

  França 

É estudado o contributo dos emigrantes portugueses para a “paisagem multicultural” 

francesa. Para tal, analisam-se os processos de implantação geográfica, a 

integração económica, social e cultural, entrevistam-se empreendedores e 

responsáveis por associações.  
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270. 

Diogo, Helder. (2012). Territórios e paisagens culturais na emigração lusa. Revista de 

Geografia e Ordenamento do Território(1), 41-58.  [artigo] 

  Associativismo; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  mobilidade residencial, implantação espacial 

  França, Canadá 

Artigo dedicado ao associativismo português em Toronto e em Lyon numa perspetiva 

geográfica e cartográfica. 

 

271. 

Diogo, Helder. (2013). Empreendedorismo e mobilidade na comunidade lusa na região 

Rhône-Alpes: dinâmicas locais e internacionais. Comunicação apresentada em 

XII Colóquio Ibérico de Geografia. [artigo em atas] 

  Mercado de Trabalho 

  empreendedorismo 

  França 

Artigo sobre o empreendedorismo português em França. Entrevistas a proprietários de 

empresas de construção civil, agências de viagens e de distribuição. 

 

272. 

Diogo, Helder. (2013). Imigração portuguesa em França 1999-2012: que mudanças? 

Comunicação apresentada em CEGOT 1st. International Meeting, Geografia, 

Políticas e Planeamento, Porto. [artigo em atas] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Mercado de Trabalho 

  caracterização sociodemográfica 

  França 

Com base nos dados censitários mais recentes (2009) é traçado um perfil 

sociodemográfico dos portugueses em França, tendo em especial atenção a 

inserção no mercado de trabalho, o aumento das qualificações escolares e a 

variabilidade destes fatores de acordo com o território. 

 

273. 

Diogo, Helder, & Pereira-Ramos, M. (2003). Le Portugal, pays relais de la migration en 

Europe. Migrations Etudes(116).  [artigo] 

 

274. 

Domingos, Nuno. (2005-2006). O futebol português em Moçambique como memória 

social. Cadernos de Estudos Africanos( 9-10), 113-128.  [artigo] 

  Moçambique 
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275. 

Domingos, Nuno. (2012). Os usos da narrativa futebolística portuguesa em Maputo. 

Etnográfica, 16(1), 163-183.  [artigo] 

  Cultura e Identidade 

  Moçambique 

Etnografia sobre o consumo de futebol dos portugueses em Maputo. É considerado que 

esta prática desportiva acentua e reproduz as identidades nacionais. 

 

276. 

Doudin, P. A., Pons, F., & Moreau, J. (1998). Dificuldades de integração escolar dos 

alunos portugueses na 

Suíça: causas e remediações. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e 

culturais de jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e de 

integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes; Integração 

  Suíça 

 

277. 

Duarte, Luís Miguel Marques. (2005). A Importância da Emigração Portuguesa para o 

Desenvolvimento do Luxemburgo. Tese de Mestrado em Desenvolvimento e 

Cooperação Internacional, ISEG/UTL, Lisboa.  [dissertação] 

  Integração 

  desenvolvimento país de acolhimento 

  Pós 1974 

Tese de mestrado sobre a emigração portuguesa contemporânea para o Luxemburgo. 

 

278. 

Dutra, Ramiro. (1983). O emigrante como factor de progresso. Comunicação apresentada 

em Portugueses na América do Norte, Universidade da Califórnia. [artigo em 

atas] 

  EUA 
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E 

279. 

E.P.A. (2004). 40 Anos de Comunidade Portuguesa na Alemanha. Berlim: Embaixada de 

Portugal na Alemanha. [relatório] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Mercado de Trabalho; 

Integração 

  Alemanha 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Extensa análise quantitativa sobre os portugueses na Alemanha baseada nas estatísticas 

oficiais. Para além de uma caracterização sociodemográfica, são apresentados 

indicadores de integração social, laboral e escolar. Os portugueses são ainda 

comparados com outros grupos migrantes. 

 

280. 

Eaton, Martin. (2007). From Porto to Portadown: portuguese workers in Northern 

Ireland's labour market. Portuguese Journal of Social Science, 6(3), 171-191.  

[artigo] 

  Mercado de Trabalho 

  novas migrações, trabalhadores rurais 

  Irlanda do Norte 

  Pós 1974 

Artigo dedicado ao fenómeno das migrações laborais para o setor rural. É quantificada a 

emigração portuguesa e a sua distribuição geográfica e é discutido o papel dos 

intermediários. Análise qualitativa resultante de entrevistas a atores 

diversificados. 

 

281. 

Eaton, Martin. (2010). Portuguese Migrant Worker Experiences in Northern Ireland's 

Market Town Economy. Portuguese Studies (The Portuguese-Speaking Diaspora 

in Great Britain and Ireland), 26(1), 10-26.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho 

  trabalhadores rurais 

  Irlanda do Norte 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Estudo sobre a comunidade portuguesa em Ulster (província da Irlanda do Norte), região 

de destino de portugueses desde os anos 1970. Entrevistas a atores-chave 

diversificados: emigrantes, representantes de igrejas, de empresas, de jornais, etc. 
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282. 

Echardour, Annick. (1996). Les jeunes d'origine portugaise immigrés ou enfants 

d'immigrés. INSEE(427).  [artigo] 

  Lusodescendentes; Integração; Mercado de Trabalho 

  mobilidade social 

  França 

Artigo dedicado à mobilidade social intergeracional protagonizada pelos 

lusodescendentes. Em comparação com a primeira geração os primeiros 

apresentam escolaridade mais elevada e maior empregabilidade. O material 

empírico consiste tanto em estatísticas oficiais como em dados de um inquérito 

por questionário. 

 

283. 

Eitzinger, Isabel. (2010). Transnationale Identifikation am Beispiel der Portugiesen in 

München. In T. Pinheiro (Ed.), Portugiesische Migrationen: Geschichte, 

Repräsentation und Erinnerungskulturen (pp. 151-175). Wiesbaden: Verlag für 

Sozialwissenschaften. [capítulo de livro] 

  Cultura e Identidade 

  Alemanha 

 

284. 

Elmir, Cláudio Pereira. (2005). Açorianos no sul do Brasil: representações literárias de 

uma promessa vã. Arquipélago(IX), 333-342.  [artigo] 

  Estudos Literários; Cultura e Identidade 

  história, análise de romance, etnicidade 

  Brasil 

Análise do romance “Um quarto de légua em quadro” de Luiz Antônio de Assis Brasil, 

publicado em meados dos anos 1970. A história é passada entre 1752 e 1753 e 

narra as circunstâncias da vinda dos primeiros açorianos. 
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285. 

Emmi, Marília Ferreira. (2010). A Amazônia como destino das migrações internacionais 

do final do século XIX ao início do século XX: o caso dos portugueses. 

Comunicação apresentada em VII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 

Caxambú-Minas Gerais. [artigo em atas] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Mercado de Trabalho; 

Integração 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise de dados estatísticos referentes aos portugueses nos distritos do Pará e do 

Amazónia. Apresentação das caraterísticas sociodemográficas, da inserção 

socioeconómica e da contribuição para o desenvolvimento regional no destino. 

 

286. 

Esteves, Maria do Céu. (1991). Portugal, País de Imigração. Lisboa: Instituto de Estudos 

para o Desenvolvimento. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

Livro sobre imigrações que contextualiza também as emigrações portuguesas. São 

apresentados quantitativos das saídas de meados dos anos 1950 até meados da 

década de 1980. No último período temporal são analisados os principais países 

de destino. São também analisados, em capítulos independentes, os regressados 

das ex-colónias e repatriados. 

 

287. 

Estrela, Maria Amélia. (2003). As Mulheres na Comunidade Portuguesa Emigrante do 

Reino Unido: Trajectórias de Vida: Relatório submetido ao Departamento de 

Educação Básica, Portugal [relatório] 

  Género; Integração 

  Reino Unido 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Com base em entrevistas a mulher emigrantes no Reino Unido, foram estudadas as suas 

motivações para sair do país, a sua adaptação e integração, a sua identidade 

cultural e feminina e ainda os seus projetos para o futuro. 
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288. 

Estrela, Maria Amélia, & Abreu, Guida de. (2003). Mulheres Imigrantes em Inglaterra: 

Algumas Histórias de Vida. Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da 

Mulher Imigrante Portuguesa, Toronto. [artigo em atas] 

  Género; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  histórias de vida, mulheres, trajetória migratória 

  Inglaterra 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Histórias de vida de 17 mulheres portuguesas de distintas gerações em Inglaterra. São 

abordados temas como as condições socioeconómicas, a situação familiar, as 

motivações para migração, adaptação sociocultural e identidade, as intenções de 

retorno e memórias. 

 

289. 

Estrela, Maria Amélia, & Rodrigues, Rosa Starre Maria Lumen. (2003). The Portuguese 

Education Department in the United Kingdom. In G. d. Abreu, T. Cline & H. 

Lambert (Eds.), The Education of Portuguese Children in Britain. Insights from 

Research and Practice in England and Overseas (pp. 198-216). Luton: 

Departamento de Psicologia, Universidade de Luton. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  educação, políticas educativas 

  Reino Unido 

Descrição do "Portuguese Education Department in the U.K." (instituição que promove o 

bilinguismo e a língua portuguesa no Reino Unido), o modo como foi constituído 

e quais os seus posteriores desenvolvimentos. 

 

290. 

Eurostat. (2009). Citizens of European Countries Account for the Majority of the Foreign 

Population in EU-27 in 2008: Eurostat. [relatório] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas 

Análise de estatísticas oficiais do Eurostat. Em países como França, Luxemburgo, Suíça,  

os portugueses são referenciados como os mais representados em termos de 

nacionalidades estrangeiras. 
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291. 

Fagundes, Francisco Cota. (2011). Stories of forgotten "Gees": William S. Birge's Senhor 

Antone: a tale of the Portuguese colony. In F. C. Fagundes, I. M. F. Blayer, T. F. 

A. Alves & T. Cid (Eds.), Narrating the Portuguese Diaspora. Piecing things 

together (pp. 19-34). Nova Iorque: Peter Lang Publishing. [capítulo de livro] 

  história, biografia 

 

292. 

Faria, Adriana Marcela Araújo. (2012). A emigração portuguesa qualificada: circulação 

e redes de emigrantes como contributo para o país de origem. Tese de Mestrado 

em Sociologia, especialização em Desenvolvimento e Políticas Sociais, 

Universidade do Minho.  [dissertação] 

  Emigração Qualificada; Transnacionalismo; Media 

  emigração de quadros, impacto no país de origem 

  Pós 1974 

Tese de mestrado que procura conhecer as motivações atribuídas por emigrantes 

qualificados à sua saída e os seus contributos para o desenvolvimento em 

Portugal. 

 

293. 

Faria, Catarina Machado. (2012). O Fado na Emigração Portuguesa e Lusodescendência 

no Rio de Janeiro e São Paulo. Tese de Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.  [dissertação] 

  Cultura e Identidade 

  música 

  Brasil 

Argumenta-se que, no Brasil, o Fado afirma-se como um recurso de identidade étnica, 

bem como estima a coesão da comunidade portuguesa reforçando os laços com o 

país de origem. Este argumento é ilustrado com histórias de vida de músicos de 

Fado. 

 

294. 

Feldman-Bianco, Bela. (1992). Multiple Layers of Time and Space: The Construction of 

Class, Ethnicity, and Nationalism Among Portuguese Immigrants. Annals of the 

New York Academy of sciences(645), 145-174.  [artigo] 

  Cultura e Identidade 
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295. 

Feldman-Bianco, Bela. (1995). A criação de uma nação portuguesa desterritorializada e a 

transnacionalização de famílias. Cadernos CERU(6), 89-104.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  família 

 

296. 

Feldman-Bianco, Bela. (2009). Reinventando a globalidade: globalização heterogénea, 

escala da cidade e a incorporação desigual de migrantes transnacionais. 

Horizontes Antropológicos, 15(31), 19-50.  [artigo] 

  Integração 

  EUA 

Análise histórica e antropológica sobre a integração dos portugueses na cidade de New 

Bedford (Massachusetts). 

 

297. 

Feldman-Bianco, Bela. (2009). “A Taste of Portugal”: Transmigração, políticas culturais 

e a mercantilização da “saudade” em tempos neoliberais. Ler História - especial 

Emigração/Imigração(56).  [artigo] 

  Cultura e Identidade 

  EUA 

 

298. 

Feldman-Bianco, Bela, & Huse, David. (1995). Entre a saudade da terra e a América: 

memória cultural, trajectórias de vida e (re)construções de identidade feminina na 

intersecção de culturas. Ler História(27-28), 45-73.  [artigo] 

  Género; População, Fluxos e Trajetória Migratória; Cultura e Identidade 

  trajetórias sociais 

  EUA 

 

299. 

Fernandes, Duval Magalhães, Nunan, Carolina, & Peixoto, João. (2013). Novas ondas 

atlânticas: os movimentos migratórios entre Portugal e Brasil nos primórdios do 

século XXI. In J. R. Silva & A. C. Q. Barbosa (Eds.), Desafios Econômicos e 

Gerenciais das Relações Luso-Brasileiras - Uma década em perspectiva (pp. 59-

73). Lisboa: Edições Colibri. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

Revisão das tendências migratórias recentes entre Portugal e Brasil, com referência à 

nova vaga de emigração portuguesa para o Brasil no início do século XXI. 
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300. 

Fernandes, Ferreira. (1991). Os primos da América: Relógios D’Agua Editores. [livro] 

  história 

  EUA 

Estudo dedicado à emigração para os EUA; a análise é segmentada por destinos 

geográficos (Havai, Califórnia e Nordeste). Posteriormente foi reeditado pela 

Tinta-da-China, em 2012. 

 

301. 

Fernandes, Ferreira. (2004). Madeirenses Errantes. Lisboa: Oficina do Livro. [livro] 

 

302. 

Fernandes, Gilberto. (2010). Beyond the “Politics of Toil”: Collective Mobilization and 

Individual Activism in Toronto’s Portuguese Community, 1950s–1990s. Urban 

History Review/ Revue d'histoire urbaine, 39(1), 59-72.  [artigo] 

  Integração; Lusodescendentes 

  história, participação política 

  Canadá 

  1945 - 1974 

Estudam-se as alterações nas atitudes políticas dos Portugueses no Canadá ao longo do 

tempo, desde as primeiras coortes nos anos 1950 até às segundas e terceiras 

gerações dos anos 1990. São procurados os fatores históricos que influenciaram 

essas alterações. 

 

303. 

Fernandes, Martine. (2007). 'Miki-le-toss ou comment repérer un guech en quelques 

leçons': l'identité ethnique 'tos' em France à travers les blogs de jeunes 

lusodescendants. Journal of Multidisciplinary International Studies, 4(2), 1-22.  

[artigo] 

  Media; Cultura e Identidade; Lusodescendentes 

  blogs, etnicidade 

  França 

A etnicidade de lusodescendentes é estudada através da análise de blogs dos jovens, 

sendo ainda analisados alguns eventos e grupos de Rap de origem portuguesa. 
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304. 

Fernandez, José Daniel Arias. (2012). Portugueses na Galiza, Cidadania Diferenciada 

Num Contexto Transnacional. Comunicação apresentada em VII Congresso 

Português de Sociologia, Universidade do Porto. [artigo em atas] 

  Transnacionalismo, Integração 

  cidadania 

  Espanha 

Estudo qualitativo (entrevistas e focus groups) sobre os portugueses em duas comarcas da 

Galiza, análise em torno de práticas transnacionais e cidadãs. 

 

305. 

Ferraria, Maria José, & Amorim, Paulo. (2007). A emigração para o Brasil através dos 

livros de registo de passaportes do Governo Civil do Porto 1880-1890. População 

e Sociedade(14), 209-220.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Com base em livros de registo de passaporte do Governo Civil do Porto são 

caracterizados os protagonistas das saídas populacionais no que respeita às suas 

características sociodemográficas e às zonas de destino. 

 

306. 

Ferraz, Maria de Lourdes Freitas (1988). Emigração Madeirense para o Brasil no Século 

XVIII. Islenha(2), 88-101.  [artigo] 

  história 

  Brasil 

 

307. 

Ferreira, Alexandra Corina da Silva. (2009). A Emigração Portuguesa e as Políticas 

Migratórias Europeias. Tese de Mestrado, Universidade de Aveiro.  [dissertação] 

  Políticas Migratórias 

  Políticas europeias 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Estudo das políticas migratórias na União Europeia após 1991. Avaliação da influência 

destas políticas nas "novas caraterísticas dos emigrantes portugueses". 
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308. 

Ferreira, Carlos. (1999). Relatório sobre o movimento associativo português na área 

Consular de Lyon. Lyon: Consulado Geral de Portugal em Lyon. [relatório] 

  Associativismo 

  França 

 

309. 

Ferreira, Cátia. (2009). Identidades lusófonas em rede: importância da internet na relação 

dos emigrantes portugueses nos EUA com a cultura de origem. In LUSOCOM, 

SOPCOM & CECS (Eds.), Anuário Internacional de Comunicação Lusófona. 

Memória Social e Dinâmicas Identitárias (pp. 135-152): Grácio Editor. [capítulo 

de livro] 

  Media 

  internet 

  EUA 

É defendido que os novos media, em particular a internet, permitem que os portugueses 

mantenham um contato mais próximo com o país de origem. Aplicação de 

inquérito por questionário online. 

 

310. 

Ferreira, Cátia. (2009). Internet e emigração: impacto das novas tecnologias na relação 

com a cultura de origem. Comunicação apresentada em 6º Congresso SOPCOM. 

[artigo em atas] 

  Media 

  internet 

  EUA 

Artigo que tenciona “caracterizar e compreender a utilização que é feita pelos emigrantes 

portugueses nos Estados Unidos de ferramentas tecnológicas como a internet”. 

Análise de conteúdo a sites e dados de um inquérito por questionário. 
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311. 

Ferreira, Eduardo. (2011). Fluxos e percursos de regresso. In G. P. N. Rocha, E. Ferreira 

& D. Mendes (Eds.), Entre Dois Mundos – Emigração e Regresso aos Açores (pp. 

145-159). Ponta Delgada: Governo dos Açores. [capítulo de livro] 

  Retorno; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  trajetória migratória, dados censitários, inquérito por questionário, velhice 

  EUA, Canadá 

Com base em dados censitários é estimado o quantitativo de emigrantes regressados aos 

Açores. É atribuída ênfase aos regressados dos EUA e Canadá. São trabalhados 

dados de um inquérito por questionário a emigrantes regressados aos Açores e 

descrito o sistema de pensões de velhice no Canadá. 

 

312. 

Ferreira, Eduardo. (2011). Motivos e avaliação do regresso. In G. P. N. Rocha, E. 

Ferreira & D. Mendes (Eds.), Entre Dois Mundos – Emigração e Regresso aos 

Açores (pp. 215-236). Ponta Delgada: Governo dos Açores. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Retorno 

  trajetória migratória 

Resultado de um inquérito por questionário aplicado a emigrantes regressados, questões 

sobre se esperava regressar quando partiu, motivos para o regresso, os atores 

envolvidos na tomada de decisão e as dificuldades de reintegração após o regresso 

. 

 

313. 

Ferreira, Eduardo. (2011). O perfil do emigrante regressado. In G. P. N. Rocha, E. 

Ferreira & D. Mendes (Eds.), Entre Dois Mundos – Emigração e Regresso aos 

Açores (pp. 161-213). Ponta Delgada: Governo dos Açores. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Retorno 

  trajetória migratória 

Caracterização sociodemográfica de estudo aplicado a emigrantes regressados. 

 

314. 

Ferreira, Eduardo de Sousa, & Rato, Helena. (2000). Uma Migração de Sucesso: Os 

portugueses em França. Lisboa: CEDEP. [livro] 

  França 
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315. 

Ferreira, Jo-Anne. (1991). The Portuguese of Trinidad. In G. Besson & B. Brereton 

(Eds.), The Book of Trinidad (pp. 263-269). Port-of-Spain: Paria Publishing. 

[capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Trinidad e Tobago 

Pequeno texto em que é contada a história dos portugueses madeirenses nas ilhas de 

Trinidad e Tobago. 

 

316. 

Ferreira, Jo-Anne. (1996). Do Atlântico às Antilhas: o caso de Trinidad. Islenha(19), 95-

107.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história, fluxos migratórios 

  Trinidad e Tobago 

História das migrações madeirenses para as ilhas Trinidad. 

 

317. 

Ferreira, Jo-Anne. (2006). Madeiran Portuguese migration to Guyana, St. Vincent, 

Antigua e Trinidad a comparative overview. Portuguese Studies Review, 14(2), 

63-85.  [artigo] 

  história 

  Guyana, St. Vincent, Antigua, Trinidad e Tobago 

 

318. 

Ferreira, Manuel Enes. (2001). Emigração portuguesa para África: residual e 

concentrada. Janus - anuário de relações exteriores, 154-155.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  nova emigração, África 

  Pós 1974 

Breve artigo onde é defendida a existência de uma nova emigração em direção a países 

africanos a partir dos anos 80. 
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319. 

Fibbi, Rosita, Bolzman, Claudio, Fernandez, Antonio, Gomensoro, Andrés, Kaya, Bülent, 

Maire, Christelle, Merçay, Clémence, Pecoraro, Marco, & Wanner, Philippe. 

(2010). Les Portugais en Suisse. Berna: Office Fédéral des Migrations ODM. 

[relatório] 

  Integração; Lusodescendentes; Transnacionalismo 

  naturalizações, inserção geográfica, desemprego, saúde, auto-imagens, 

estereótipos da população maioritária, práticas linguísticas, relações 

transnacionais 

  Suíça 

História de Portugal e da migração portuguesa para a Suíça. Retrato sociodemográfico 

dos portugueses na Suíça até 2007; análise demográfica e comparativa com outras 

comunidades, naturalizações, inserção geográfica, caracterização dos 

lusodescendentes nos estabelecimentos de ensino, desemprego, saúde, auto-

imagens e estereótipos da população maioritária, práticas linguísticas e relações 

transnacionais. 

 

320. 

Finotelli, Cláudia, Acosta, Diego, Fernandes, Duval Magalhães, Peixoto, João, Belchior, 

Luisa, Castro, Maria da Consolação Gomes de, Knup, Silvana Pena, & Silva, 

Thais França da. (2013). Migração Brasil - Europa. A situação dos migrantes 

brasileiros na Espanha e Portugal e de portugueses e espanhóis no Brasil: 

aspectos legais e vivências. Viena: International Centre for Migration Policy 

Development (ICMPD). [livro] 

  Emigração Clandestina; Políticas Migratórias 

  migração irregular, estudo comparativo 

  Brasil 

  Pós 1974 

Estudo que teve como objetivo conhecer o perfil de brasileiros na Espanha e Portugal e 

de portugueses e espanhóis no Brasil.Empiricamente recorreu-se a entrevistas 

(pessoais e institucionais), a grupos focais e à análise da legislação migratória 

vigente dos três países.  
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321. 

Fiss, Regina Lucia Reis de Sá Britto. (2001). A imigração portuguesa e as associações 

como forma de manutenção da identidade lusitana – sul do Brasil. Scripta Nova. 

Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 94(27).  [artigo] 

  Associativismo 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Listagem e descrição de associações de portugueses no Brasil numa perspetiva histórica. 

 

322. 

Fleury, Charles. (2010). Migration et solidarité intergénérationnelle : le cas des 

immigrants portugais du Luxembourg. Lien social et Politiques(64), 95-111.  

[artigo] 

  Integração 

  redes de ajuda 

  Luxemburgo 

Estudos sobre redes de ajuda e solidariedade familiar dos portugueses no Luxemburgo, 

baseado em dados de inquéritos de opinião e de valores. 

 

323. 

Florentino, Manolo, & Machado, Cacilda. (2002). Ensaio sobre a imigração portuguesa e 

os padrões de miscigenação no Brasil (séculos XIX e XX). Portuguese Studies 

Review, 10(1), 58-84.  [artigo] 

  Integração 

  mobilidade social, história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo sobre o fenómeno da mobilidade social dos portugueses no Rio de Janeiro durante 

o século XIX. O material empírico consiste em grande parte em cartas de alforrias 

dos cartórios (documento através do qual o proprietário de um escravo o 

libertava) e dos registos de batismo. 
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324. 

Flores, Conceição. (2003). Do Sentimento de Não Estar na Pátria. Comunicação 

apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, Toronto. [artigo 

em atas] 

  Estudos Literários 

  história, literatura 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Autobiografia de uma emigrante no Brasil e análise da obra de uma escritora brasileira 

que migrou para Portugal. 

 

325. 

Flores, Cristina Maria Moreira. (2012). A Competência Sintática de Falantes Bilingues 

Luso-Alemães Regressados a Portugal - um estudo sobre erosão linguísitica. 

Tese de Doutoramento em Ciências da Linguagem, Universidade do Minho.  

[dissertação] 

  Lusodescendentes; Sociolinguística; Retorno 

  Alemanha 

Tese de doutoramento sobre a manutenção da competência linguística de 

lusodescendentes que regressaram da Alemanha. Metodologia qualitativa. 

 

326. 

Fonseca, Maria Lucinda, Góis, Pedro, Marques, José Carlos, & Peixoto, João (Eds.). 

(2013). Migrações na Europa e em Portugal: Ensaios de homenagem a Maria 

Ioannis Baganha. Coimbra: Almedina.[livro editado] 

Revisão dos contributos de Maria Ioannis Baganha para o estudo das migrações, 

incluindo muitas referências à emigração portuguesa. 

 

327. 

Fonseca, Victor Manuel Marques da. (2007). Monumentos à imigração: as sedes das 

associações portuguesas no Rio de Janeiro, em inícios do séc. XX. População e 

Sociedade(15), 131-150.  [artigo] 

  Associativismo 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Parte de tese de doutoramento sobre associativismo português no Rio de Janeiro entre 

1903 e 1916. Listagem das associações, da sua data de criação, da sua localização 

e análise das suas sedes como monumentos. 
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328. 

Fonseca, Victor Manuel Marques da. (2009). Beneficência e auxílio mútuo no 

associativismo português: Rio de Janeiro, 1903-1920. Migrações(5), 221-237.  

[artigo] 

  Associativismo 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise quantitativa dedicada ao associativismo de auxílio mútuo no Brasil no período 

compreendido entre 1903 e 1916. 

 

329. 

Fontes, Edilza Joana Oliveira. (2009). Imigração e mercado de trabalho na Amazônia do 

fim do século XIX: o caso dos portugueses em Belém do Pará. In L. E. Aragón 

(Ed.), Migração Internacional na Pan-âmazônia (pp. 281-319). Belém: UFPA 

NAEA. [capítulo de livro] 

  Mercado de Trabalho 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo sobre a emigração portuguesa em Belém (estado de Pará) entre 1884 e 1914. São 

tratados os temas da inserção no mercado de trabalho e a formação de classe. 

 

330. 

Fontes, Margarida. (2007). Scientific mobility policies: how Portuguese scientists 

envisage the return home. Science and Public Policy, 34(4), 284-298.  [artigo] 

  Emigração Qualificada 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 

Artigo sobre o “dilema do retorno” nos cientistas portugueses no estrangeiro (ideia de 

regressar a um país com menores condições que no país de origem). Estudo de 

trajetórias de cientistas e atitudes destes face ao país de origem. 
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331. 

Fontes, Margarida, & Araújo, Emília. (2013). (I)Mobilidades e redes científicas 

internacionais: Contextos e relações em mudança. In E. Araújo, M. Fontes & S. 

Bento (Eds.), Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros (eBook) (pp. 

58-82): CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. [capítulo de 

livro] 

  Emigração Qualificada 

  mobilidade científica 

  Pós 1974 

Estudo sobre a mobilidade de cientistas, em que foi aplicado um inquérito online aos 

investigadores bem como algumas entrevistas. 

 

332. 

Freire, João. (1997). Emigração e independência: o caso português no Quebeque. 

Sociologia, Problemas e Práticas(23), 7-28.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho 

  empreendedorismo 

  Canadá 

Estudo qualitativo sobre portugueses trabalhadores por conta própia na província do 

Qubeque. 

 

333. 

Freitas, Sônia Maria de. (2004). Memórias do Comendador Monte-Negro e da Colônia 

Nova Louzã. Munda(48), 1-12.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história, biografia 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945, 1945 - 1974 

Parte de estudo de maior envergadura dedicado à presença portuguesa no estado de São 

Paulo entre meados do século XIX e a década de 1970. Análise biográfica de um 

comendador - João Elisário de Carvalho Monte-Negro. 

 

334. 

Freud, Bodo. (2010). Portugiesische Restaurants und Cafés in Hamburg. In T. Pinheiro 

(Ed.), Portugiesische Migrationen: Geschichte, Repräsentation und 

Erinnerungskulturen (pp. 131-150). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 

[capítulo de livro] 

  Alemanha 



90 
 

G  

335. 

Gago, Cala, & Vicente, Teresa. (2002). Alemanha. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. 

Malheiros (Eds.), Os movimentos migratórios externos e sua incidência no 

mercado de trabalho em Portugal (pp. 177-224). Lisboa: Observatório do 

Emprego e Formação Profissional. [capítulo de livro] 

  Mercado de Trabalho 

  construção civil 

  Alemanha 

Estudo sobre os portugueses na Alemanha. É traçada a história das migrações para a 

Alemanha no geral para depois se especificar as de origem lusa. Os portugueses 

são caracterizados em termos sociodemográficos, bem como alguns dados 

referentes à trajetória migratória e especialmente no que respeita à inserção no 

mercado de trabalho e ao desemprego. O estatuto dos portugueses é comparado 

com o de outros grupos imigrantes com maior representação no país. É ainda 

aprofundado o caso dos trabalhos da construção civil. 

 

336. 

Gago, Dora Nunes. (2012). Escre(vi)ver a diáspora: retratos da emigração em Ferreira de 

Castro e José Rodrigues Miguéis. Interdisciplinary journal of Portuguese 

diaspora studies(1), 101-122.  [artigo] 

  Estudos Literários 

  Brasil, EUA 

Estudo comparativo entre "Emigrantes" de Ferreira de Castro e "Gente da Terceira 

Classe" de Rodrigues Miguéis em que são analisados os retratos do "emigrante 

português”. 

 

337. 

Galaz, J.A. (1993). La migracion portuguesa en España. Polígonos(3), 159-162.  [artigo] 

  Espanha 

  

338. 

Garcia, José Luís. (1998). Emigração Portuguesa. Uma Breve Introdução. Lisboa: 

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas oficiais, estado da arte 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 

Livro dedicado à emigração e à imigração portuguesa. É traçado um panorama histórico 

das saídas mais relevantes ao longo dos tempos, ilustrado com estatísticas oficiais. 

 



91 
 

339. 

Garcia, José Luís, & Nunes, Diana Brito. (2000). Migrações e Relações Multiculturais. 

Oeiras: Celta. [livro] 

  Levantamento Bibliográfico 

Levantamento bibliográfico sobre emigrações, imigrações e comunidades ciganas. 

Ordenação alfabética e com referência à biblioteca ou centro de documentação 

onde pode ser encontrado. Considera tanto trabalhos portugueses como obras 

estrangeiras disponíveis em Portugal. 

 

340. 

Gehring, J.-M. (1981). L'immigration portugaise au Luxembourg. Comunicação 

apresentada em Migrations internes et externes en Europe occidentale, Lille. 

[artigo em atas] 

  Luxemburgo 

 

341. 

Ghemmaz, Malika. (2005). Vote sans frontières: Urnes européennes cherchent 

désespérément électeurs de nationalité portugaise. LATITUDES(24).  [artigo] 

  Integração 

  participação eleitoral 

  França, Luxemburgo 

Artigo que critica a “invisibilidade” da participação política dos portugueses na França, 

Bélgica e Luxemburgo. São apresentadas as medidas tomadas para contrariar esta 

tendência. 

 

342. 

Ghemmaz, Malika. (2008). Des Portugais en Europe du Nord – Un Comparaison 

France, Belgique, Luxembourg. Contribution à une Sociologie Électorale de la 

Citoyenneté de L'Union Européenne. Tese de Doutoramento, Université de Lille 

II, Lille.  [dissertação] 

  Integração 

  participação eleitoral 

  França, Bélgica, Luxemburgo 

Investigação de doutoramento sobre o voto dos portugueses nas eleições para o 

Parlamento Europeu em três países (França, Bélgica, Luxemburgo). Procura-se 

explicar o comportamento eleitoral português com recurso a entrevistas a 

emigrantes, a candidatos e a outros atores-chave.  
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343. 

Giles, Wenona. (2002). Portuguese women in Toronto: gender, immigration, and 

nationalism. Toronto: University of Toronto Press. [livro] 

  Integração; Género 

  histórias de vida, família, valores sociais 

  Canadá 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Estudo das migrações portuguesas para o Canadá entre 1967 e 1982. Numa abordagem 

qualitativa são estudadas histórias de vida de emigrantes de primeira e segunda 

geração. O trabalho procura dar a conhecer a heterogeneidade dentro da 

comunidade portuguesa no que respeita a relações de género e de geração, a 

identificação política e o sentido atribuído à casa.  

 

344. 

Giles, Wenona. (2003). The Gender Relations of Nationalism, Remittance, and Return 

among Portuguese Immigrant Women in Canada: An Era of Transformation-the 

1960s-80s. Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante 

Portuguesa, Toronto. [artigo em atas] 

  Género; Transnacionalismo; Retorno 

  entrevistas 

  Canadá 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Estudo que pretende explicar a invisibilidade das mulheres portuguesas na literatura e na 

documentação oficial canadiana.  

 

345. 

Glazer, Clive. (2012). Home, farm and shop: the migration of madeiran woman to South 

Africa, 1900-1980. Journal of Southern African Studies, 38(4).  [artigo] 

  Género 

  história 

  África do Sul 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974 

Estudo sobre mulheres madeirenses na África do Sul. Através de entrevistas procura-se 

conhecer a sua trajetória migratória, a sua vida familiar e casos de casamento por 

conveniência. 
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346. 

Godinho, Vitorino Magalhães (1982). Para uma política de emigração. In V. M. Godinho 

(Ed.), As Ciências Humanas: Ensino Superior e investigação Científica em 

Portugal. Algumas achegas preliminares (pp. 87-96). Lisboa: Sociedade 

Portuguesa de Ciências Humanas e Sociais. [capítulo de livro] 

  Políticas Migratórias 

 

347. 

Godinho, Vitor Magalhães. (1991). Portuguese Emigration from the Fiftenth to the 

Twentieth Century: Constants and Change. In P. C. Emmer & M. Mörner (Eds.), 

European Expansion and Migration. Essays on the Intercontinental Migration 

from Africa, Asia and Europe (pp. 13-48). Nova Iorque: Berg Publishers. 

[capítulo de livro] 

 

348. 

Góis, Pedro, & Marques, José Carlos. (2009). Portugal as a semiperipheral country in the 

global migration system. International Migration, 47(3), 19-50.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  teoria 

As migrações portuguesas são interpretadas à luz das teorias dos sistemas migratórios e 

da teoria do sistema-mundo. 

 

349. 

Goldey, Patricia. (1981). Emigração e estrutura familiar. Estudo de um caso no Minho. 

Estudos Contemporâneos(2-3), 118-128.  [artigo] 

  família 

 

350. 

Goldey, Patrícia. (1982). Emigrantes e camponeses: uma análise da literatura sociológica. 

Análise Social, XVIII(71), 533-553.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  teoria, ruralidade 

Ensaio em torno das teorias das migrações e da sociologia rural com algumas referências 

a estudos de cariz etnográfico realizados no Norte de Portugal. 
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351. 

Goldey, Patricia. (1983). Migração e relações de produção: a terra e o trabalho numa 

aldeia no Minho: 1876-1976. Análise Social, XIX(77-78-79), 995-1023.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  história, propriedades agrícolas 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974 

História da relação dos emigrantes com as propriedades agrícolas numa aldeia do Minho. 

A tónica é colocada na relação destes com os terrenos no país de origem e não 

tanto no movimento migratório em si. 

 

352. 

Gomes, Frederica. (2008). Selective Expressions of Portugueseness: Notions of 

Portugueseness among Second Generation Portuguese-Canadian Youth in 

Toronto. Tese de Mestrado, Ryerson University, Toronto.  [dissertação] 

  Cultura e Identidade; Lusodescendentes 

  identidade 

  Canadá 

Entrevistas a lusodescendentes no Canadá em que se estudou a sua identidade. 

 

353. 

Gomes Lobão, Carlos M. (2008). Capelinhos, Fifty Years Later…The Chronology of the 

Volcano. In T. P. Goulart (Ed.), Capelinhos: A Volcano of Synergies–Azorean 

Emigration to America. San José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of 

California. [capítulo de livro] 

  EUA 

 

354. 

Gomes, Nancy. (2001). Os portugueses nas Américas: Venezuela, Canadá e EUA. Janus 

- anuário de relações exteriores, 144-145.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho; Integração; Lusodescendentes 

  inserção profissional, participação política 

  Venezuela, EUA, Canadá 

Pequeno artigo dedicado aos portugueses em três países do continente americano; cobre 

os temas da inserção profissional, participação política e lusodescendentes. 
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355. 

Gomes, Nancy. (2009). Os portugueses na Venezuela. Relações Internacionais(24), 83-

92.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  contextualização 

  Venezuela 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 

Caracterização histórica das migrações com destino à Venezuela, contextualização dos 

eventos marcantes no país e nas suas políticas migratórias. Apresentação da 

inserção laboral dos portugueses e das relações entre os dois países. 

 

356. 

Gonçalves, Albertino. (1987). O Presente Ausente: o emigrante na sociedade de origem. 

Cadernos do Noroeste(I-II), 7-30.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

 

357. 

Gonçalves, Albertino. (1989). O Presente Ausente II: vias e desvios na intelecção da 

emigração e da sociedade portuguesa. Cadernos do Noroeste(112-3), 125-153.  

[artigo] 

  Transnacionalismo 

 

358. 

Gonçalves, Albertino. (1994). A Definição Social dos Emigrantes no Noroeste de 

Portugal. Imagens e Clivagens. Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, 

Braga.  [dissertação] 

  Transnacionalismo 

  representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 

Tese de doutoramento onde foram estudadas as representações sociais dos portugueses 

face aos emigrantes. Foram aplicados tanto inquéritos por questionário a 

portugueses (residentes em três freguesias dos concelhos de Braga e Melgaço) 

como também a emigrantes em férias em Portugal 

 

359. 

Gonçalves, Albertino. (1995). Uns e outros: a classificação social dos emigrantes no 

noroeste de Portugal. Cadernos do Noroeste, VIII(2), 153-163.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 
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360. 

Gonçalves, Albertino. (1996). A construção da figura do emigrante na sociedade 

portuguesa: Introdução a uma pesquisa sociológica. Comunicação apresentada 

em III Congresso Português de Sociologia. [artigo em atas] 

  Transnacionalismo 

  teoria, representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 

Parte de um estudo mais abrangente sobre as representações sociais desenvolvidas pelos 

residentes portugueses em relação aos emigrantes. Nesta comunicação é 

aprofundada a componente teórica. 

 

361. 

Gonçalves, Albertino. (1996). Imagens e clivagens. Os residentes face aos emigrantes. 

Porto: Afrontamento. [livro] 

  Transnacionalismo 

  representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 

Adaptação de tese de doutoramento onde foram estudadas as representações sociais dos 

portugueses face aos emigrantes. Foram aplicados tanto inquéritos por 

questionário a portugueses (residentes em três freguesias dos concelhos de Braga 

e Melgaço) como também a emigrantes em férias em Portugal. 

 

362. 

Gonçalves, Albertino. (2001). Atitudes e representações dos residentes face aos 

emigrantes. Janus - anuário de relações exteriores.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  representações sociais face aos emigrantes 

Resultados de um inquérito por questionário aplicado a portugueses residentes em dois 

concelhos (Braga e Melgaço). Procurou-se conhecer as representações sociais 

destes face aos emigrantes. Análise descritiva e cruzamentos por alguns critérios 

(e.g. escolaridade e profissão). 

 

363. 

Gonçalves, Maria Ortelinda Barros. (2003). Emigração, retorno e desenvolvimento 

sustentável no Barroso: Concelho de Boticas. Tese de Mestrado em Relações 

Interculturais, Universidade Aberta, Porto.  [dissertação] 

  Retorno; Transnacionalismo 

  impacto no país de origem, estudo de caso 

 

  



97 
 

364. 

Gonçalves, Maria Ortelinda Barros. (2006). Emigração, regresso e desenvolvimento 

sustentável no Barroso (concelho de Boticas). Comunicação apresentada em V 

Congresso da Geografia Portuguesa Portugal: Territórios e Protagonistas. [artigo 

em atas] 

  Retorno; Transnacionalismo 

  impacto no país de origem 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Comunicação baseada numa tese de mestrado em que foram estudadas as possíveis 

estratégias de desenvolvimento num contexto rural caracterizado por elevadas 

saídas de população. O material empírico consiste nos registos de passaporte do 

concelho de Vila Real datados entre 1960 e 1988 e também num inquérito 

aplicado a emigrantes regressados. 

 

365. 

Gonçalves, Maria Ortelinda Barros. (2007). Desenvolvimento em Meio Rural. 

Contributos da emigração e do regresso. Aplicação ao Concelho de Boticas na 

Região Barrosã. Tese de Doutoramento em Geografia Humana, Universidade 

Aberta.  [dissertação] 

  Retorno; Transnacionalismo 

  geografia, desenvolvimento rural, impacto no país de origem 

  1945 - 1974 

Estudo sobre desenvolvimento rural no concelho de Boticas numa perspetiva geográfica. 

O material empírico consiste em inquéritos por questionário. 

 

366. 

Gonçalves, Ortelinda. (2009). Migrações e desenvolvimento. Porto: Fronteira do Caos. 

[livro] 

  Retorno; Transnacionalismo 

  estudo de caso, desenvolvimento, impacto no país de origem, reinserção social 

  1945 - 1974 

Livro baseado em tese de doutoramento em que foi efetuado um estudo de caso no 

concelho de Boticas (Trás-os-Montes). É utilizada análise documental e inquéritos 

por questionário para conhecer os emigrantes regressados e o seu  impacto no 

desenvolvimento regional em Portugal. 
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367. 

Graham, Helen. (1990). Money and migration in modern Portugal: an economist's view. 

In D. Higgs (Ed.), Portuguese Migration in Global Perspective (pp. 81-96). 

Toronto: The Multicultural History Society of Ontario. [capítulo de livro] 

  Transnacionalismo 

  remessas, economia 

O capítulo dedica-se às remessas enviadas pelos portugueses entre 1950 e 1970, ao 

impacto destas na Segurança Social, ao desenvolvimento regional, bem como 

algumas questões referentes às taxas de juro e diferenças cambiais. 

 

368. 

Grassi, Marzia, & Melo, Daniel. (2007). Portugal na Europa e a questão migratória: 

associativismo, identidades e políticas públicas de integração. ICS Working 

Paper(WP4-07).  [artigo] 

  Associativismo; Políticas Migratórias 

  história 

  Reino Unido, Bélgica 

Com base em dois estudos de caso (Reino Unido e Bélgica), as associações voluntárias 

são analisadas como mediadores entre os Estados-nação e as comunidades 

nacionais.  

 

369. 

Graves, Alvin R. (2004). The Portuguese Californians: Immigrants in Agriculture. San 

José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of California. [livro] 

  Mercado de Trabalho 

  trabalhadores rurais, história 

  EUA 

  Sec XIX - 1945, Pós 1974 

Parte de uma tese de doutoramento datada de 1977 com novos dados. O livro é dedicado 

ao envolvimento dos portugueses na agricultura da Califórnia e estuda dois 

períodos em separado: o primeiro entre 1850 e 1930 e um segundo na viragem do 

século XXI. 

 

370. 

Guerreiro, José. (1981). Análise tendencial da emigração portuguesa nos últimos anos. 

Revista de História Económica e Social, 31-69.  [artigo] 
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371. 

Guichard, François. (1990). Les Portugais en Aquitaine, Des « soutiers de l'Europe » à 

l'esquisse d'un partenariat privilégié (Vol. 4): Éditions de la maison des sciences 

de l'homme d'Aquitaine. [livro] 

  Integração 

  relações com o espaço; condições de vida 

 

372. 

Guichard, François. (1998). Os jovens franco-portugueses à procura dum novo equilíbrio. 

In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e culturais de jovens 

portugueses no espaço europeu: questões multiculturais e de integração. Aveiro: 

Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  França 

  

373. 

Guinote, Ana. (1996). Gruppenwahrnehmung im Minderheits- und Mehrheitskontext: 

Portugiesen in Deutschland und in Portugal. Frankfurt: M., Peter Lang. [livro] 

  Alemanha 

H 

374. 

Hamel, Christelle, & Moisy, Muriel. (2013). Immigrés et descendants d’immigrés face à 

la santé. Working Papers from Institut National d'Études Démographiques 

(INED)(190).  [artigo] 

  Integração 

  saúde 

  França 

Inquérito por questionário a imigrantes em França em que é aprofundada a sua relação 

com o sistema de saúde; procura-se conhecer a sua autoavaliação do estado de 

saúde, a procura por serviços de saúde, a perceção de discriminação nos serviços 

de saúde e a relação dos lusodescendentes com estes serviços. 

 

375. 

Handler, Mark. (1981). Azoreans in America: migration and change reconsidered. In J. 

Rollins (Ed.), Hidden Minorities. The Persistance of Ethnicity in America Life 

(pp. 177-231). Washington, DC: University Press of America. [capítulo de livro] 

  EUA 
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376. 

Harder, Ronald James. (1989). Between Two Worlds – A Case Study in Capitalism and 

Migration in the Central Azores. Tese de Doutoramento, University of Flórida, 

Flórida.  [dissertação] 

  Cultura e Identidade 

  história, rituais, identidade, observação participante 

  EUA 

A emigração açoriana para os EUA é analisada numa perspetiva histórica e 

contextualizada na economia global. É argumentado que tanto os açorianos que 

permanecem como aqueles que partem partilham a mesma identidade, sendo que 

os segundos reproduzem-na através da participação em rituais. 

 

377. 

Harney, Robert F. (1990). Portygees and Other Caucasians. Portuguese and the racialism 

of the English-speaking world. In D. Higgs (Ed.), Portuguese Migration in Global 

Perspective (pp. 113-135). Toronto: The Multicultural History Society of Ontario. 

[capítulo de livro] 

  Integração 

  racismo, etnicização  

  EUA 

  Sec XIX - 1945 

Estudo histórico sobre as categorizações étnicas dos portugueses em diversos territórios 

americanos. 

 

378. 

Higgs, David (Ed.). (1990). Portuguese Migration in global perspective. Toronto: The 

multicultural History Society of Ontario.[livro editado] 

  Brasil, Canadá, EUA, África do Sul 

Livro sobre a diáspora portuguesa, diversos capítulos assinados por diferentes 

especialistas. Cobre as migrações para o Brasil, Canadá, EUA e África do Sul. 

Capítulos isolados dedicados às regiões autónomas. Numa perspetiva histórica 

cobre as migrações antes do século XIX. Em termos teóricos existe um capítulo 

dedicado ao sistema migratório português e outro que se debruça sobre as 

migrações portuguesas numa perspetiva económica. 
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379. 

Hily, Marie-Antoinette. (1996). Immigrés et espace d'origine: le village des Portugais. 

Espace, populations, sociétés, 2(3), 507-512.  [artigo] 

  Cultura e Identidade 

  festividades, rituais 

Estudo em três aldeias portuguesa, tendo como intuito mostrar como as festividades 

permitem uma ligação entre os migrantes e o local de origem. 

 

380. 

Hily, Marie-Antoinette, & Oriol, Michel. (1993). Deuxième génération portugaise: la 

gestion des ressources identitaires. Revue Européenne des Migrations 

Internationales, 9(3), 81-92.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 

  mobilidade intrageracional, identidade 

  França 

É comparada a estratégia de invisibilidade dos emigrantes portugueses de primeira 

geração com as estratégias de reconhecimento e maior visibilidade da segunda 

geração. 

 

381. 

Hily, Marie-Antoinette, & Poinard, Michel. (1985). Fonctions et enjeux du mouvement 

associatif portugais en France. Revue européenne de migrations internationales, 

1(1), 25-35.  [artigo] 

  Associativismo 

  França 

Análise de associações de emigrantes. O argumento é o de que estas cumprem como 

principal função acompanhar na adaptação ao ambiente da vida citadina de 

França, especialmente quando se trata de emigrantes oriundos de zonas rurais. 

 

382. 

Holton, Kimberly Dacosta. (2005). Performing Folklore, Ranchos Folkloricos, from 

Lisbon to Newark. Indiana University Press. [livro] 

  Cultura e Identidade; Transnacionalismo 

  festividades, ranchos folclóricos, história 

  EUA 

Etnografia multisituada em Portugal e Nova Jersey em que foi estudado um grupo de 

folclore em Alenquer e um grupo de lusodescendentes “revivalistas” destas 

mesmas práticas. Contextualização histórica sobre a influência do Estado Novo na 

importância dos ranchos folclóricos. 
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383. 

Holton, Kimberly Dacosta, & Klimt, Andrea. (2009). Community, culture and the 

makings of identity: Portuguese-Americans along the Eastern Seaboard, 

Portuguese in the Americas Series, . North Dartmouth, MA: University of 

Massachusetts, Center for Portuguese Studies and Culture. [livro] 

  Cultura e Identidade 

  EUA 

 

384. 

Honório, Fernando. (2002). Brasil. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros (Eds.), Os 

movimentos migratórios externos e sua incidência no mercado de trabalho em 

Portugal (pp. 355-365). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 

Profissional. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 

Contextualização do quantitativo de portugueses no Brasil desde 1884 até 1984. 

Características sociodemográficas e geográficas. 

 

385. 

Horta, Ana Paula Beja. (2002). A diáspora portuguesa e a política de multiculturalismo 

do Canadá. Tempo Exterior(5).  [artigo] 

  Integração; Políticas Migratórias 

  multiculturalismo 

  Canadá 

Análise do movimento populacional para o Canadá na perspetiva da diáspora: São 

analisadas as medidas políticas tomadas a partir da década de 1980, cruzando com 

as políticas multicuturalistas canadianas. Entrevistas a emigrantes laborais 

portugueses. 
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386. 

Hunger, Uwe. (2000). Temporary transnational labour migration in an integrating Europe 

and the challenge to the German welfare state. In M. Bommes & A. Geddes 

(Eds.), Immigration and Welfare: Challenging the Borders of the Welfare State. 

Londres: Routledge. [capítulo de livro] 

  Mercado de Trabalho 

  trabalhadores destacados, construção civil 

  Alemanha 

  Pós 1974 

Estudo sobre as modalidades de imigração temporária para a Alemanha, sobretudo nos 

anos 90 do século XX, incluindo os trabalhadores portugueses destacados na 

construção civil. 

I 

387. 

Irik, Bo. (2012). Brain Drain in Portugal. Tese de Mestrado, Utrecht School of 

Economics, Utrecht.  [dissertação] 

  Emigração Qualificada 

Estudo sobre a emigração potencial de jovens altamente qualificados em Portugal no 

período de crise económica recente, com base num inquérito online a estudantes 

do ensino superior e jovens recentemente diplomados. 

J 

388. 

Januário, Ilda. (2003). A Dança da Vida: História de uma Imigrante em Quadras. 

Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, 

Toronto. [artigo em atas] 

  Estudos Literários; Género 

  antropologia 

  Canadá, França 

Análise de um livro de poemas escrito por uma emigrante - Ester Fernandes, que contou a 

sua história de vida em quadras. 
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389. 

Januário, Ilda. (2003). Dom Quixote and the windmills of social class and ethnic origin: 

community attempts to improve the situation of Portuguese-Canadian students in 

Ontario schools. In G. d. Abreu, T. Cline & H. Lambert (Eds.), The Education of 

Portuguese Children in Britain. Insights from Research and Practice in England 

and Overseas. Luton: Departamento de Psicologia, Universidade de Luton. 

[capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  educação, intervenção 

  Canadá 

  

Descrição de projeto de intervenção para alunos de origem portuguesa nas escolas de 

Onotário, Canadá. 

 

390. 

Jelen, Brigitte. (2007). Immigrant In/ Visibility: Portuguese and North Africans in Post-

Colonial France. Tese de Doutoramento, University of California, Irvine.  

[dissertação] 

  Integração 

  aculturação, invisibilidade 

  França 

Tese de doutoramento sobre imigração em França que procura comparar o 

desenvolvimento da visibilidade dos imigrantes magrebinos com o 

desenvolvimento da invisibilidade dos portugueses no mesmo território, a partir 

dos anos 1960. É contestada a associação entre invisibilidade e integração. 

 

391. 

Jerónimo, Helena Mateus, Rovisco, Maria Luís, Almeida, Cristina Matos, & Lopes, José 

Carvalho. (2000). A emigração portuguesa: uma breve introdução. In J. L. Garcia 

(Ed.), Portugal migrante: emigrantes e imigração, dois estudos introdutórios. 

Oeiras: Celta. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas oficiais, estado da arte 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 

Parte de um livro dedicado à emigração e à imigração portuguesa; é traçado um 

panorama histórico das saídas mais significativas ao longo dos tempos, ilustrado 

com estatísticas oficiais.  
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392. 

Jerónimo, Miguel Júlio Teixeira Guerreiro (2001). Aspectos da emigração no Conselho 

de Leiria, 1960-1964. Tese de Mestrado em Estudos Portugueses, Universidade 

Aberta, Leiria.  [dissertação] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  1945 - 1974 

Análise de registos de passaporte emitidos no Concelho de Leiria durante o ano de 1960, 

bem como análise de peças da imprensa local. 

 

393. 

Jesus, Maria Saraiva. (1995). Imagens da Emigração na Literatura Portuguesa. Revista da 

Universidade de Aveiro/Letras(12), 97-135.  [artigo] 

  Estudos Literários 

 

394. 

Jonathas, Joanne. (2010). La relation entre le niveau d'education des adultes d'un groupe 

ethnique et la réussite académique au secondaire étude de cas des Luso-

canadiens, des Indo-canadiens et des Canado-jamaicains à Toronto en 2001. 

Tese de Mestrado, University of Ottawa, Ottawa.  [dissertação] 

  Lusodescendentes 

  desempenho escolar 

  Canadá 

 

395. 

Joy, Annamma. (1985). Accommodation and Cultural Persistence – The Case of the 

Sikhs and the Portuguese in the Okanagan Valley of British Columbia. Tese de 

Doutoramento, University of British Columbia.  [dissertação] 

  Cultura e Identidade 

  aculturação 

  Canadá 

Etnografia comparativa entre Portugueses e Sikhs no Canadá tendo como foco a 

aculturação e aceitação pela população maioritária. Mais concretamente, foi 

estudado: a trajetória migratória; o sentido atribuído ao trabalho; as propriedades 

agrícolas; as famílias; as cerimónias referentes a eventos no ciclo de vida 

(casamentos, funerais); crenças e rituais. 

K 

396. 

Kaya, Bülent. (2002). Une Europe en évolution : les flux migratoires au 20e siècle. 

Estrasburgo: Éditions du Conseil de l'Europe. [livro] 



106 
 

 

397. 

Kerger, Lucien. (1998). A escolarização da "nova geração" de emigrantes portugueses no 

sistema educativo luxemburguês. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), 

Trajectórias sociais e culturais de jovens portugueses no espaço europeu: 

questões  multiculturais e de integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

[capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  Luxemburgo 

 

398. 

Klein, Herbert. (1993). A integração social e económica dos imigrantes portugueses no 

Brasil nos finais do século XIX e no século XX. Análise Social, XXVIII(121), 

235-265.  [artigo] 

  Integração 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Comparação dos emigrantes portugueses com outros grupos imigrantes em São Paulo. 

Com base em estatísticas oficiais analisam-se características como a demografia, 

a inserção laboral, os casamentos mistos, a criminalidade, as propriedades 

agrícolas e o empreendedorismo.  

 

399. 

Klimt, Andrea. (1989). Returning "Home": Portuguese Migrant Notions of 

Temporariness, Permanence, and Commitment. New German Critique - Special 

Issue on Minorities in German Culture(46), 47-70.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  casas de emigrantes 

  Alemanha 

O artigo aborda o tema das casas dos emigrantes e o modo como estas são utilizadas para 

comunicar significados, tanto aos portugueses no país de origem como com os 

seus compatriotas na Alemanha. 
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400. 

Klimt, Andrea. (2000). Enacting national selves. Authenticity, adventure and disaffection 

in the Portuguese diaspora. Identities, 6(4), 513-550.  [artigo] 

  Transnacionalismo; Cultura e Identidade 

  etnografia, festividades 

  Alemanha 

Descrição de três eventos festivos (dois em Hamburgo e um em Portugal) para 

demonstrar como estes permitem dar a conhecer a autorrepresentação dos 

emigrantes portugueses na Europa. 

 

401. 

Klimt, Andrea. (2000). European spaces. Portuguese migrant's notions of home and 

belonging. Diaspora, 9(2), 259-285.  [artigo] 

  Transnacionalismo; Cultura e Identidade 

  etnografia, identidade 

  Alemanha 

 

402. 

Klimt, Andrea. (2002). Investigating Portugueseness: reflections on recent ethnographic 

approaches. Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 11(2), 277-293.  

[artigo] 

  etnografia 

 

403. 

Klimt, Andrea. (2003). Transnationale Zugehoerigkeit: Portugiesen in Hamburg. In A. 

Eder (Ed.), Wir sind auch da!’: Über das Leben von und mit Migranten in 

europäischen Großstädten (pp. 211-232). Hamburgo: Dölling und Galitz Verlag. 

[capítulo de livro] 

  Alemanha 

 

404. 

Klimt, Andrea. (2005). Performing Portugueseness in Germany. Etnográfica, 9(1), 103-

122.  [artigo] 

  Cultura e Identidade 

  etnografia, rituais, identidade 

  Alemanha 

Com base na observação etnográfica de arraiais portugueses em Hamburgo, Alemanha, 

são debatidas as representações de “portuguesidade” da comunidade portuguesa 

dentro da sociedade alemã. 
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405. 

Klimt, Andrea. (2006). Divergent trajectories: identity and community among Portuguese 

in Germany and the United States. Portuguese Studies Review, 14(2), 211-214.  

[artigo] 

  Cultura e Identidade; Integração 

  identidade 

  Alemanha 

Artigo que compara as comunidades portuguesas na Alemanha e nos EUA, as diferenças 

entre o low-profile no primeiro país e a maior visibilidade no segundo. O objetivo 

é conhecer as identidades destes migrantes, o modo como estes pensam em si 

mesmos e na sua pertença.  

 

406. 

Klimt, Andrea. (2009). Espaços europeus: noções de casa e de pertença dos migrantes 

portugueses na Alemanha. In D. Melo & E. C. d. Silva (Eds.), Construção da 

Nação e Associativismo na Emigração Portuguesa (pp. 237-271). Lisboa: 

Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo de livro] 

  Integração 

  casas de emigrantes 

  Alemanha 

  Pós 1974 

Noções de casa e de pertença nos portugueses da Alemanha, especialmente desde a 

década de 1980. São apontadas as razões que levam os emigrantes portugueses a 

passar de temporários a de longo prazo. 

 

407. 

Klimt, Andrea, & Lubkemann, Stephen. (2002). Portugueseness, Migrancy and 

Diasporicity. Diáspora, 11(2).  [artigo] 

 

408. 

Knopfli, Francisco. (2007). As comunidades portuguesas no Brasil no presente. 

População e Sociedade(15), 195-200.  [artigo] 

  Associativismo 

  Brasil 

  Pós 1974 

Apresentação de alguns dados referentes a associações de portugueses no Brasil. 
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409. 

Kurz, Reinhard. (1987). Ich muß nach Hause.: Zur Situation der Ru ̈ckwanderung von 

portugiesischen und spanischen Arbeitnehmern. Praxis Geographie, 17(4), 46-50.  

[artigo] 

  Mercado de Trabalho 

  estudo comparativo 

  Alemanha 

 

410. 

Kushnir, Beatriz. (2007). Traços da imigração portuguesa no acervo do arquivo geral da 

cidade do Rio de Janeiro. População e Sociedade(14), 89-101.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  história 

  Brasil 

Descrição do acervo do Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, dos seus objetivos e da sua 

participação num projeto de investigação em curso.  

L 

411. 

Lacerda, Eugénio Pascele. (2003). O Atlântico Açoriano. Uma Antropologia dos 

Contextos Globais e Locais de Açorianidade. Tese de Doutoramento, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  [dissertação] 

  Cultura e Identidade 

  cultura, etnografia multisituada, relações interétnicas 

  Brasil, EUA 

Identidade de açorianos (açorianidade) em vários países. Estudo de relações entre 

imigrantes e autóctones através de uma análise etnográfica e entrevistas em 

desfiles e festas. 
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412. 

Laczko, Frank, & Brian, Tara. (2013). North–South migration: A different look at the 

migration and development debate. Migration Policy Practice, III(3), 14-19.  

[artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  teoria 

  Pós 1974 

É argumentada a emergência de um padrão de migrações Norte-Sul e debate-se a 

classificação dos países em Norte e Sul. Quantificam-se os fluxos Norte-Sul e 

Sul-Norte. Angola e Brasil surgem como os países exemplo dos padrões de 

migração Norte-Sul, o primeiro apenas apresenta como principal fornecedor de 

fluxo de pessoas Portugal, no segundo Portugal surge numa pluralidade de países 

fornecedores de mão-de-obra. Também são efetuadas referências à China e a 

Moçambique (de novo com portugueses à cabeça). Por fim são mostradas 

algumas motivações para as migrações Norte-Sul e apresentam-se implicações 

para o desenvolvimento, tanto nos países do Norte como do Sul. 

 

413. 

Lambert, Hannah, & Abreu, Guida de. (2003). Teacher's observations on good practice in 

working with Portuguese students. In G. d. Abreu, T. Cline & H. Lambert (Eds.), 

The Education of Portuguese Children in Britain. Insights from Research and 

Practice in England and Overseas (pp. 95-114). Luton: Departamento de 

Psicologia, Universidade de Luton. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  educação 

  Inglaterra 

Entrevistas a professores que ministram aulas a alunos portugueses; foca-se nas técnicas 

didáticas. 

 

414. 

Lang, Alice, Campos, Maria Christina, & Demartini, Zelia. (2001). Imigrantes 

portugueses em São Paulo. Janus - anuário de relações exteriores.  [artigo] 

  Associativismo; Media; Cultura e Identidade 

  história, identidade 

Breve artigo sobre os portugueses em São Paulo. São focados temas como: o 

associativismo ao longo do tempo, os media, bem como o modo de "ser 

português". Apresenta ainda uma listagem de programas radiofónicos, jornais e 

revistas de (ou para) portugueses.  

 

  



111 
 

415. 

Lang, Alice Beatriz da Silva Gordo. (2003). Portugueses em São Paulo: memória e 

identidade. In M. B. Rocha-Trindade & M. C. S. d. S. Campos (Eds.), Olhares 

Lusos e Brasileiros: Usina do Livro. [capítulo de livro] 

  Brasil 

 

416. 

Lang, Alice Beatriz da Silva Gordo. (2005). Imigração e história oral: trajetórias e 

vivência. In M. B. Rocha-Trindade & M. C. S. d. S. Campos (Eds.), História, 

Memória e Imagens nas Migrações: Abordagens Metodológicas (pp. 135-164). 

Oeiras: Celta. [capítulo de livro] 

  Teoria e Metodologia; População Fluxos e Trajetória Migratória 

  Brasil 

  1945-1974 

Trabalho sobre a metodologia aplicada no estudo da trajetória migratória de portugueses 

em São Paulo. 

 

417. 

Leal, João. (1996). Festa e emigração numa freguesia açoriana. In F. O. Baptista, J. P. 

Brito & B. Pereira (Eds.), O Voo do Arado (pp. 582-589). Lisboa: Museu de 

Etnologia. [capítulo de livro] 

  Transnacionalismo 

  festividades, etnografia, impacto no país de origem 

  EUA, Canadá 

Etnografia em que foram estudadas as festividades populares numa freguesia dos Açores 

especialmente afetada pela emigração para os EUA e Canadá. São evidenciadas as 

alterações que estes eventos sofreram devido à emigração (e.g. alterações de 

horários e datas). 

 

418. 

Leal, João. (2000). Traditions locales et émigration: les fêtes du Saint-Esprit aux Açores. 

Ethnologie Française, XXX(1), 51-60.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  rituais, festividades, etnografia 

  Canadá 

Etnografia sobre as festividades na Freguesia de Santa Bárbara, Açores, e a importância 

destas para a reprodução de uma identidade transnacional. 
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419. 

Leal, João. (2005). Travelling Rituals: Azorean holy ghost festivals in the United States. 

Nar. Umjet. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research(421), 101-

124.  [artigo] 

  Cultura e Identidade 

  etnografia, rituais, identidade 

  EUA 

Artigo sobre as festas do Espírito Santo organizadas por emigrantes açorianos da ilha de 

Santa Maria, na cidade de East Providence em Rhode Island (EUA). A ênfase é 

colocada no modo como estas festividades combinam tradição com inovação, 

bem como ligação ao contexto de origem e adaptação à sociedade de receção. 

 

420. 

Leal, João. (2005). We are Azorean. Discourses and practices of folk culture in Santa 

Catarina Southern Brazil. Etnográfica, IX(1), 171-193.  [artigo] 

  Cultura e Identidade 

  identidade 

  Brasil 

Estudo sobre as práticas culturais e a identidade cultural dos açorianos no Estado de 

Santa Catarina. Confronto entre as tradições açorianas e brasileiras.  

 

421. 

Leal, João. (2007). Açores, EUA, Brasil. Imigração e Etnicidade. Horta: Direcção 

Regional das Comunidades. [livro] 

  Cultura e Identidade 

  etnicidade, antropologia, entografia multisituada 

  EUA, Brasil 

Etnografia multisituada em Nova Inglaterra (EUA) e Santa Catarina (Brasil) em que 

foram observadas festas e analisado o movimento associativo cultural. 

 

422. 

Leal, João, & Frias, Aníbal. (2003). Deuxième génération: visibilité et invisibilité. 

Recherches en anthropologie au Portugal(9), 161-174.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 

  aculturação 

  França, EUA 

Comparação entre a componente sociocultural dos lusodescendentes em França e nos 

EUA. 
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423. 

Leandro, Maria Engrácia. (1990). Les jeunes issus de l'immigration portugaise dans 

l'agglomération parisienne: un carrefour socio-culturel, rapport de recherche. 

Braga: Universidade do Minho. [relatório] 

  Lusodescendentes 

  França 

 

424. 

Leandro, Maria Engrácia. (1993). Portugueses na região parisiense - reivindicação dos 

laços sociais. Comunicação apresentada em Emigração/imigração em Portugal. 

Congresso Internacional sobre Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e 

XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  Integração; Media; Associativismo 

  redes de amizade, redes de ajuda 

  França 

 

425. 

Leandro, Maria Engrácia. (1995). Au-delà des apparences. Les Portugais face à 

l'insertion sociale. Paris: CIEMI/Harmattan. [livro] 

  Integração 

  integração social 

 

426. 

Leandro, Maria Engrácia. (1998). Jeunes portugais de l’agglomération parisienne : 

continuités et ruptures. In AA.VV. (Ed.), Présence portugaise en France (pp. 

205-227). Lisboa: Universidade Aberta. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  França 

 

427. 

Leandro, Maria Engrácia. (1998). Lógicas interactivas, projectos e estratégias familiares 

migratórias. Ritmos escolares e profissionais e denominação dos jovens de origem 

portuguesa em França. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais 

e culturais de jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e 

de integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  França 
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428. 

Leandro, Maria Engrácia. (1999). Le mouvement migratoire à la fin du XXème siècle. 

Migrance-15(15 - Le Portugal entre emigration et immigration), 60-81.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  estado da arte 

Estado da arte das migrações portuguesas; exposição segmentada cronologicamente por 

décadas. 

 

429. 

Leandro, Maria Engrácia (2002). A emigração portuguesa no dealbar do milénio. Um 

novo contexto interno e externo. Comunicação apresentada em Colóquio Europeu 

Movilidad interna y migraciones  intraeuropeas  en la Península Ibérica, Santiago 

de Compostela. [artigo em atas] 

 

430. 

Leandro, Maria Engrácia. (2002). Recomposição identitária e cidadania activa. Novos 

olhares sobre a situação dos portugueses na região de Nurnberg. Humanística e 

Teologia(23), 287-346.  [artigo] 

  Integração 

  Alemanha 

 

431. 

Leandro, Maria Engrácia. (2002). Reinserção familiar no centro das antinomias dos 

processos migratórios internacionais. Um estudo de caso em situação de regresso. 

Sociedade e Cultura(4), 25-73.  [artigo] 

  Retorno 

  família 

Estudo qualitativo sobre os projetos migratórios e as estratégias familiares subjacentes à 

migração de retorno. 

 

432. 

Leandro, Maria Engrácia. (2003). Les nouvelles «générations sociales» de jeunes 

Portugais en Allemagne et en France. Recherches en anthropologie en 

Portugal(9), 61-77.  [artigo] 

  Cultura e Identidade; Lusodescendentes 

  identidade 

  França, Alemanha 

Artigo sobre lusodescendentes em França e na Alemanha. Estuda-se a sua identidade, 

bem como os seus projetos individuais e familiares. 
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433. 

Leandro, Maria Engrácia, & Rodrigues, Victor Terças. (2007). Da migração dos pais à 

escolarização dos filhos. O caso dos portugueses em França. Revista Portuguesa 

de Educação, 20(1), 99-128.  [artigo] 

  Lusodescendentes 

  desempenho escolar, família, estratégias familiares 

  França 

  1945 - 1974 

Artigo sobre as estratégias educativas das famílias portuguesas em França. Com base em 

entrevistas aos alunos e a pais procuram-se conhecer os fatores relacionados com 

o desempenho escolar dos lusodescendentes. 

 

434. 

Leeds, Anthony. (1983). Agricultura, política nacional, subdesenvolvimento e migração 

em três regiões de Portugal. Análise Social, XIX(77-78-79), 1023-1043.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  1945 - 1974 

Análise de políticas implementadas durante o Estado Novo (lei das partilhas, lei dos 

baldios) e consequências para a emigração e para a economia (em especial para o 

setor da agricultura e da indústria). 

 

435. 

Leeds, Elizabeth. (1983). Industrialização e emigração em Portugal: sintomas inevitáveis 

de uma doença estrutural. Análise Social, XIX(77-78-79), 1045-1081.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  1945 - 1974 

Estudo sobre a ideologia e políticas do regime salazarista que tiveram como consequência 

as saídas de população nos anos 1960 e a sua relação com as políticas de 

industrialização. 
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436. 

Leitão, Alfredo Moreno. (2009). Os imigrantes no DEOPS–SP: o caso dos portugueses. 

Revista Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade(2), 1-10.  

[artigo] 

  Crime, Desvio e Violência 

  história, subrversão 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise de processos do DEOPS (Delegacia de Ordem Política e Social), aprofundando 

os casos de portugueses com atividades subversivas. 

 

437. 

Leite, Carolina. (1989). Casa de emigrantes: gosto de alguns, desgosto de muitos. 

Sociedade e Território(8), 67-71.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  casas de emigrantes 

 

438. 

Leite, Carolina. (1993). A casa em construção: actores e decisores. Comunicação 

apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre 

Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  Transnacionalismo 

  casas de emigrantes 

Com base em opiniões de especialistas são estudadas as casas dos emigrantes. 

 

439. 

Leite, Carolina. (1996). Quem tem medo dos emigrantes? Produção, percepção e 

utilização do espaço doméstico: As lógicas inconciliáveis dos actores. Revista da 

Faculdade de Letras: Sociologia(6), 232-236.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  habitação, casas de emigrantes 

Estudo sobre as casas de emigrantes no Norte de Portugal. Reflexão em torno das 

motivações e da apropriação do espaço. 
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440. 

Leite, Carolina. (1998). Eva, depois do paraíso - modos de habitar e identidade no 

percurso migratório. Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, Braga.  

[dissertação] 

  Transnacionalismo 

  casas de emigrantes 

  França 

 

441. 

Leite, Carolina. (2003). Eva depois do Paraíso: Trajectórias Residenciais na Emigração. 

Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, 

Toronto. [artigo em atas] 

  Género; Integração 

  habitação 

  França 

Estudo sobre o modo como os projetos residenciais são vivenciados pelas famílias 

portuguesas, em especial o papel das mulheres nestes projetos. 

 

442. 

Leite, Carolina, Raposo, I., & Villanova, R. (1994). Maisons de rêve au Portugal. Paris: 

éditions créaphis. [livro] 

  Transnacionalismo 

  casas de emigrantes 

 

443. 

Leite, Joaquim Costa. (1999). O Brasil e a emigração portuguesa (1855-1914). In B. 

Fausto (Ed.), Fazer a América: A Imigração em Massa para a América Latina 

(pp. 177-200). São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo. [capítulo de livro] 

  Brasil 

  XIX - 1945 

 

444. 

Leite, Joaquim da Costa. (1987). Emigração portuguesa: a lei e os números 1855-1914. 

Análise Social, XXIII(97), 463-480.  [artigo] 

  Políticas Migratórias; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história, legislação, estatísticas 

  Brasil, EUA 

  Sec XIX - 1945 

Comparação das estatísticas oficiais de Portugal com as estatísticas oficiais dos países de 

destino e análise da legislação portuguesa. 
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445. 

Leite, Joaquim da Costa. (1993). Informação ou propaganda? Parentes, amigos e 

engajadores na emigração oitocentista. Comunicação apresentada em 

Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre Emigração e 

Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  Políticas Migratórias; Crime, Desvio e Violência 

  história, política, engajadores 

  Sec XIX - 1945 

Análise de conteúdo do discurso de deputados sobre informantes ou engajadores na 

emigração. Confronto de duas teses, a da informação e a da propaganda. 

 

446. 

Leite, Joaquim da Costa. (1994). Portugal and Emigration, 1855-1914. Tese de 

Doutoramento, Columbia University.  [dissertação] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Transnacionalismo 

  história, teoria, impacto no país de origem 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Tese de doutoramento onde é estudada, numa perspetiva histórica, a emigração para o 

Brasil. A tese contesta o argumento dos emigrantes portugueses nesta época 

serem “rurais, iletrados e facilmente explorados por engajadores”.  

 

447. 

Leite, Joaquim da Costa. (1996). Os negócios da emigração 1870-1914. Análise Social, 

XXXI(136-137), 381-396.  [artigo] 

  história, custos associados à emigração, economia 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Artigo sobre a componente económica das migrações. São apresentados temas como as 

estimativas dos custos associados à emigração (passaportes, passagens), a 

identificação de engajadores, o interesse tributário do Estado e as companhias de 

navegação. 
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448. 

Leite, Joaquim da Costa. (2003). Portugal and the International Economy: Emigration 

and Protectionism, 1890-1911. Universidade de Aveiro Working papers em 

Economia(7).  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  economia, história, comércio internacional 

  Sec XIX - 1945 

Numa perspetiva histórica é testada a relação entre a emigração e fatores económicos; 

comparação entre diversos países europeus. 

 

449. 

Lepetri, Paulo. (2009). O rádio e a relação migratória Brasil Portugal. Comunicação 

apresentada em Anuário Internacional de Comunicação Lusófona. Memória 

Social e Dinâmicas Identitárias. [artigo em atas] 

  Media 

  rádio 

  Brasil 

A rádio é entendida como um veículo de aproximação entre Portugal e Brasil. São 

estudados tanto programas de rádio no Brasil com presença portuguesa como 

programas em Portugal com a colaboração de brasileiros. 

 

450. 

Libertucci, Amelia. (2011). Schooling In Little Portugal – The Portuguese Experience. 

Tese de Mestrado, University of Toronto.  [dissertação] 

  Lusodescendentes 

  desempenho escolar, entrevistas 

  Canadá 

Tese de mestrado dedicada ao problema dos baixos desempenhos escolares dos 

lusodescendentes no “Little Portugal” (Toronto). Para tal, foram entrevistados ex-

alunos, professores e atores-chave. 

 

451. 

Lobo, I. S. (1990). Les politiques communautaires et l'espace régional portugais. 

Sociedade e Território, 143-148.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 
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452. 

Lopes, Isabel Cardoso. (2002). Histoire et imaginaire des maisons des immigrés 

Portugais de France: une évolution des formes dans le temps. Recherches en 

anthropologie au Portugal(8), 59-81.  [artigo] 

  Integração; Transnacionalismo 

  história da arte, casas de emigrantes 

  França 

Artigo sobre as casas de emigrantes, sobre a sua "portuguesidade" e sobre as críticas a 

estas habitações. 

 

453. 

Lopes, Policarpo. (1997). Emigração e Comunidades Portuguesas no Estrangeiro. Janus - 

anuário de relações exteriores.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  teoria, novas emigrações 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 

Ensaio tipológico que classifica a emigração em três momentos/tipo: 1) migrações 

transoceânicas, 2) emigração de instalação e 3) emigração-circulação. 

 

454. 

Lopes, Sérgio. (1993). Imigração e vida sindical: exame de um caso. Comunicação 

apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre 

Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX(Séc. XIX-XX), Lisboa. 

[artigo em atas] 

  Associativismo; Mercado de Trabalho 

  sindicalismo 

  França 

Estudo sobre a sindicalização dos portugueses em França; a análise contempla outros 

grupos imigrantes no mesmo país de acolhimento. 

 

455. 

López Trigal, Lorenzo. (1995). Revisión de los estudios sobre la migración portuguesa en 

España. População e Sociedade(1), 109-118.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  revisão de literatura 

  Espanha 

Revisão de literatura sobre os vários estudos que fazem alguma referência aos fluxos 

migratórios portugueses com destino a Espanha, sistematização dos resultados 

desses estudos. 
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456. 

López Trigal, Lorenzo. (1996). La migration portugaise en Espagne. Revue européenne 

des migrations internationales, 12(1), 109-119.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas oficiais 

  Espanha 

Compilação de diversas estatísticas refentes aos portugueses em Espanha. 

 

457. 

López Trigal, Lorenzo. (1996). Rasgos y prospectiva de la comunidad portuguesa 

asentada en España. População e Sociedade(2), 107-115.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  caracterização sociodemográfica 

  Espanha 

Com base em estatísticas oficiais é traçado o perfil do migrante português em Espanha 

em termos de inserção no mercado de trabalho, no tempo e  no espaço. 

 

458. 

López Trigal, Lorenzo. (1997). Portugueses en España. ámbitos de trabajo y de 

residencia. boletin de la A.G.E(25), 41-84.  [artigo] 

  Integração 

  Espanha 

Caracterização dos emigrantes portugueses em Espanha. Ênfase na integração de acordo 

com a região de destino. 

 

459. 

López Trigal, Lorenzo. (1998). La integración escolar y profesional de los portugueses 

residentes en Espana. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e 

culturais de jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e de 

integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes; Integração; Mercado de Trabalho 

  Espanha 
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460. 

López Trigal, Lorenzo. (2003). Últimas tendencias migratorias en España y sus 

repercusiones en las áreas urbanas. Revista da Faculdade de Letras - 

Geografia(XIX), 283-294.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  migrações do Sul da Europa, caracterização sociodemográfica 

  Espanha 

As emigrações portuguesas para Espanha são interpretadas no âmbito mais geral das 

migrações que ocorrem no Sul da Europa; posteriormente são aprofundados os 

casos de Madrid e Barcelona. 

 

461. 

López Trigal, Lorenzo, & Prieto Sarro, I. (1993). Immigración portuguesa en ciudades 

del Norte de España. In AA.VV. (Ed.), Nuevos Prorcesos Territoriales (pp. 507-

511). [capítulo de livro] 

  Espanha 

 

462. 

López Trigal, Lorenzo, & Prieto Sarro, I. (1993). Portugueses y caboverdianos en 

España. Estudios Geográficos(210), 75-96.  [artigo] 

  Espanha 

 

463. 

López Trigal, Lorenzo. et al. (1995). La Migracion de Portugueses en España: 

Universidad de Léon. [relatório] 

  Mercado de Trabalho 

  migração ibérica 

  Espanha 

Monografia sobre trabalhadores portugueses na Espanha; análise estatística com base em 

dados oficiais e estudos de caso sobre regiões específicas (Madrid e Leon) onde 

foi aplicado um inquérito por questionário. 

 

464. 

Lopo, José Joaquim Pinto Coelho Elvas. (1996). Emigrantes de Santa Maria da Feira: 

balanço de uma década, 1952-1962. Tese de Mestrado, Universidade 

Portucalense Infante D. Henrique, Porto.  [dissertação] 

  estudo de caso, história 

  1945 - 1974 
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465. 

Lourenço, Eduardo. (1988). Emigração e identidade, educação e tecnologia. Revista do 

Instituto Politécnico da Guarda(2), 7-21.  [artigo] 

 

466. 

Lourenço, Ricardo Tavares. (2005). Contacto linguístico entre o espanhol e o português: 

caso de imigrantes portugueses radicados na Venezuela. Comunicação 

apresentada em Jornadas de Investigação Universidade Católica Andrés Bello, 

Caracas. [artigo em atas] 

  Sociolinguística 

  bilinguismo 

  Venezuela 

Análise do fenómeno linguístico na Venezuela classificado como portuñol, resultante do 

contato entre emigrantes com algum tempo de sedimentação e os autóctones. 

 

467. 

Lourenço, Vitória V.L. (1996). Regime Fiscal Aplicável aos Emigrantes Portugueses 

Residentes em Países da União Europeia e Países Terceiros. Braga: Domingos 

Marques. [livro] 

  Políticas Migratórias 

 

468. 

Lucas, Vasco. (1997). O retorno de emigrantes. A sua relevância na Região Centro. 

Cadernos Regionais - Região Centro(7), 21-47.  [artigo] 

  Retorno 

  estatísticas oficiais 

Com base nos dados censitários de 1991 são analisados os emigrantes regressados; a 

análise é circunscrita à Região Centro. 

M 

469. 

Machado, Fernando Luís, & Azevedo, Joana. (2012). Le Portugal, Pays Européen à 

Double Migration de Main-d'oeuvre. In F. Diogo, R. L. Gonçalves & L. Tomás 

(Eds.), Les Nouvelles Configurations de la  Mobilité Humaine (pp. 37-50). 

Fribourg: Academic Press Fribourg. [capítulo de livro] 
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470. 

Machado, Joe, & Machado, Vicky. (2008). The Portuguese Community in California. In 

T. P. Goulart (Ed.), Capelinhos: A Volcano of Synergies–Azorean Emigration to 

America. San José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of California. 

[capítulo de livro] 

  EUA 

 

471. 

Maciel, Robert. (2009). Portuguese in Canada: diasporas & adopted nations. 

Comunicação apresentada em Annual Meeting of the American Political Science 

Association, Toronto. [artigo em atas] 

  Integração 

  revisão de literatura, integração social, participação política 

  Canadá 

Com base em estudos prévios é analisada a integração social e política dos portugueses 

no Canadá. 

 

472. 

Madeira, Artur Boavida. (2004). A emigração a partir da ilha Terceira nos finais do 

século XIX. Comunicação apresentada em O Faial e a Periferia Açoriana nos 

Séculos XV a XX – Actas do II Colóquio, Núcleo Cultural da Horta. [artigo em 

atas] 

  Sec XIX - 1945 

 

473. 

Madeira, Artur Boavida, & Medeiros, Octávio H. Ribeiro de. (2004). Imigração e 

regresso: o caso dos concelhos de Nordeste e Povoação S. Miguel-Açores. 

Portuguese Studies Review, 11(2), 205-232.  [artigo] 

  Retorno 

 

474. 

Madeira, Manuel. (1999). Filmographie sur l`immigration portugaise. Latitudes(5), 25-

27.  [artigo] 

  Levantamento Bibliográfico 

  filmografia 

Filmografia sobre a emigração portuguesa; cada entrada é acompanhada de um pequeno 

resumo. 
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475. 

Magalhães, Andreia. (2002). França. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros (Eds.), 

Os movimentos migratórios externos e sua incidência no mercado de trabalho em 

Portugal (pp. 257-285). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 

Profissional. [capítulo de livro] 

  Mercado de Trabalho 

  França 

Com base nos processos de passaporte são traçadas as caraterísticas da população 

portuguesa que emigrou para França durante as décadas de 1970 e 1980. Com 

dados da DGACCP (Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas) é identificada  a sua origem geográfica, a dimensão das 

comunidades e a sua localização em França, bem como as suas caraterísticas 

sociodemográficas e a sua integração no mercado de trabalho. Com base em 

outros estudos caracterizam-se os portugueses em termos de aculturação e debate-

se a questão das intenções de retorno versus migração definitiva. 

 

476. 

Magellan, Cap. (2009). O Telegrama do Outro Lado do Rio. Histoire de l'Émigration 

Portugaise vue par la Deuxième et Troisième génération. Paris: Cap Magellan. 

[livro] 

  características de Espanha em termos de imigraçãoPopulação, Fluxos e 

Trajetória Migratória; Integração; Lusodescendentes 

  histórias de vida 

  França, Suíça, Canadá 

Histórias de vida de emigrantes contadas pelos seus descendentes, cada capítulo é 

referente a uma história de vida. 

 

477. 

Maia, Fernanda Paula Sousa. (2007). A emigração para o Brasil no discurso parlamentar 

oitocentista. População e Sociedade(14), 51-68.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Tendo como principal fonte o Diário da Câmara dos Deputados é estudado o discurso 

político (ou de políticos) referente à migração portuguesa. 
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478. 

Malheiros, Jorge. (2002). Espanha e Andorra. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros 

(Eds.), Os movimentos migratórios externos e sua incidência no mercado de 

trabalho em Portugal (pp. 225-255). Lisboa: Observatório do Emprego e 

Formação Profissional. [capítulo de livro] 

  Mercado de Trabalho 

  migrações laborais 

Apresentam-se as características de Espanha em termos de imigração; com base no censo 

de 1991 são apresentados alguns dados sociodemográficos, sendo ainda efetuado 

um enquadramento legal. No subcapítulo referente a Andorra contemplam-se 

algumas estatísticas oficias e projeções de cenários futuros para os portugueses 

naquele território. 

 

479. 

Malheiros, Jorge. (2005). Jogos de relações internacionais: repensar a posição de Portugal 

no arquipélago migratório global. In A. Barreto (Ed.), Globalização e Migrações 

(pp. 251–272). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo de livro] 

  Transnacionalismo; Teoria e Metodologia 

  teoria, nova emigração 

Três fases das migrações portuguesas são associadas a três sistemas migratórios: 1) 

emigração para Europa Ocidental, 2) imigração lusófona, 3) “nova” imigração. 

São analisados os fenómenos de transnacionalismo imigrante nestas três díades 

fase/sistema. 

 

480. 

Malheiros, Jorge. (2010). Portugal 2010: o regresso do país de emigração? Notas e 

reflexões. Janus - anuário de relações exteriores, 2(1), 133-142.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  teoria, contextualização, dados secundários, nova emigração 

São propostas algumas explicações para a emergência de um novo perfil de emigração 

portuguesa. Os argumentos são sustentados com algumas estatísticas oficiais. 

 

481. 

Malheiros, Jorge Macaísta. (2002). Portugal Seeks Balance of Emigration, Immigration. 

Migration Information Source, Migration Policy Institute, Washington.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  contextualização 

Breve revisão das principais tendências de imigração e emigração em Portugal. 
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482. 

Marçalo, Carolina. (2008). Transnationalism in the Luso-American Community. 

Networks and Economic Connections Between the Portuguese Living in the 

United States and Portugal. Tese de Mestrado, Instituto Superior de Economia e 

Gestão.  [dissertação] 

  Transnacionalismo 

  remessas 

  EUA 

Estudo do transnacionalismo económico dos portugueses no EUA e do contributo destes 

para o desenvolvimento do país de origem. A componente empírica consiste na 

análise do envio de remessas e dos fluxos comerciais, complementada com 

entrevistas a especialistas. 

 

483. 

Margarido, Alfredo. (1999). Elogio do “Bidonville”. LATITUDES(5), 14-21.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  reflexão crítica, invisibilidade 

  França 

  1945 - 1974 

Reflexão crítica sobre a condição da emigração, a relação com a colonização, a posição 

do Estado Novo face a emigração, os bidonville (bairros de barracas nas 

periferias) e a invisibilidade dos portugueses. 

 

484. 

Mar-Molinero, Vanessa. (2010). Family and Transmission: Collective Memory in 

Identification Practices of Madeirans on Jersey. Portuguese Studies (The 

Portuguese-Speaking Diaspora in Great Britain and Ireland), 26(1), 94-110.  

[artigo] 

  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 

  Inglaterra 

Trabalho que procura conhecer até que ponto a segunda geração e a geração 1.5 de 

lusodescendentes madeirenses em Jersey partilham uma memória coletiva. Para 

cumprir este objetivo, recorreu-se, principalmente, à metodologia da história oral 

e da observação etnográfica. 
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485. 

Marques, Domingos, & Marujo, Manuela. (1993). With hardened hands : a pictorial 

history of Portuguese immigration to Canada in the 1950s. Etobicoke: New Leaf 

Publications. [livro] 

  Canadá 

  1945 - 1974 

 

486. 

Marques, Filipa Daniela, & Sousa, Liliana. (2011). Trajetórias e vida de pessoas idosas 

ex-emigrantes Portugueses: a construção da integridade familiar. Revista Kairós 

Gerontologia, 14(4), 03-24.  [artigo] 

  Retorno 

  velhice 

"Este estudo exploratório analisa as trajetórias de emigração de pessoas, agora idosas, 

que emigraram e retornaram ao país de origem (Portugal), para compreender 

como a emigração influencia a construção do sentimento de integridade familiar 

versus desconexão e alienação." 

 

487. 

Marques, José Alexandre Cardoso. (2003). Imagens de Uma Realidade que Não se 

Escreve. Braços e Mãos para Alugar. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. [livro] 

 

488. 

Marques, José Carlos. (2002). Suíça. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros (Eds.), 

Os movimentos migratórios externos e sua incidência no mercado de trabalho em 

Portugal (pp. 315-354). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 

Profissional. [capítulo de livro] 

  Mercado de Trabalho 

  migrações laborais 

  Suíça 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Caracterização histórica que explica os fatores de atração para a Suíça. Exposição das 

políticas migratórias ao longo do tempo, das estatísticas oficiais e de alguns 

resultados de entrevistas. São ainda referenciados os impactos destas migrações 

em Portugal. 
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489. 

Marques, José Carlos. (2009). Die portugiesische Emigration nach dem ‘Ende der 

portugiesischen Emigration’. In T. Pinheiro (Ed.), Portugiesische Migrationen. 

Geschichte, Repräsentation und Erinnerungskulturen (pp. 23-36). Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften. [capítulo de livro] 

 

490. 

Marques, José Carlos. (2010). A emigração portuguesa em tempos de imigração. 

POLÍGONOS. Revista de Geografía(20), 115-129.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  novas emigrações, teoria 

  Suíça 

Artigo que defende a importância das emigrações, sendo apontadas algumas explicações 

históricas para o desvanecimento da importância atribuída a estes fenómenos. São 

apresentadas algumas estatísticas oficiais dos países de acolhimento e é 

aprofundado o caso dos portugueses na Suíça. 

 

491. 

Marques, José Carlos, & Góis, Pedro. (2008). Pratiques transnationales des Capverdiens 

au Portugal et des Portugais en Suisse. Revue Européenne des Migrations 

Internationales, 24(2), 147-165.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  Suíça 

Estudo comparativo sobre práticas transnacionais de migrantes cabo-verdianos em 

Portugal e de portugueses na Suíça. Numa abordagem qualitativa discutem-se as 

diversas práticas interpretadas como transnacionais na sua vertente económica, 

sociocultural e política. É também analisado o papel das tecnologias de 

informação como instrumentos de contato com o país de origem. 

 

492. 

Marques, José Carlos, & Góis, Pedro. (2012). A evolução do sistema migratório 

lusófono. Uma análise a partir da imigração e emigração portuguesa. Revista 

Internacional em Língua Portuguesa - Migrações(24).  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  teoria 

  Brasil, Angola 

  Pós 1974 

As migrações de, e para Portugal são interpretadas à luz das teorias dos sistemas 

migratórios, sendo defendida a existência de um sistema migratório lusófono com 

três pólos: Angola, Brasil e Portugal. 
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493. 

Marques, José Carlos Laranjo. (2001). A emigração portuguesa para a Europa: 

desenvolvimentos recentes. Janus - anuário de relações exteriores, 146-147.  

[artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estado da arte 

Estado da arte das migrações intraeuropeias com base em estatísticas oficiais e dados de 

outros estudos. 

 

494. 

Marques, José Carlos Laranjo. (2008). Os portugueses na Suíça: migrantes europeus. 

Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Mercado de Trabalho; 

Integração 

  políticas migratórias, estatísticas oficiais, análise demográfica 

  Suíça 

  Pós 1974 

Adaptação para livro de tese de doutoramento, em que foram estudados os fluxos com 

destino à Suíça, procurando as caraterísticas destes migrantes, as razões que 

levaram a que trabalhadores portugueses fossem procurados para este destino, e 

ainda como se deu a inserção a nível legal, no mercado de trabalho e em termos 

geográficos. 

 

495. 

Marques, José Carlos Laranjo. (2009). «E continuam a partir»: as migrações portuguesas 

contemporâneas. Ler História - especial Emigração/Imigração(56).  [artigo] 

  Teoria e Metodologia; Mercado de Trabalho; População, Fluxos e 

Trajetória Migratória 

  agenda científica 

  Suíça 

  Pós 1974 

 

496. 

Marques, Luis. (1984). Les communautés chrétiennes portugaises. Dossiers de CIMADE 

Information - Immigrés Portugais: une communauté en mouvement, 20-22.  

[artigo] 

  Integração 

  religião 
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497. 

Martins, Fernando Ribeiro. (2003). O regresso de emigrantes portugueses ao Pinhal 

Interior Sul, entre 1974 e 2001. GeoINova(8), 133-163.  [artigo] 

  Retorno 

  estudo de caso 

 

498. 

Martins, Fernando Ribeiro. (2004). Pinhal Interior Sul e o Regresso de Emigrantes 1975-

2001. Tese de Doutoramento, Universidade Nova de Lisboa.  [dissertação] 

  Retorno 

  estudo de caso 

 

499. 

Martins, Fernando Ribeiro. (2006). O Regresso de emigrantes portugueses entre 1975 e 

2001. Comunicação apresentada em V Congresso da Geografia Portuguesa 

Portugal: Territórios e Protagonistas. [artigo em atas] 

  Retorno 

Com base nos registos censitários de 1960, 1970 e 1981, é analisado o retorno dos 

emigrantes, com uma análise a nível concelhio. Diversos tipos de indicadores 

estatísticos e apresentação cartográfica dos dados. O artigo contempla ainda um 

conjunto de limitações subjacentes à utilização de dados desta natureza. 

 

500. 

Martins, José Nunes. (1986). Emigrantes, retornados, regressados e mudança numa 

comunidade da Beira-Interior. Povos e Culturas(1).  [artigo] 

  Retorno 

  estudo de caso 

 

501. 

Martins, Luís Saldanha. (2003). O Fenómeno Migratório e o Desenvolvimento 

Português: Causas e Efeitos de um Processo no Limiar de um Novo Ciclo. In P. d. 

Morais, L. S. Martins, J. F. Alves, M. C. P. Ramos & J. d. A. Cesário (Eds.), 

Porto de Partida, Porto de Chegada - A Emigração Portuguesa (pp. 15-32). 

Lisboa: Âncora Editora. [capítulo de livro] 

  Teoria e Metodologia 

  novas migrações, teoria 

É argumentado que se está perante um novo ciclo emigratório, são desenvolvidos os 

temas da "flexibilidade e duração dos fenómenos" e as "expetativas da 

população"; os argumentos são ilustrados com alguns dados secundários. 
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502. 

Martins, Maria da Grala Lopes Fernandes. (1999). A emigração do distrito de Bragança e 

a imprensa nacional no limiar do séc. XX. População e Sociedade(5), 121-166.  

[artigo] 

  Media 

  história local 

  Sec XIX - 1945 

Análise qualitativa da emigração nas publicações periódicas editadas no concelho de 

Bragança entre 1900 e 1920. Alguma ênfase na metodologia e nas questões 

epistemológicas. 

 

503. 

Martins, Maria da Graça Lopes Fernandes. (2007). A emigração do nordeste 

transmontano para o Brasil no início do século XX. População e Sociedade(14), 

257-281.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Brasil 

  1945 - 1974 

Análise quantitativa da emigração do distrito de Bragança com destino ao Brasil. Análise 

segmentada por concelho. Perfil dos emigrantes e as suas motivações. 

 

504. 

Martins, Natali Lameiras. (2009). Portuguese with American Dreams - Portuguese 

Immigrants in the USA, their Process of Integration and Education. Tese de 

Mestrado, Universidade do Porto.  [dissertação] 

  Lusodescendentes; Integração; Cultura e Identidade 

  relações interétnicas 

  EUA 

Contextualização dos portugueses nos EUA, alguma discussão sobre os portugueses nos 

EUA serem uma nova migração ou uma continuação das migrações antigas. O 

foco é nos lusodescendentes nas escolas: relações interétnicas, identidade cultural.  

Trabalho de campo em 2009 numa escola portuguesa. 
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505. 

Martins, Patrícia Isabel Leitão. (2008). Le Portugais de Jeunes Luso-descendants en 

France. Quelques Remarques sur leur Maîtrise de la Compétence Orale. Tese de 

Mestrado, Universidade de Aveiro.  [dissertação] 

  Lusodescendentes; Sociolinguística 

  Competência oral de luso-descendentes 

  França 

Tese de mestrado em que foram aplicados testes de competência linguística a 

descendentes de emigrantes em França. 

 

506. 

Mascarucci, Paula. (1985). Monografia sobre el Periódico «Ecos de Portugal». Porto: 

Secretaria de Estado de Emigração-Centro de Estudos. [livro] 

  Media 

  jornais 

 

507. 

Matias, Magda Santos. (2008). Quin sabor té un "sumol" a 2.200 metres d'altitud? : 

identitat, integració i xarxes socials dels portuguesos emigrants a Andorra. 

Andorra: Centre de Recerca Sociològica. [livro] 

  Andorra 

 

508. 

Matos, Elizabeth D. (2009). Post-colonial Portuguese migration to Mozambique: an 

examination of causes, effects and future implications for development. 

International Migration, 47(3), 157-184.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Integração 

  motivações, estereótipos e representações sociais dos autóctones face aos 

portugueses 

  Moçambique 

  Pós 1974 

Artigo que se propõe explicar as motivações para os portugueses emigrarem para 

Moçambique numa época pós-colonial. Para tal foram efetuadas entrevistas e 

inquéritos por questionário, tanto a moçambicanos como a portugueses. São 

também estudadas as atitudes dos portugueses face aos moçambicanos e vice-

versa. 
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509. 

Matos, Maria Izilda (2003). Cotidiano e Trabalho: Mulheres Imigrantes Portuguesas, 

São Paulo 1890-1930. Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher 

Imigrante Portuguesa, Toronto. [artigo em atas] 

  Género; Mercado de Trabalho 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo sobre o quotidiano das mulheres portuguesas trabalhadoras em São Paulo, entre as 

décadas de 1890 e 1930. Procura-se conhecer a “diversidade e a dinâmica das 

ocupações dessas mulheres dentro e fora dos muros das fábricas”. 

 

510. 

Matos, Maria Izilda Santos de. (2007). Imigração portuguesa em São Paulo: perspectivas 

e possibilidades de investigação. População e Sociedade(15), 5-18.  [artigo] 

  Integração 

  história 

  Brasil 

Artigo dedicado às hospedarias de imigrantes em São Paulo. 

 

511. 

Matos, Maria Izilda Santos de. (2008). Âncora de emoções: a imigração portuguesa. Cad. 

CERU, 19(1), 99-113.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  história, estado da arte 

  Brasil 

Estado da arte das pesquisas efetuadas por historiadores brasileiros sobre a migração de 

portugueses. 
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512. 

Matos, Maria Izilda Santos de. (2009). Portugueses e experiências políticas: a luta e o 

pão. São Paulo 1870-1945. História, 28(1), 415-443.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho; Integração 

  história, participação política 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo histórico do quotidiano dos emigrantes portugueses envolvidos na produção e 

comercialização do pão em São Paulo entre os anos de 1870 e 1945. São 

desenvolvidas questões referentes às condições de trabalho e mobilização política. 

Os dados baseiam-se em grande parte em material do DEOPS (Departamento 

Estadual de Ordem Política e Social).  

 

513. 

Matos, Maria Izilda Santos de. (2010). Além mar: entre o lar e o balcão. Portugueses em 

São Paulo. Revista Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade(2), 

100-120.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho 

  história, vida quotidiana 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo sobre o quotidiano dos trabalhadores portugueses em São Paulo entre 1890 e 

1950. 

 

514. 

Matos, Maria Izilda Santos de. (2010). Mulheres imigrantes portuguesas: experiências e 

expulsão. Histórica online(45), 1-12.  [artigo] 

  Género 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo sobre a vida quotidiana das mulheres portuguesas em São Paulo entre as décadas 

de 1920 e 1940 com base em análise de processos. Aprofundamento do caso de 

uma mulher prostituta expulsa. 
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515. 

Matos, Maria Izilda Santos de. (2011). Portugueses em São Paulo: trabalho e acão 

política. Dimensões(26), 113-135.  [artigo] 

  Integração 

  história, participação política 

  Brasil 

Estudo das experiências quotidianas de trabalho e ações políticas dos imigrantes 

portugueses em São Paulo, entre 1920 a 1940; para tal foram consultados dados 

do DEOPS (Departamento Estadual de Ordem Política e Social). 

 

516. 

Medeiros, Carlos Alberto. (1985). Elementos Estatísticos - evolução recente da 

emigração portuguesa (1974-1983). Finisterra, 20(39), 173-182.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísiticas oficiais 

  Pós 1974 

Análise dos dados disponíveis nas Estatísticas Demográficas do INE 

 

517. 

Medeiros, Octávio H. Ribeiro de, & Madeira, A.B. (2003). Emigração e Regresso no 

Concelho da Povoação. Ponta Delgada: Centro de Estudos Sociais da 

Universidade dos Açores. [livro] 

  Retorno; Transnacionalismo 

  trajetória migratória, impacto no país de origem, investimentos 

  EUA, Canadá 

  1945 - 1974 

Estudo sobre o retorno de emigrantes à iha de São Miguel, Açores. A emigração açoriana 

é comparada tanto com a emigração portuguesa como com a micaelense. 

Recorrendo a inquéritos por questionário são caracterizados os emigrantes 

regressados no momento da saída, são indagadas as suas condições à chegada, as 

motivações para o retorno e a sua reintegração. 
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518. 

Medeiros, Octávio H. Ribeiro de, & Madeira, Artur Boavida. (2004). Emigração e 

Regresso no concelho do Nordeste. Ponta Delgada: Centro de Estudos Sociais. 

[livro] 

  Retorno 

Resultados de um inquérito por questionário aplicado a emigrantes regressados oriundos 

do Concelho de Nordeste (Açores). São tratados temas como a situação 

sociodemográfica, socioeconómica e laboral antes da partida. No destino, a 

integração, as dificuldades de integração e as redes sociais. Por fim, as 

motivações para o regresso e a reintegração pós-regresso.  

 

519. 

Melo, Daniel. (2006). Aquém do Marão: O Associativismo Regionalista Transmontano 

em Portugal e na Diáspora. Sociologia, Problemas e Práticas, 50, 67-87.  [artigo] 

  Associativismo 

  história 

Artigo dedicado ao fenómeno associativo ancorado regionalmente em Trás-os-Montes e 

espalhado quer por Portugal quer pelo resto do Mundo. Empiricamente são 

estudadas em profundidade algumas associações. É defendido que este 

associativismo influenciou a formação da identidade cultural regional. 

 

520. 

Melo, Daniel. (2006). From the Hills to the Coastal Towns: The Trás-os-Montes 

Regional Association Movement in Portugal and in the Diaspora. Portuguese 

Studies, 22(1), 81-100.  [artigo] 

  Associativismo 

 

521. 

Melo, Daniel. (2007). As Pátrias à Distância: Nacionalidade e Regionalidade no 

Associativismo Emigrante Português do Reino Unido. Negócios 

Estrangeiros(10), 409-446.  [artigo] 

  Associativismo; Cultura e Identidade 

  identidade 

  Reino Unido 

Análise de associações voluntárias de emigrantes portugueses no Reino Unido desde os 

anos 1960. O artigo estuda o contributo destas associações na construção de uma 

identidade nacional. 
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522. 

Melo, Daniel. (2008). As Associações de Emigrantes Portugueses na Bélgica e Reino 

Unido: Identidades Colectivas, Capital Social e Políticas Públicas de Integração. 

In M. Villaverde, K. Wall, S. Aboim & F. C. d. Silva (Eds.), Itinerários: A 

Investigação nos 25 Anos do ICS. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo 

de livro] 

  Associativismo 

  Bélgica, Reino Unido 

 

523. 

Melo, Daniel, & Silva, Eduardo Caetano da. (2009). Associativismo, emigração e nação: 

o caso português. In D. Melo & E. C. d. Silva (Eds.), Construção da Nação e 

Associativismo na Emigração Portuguesa. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. 

[capítulo de livro] 

  Associativismo 

 

524. 

Mendes, Ana Paula Coutinho. (2007-2008). The turn and the voice of the diaspora 

daughters: memory(ies) and literary creation and literary creation. Gávea-Brown- 

A Bilingual Journal of Portuguese-American Letters and Studies(XXVIII-XXIX), 

45-56.  [artigo] 

  Estudos Literários 

  França, EUA, Canadá 

Análise de obras de escritoras portuguesas na diáspora. 

 

525. 

Mendes, Ana Paula Coutinho. (2009). Lentes Bifocadas: Representações da Diáspora 

Portuguesa do Século XX. Porto: Afrontamento. [livro] 

 

526. 

Mendes, Ana Paula Coutinho. (2009). Voix/voies migrantes: qui a peur de la troisième 

rive? In E. F. Coutinho (Ed.), Identities in Process. Studies in Comparative 

Literature (pp. 102-111). Rio de Janeiro: Aeroplano. [capítulo de livro] 

  Estudos Literários 

Texto que estuda autores com lusopertenças, análise à volta de conceitos como os de 

diáspora e saudade. 
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527. 

Mendes, José Amado M. (1988). Emigração portuguesa, nas ópticas de Alexandre 

Herculano, Oliveira Martins e Afonso Costa. Revista Portuguesa de 

Historia(XXIV), 293-308.  [artigo] 

  Estudos Literários 

  discurso político 

  Sec XIX - 1945 

Análise de alguma literatura portuguesa e de discursos académicos e políticos de três 

personalidades (Alexandre Herculano, Oliveira Martins e Afonso Costa). O 

fenómeno da emigração é articulado com a vida no mundo rural. São também 

estudadas as diferenças entre a colonização e a emigração, bem como a relação 

das emigrações com o regime político. 

 

528. 

Menezes, Lená Medeiros de. (2007). A presença portuguesa no Rio de Janeiro segundo 

os censos de 1872, 1890, 1906, e 1920: dos números às trajectórias de vida. 

População e Sociedade(14), 103-119.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Brasil 

Com base nos dados censitários de 1872, 1890, 1906 e 1920 é traçada uma caracterização 

sociodemográfica dos migrantes portugueses, sendo as suas caraterísticas 

comparadas com as de migrantes de outras nacionalidades. 

 

529. 

Micaelo, Ana Luísa Martins. (2008). Identidade, Território e Práticas Familiares. A 

Relação com a Terra e a Emigração em Sever do Vouga. Tese de Mestrado, 

Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.  [dissertação] 

  Transnacionalismo 

  estudo de caso, estratégias familiares, impacto no país de origem 

Numa região marcada pela emigração são estudados os impactos destes fluxos na vida 

familiar e na relação com a agricultura. A análise recorre a metodologias 

qualitativas. 

 

530. 

Miguel-Díaz, Mário de. (1998). La evaluacion externa de programas de educación 

multicultural. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e 

culturais de jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e de 

integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 
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531. 

Miranda, Antonio Doreste, Mourín, Gerardo González, Hernández, José Prudencio 

López, Oncins, Pedro Juan Parra, Chozas, Elia Plaza, Bravo, Juan Rodríguez, 

Olmos, Isabel Tomás, Almeida, Maria dos Anjos, Nunes, Sandra, & Amaro, 

Teresa Pina. (2009). El Mercado de Trabajo y la Movilidad Laboral entre España 

e Portugal. Síntesis de Datos/O Mercado de Trabalho e a Mobilidade Laboral 

entre Espanha e Portugal. Síntese de Dados. Lisboa: Observatório do Emprego e 

Formação Profissional, Instituto do Emprego e Formação Profissional e Gabinete 

de Comunicação. [relatório] 

  Mercado de Trabalho 

  estatísticas oficiais 

  Espanha 

Estudo comparativo entre portugueses em Espanha e espanhóis em Portugal com base nas 

estatísticas oficiais de ambos os países. 

 

532. 

Miranda, Sacuntala. (1993). Emigração e Fluxos de Capital, 1870-1914. Comunicação 

apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre 

Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  Transnacionalismo 

  história, economia 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

É testada a relação entre a emigração portuguesa para o Brasil e os fluxos de capital e 

investimentos no mesmo país.  

 

533. 

Miranda, Sacuntala. (1999). A Emigração Portuguesa e o Atlântico, 1870-1930. Lisboa: 

Salamandra. [livro] 

  Sec XIX - 1945 
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534. 

Mistely, Catherine V. (2013). How is the Past Preserved in a Pluralistic Society? A Case 

Study of the Portuguese in East San José as a Model for Interpreting Immigrant 

Landscapes. Tese de Antropologia, San José State University.  [dissertação] 

  Cultura e Identidade 

  identidade 

  EUA 

Tese de mestrado sobre a presença de portugueses açorianos num bairro multiétnico. 

Recorre-se tanto à metodologia da história oral como dos inquéritos pedestres. 

São tratados temas como a religião, gastronomia, paisagens e empreendedorismo. 

É aprofundado o caso de uma festa de igreja com recurso à observação 

etnográfica. 

 

535. 

M.M.C. (2012). Migrações - Bibliografia: Museu das Migrações e das Comunidades. 

[livro] 

  Levantamento Bibliográfico 

Bibliografia sobre emigração portuguesa, com maior enfoque na produção de cientistas 

nacionais. 

 

536. 

Moniz, Miguel. (2006). Identidade transnacional adaptativa e a venda do soccer: o New 

England Revolution e as populações imigrantes lusófonas. Análise Social, 

XLI(179), 371-393.  [artigo] 

  Cultura e Identidade 

  história, identidade 

  EUA 

História da criação de clubes de futebol em Nova Inglaterra e como estes permitem a 

reprodução de uma identidade nacional. 

 

537. 

Moniz, Miguel. (2007). Adaptive transnational identity and the selling of soccer: the New 

England Revolution and lusophone migrant populations. Soccer & Society, 8(4), 

459-477.  [artigo] 

  Transnacionalismo; Associativismo; Integração 

  futebol, participação política 

  EUA 

Interpretação da presença de clubes de futebol no campo transnacional. A importância 

deste para a integração social e económica dos migrantes, e ainda para o ativismo 

político. 
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538. 

Moniz, Miguel. (2008). Adaptive transnational identity and the selling of soccer: the New 

England Revolution and lusophone migrant populations. In N. C. Tiesler & J. N. 

Coelho (Eds.), Globalised Football: Nations and Migration, the City and the 

Dream (pp. 20-38). Londres e Nova Iorque: Routledge. [capítulo de livro] 

  EUA 

 

539. 

Monteiro, Bruno, & Queirós, João. (2009). Entre cá e lá. Notas de uma pesquisa sobre a 

emigração para Espanha de operários portugueses da construção civil. Revista de 

Sociologia Configurações(5-6), 143-173.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho 

  etnografia, construção civil 

  Espanha 

  Pós 1974 

Estudos de carácter etnográfico sobre operários da construção civil em Espanha, 

contextualizada com a crise financeira de 2008.  

 

540. 

Monteiro, Isilda Braga da Costa. (2007). A emigração para o Brasil e a fuga do 

recrutamento militar: uma questão em debate na segunda metade do século XX. 

População e Sociedade(15), 99-114.  [artigo] 

  Crime, Desvio e Violência 

  história 

  Brasil 

  1945 - 1974 

Com base em decretos-lei e comunicações de deputados é estudado o problema político 

da fuga ao serviço militar tendo como destino o Brasil. 

 

541. 

Monteiro, Miguel. (1996). Migrantes, Emigrantes e “Brasileiros” – territórios, 

itinerários e trajectórias. Braga: Universidade do Minho. [livro] 

  Transnacionalismo 

  representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 

  Brasil 
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542. 

Monteiro, Miguel. (2004). Migração para o Brasil (1834-1926): Os números e a Auto-

Biografia- Sair, viver e regressar na Primeira Pessoa. Comunicação apresentada 

em Actas 5ªs Jornadas de História Local, Fafe. [artigo em atas] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  classes sociais, história, biografia 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise de passaportes do Administrador do Concelho. São caracterizadas as saídas no 

período de 1834 e 1926. Procura-se evidenciar condicionantes de classe social 

para as migrações. Num segundo momento é efetuado um relato biográfico de um 

emigrante do Brasil que regressou definitivamente a Fafe. 

 

543. 

Monteiro, Miguel, & Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (2007). Emigração e retorno: 

imagens cruzadas num webmuseu e o papel da tecnociência no caso www.museu-

emigrantes.org. População e Sociedade(15), 151-162.  [artigo] 

  história 

  Brasil 

 

544. 

Monteiro, Miguel Teixeira Alves. (2000). Migrantes, Emigrantes e Brasileiros de Fafe, 

1834-1926. Territórios, Itinerários e Trajectórias. Braga: Universidade do 

Minho. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Retorno; Transnacionalismo 

  história, caracterização sociodemográfica, estatísticas oficiais, representações 

sociais face a regresssados 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Livro baseado em tese de mestrado em que foram estudados os emigrantes oriundos do 

concelho de Fafe. Caracterização quantitativa a nível do concelho e análise em 

maior profundidade da freguesia de Quinçhães. Uma última secção é dedicada à 
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objeto empírico emigrantes ou lusodescendentes. São explorados, recorrendo a 
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Estudo quantitativo sobre a re-aculturação de jovens lusodescendentes regressados. São 

testados preditores para a re-aculturação. 
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os mesmos. 

 

603. 

Nunes, Fernando. (2008). Striking a balance in Canada's diversity dialogue - the case of 

Portuguese-Canadian community. Canadian Diversity(62), 121-125.  [artigo] 

  Lusodescendentes 

  Canadá 

Artigo de revisão de literatura sobre portugueses de segunda e terceira geração nas 
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  Estudos Literários 

  EUA 

  1945 - 1974 

Análise do livro “Já Não Gosto de Chocolates”, em que é abordada a emigração açoriana 

para a Califórnia nos anos 50 e 60. Análise centrada nas mulheres. 
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População e Sociedade(5), 25-59.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  demografia 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 

Análise de indicadores demográficos refentes à ilha da Madeira, com especial ênfase nos 

relacionados com a emigração. 
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do século XX. Análise Social, XLII(184), 837-852.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  demografia, história 

  1945 - 1974 

Artigo que analisa tanto o saldo migratório como dados da emigração legal portuguesa 

desde 1890. São criticadas as estatísticas oficiais até à Segunda Guerra Mundial.  
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[livro] 

  Lusodescendentes; Integração 

  aculturação 

  Canadá 

Estudo sobre a “realidade do dia a dia de jovens portugueses e luso-descendentes 

residentes no Canadá”. Com base num inquérito por questionário a jovens 

procura-se conhecer o relacionamento dos jovens com os meios socioculturais 

relevantes, o modo como estes se relacionam com a sociedade maioritária, 

especialmente na esfera escolar e do trabalho, o modo como estes se relacionam 

com a comunidade portuguesa e ainda a sua retenção cultural, i.e. as suas opiniões 

face à cultura portuguesa e a Portugal. 
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  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 
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  Canadá 

Estudo sobre a “portuguesidade” dos lusodescendentes. Com base em entrevistas 

procura-se entender de que modo fatores como classe social, género, sexualidade 

e religião influenciam a identidade étnica, racial e nacional. 
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  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  trajetórias migratórias 

  Brasil 

  1945 - 1974 

Estudo qualitativo sobre os emigrantes portugueses para o sul do Brasil. São estudadas as 

motivações e o contexto da emigração em duas vagas/perfis de emigrantes: uma 

de 1950 a 1960, outra nos anos 1970´s. 
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  Associativismo 

  Argentina, Uruguai, Brasil 

A participação dos emigrantes em associações e organizações é associada à identidade 

coletiva dos mesmos. Entrevistas pessoais e institucionais. Análise segmentada 

para cada país. 
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  Género; Mercado de Trabalho 

  história 

  Brasil 
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Trabalho sobre a inserção laboral das mulheres portuguesas com recurso a fontes de 
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  Género; Integração; Mercado de Trabalho 

  história, estereótipos face aos portugueses 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Numa perspetiva histórica e de género é estudada a inserção laboral dos portugueses no 

Brasil, os estereótipos face aos portugueses, e ainda as políticas migratórias 

brasileiras. 
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de relações exteriores.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  remessas 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Pequena análise sobre os impactos das remessas no PIB. Cronologicamente são estudados 

dois momentos: o primeiro circunscrito entre 1960 e 1975 e um segundo entre 

1975 e 1999. 
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  história, refugiados políticos 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974 

Estudo sobre um grupo de exilados políticos, opositores ao regime do Estado Novo, que 

buscaram asilo no Brasil. 
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modalidades de evolução. Estudos Demográficos(31), 35-74.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  Pós 1974 
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Peixoto, João. (1993). Migrações e mobilidade: as novas formas da emigração 

portuguesa a partir de 1980. Comunicação apresentada em Emigração/imigração 

em Portugal. Congresso Internacional sobre Emigração e Imigração em Portugal 

séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  Pós 1974 

É defendido o argumento de que existe uma nova emigração portuguesa a partir  de 1980, 

ilustrando com estatísticas oficiais de Portugal e dos países de destino, bem como 

de organismos transnacionais.  
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(pp. 152-181): Círculo de Leitores. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas oficias 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Revisão das principais tendências da emigração portuguesa entre 1930 e 1998. 



163 
 

 

626. 

Peixoto, João. (2004). Dinâmicas e regimes migratórios: o caso das migrações 

internacionais em Portugal. Análise Social, XLII(183), 445-469.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  teoria, estatísticas oficiais 

  Pós 1974 

São propostas diversas teorias possíveis para as migrações portuguesas. Em termos 

empíricos os dados das saídas são cruzados com os dados das entradas. 
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  Teoria e Metodologia; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  teoria, estatísticas oficiais 

São avançadas explicações para os fluxos portugueses mais recentes. Apresentam-se 

dados oriundos das estatísticas oficiais referentes ao período entre o pós-25 de 

Abril e 2002. A informação é complementada com algumas referências a peças 

dos media. Os dados referentes às saídas são cruzados com os dados referentes às 

entradas.  
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SOCIUS Working Papers(5).  [artigo] 

  Teoria e Metodologia; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas oficiais, estado da arte 

Artigo que conjuga o que as estatísticas oficiais revelam sobre a emigração (saídas 

populacionais, remessas e brain drain) com os tópicos ainda não estudados neste 

campo. 
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Expresso. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  contextualização, demografia, teoria, novas emigrações 

  Pós 1974 

Contextualização das migrações portuguesas, tanto saídas como entradas. Análise 

longitudinal de indicadores demográficos e de estatísticas oficiais desde os anos 

1960/1970 até 2010´s. Explicações estruturais e económicas para os fenómenos 

migratórios. Reflexão sobre os movimentos migratórios no pós-crise (pós-2008). 
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  Emigração Qualificada 

  ensino da língua portuguesa, professores 

  México 

Tese de mestrado sobre o ensino de Português no estrangeiro, na perspetiva dos 

leitores/professores. Em termos empíricos é estudado o caso do México.  
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[capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 
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  França 
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[artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Brasil 

Levantamento de fontes documentais com informação sobre a presença de portugueses na 

cidade de Santos (São Paulo). 
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Lisboa: A Regra do Jogo. [livro] 

  Políticas Migratórias; Retorno, Transnacionalismo 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo sobre a emigração portuguesa para o Brasil, aborda temas como as causas deste 

movimento migratório, as políticas migratórias portuguesas e brasileiras, as 

situações de engajamento, o retorno e as remessas. 
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de emigração portuguesa. Análise Social, XXV(108-109), 735-739.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  legislação 

  Brasil, EUA 

Exposição das leis de emigração portuguesa e análise de estatísticas oficiais de Portugal e 

dos países de destino.  
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Actas do "Colóquio Internacional sobre Emigração e Imigração em Portugal 

(séc.XIX-XX), Lisboa. [artigo em atas] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  Sec XIX - 1945 

Análise das linhas gerais da política portuguesa de emigração, das diferentes fases nas 

atitudes dos responsáveis pelo Estado e dos grupos sociais envolvidos. 
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  Políticas Migratórias 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Edição brasileira do livro de 1981 
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Pereira, Míriam Halpern. (2007). A emigração portuguesa para o Brasil e a geo-estratégia 

do desenvolvimento euro-americano. População e Sociedade(14), 41-50.  [artigo] 

  história 

Artigo em que é traçada, em linhas gerais, a emigração portuguesa para o continente 

americano (embora o título apenas faça referência ao Brasil), sendo apresentadas 

as razões para esse movimento populacional. 
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  refugiados políticos 

  França 

  1945 - 1974 
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portugais et des Portugais en France. Recherches en anthropologie au Portugal, 

8(8), 1-16.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  França 

  1945 - 1974 

Estudo sobre a posição e medidas tomadas pelo regime salazarista e pelas elites da época 

em relação às saídas massivas em direção a França. 

 

644. 

Pereira, Victor. (2002). L'État portugais et les Portugais en France de 1958 à 1974. 

Lusotopie(10), 9-27.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  França 

  1945 - 1974 

São estudadas as respostas legislativas durante o Estado Novo face ao movimento 

migratório para França. São evidenciadas mudanças na posição do Governo ao 

longo do tempo. 
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sur l'émigration portugaise en France, 1958-1974. Comunicação apresentada em 

Actes de l'histoire de l'immigration. [artigo em atas] 

  Políticas Migratórias 

  história, discurso político 

  França 

  1945 - 1974 

Análise do discurso político durante o Estado Novo sobre a emigração para França. 
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  Transnacionalismo 
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  Políticas Migratórias 

  França 
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Artigo sobre a legislação portuguesa referente à emigração durante o Estado Novo. São 

especificados os acordos especiais com França. 
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  Emigração Clandestina; Políticas Migratórias 

  história, emigração clandestina 

  França, Espanha 

  1945 - 1974 

Estudo sobre as reações políticas ao incremento das migrações clandestinas. 
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  Políticas Migratórias 

  história 
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  Transnacionalismo 

  história, impacto no país de origem 

  1945 - 1974 

Numa perspetiva histórica são estudados os impactes (diretos e indiretos) da emigração 

no Estado-providência português no final dos anos 1960 e inícios dos anos 1970. 
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perante a emigração para França (1960-1968). Ler História - especial 

Emigração/Imigração(56), 1945 - 1974.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  França 

  1945 - 1974 

Artigo dedicado à posição do Estado Novo em relação à emigração e sua aparente 

contradição em relação ao movimento populacional. 
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Européenne d’Analyse des Sociétés Politiques(19).  [artigo] 

  Emigração Clandestina 

  história 

  França 

  1945 - 1974 

Estudo sobre a emigração clandestina, mais concretamente as contradições e tolerância à 

emigração clandestina durante o Estado Novo. 
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In J. Neves (Ed.), Como se Faz um Povo (pp. 139-152). Lisboa: Tinta da China. 

[capítulo de livro] 

 

658. 
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  Crime, Desvio e Violência 

  contrabando 

  França 

  1945 - 1974 

Análise do discurso do Estado Novo e do Partido Comunista Português em relação aos 

contrabandistas. 
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Paris: Gallimard/ Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration/ Musée National 
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Quidnovi. [capítulo de livro] 
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ses migrants en France (1957-1974): Presses de Sciences Po. [livro] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  França 

  1945 - 1974 

Adaptação para livro da tese de doutoramento de 2007 em que foram estudadas as 

reações políticas tomadas durante o Estado Novo perante as migrações massivas 

que se deram nesta época. 

 

662. 

Pereira, Victor. (2012). Os futebolistas invisíveis: os portugueses em França e o futebol. 

Etnográfica, 16(1), 97-115.  [artigo] 

  Cultura e Identidade; Integração 

  Identidade, futebol 

  França 

É defendido que o futebol faz parte da identidade nacional. São recenseados os clubes de 

futebol em França e a condição dos portugueses é comparada com a dos argelinos. 
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Debates/Círculo de Leitores. [livro] 

  Emigração Clandestina 

  história 

  França 

Livro sobre a emigração "a salto" para França e a posição do Estado Novo face a este 

fenómeno. Toma como fontes arquivos franceses, o arquivo Salazar e o arquivo 

da Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE), entre outros. 
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  Integração 

  representações sociais 

  Macau 

Artigo sobre os portugueses em Macau. São apresentadas explicações para a sua presença 

neste território, estatísticas oficiais, descrição da integração da comunidade e 

representações sociais dos chineses face aos portugueses. 
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  Retorno 

  jovens 

  Macau 

  Pós 1974 

Estudo sobre jovens portugueses que migraram para Macau entre os anos 1980 e 1990 

acompanhando os pais e que posteriormente retornaram a Portugal. A intenção é 

“dar conta dos efeitos da estadia em Macau nas trajectórias desses jovens” 
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  Retorno 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise quantitativa e qualitativa das saídas populacionais no concelho de Vila do Conde 

e das posteriores ligações com a origem. São analisados registos dos Termos de 

Responsabilidade e Fiança entre os anos de 1865 e 1913. 
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  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história, caracterização sociodemográfica 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise de Termos de Responsabilidade e Fiança presentes no Arquivo Histórico de Vila 

do Conde. Para além da caracterização sociodemográfica são conhecidos dados 

referentes aos fiadores, as recomendações e os pagamentos das viagens. 

 

668. 

Pimentel, Dulce. (2003). Portugal ainda é cais de partida: alguns dados da emigração no 

período 1992-2003. GeoINova(8), 207-211.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
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669. 

Pina, António. (2001). Portugueses na África do Sul. Janus - anuário de relações 

exteriores, 156-157.  [artigo] 

  Mercado de Trabalho; Crime, Desvio e Violência 

  estatísticas, violência 

  África do Sul 

Trabalho sobre a inserção profissional dos portugueses na África do Sul, e sobre os 

problemas de violência com a mudança de regime no país de acolhimento. São 

também apresentadas estimativas para a população portuguesa e críticas a essas 

mesmas estimativas. 

 

670. 

Pingault, Jean-Baptiste. (2004). Jeunes issus de l’immigration portugaise: affirmations 

identitaires dans les espaces politiques nationaux. Le Mouvement Social(209), 71-

89.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 

  identidade 

  França 

Com base em material intelectual, artístico ou jornalístico produzido por 

lusodescendentes tenciona-se investigar a identidades destes. A condição de 

invisibilidade é comparada com a sobrevisibilidade dos imigrantes magrebinos. 

 

671. 

Pinheiro, Nuno. (2009). «Maria... e se eu voltar rico?». In J. V. Serrão, M. d. A. Pinheiro 

& M. d. F. S. e. M. Ferreira (Eds.), Desenvolvimento Económico e Mudança 

Social. Portugal nos Últimos Dois Séculos. Homenagem a Míriam Halpern 

Pereira (pp. 435-448). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo de livro] 

 

672. 

Pinheiro, Teresa (Ed.). (2010). Portugiesische Migrationen: Geschichte, Repräsentation 

und Erinnerungskulturen. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.[livro 

editado] 

Livro dedicado às migrações portuguesas; a obra é composta por 14 capítulos assinados 

especialistas portugueses e alemães.  

 

673. 

Pinto, António Costa (Ed.). (2000). Portugal contemporâneo. Madrid: Ediciones 

Sequitur.[livro editado] 
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674. 

Pinto, Célia Marques. (2003). A dimensão sócio-antropológica no romance Emigrantes 

de Ferreira de Castro. In M. B. Rocha-Trindade & M. C. S. d. S. Campos (Eds.), 

Olhares Lusos e Brasileiros: Usina do Livro. [capítulo de livro] 

  Teoria e Metodologia; Estudos Literários 

  Brasil 

 

675. 

Pires, Rui Pena, Machado, Fernando Luís, Peixoto, João, & Vaz, Maria João. (2010). 

Portugal. Atlas das Migrações Internacionais. Lisboa: Tinta da China e Fundação 

Calouste Gulbenkian. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  cartografia, compilação de dados, nova emigração 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 

Com base em dados previamente publicados é efeutada uma compilação e apresentação 

gráfica e cartográfica dos mesmos. Dois grandes capítulos dividem o atlas: a 

emigração e a imigração. A primeira parte é dividida entre emigração no geral 

(entre 1850 e 1975); a emigração transatlântica, a emigração para países europeus 

e a emigração colonial para países africanos. Um último capítulo é dedicado à 

nova emigração. 

 

676. 

Poinard, Michel. (1981). Retour et va-et-vient: l´exemple portugais. Hommes et terres du 

nord, 2, 820-826.  [artigo] 

  Retorno; Transnacionalismo 

 

677. 

Poinard, Michel. (1983). Emigrantes portugueses: o regresso. Análise Social, XIX(75), 

29-56.  [artigo] 

  Retorno 

  geografia, demografia 

  França 

Análise geográfica e demográfica de emigrantes regressados de França; dados resultantes 

de processos administrativos. 
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678. 

Poinard, Michel. (1983). Emigrantes retornados de França: a reinserção na sociedade 

portuguesa. Análise Social, XIX(76), 261-296.  [artigo] 

  Retorno 

  reintegração 

  França 

Com base em entrevistas a emigrantes regressados de França é criada uma tipologia de 

(ex)emigrantes. 

 

679. 

Poinard, Michel. (1988). La politique d'un pays d'origine: le Portugal. Revue Européenne 

de Migrations Internationales(41-42), 187-202.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  história 

  1945 - 1974 

Análise das políticas migratórias nos anos 1960 e 1970. 

 

680. 

Poinard, Michel. (1988). Le retour: regresso ou retorno. Annales de Géographie, 97(541), 

348-335.  [artigo] 

  Retorno 

 

681. 

Poinard, Michel. (1991). Les Portugais dans l'émigration : une géographie de l'absence. 

Recherches en anthropologie au Portugal(3), 92-95.  [artigo] 

 

682. 

Pons, F., Doudin, P.-A., & Pini, J. (1998). Modalidades de aculturação e de integração 

escolar de adolescentes 

portugueses. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e culturais de 

jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e de integração. 

Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes; Integração 

  aculturação 
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683. 

Portela, José, & Nobre, Sílvia. (2001). Entre Pinela e Paris: emigração e regressos. 

Análise Social, XXXVI(161), 1105-1146.  [artigo] 

  Retorno; População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  trajetória migratória, motivações, reinserção social 

  França 

Trabalho sobre emigrantes que regressaram de França (com 55 anos ou mais). Foram 

estudados os motivos para o regresso, as ocupações e atividades pós-regresso, os 

papéis sociais assumidos e o impacto social deste mesmo retorno. O estudo foi 

circunscrito a uma aldeia de Trás-os-Montes e recorreu à técnica da entrevista. 

São ainda abordados temas como o processo migratório, as dificuldades na 

chegada à França, a inserção laboral, as motivações para a migração e os 

processos de reagrupamento familiar. 

 

684. 

Presley, Amie, & Brown, Robert S. (2011). Portuguese-Speaking Students in the TDSB: 

an Overview: Toronto District School Board. [relatório] 

  Lusodescendentes 

  desempenho escolar 

  Canadá 

Relatório em que é efetuada uma revisão da literatura disponível sobre os alunos 

lusodescendentes nas escolas do Canadá. 

Q 

685. 

Queirós, João. (2010). Recent economic performance and changing configurations of 

workforce mobility in Northwest Portugal: social consequences of unemployment 

and the rise of youth emigration. In D. Cairns (Ed.), Youth on the Move: 

European Youth and Geographical Mobility (pp. 95-106). Wiesbaden: VS Verlag. 

[capítulo de livro] 

  migrações de jovens 

 

686. 

Queirós, João, & Pinto, José Madureira. (2010). Ir e Voltar. Sociologia de Uma 

Colectividade Local do Noroeste Português 1977-2007 Vol. I: Estratégia 

Observacional e Análise da Economia, Migrações e Relação com a Escola. Porto: 

Afrontamento. [livro] 
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R 

687. 

Ramalho, José Pereirinha. (2003). Desenvolvimento da Autonomia e da Identidade nos 

Jovens Portugueses com Experiência Migratória. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia. [livro] 

 

688. 

Ramos, Maria Conceição Pereira. (1990). Marchés du travail et migrations 

internationales: croissance, crise et marché unique. Cas du Portugal et de la 

France. Tese de Doutoramento em Ciência Económica, Université Paris I, 

Sorbonne.  [dissertação] 

  Mercado de Trabalho 

  França 

 

689. 

Ramos, Maria da Conceição Pereira. (2003). Dinâmicas e Estratégias Socioeconómicas 

Relativas à Emigração Portuguesa - Alguns vetores e propostas de 

reflexão/intervenção. In P. d. Morais, L. S. Martins, J. F. Alves, M. C. P. Ramos 

& J. d. A. Cesário (Eds.), Porto de Partida, Porto de Chegada - A Emigração 

Portuguesa (pp. 57-78). Lisboa: Âncora. [capítulo de livro] 

  Teoria e Metodologia 

  estado da arte 

Revisão de literatura com alguns dados secundários e pistas para futuras investigações. 

 

690. 

Ramos, Maria Pereira. (2005). Le Portugal: de l’émigration à l’immigration. Santé, 

Société et Solidarité(1), 203-215.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  contextualização 

Artigo que apresenta tanto as saídas como as entradas portuguesas. Percorre algumas 

explicações estruturais para os fenómenos. Teoricamente, é efetuada a distinção 

entre a diáspora e as novas emigrações. 

 

691. 

Rato, Helena. (2001). O retorno dos emigrantes. Janus - anuário de relações exteriores, 

164-165.  [artigo] 

  Retorno 

Revisão da literatura sobre o tema da migração de retorno e estimativas do fenómeno 

com base nas estatísticas oficiais. 
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692. 

Reis, Carlos Amado. (1991). 10 Anos de realização do inquérito de fronteira a residentes 

no estrangeiro: síntese de resultados para o período 1979/88. Lisboa: Secretaria 

de Estado do Turismo. [livro] 

 

693. 

Reis, Fernando José Egídio. (2007). Os Periódicos Portugueses de Emigração 1808-

1822. Tese de Doutoramento, Universidade Nova de Lisboa.  [dissertação] 

  Media 

  história, publicações para emigrantes, refugiados políticos 

  França, Inglaterra 

  Sec XIX - 1945 

Análise de periódicos de divulgação científica editados por refugiados políticos em 

Londres e Paris.  

 

694. 

Reis, José. (1998). Os alunos portugueses nas escolas de Genève. Estudo estatístico sobre 

a evolução dos alunos portugueses no ensino genebrino e a sua frequência dos 

Cursos de Língua e Cultura Portuguesa. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), 

Trajectórias sociais e culturais de jovens portugueses no espaço europeu: 

questões  multiculturais e de integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

[capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

  Suíça 

 

695. 

Reis, Manuela. (2005). D’ici et d’ailleurs: o viver dos luso-descendentes na área 

metropolitana de Lisboa. Tese de Mestrado em Relações Internacionais, 

Universidade Aberta, Lisboa.  [dissertação] 

  Lusodescendentes; Retorno 
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696. 

Reitano, Emir. (2003). Los Portugueses del Buenos Aires Tardocolonial. Immigración, 

Sociedad, Familia, Vida Cotidiana y Religión. Tese de Doutoramento, 

Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires.  [dissertação] 

  Integração 

  história, vida quotidiana 

  Argentina 

Tese de doutoramento sobre a vida quotidiana dos portugueses em Buenos Aires. São 

analisados fenómenos como a residência, o mobiliário, a indumentária, a 

educação, a saúde, a família, a participação religiosa e as relações sociais. 

 

697. 

Reitano, Emir. (2006). La immigración antes de la immigración: Buenos Aires y el 

movimiento migratorio portugués en el espacio atlántico en el largo siglo XVIII. 

Portuguese Studies Review, 14(2), 1-37.  [artigo] 

  Argentina 

  Sec XIX - 1945 

 

698. 

Ribeiro, F.G. Cassola. (1986). Emigração Portuguesa. Algumas Características 

Dominantes dos Movimentos no Período de 1950 a 1984. Porto: Secretaria de 

Estado das Comunidades/Centro de Estudos. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  1945 - 1974; Pós 1974 

 

699. 

Ribeiro, F.G. Cassola. (1986). Emigração portuguesa. Aspectos Relevantes Relativos às 

Políticas Adoptadas no Domínio da Emigração portuguesa, desde a Última 

Guerra mundial. Contribuição para o seu estudo. Porto: Secretaria das 

Comunidades Portuguesas/Centro de Estudos. [livro] 

  Políticas Migratórias 

  1945 - 1974 
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700. 

Ribeiro, Gladys Sabina. (2007). O imigrante e a imigração portuguesa no acervo da 

justiça federal do Rio de Janeiro 1890-1930. População e Sociedade(14), 121-

142.  [artigo] 

  Crime, Desvio e Violência 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise de processos judiciais de migrantes portugueses numa secção do Rio de Janeiro. 

 

701. 

Ribeiro, Joana Sousa, Conceição, Cláudia, Pereira, Joel, Leone, Cláudia, Mendonça, 

Pedro, Temido, Marta, Vieira, Carlota Pacheco, & Dussault, Gilles. (2013). 

Health professionals moving to. . . and from Portugal. Health Policy.  [artigo] 

  Emigração Qualificada 

  profissionais de saúde 

Neste artigo é demonstrado que Portugal passou de ser um país recetor de profissionais 

de saúde para se tornar num país exportador deste tipo de profissionais. O 

argumento é ilustrado com estatísticas oficiais, dados de inquéritos por 

questionário e entrevistas. 

 

702. 

Ribeiro, Marie Rosalie Teixeira. (2000). Presença luso-americana nos Estados Unidos : 

um problema de visibilidade. Lisboa: Edições ELO. [livro] 

  EUA 

 

703. 

Robichaud, Denis. (2002). La Création d'Entreprises par les Immigrants. Le cas des 

Québécois d'Origine Portugaise de la Région Métropolitaine de Recensement de 

Montréal. Tese de Doutoramento, Université de Montréal.  [dissertação] 

  Mercado de Trabalho 

  empreendedorismo 

  Canadá 

Procura-se conhecer as condições (endógenas e exógenas) em que os membros da 

comunidade portuguesa formam uma empresa. É criado um perfil demográfico, 

cultural e histórico da comunidade de empreendedores portugueses em Montreal. 

Utiliza-se como material empírico entrevistas e focus group. 
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704. 

Roca, Maria de Nazaré. (1999). Migração de regresso e desenvolvimento rural 

sustentável: um estudo de caso no Alto Minho. GeInova(1), 33-50.  [artigo] 

  Retorno; Transnacionalismo 

  impacto no país de origem 

 

705. 

Rocha, Gilberta Pavão, & Mendes, Derrick. (2012). Experiências da emigração açoriana. 

Portuguese Studies Review, 20(2), 33-58.  [artigo] 

  Retorno 

  EUA, Canadá, Brasil, Bermudas 

Resultados de um inquérito por questionário aplicado a emigrantes açorianos regressados. 

São tratados temas como as motivações (tanto para a partida como para o 

retorno), bem como indicadores de integração (e.g. associativismo, participação 

eleitoral). 

 

706. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes. (1988-1989). Emigração e população açoriana. 

Arquipélago(3-4), 29-44.  [artigo] 

 

707. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes. (1995). A emigração na Ilha do Faial nos finais do Séc. 

XIX. Comunicação apresentada em O Faial e a Periferia Açoriana nos Séculos XV 

a XIX: I Colóquio, Núcleo Cultural da Horta. [artigo em atas] 

  Sec XIX - 1945 

 

708. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes. (1997). O impacto das migrações na população dos 

Açores na segunda metade do séc.XX. Comunicação apresentada em Arte, 

Comércio, Demografia e Literatura:  IV Colóquio Internacional de História das 

Ilhas Atlânticas, Funchal. [artigo em atas] 

  Transnacionalismo 

  impactos no país de origem 

  1945 - 1974 
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709. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes. (2001). A emigração nos Açores nos séculos XIX e XX - a 

necessidade, a solução, a valorização. Comunicação apresentada em Portos, 

Escalas e Ilhéus no Relacionamento entre o Ocidente e o Oriente: Congresso 

Internacional Comemorativo do Regresso de Vasco da Gama a Portugal, 

Universidade dos Açores. [artigo em atas] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 

Trabalho dedicado à emigração dos Açores entre 1869 e 1991. A analise é centrada nos 

discursos de "personalidades com responsabilidade na vida social açoriana". 

 

710. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes. (2008). The Azores and emigration: demographic 

evolution in the second half of the 20th Century. In T. Goulart (Ed.), Capelinhos: 

A Volcano of Synergies: Azorean emigration to America (pp. 321-326). [capítulo 

de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  demografia 

  EUA 

  1945 - 1974 

 

711. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes. (2008). Crescimento da população e os novos destinos da 

Emigração - 1895-1976 História dos Açores (Vol. II, pp. 263-305): Instituto 

Açoriano de Cultura. [capítulo de livro] 

  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974 

 

712. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Ferreira, Eduardo. (2008). População e circulação de 

pessoas. In T. d. Matos, J. G. Reis & A. Meneses (Eds.), História dos Açores 

(Vol. II). Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura. [capítulo de livro] 
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713. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Ferreira, Eduardo. (2009). Azorean emigration in the 

context of social change: some notes from the press in São Miguel 1920-1950. e-

Journal of Portuguese History, 7(2).  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Media 

  história, caracterização sociodemográfica, jornais 

  Sec XIX - 1945 

Artigo dedicado aos fluxos populacionais saídos dos Açores entre 1920 e 1950. Para tal 

recorre-se a jornais publicados em São Miguel entendendo assim qual o discurso 

mediático sobre os emigrantes na imprensa. Análise de conteúdo a peças 

jornalísticas em dois jornais açorianos num período de elevada densidade dos 

fluxos emigratórios. 

 

714. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Ferreira, Eduardo. (2010). Territórios e dinâmicas 

migratórias nos Açores. Cidades - Comunidades e Territórios(20-21), 97-110.  

[artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas oficiais 

  Pós 1974 

Síntese sobre as principais dinâmicas migratórias do arquipélago dos Açores baseada 

maioritariamente em estatísticas oficiais e dados recentes (desde a década de 1980 

até 2009); é considerada tanto a imigração como a emigração. 

 

715. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Ferreira, Eduardo. (2011). Traços gerais da emigração 

açoriana da segunda metade do século XX à actualidade. In G. P. N. Rocha, E. 

Ferreira & D. Mendes (Eds.), Entre Dois Mundos – Emigração e Regresso aos 

Açores (pp. 49-67). Ponta Delgada: Governo dos Açores. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  contextualização histórica, estatísticas oficiais 

Com base nas estatísticas oficias é caracterizada a emigração açoriana ao longo dos anos. 
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716. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Ferreira, Eduardo. (2013). A População Açoriana e a 

Diáspora: Factos e Contextos (1930-2000). In T. Cid, T. F. A. Alves, I. M. F. 

Blayer & F. C. Fagundes (Eds.), Portugal pelo Mundo Disperso (pp. 53-82). 

Lisboa: Tinta-da-China. [capítulo de livro] 

  Media 

Tomando como corpus empírico dois jornais da ilha de São Miguel são analisados os 

artigos aí publicados referentes à emigração. 

 

717. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes, Medeiros, Octávio H. Ribeiro de, Diogo, Fernando Jorge 

A., & Tomás, Licínio M. Vicente. (1999). Repatriados e integração social na Ilha 

de S. Miguel. População e Sociedade(5), 221-253.  [artigo] 

  Crime, Desvio e Violência 

  deportação 

  EUA 

Inquérito por questionário a deportados açorianos. Procurou-se conhecer tanto as suas 

características atuais como no momento da emigração, com ênfase na integração 

na sociedade de acolhimento e na reintegração na sociedade de origem. 

 

718. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes, Medeiros, Octávio H. Ribeiro de, Ferreira, Eduardo, & 

Mendes, Derrick (Eds.). (2011). Entre Dois Mundos. Emigração e Regresso aos 

Açores. Ponta Delgada: Governo dos Açores.[livro editado] 

  Retorno 

 

719. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Mendes, Derrick. (2011). Experiências emigratórias. In 

G. P. N. Rocha, E. Ferreira & D. Mendes (Eds.), Entre Dois Mundos – Emigração 

e Regresso aos Açores (pp. 105-142). Ponta Delgada: Governo dos Açores. 

[capítulo de livro] 

  Transnacionalismo; Retorno 

  reintegração, redes de ajuda, participação política, visitas a casa, aplicação de 

poupanças 

Inquérito por questionário aplicado a açorianos regressados. Analisam-se as dificuldades 

sentidas à chegada, as ajudas, a situação laboral, a participação (associativa, 

eleitoral) e alguns indicadores de transnacionalismo, tanto social (visitas a casa) 

como económico (aplicação de poupanças).  
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720. 

Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Mendes, Derrick. (2011). O processo emigratório dos 

regressados. In G. P. N. Rocha, E. Ferreira & D. Mendes (Eds.), Entre Dois 

Mundos – Emigração e Regresso aos Açores (pp. 69-103). Ponta Delgada: 

Governo dos Açores. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Retorno 

Inquérito por questionário aplicado a emigrantes açorianos regressados. Questões 

referentes ao início do processo migratório. 

 

721. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz (Ed.). (1981). Estudos sobre a emigração portuguesa. 

Cadernos da Revista de História económica e social 1-2. Lisboa: Sá da 

Costa.[livro editado] 

 

722. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1982). Aspectos humanos e culturais da emigração 

portuguesa. Nova Renascença(6), 169-175.  [artigo] 

 

723. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1982). Da Emigração às Comunidades Portuguesas. 

Lisboa: Conhecer. [livro] 

 

724. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1983). O regresso imaginado. Nação e Defesa(28), 87-

97.  [artigo] 

  Retorno; Teoria e Metodologia 

  história 

Reflexão conceptual em torno dos termos repatriação, retorno e regresso de acordo com 

as diversas interpretações ou aplicações. 
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725. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1984). La sociologie des migrations au Portugal. 

Current Sociology, 32(2), 175-198.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  produção científica, história da sociologia das migrações, estado da arte 

Artigo sobre a produção sociológica portuguesa dedicada às migrações. A exposição 

começa por apresentar uma divisão cronológica: 1) as análises políticas (entre 

1960 e 1974); 2) os estudos sociodemográficos (entre 1964 e 1975); 3) os estudos 

socioeconómicos (entre 1966 e 1976). Num segundo momentos expõem-se os 

principais temas (estudos no país de destino, estudos sobre o retorno, sobre a 

interação entre ambos, etc.). 

 

726. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1984). Queiriga revisitada. Comunicação apresentada 

em Emigração e Retorno na Região Centro, Coimbra. [artigo em atas] 

 

727. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1986). A Emigração. Lisboa: Centro de Estudos 

Judiciários. [livro] 

 

728. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1986). Longitudinalmente diferente ou discurso 

polémico de luso-descendentes. Análise Social, XII(92-93), 609-618.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Associativismo 

  associativismo cultural 

  França 

Artigo sobre um grupo de teatro criado por lusodescendentes em França. 

 

729. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1986). Reflexos culturais da emigração portuguesa para 

o Brasil. Análise Social, XXII(90), 139-156.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  história, estereótipos 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise histórica da migração para o Brasil. Descrição do estereótipo do "brasileiro" em 

Portugal com recurso à análise de romances portugueses. 
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730. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1986). Remigratório: migração e retorno. História(98), 

4-14.  [artigo] 

  Retorno 

 

731. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1986). Towards reintegration of emigrants. In C. Guy 

(Ed.), Closing the Migratory Cycle. The Case of Portugal (pp. 183-194). 

Saarbrucken: Verlag Breitenbach Publishers. [capítulo de livro] 

  Retorno 

  reintegração 

 

732. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1987). As micropátrias do interior português. Análise 

Social, XXIII(98), 721-732.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  teoria, estudo de caso 

Reflexão em torno do conceito de pátria e análise de algumas regiões isoladas de 

Portugal. 

 

733. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1988). Espaços de herança cultural portuguesa: gentes, 

factos, políticas. Análise Social, XXIV(100), 313-351.  [artigo] 

  Cultura e Identidade; Associativismo; Lusodescendentes 

  cultura 

Revisão de literatura em que a tónica é colocada nas questões da língua, dos 

lusodescendentes, da língua portuguesa nas escolas onde existem comunidades 

portuguesas, nas associações de portugueses, bem como algumas práticas 

transnacionais. 

 

734. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1989). A presença dos ausentes. Sociedade e Território, 

Especial sobre emigração e retorno(8), 8-16.  [artigo] 
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735. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1990). Migrações no quadro do Mercado Único 

Europeu. Análise Social, XXV(107), 465-477.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

  Políticas Europeias 

Adaptação para artigo de uma comunicação oral onde são passados em revista alguns 

temas referentes às migrações, sendo colocada a ênfase nas políticas comunitárias. 

 

736. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1990). Migrations et espaces de migrations. 

Sociétés(29), 37-44.  [artigo] 

 

737. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1992). O Fenómeno da Emigração em Portugal. 

Lisboa: Instituto de Investigação Científica e Tecnológica. [livro] 

 

738. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1998). Diferença ou desfavorecimento? In J. Arroteia & 

P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e culturais de jovens portugueses no 

espaço europeu: questões multiculturais e de integração. Aveiro: Universidade de 

Aveiro. [capítulo de livro] 

  Lusodescendentes 

 

739. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1998). Emigração portuguesa: os reflexos na origem. In 

V. W. Ferreira (Ed.), Portugal 45-85, nas Artes, nas Letras e nas Ideias (pp. 287-

307). Lisboa: Centro Nacional de Cultura. [capítulo de livro] 

 

740. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1998). Interculturalismo e Cidadania em Espaços 

Lusófonos. Curso de Verão sobre "Cidadania e Interculturalidade em Espaços 

Lusófonos". Arrábida 1996. Mem-Martins: Europa-América. [livro] 

 

741. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (1999). Réseaux de transnationalité: le cas portugais. 

Ethnologie Française, 29(2), 255-262.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  França 
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742. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (2000). The Portuguese Diaspora. In C. Teixeira & V. 

M. P. d. Rosa (Eds.), The Portuguese in Canada (pp. 15-33). Toronto: University 

of Toronto Press. [capítulo de livro] 

  Canadá 

 

743. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (2001). As políticas portuguesas para a emigração. Janus 

- anuário de relações exteriores, 140-141.  [artigo] 

  Políticas Migratórias 

Neste artigo são percorridas as posições políticas referentes às migrações no antes e pós 

1974. É ainda apresentada uma listagem das principais medidas legislativas 

referentes à emigração em Portugal. 

 

744. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (2003). Refocalizar a imagem do Brasileiro. In M. B. 

Rocha-Trindade & M. C. S. d. S. Campos (Eds.), Olhares Lusos e Brasileiros: 

Usina do Livro. [capítulo de livro] 

  Brasil 

 

745. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (2006). Omissões na visão e presenças na memória. 

Comunicação apresentada em Primeiro encontro mundial das comunidades 

portuguesas, Lisboa. [artigo em atas] 

 

746. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (2009). Migrações entre Portugal e Brasil: reciprocidade 

de referências 1908-1945. Migrações(5), 203-219.  [artigo] 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Contextualização histórica geral da emigração portuguesa para o Brasil e análise das 

políticas imigratórias posta em curso neste país (critérios de raça, cotas de 

entrada, ideologia do Lusotropicalismo). 
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747. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz (Ed.). (2009). Migrações - Permanência e Diversidade. 

Porto: Edições Afrontamento.[livro editado] 

  Lusodescendentes; Retorno; Transnacionalismo 

Livro resultante do seminário «Migrações e Migrantes», que abordou tanto o fenómeno 

das entradas como das saídas populacionais. Neste último, os temas estudados 

incluíram as segundas gerações, o retorno, o contributo para o desenvolvimento 

do país de origem, o associativismo, a cultura e as saudades de Portugal.  

 

748. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (2010). Associativismo em contexto migratório. 

Migrações(6), 39-58.  [artigo] 

  Associativismo 

Reflexão em torno do associativismo no espaço migratório português. É apresentada uma 

tipologia de associações tendo em conta fatores como a estrutura, vocação e 

dimensão. 

 

749. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz. (2011). Emigration Observatory and Immigration 

Observatory – the use of ICT for a better knowledge of Portuguese migrations. 

AEMI Journal(9), 52-67.  [artigo] 

  contextualização institucional 

Contextualização das instituições com trabalho sobre as migrações portuguesas (entradas 

e saídas). Apresentação do sistema migratório português, apresentação dos 

centros de investigação em Portugal, apresentação dos organismos públicos 

referentes a migrações. 

 

750. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz, & Arroteia, Jorge. (1984). Bibliografia da Emigração 

Portuguesa. Lisboa: Instituto de Português de Ensino à Distância. [livro] 

  Levantamento Bibliográfico 



191 
 

 

751. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz, Baptista, Luís Vicente, Mendes, Maria Luísa Sobral, & 

Teodoro, Vítor Duarte. (1988). População Escolar Directa e Indirectamente 

Ligada à Emigração. Lisboa: Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades 

Portuguesas e Direcção-Geral do Ensino Básico e Secundário. [livro] 

  Lusodescendentes 

  educação 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Recenseamento da população escolar relacionada com a emigração, com caracterização 

do processo migratório e atitudes dos alunos face ao desempenho escolar. 

 

752. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz, & Quaresma, Eugénia T.J. Costa. (2012). A Igreja Face 

ao Fenómeno Migratório. Lisboa: O Planeta da Escrita. [livro] 

Livro lançado nas comemorações dos 50 anos da Obra Católica Portuguesa de Migrações 

(OCPM). Apresenta as posições da Igreja Católica face ao fenómeno migratório, 

bem como a cronologia da OCPM, as Missões Católicas de Língua Portuguesa e 

os Secretariados Diocesanos de Migrações. 

 

753. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz , & Raveau, François H. M. (1998). Présence portugaise 

en France. Lisboa: Universidade Aberta. [livro] 

  França 

 

754. 

Rocha-Trindade, Maria Beatriz el tal. (2005). O fenómeno migratório na região centro: 

regresso e reinserção na Diocese de Coimbra. Coimbra: Comissão de 

Coordenação da Região Centro. [livro] 

  Retorno 

  reinserção 

 

755. 

Rodrigues, Henrique. (1993). Emigração, conjunturas políticas e económicas. 

Comunicação apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso 

Internacional sobre Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX, 

Lisboa. [artigo em atas] 
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756. 

Rodrigues, Henrique. (2007). A emigração de elites do noroeste de Portugal no século 

XIX. População e Sociedade(14), 237-256.  [artigo] 

  Emigração Qualificada 

  história 

  Brasil 

Estudo de elites socioprofissionais através da análise de processos referentes a homens 

com um único passaporte saídos do Nordeste de Portugal. 

 

757. 

Rodrigues, Isabel, Pan, Yuling, & Lubkemann, Stephen. (2013). Observing Census 

Enumeration of Non-English Speaking Households in 2010 Census: Portuguese 

Report University of Massachusetts at Dartmouth, Survey Methodology 

Papers(15).  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  metodologia 

  EUA 

Working paper metodológico com propostas para melhor inquirir imigrantes lusófonos no 

censo de 2010 em Nova Inglaterra. 

 

758. 

Rodrigues, João Paulo. (2010). O Repatriamento nos Açores. Da Emigração à 

Reinserção. Tese de Mestrado, Universidade Aberta.  [dissertação] 

  Crime, Desvio e Violência 

  deportação 

  Canadá, EUA 

Entrevistas a açorianos deportados dos EUA e Canadá. São analisados os motivos para o 

repatriamento. 

 

759. 

Rodrigues, Maria Aline. (1987). Homenagem aos Pioneiros da Emigração Portuguesa 

para o Canadá, Residentes no Quebec. Porto: Secretaria de Estado das 

Comunidades Portuguesas/Centro de Estudos. [livro] 

  Canadá 
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760. 

Rodrigues, Mélanie Catherine Callegari. (2011). A emigração feminina no concelho da 

Figueira da Foz com destino a França (1960-1975). Tese de Mestrado em 

História, especialidade em História Contemporânea: Economia, Sociedade e 

Relações Internacionais, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

Coimbra.  [dissertação] 

  Género; População, Fluxos e Trajetória Migratória; Integração 

  história, trajetória migratória 

  França 

  1945 - 1974 

Estudo da emigração feminina oriunda do concelho da Figueira da Foz através da 

consulta de boletins de emigração e entrevistas. São explorados, entre outros 

temas, as condições das viagens, os custos associados à mesma e as dificuldades 

do quotidiano em França. 

 

761. 

Rogers, Meg. (2007). The Portuguese in San José. San Francisco, Califórnia: Arcadia 

Publishing. [livro] 

  EUA 

 

762. 

Rosa, João. (2002). A Banca e a Emigração Portuguesa – Um Percurso em Três 

Momentos: Sedução, Colaboração e Separação? Tese de Mestrado em Sistemas 

Sócio-Organizacionais da Actividade Económica, ISEG/UTL, Lisboa.  

[dissertação] 

  Transnacionalismo 

Tese de mestrado sobre a relação existente entre os emigrantes e a actividade da banca 

portuguesa. 

 

763. 

Rosa, Victor M.P. da, & Trigo, Salvato. (1994). Azorean Emigration. A Preliminary 

Overview. Porto: Fernando Pessoa University Press. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

 

764. 

Rosa, Victor Pereira, & Trigo, Salvato (1990). Contribuição ao Estudo da Emigração nos 

Açores. Angra do Heroísmo: Gabinete de Emigração e Apoio às Comunidades 

Açorianas. [livro] 
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765. 

Rovisco, Maria Luís. (2001). Panorama histórico da emigração portuguesa. Janus - 

anuário de relações exteriores, 138-139.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

Breve caraterização das emigrações portuguesas para o mundo. 

 

766. 

Rowland, Robert. (2001). Manuéis e Joaquins: A cultura brasileira e os portugueses. 

Etnográfica, V(1), 157-172.  [artigo] 

  Integração 

  estereótipos dos autóctones face aos portugueses 

  Brasil 

Explicações para alguns dos estereótipos dos brasileiros face aos portugueses. São 

tomados como corpus empírico piadas e letras de músicas, entre outros. 

 

767. 

Rowland, Robert. (2009). Emigração e contexto. In J. V. Serrão, M. d. A. Pinheiro & M. 

d. F. S. e. M. Ferreira (Eds.), Desenvolvimento Económico e Mudança Social. 

Portugal nos Últimos Dois Séculos. Homenagem a Míriam Halpern Pereira. 

Lisboa: ICS – Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo de livro] 

 

768. 

Ruivo, José Rodrigues. (2001). Portugais et population d’origine portugaise en France: 

l’Harmattan. [capítulo de livro] 

  Integração 

  aculturação 

  França 

 

769. 

Russel-Wood, A. J. R. (1998). A emigração: fluxos e destinos. In F. Bethencourt & K. 

Chaudhuri (Eds.), História da Expansão Portuguesa (Vol. III: O Brasil na 

Balança do Império (1697-1808), pp. 158-168). Lisboa: Círculo de Leitores. 

[capítulo de livro] 

  População, Fluxos e trajetória Migratória 
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S 

770. 

Sá, M. G. de, & Borges, D. (2009). Context or culture? Portuguese-Americans and Social 

Mobility. In K. D. Holton & A. Klimt (Eds.), Community, culture and the 

makings of identity (Vol. II, pp. 265-290). North Dartmouth, Massachusetts: 

University of Massachusetts Dartmouth. [capítulo de livro] 

  Integração 

  mobilidade social 

  EUA 

 

771. 

Salvador, Mari Lyn. (2003). Religious Symbolism and Ephemeral Art. In T. P. Goulart 

(Ed.), The Holy Ghost Festas: A Historic Perspective of the Portuguese in 

California (pp. 45-47). San José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of 

California, Inc. [capítulo de livro] 

  Cultura e Identidade 

  EUA 

 

772. 

Santo, Inês Espírito. (2013). La mobilité des travailleurs portugais dans le contexte de 

l'Union Européenne. Tese de Doutoramento.  [dissertação] 

  Integração; Mercado de Trabalho 

  representações sociais 

  França 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Tese de doutoramento sobre a evolução das representações sociais dos emigrantes 

portugueses em França desde 1960 

 

773. 

Santos, Annabelle Tavares dos. (1992). Le phénomène du retour et de la réintégration 

des immigrés portugais de France dans la ville de São João da Madeira: enquête. 

Tese de Mestrado, Université de Haute-Bretagne.  [dissertação] 

  Retorno 

  reintegração 

  França 
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774. 

Santos, Barreiros e. (1987). O Fenómeno Migratório e a Saúde. Porto: Secretaria de 

Estado das Comunidades Portuguesas/Centro de Estudos. [livro] 

  Integração 

  saúde 

 

775. 

Santos, Henrique. (2006). Portuguese-Canadians and their Academic Underachievement 

in High School in British Columbia – The Case of an Invisible Minority. Tese de 

Mestrado, Simon Fraser University.  [dissertação] 

  Lusodescendentes 

  desepenho escolar 

  Canadá 

Com base numa etnografia multisituada em França e em Portugal são estudadas as 

práticas transnacionais e o sentimento de pertença de lusodescendentes. É 

desenvolvido com maior profundidade o fenómeno dos rituais de casamento. 

 

776. 

Santos, Irène Strijdhorst dos. (2002). Pratiques culturelles et circulation en Europe: les 

lusodescendants. Revue de Synthèse, Editions ENS, rue d’ULM, Fondation pour 

la science, 123(5), 167-192.  [artigo] 

  Lusodescendentes 

 

777. 

Santos, Irène Strijdhorst dos. (2003). Discours d'appartenance, pratiques d'inscriptions 

sociales et territoriales: des descendants de migrants portugais de France. 

Recherches en Anthropologie au Portugal, 9(9), 23-35.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Teoria e Metodologia 

  França 

Artigo de reflexão teórica em torno do conceito de lusodescendente. Alguns exemplos 

referentes à questão da dupla pertença. 
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778. 

Santos, Irène Strijdhorst dos. (2005). Being a part of several “worlds”: sense of belonging 

and wedding rites among franco-portuguese youth. Narodna Umjetnost. Croatian 

Journal of Ethnology and Folklore Research, 42(1), 25-45.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Transnacionalismo; Cultura e Identidade 

  sentimento de pertença, rituais de casamento 

  França 

Etnografia multisituada sobre jovens descendentes de portugueses em França, Num 

primeiro momento são estudados os movimentos geográficos que estes efetuam a 

Portugal. Uma segunda parte é dedicada aos rituais de casamento nos 

lusodescendentes, mais concretamente as organizações dos rituais e a componente 

religiosa. 

 

779. 

Santos, Irène Strijdhorst dos. (2005). Des lusodescendants dans les sociétés française et 

portugaise: mémoires de la migration et appartenances enchevêtrées. Recherches 

en anthropologie au Portugal(8), 17-38.  [artigo] 

  Associativismo; Lusodescendentes; Cultura e Identidade 

  memória, identidade 

  França 

Artigo de orientação etnológica sobre lusodescendentes em França. É analisado o papel 

dos jovens descendentes de portugueses na “reabilitação da memória” na 

sociedade de acolhimento e a imagem que estes possuem do país de origem dos 

pais. 

 

780. 

Santos, Irène Strijdhorst dos. (2013). L’émigration au Portugal, avatar d’un pays “semi-

périphérique”, métropole postcoloniale. Hommes & Migrations(1302), 157-161.  

[artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  novas emigrações, contextualização 

  Angola 

Breve artigo sobre a emigração recente para Angola, baseado em algumas peças dos 

media e algumas entrevistas. 
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781. 

Santos, Joaquim Loureiro dos. (2007). A emigração do distrito do Porto para o Brasil no 

ano de 1947. População e Sociedade(14), 221-236.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história, caracterização sociodemográfica 

  Brasil 

  1945 - 1974 

Trabalho sobre o movimento migratório do Norte de Portugal para o Brasil, no ano 1947. 

São analisados os registos de passaporte para traçar um perfil sociodemográfico 

dos migrantes. 

 

782. 

Santos, Manon Domingues dos, & Wolff, François-Charles. (2010). Pourquoi les 

immigrés portugais veulent-ils tant retourner au pays? Économie et 

Prévision(195-196), 1-14.  [artigo] 

  Retorno; Integração 

  velhice 

  França 

Com resultados de um inquérito aplicado a imigrantes reformados em França são testados 

preditores para a intenção de retorno, comparando imigrantes italianos, espanhóis 

e portugueses. 

 

783. 

Santos, Maria da Graça F. dos. (1984). Femmes immigrées Portugaises: apparences et 

réalités. Dossiers de CIMADE Information - Immigrés Portugais: une 

communauté en mouvement, 41-43.  [artigo] 

  Género 

  França 

 

 

784. 

Santos, Maria Helena. (1983). Emigração e níveis de cultura: a União Portuguesa do 

estado da Califórnia (1880-1980). Análise Social, XIX(77-78-79), 961-986.  

[artigo] 

  Associativismo 

  história 

  EUA 

Descrição histórica detalhada de uma associação cultural portuguesa na Califórnia. 
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785. 

Santos, Norberto Pinto dos. (1991). Emigração e Retorno: Dinamismos Locais da 

Integração. Cadernos de Geografia(10), 307-429.  [artigo] 

  Retorno 

  reintegração 

 

786. 

Santos, Paula Marques dos, & Ferreira, Jenifer. (2007). A emigração do distrito de Viseu 

entre as duas guerras mundiais 1918-1940. População e Sociedade(15), 33-50.  

[artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história, caracterização sociodemográfica 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Contextualização histórica das migrações de Viseu para o Brasil. Caracterização da 

composição dos fluxos e dos seus destinos com base nos registos de passaporte. 

 

787. 

Santos, Rossana Andreia Neves dos. (2013). O Regresso dos Emigrantes Portugueses e o 

Desenvolvimento do Turismo em Portugal. Tese de Doutoramento, Universidade 

de Aveiro.  [dissertação] 

  Transnacionalismo; Retorno 

  turismo, visitas a casa, remessas, impacto no país de origem, desenvolvimento 

É estudado o contributo dos emigrantes para o desenvolvimento do turismo residencial, 

com as suas implicações no desenvolvimento rural. Para tal, recorre-se a 

inquéritos por questionário a emigrantes. 

 

788. 

Santos, Vanda. (2004). O discurso oficial do Estado sobre a emigração dos anos 60 a 80 

e imigração dos anos 90 à actualidade. Lisboa: Alto-Comissariado para a 

Imigração e Minorias Étnicas. [livro] 

  Políticas Migratórias 

  1945 - 1974; Pós 1974 

Estudo sobre o discurso oficial do Estado face às saídas (de 1960 a 1980) e entradas (a 

partir dos anos 1990). Para a emigração a análise é segmentada cronologicamente 

em quatro momentos: 1) salazarismo; 2) regime de Caetano; 3) pós-25 de Abril; e 

4) entrada para a CEE. 
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789. 

Sardinha, João. (2010). Integration, Identity and Gender: Portuguese-Canadian and 

Portuguese-French second-generation emigrant women narrate 'return' to 

Portugal. CREMI Working Paper(1/10).  [artigo] 

  Género; Cultura e Identidade; Retorno 

  reintegração, identidade 

  França, Canadá 

Estudo sobre mulheres regressadas a Portugal de França e do Canadá. Com base em 

entrevistas analisa-se a sua reintegração e identidade. 

 

790. 

Sardinha, João. (2011). Portuguese-Canadian and Portuguese-French second-generation 

migrant women narrate ‘return’ to Portugal. ex æquo(24), 29-43.  [artigo] 

  Género; Retorno; Cultura e Identidade 

  reintegração, identidade 

  Canadá, França 

Versão aprofundada do working paper publicado no ano anterior. 

 

791. 

Sardinha, João. (2011). Portuguese-Canadian Emigrant Descendents in Multicultural 

Canada: Ambiguous Identity in a Sue-Footed Nation or Cultural Awareness in an 

Uncertain Country? International Migration & Integration(12), 371-389.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 

  identidade 

  Canadá 

 

792. 

Sardinha, João. (2012). Negociações identitárias dos luso-descendentes no Canadá 

através do futebol português e do hóquei no gelo canadiano. Etnográfica, 16(1), 

143-162.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 

  identidade 

  Canadá 

Estudo que pretende perceber como é que o desporto (futebol e hóquei no gelo) 

"formulam e negoceiam" as identidades dos lusodescendentes. O material 

empírico consiste em entrevistas a jovens. 
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793. 

Scherner, Leopoldo. (1985). Literatura, Elemento de Integração. Porto: Secretaria de 

Estado da Emigração/Centro de Estudos. [livro] 

 

794. 
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Analyse de l'Impact Local dans le Village de Fiolhoso. Tese de Licenciatura, 

Université Libre de Bruxelles, Bruxelas.  [dissertação] 

  Transnacionalismo 

  estudo de área, impactos no país de origem 

  Luxemburgo 

Tese de licenciatura dedicada à emigração portuguesa no Luxemburgo. Análise 

geográfica da emigração entre os anos 1950 e 1980. Apresentação de motivações 

para o fluxo migratório, bem como dos seus impactes no país de origem. Em 

profundidade é estudada a freguesia de Fiolhoso. 
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a imigração de Lousanenses ao Brasil imperial. Portuguese Studies Review, 14(2), 

39-61.  [artigo] 

  Integração 

  história, redes sociais, estudo de caso 

  Brasil 
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integration, and amalgamation: how far have they advanced? Sociologia 

Problemas e Práticas(61), 41-64.  [artigo] 

  Integração 

  estatísticas oficiais 

  EUA 

  1945 - 1974; Pós 1974 

A integração dos portugueses nos EUA é analisada com base em dados censitários e 

outras estatísticas oficiais. São utilizados como indicadores de integração a 

concentração geográfica, a utilização da português versus inglês, níveis de 

escolaridade, rendimento, profissão, naturalizações e casamentos mistos. 

 

798. 

Seabra, Leonor de. (2003). A Mulher de Macau: Um Olhar Retrospectivo. Comunicação 

apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, Toronto. [artigo 

em atas] 

  Género 

  história 

  Macau 

História das presença das mulheres em Macau, apresentação do estatuto das mulheres no 

território, desde as primeiras mulheres portuguesas que chegaram no século XVI e 

das instituições de proteção de mulheres até à época da implantação da república. 
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S.E.C.P. (1985). A Emigração Portuguesa. Dados Estatísticos Retrospectivos, 1960-

1984. Lisboa: Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas oficiais 

 

800. 

S.E.C.P. (1988). A Emigração Portuguesa. Dados Estatísticos Retrospectivos 1966-1987. 

Lisboa: Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. [livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  estatísticas oficiais 
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Recherches en Anthropologie au Portugal, 10(10), 67-77.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  estado da arte 

  França 

Estado da arte sobre os estudos antropológicos dedicados a portugueses em França. 

 

802. 

Serrão, Joel. (1982). A Emigração Portuguesa. Sondagem Histórica, 4ª edição. Lisboa: 

Livros Horizonte. [livro] 

  história 
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Serrão, Joel. (1985). Notas sobre a emigração e mudança social no Portugal 

contemporâneo. Análise Social, XXI(87-88-89), 995-1004.  [artigo] 

  Retorno 

  história 

  Brasil, França 

Contextualização do discurso histórico sobre as emigrações. Comparação entre o 

emigrante retornado “brasileiro”,“francês” e oriundo das das ex-colónias. 

 

804. 

Seruya, Luís Miguel. (1982). Determinantes e características da emigração portuguesa, 

1960-1979. In H.-M. Stahl (Ed.), Perspectivas da Emigração Portuguesa para a 

CEE, 1980-1990 (pp. 37-64). Lisboa: Moraes/Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento. [capítulo de livro] 

  1945 - 1974 

 

805. 

Silva, Brasilina Assunção Pereira da. (2007). Carta de chamada: a emigração para o 

Brasil no concelho de Sernancelhe 1900-1920. População e Sociedade(15), 19-

24.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  cartas de chamada, reagrupamentos familiares 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Análise de conteúdo a 90 cartas de chamada para o Brasil. 
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806. 

Silva, David J. (2011). Language, networks and identity in the Azorean Diaspora: one 

family's sociolinguistic profile. In F. C. Fagundes, I. M. F. Blayer, T. F. A. Alves 

& T. Cid (Eds.), Narrating the Portuguese Diaspora. Piecing things together (pp. 

187-204). Nova Iorque: Peter Lang Publishing. [capítulo de livro] 

  Sociolinguística 
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Silva, Douglas Mansur da. (2009). A oposição no exílio e a memória da resistência ao 

Estado Novo em São Paulo. Migrações(5), 239-254.  [artigo] 

  Integração 

  história, participação política no país de destino 

  Brasil 

  1945 - 1974 

Análise processual de um grupo políticos portugueses em São Paulo entre os anos de 

1956 e 1975 que geriam o Jornal Portugal Democrático. 

 

808. 

Silva, Eduardo Caetano da. (2003). Visões da Diáspora Portuguesa. Dinâmicas 

Identitárias e Dilemas Políticos entre os Portugueses e Luso-descendentes de São 

Paulo. Tese de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas – Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas.  [dissertação] 

  Cultura e Identidade; Lusodescendentes; Integração 

  antropologia, identidade nacional 

  Brasil 

Com o objetivo de “compreender como se desenrolam os processos de reconfigurações 

de identidades e reconstruções de portugalidade entre portugueses luso-

descendentes de São Paulo”, é efetuada uma etnografia das relações privadas e 

estudado o associativismo, bem como algumas politicas nacionais e 

transnacionais. 
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Silva, Eduardo Caetano da, & Fabienne, Waateau. (2003). La saudade des jeunes et la 

modernité des vieux: constructions culturelles de la ressemblance et la différence 

chez les migrants portugais et les luso-descendants de São Paulo. Recherches en 

Anthropologie au Portugal(9), 47-59.  [artigo] 

  Associativismo; Lusodescendentes 

  Brasil 

Com base em entrevistas pretende-se analisar o discurso identitário de jovens 

lusodescendentes, bem como a forma como estes são incluídos ou excluídos do 

fenómeno associativo. 

 

810. 

Silva, Emanuel da. (2011). Sociolinguistic Reconstructions of Diaspora Portugueseness: 

Portuguese-Canadian Youth in Toronto. Tese de Doutoramento, University of 

Toronto.  [dissertação] 

  Cultura e Identidade; Sociolinguística 

  etnolinguística 

  Canadá 

Tese de doutoramento sobre portugueses no Canadá. Com base em etnografia e 

entrevistas são estudadas associações de portugueses, atividades de 

empreendedorismo, festividades tradicionais portuguesas, media para/por 

portugueses, conflito entre portugueses continentais e açorianos e a fusão 

linguística entre português e inglês. 
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Silva, Emanuel da. (2012). Making & masking difference: Multiculturalism & 

sociolinguistic tensions in Toronto's Portuguese-Canadian market. Portuguese 

Studies Review, 20(2), 59-78.  [artigo] 

  Lusodescendentes; Integração; Sociolinguística 

  conflito 

  Canadá 

Etnografia sobre o uso do português nas segundas gerações, comparações entre 

continentais e açorianos. 
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Silva, Heraldo Ģ. da. (2003). Historical Origins of the Holy Ghost Celebrations in 

Europe, Portugal, and the Azores. In T. P. Goulart (Ed.), The Holy Ghost Festas: 

A Historic Perspective of the Portuguese in California (pp. 28-44). San José, 

Califórnia: Portuguese Heritage Publications of California. [capítulo de livro] 

  Cultura e Identidade 

  festividades, história 
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Silva, Heraldo Ģ. da. (2008). Portuguese-Azorean Cultural Identity: Common Traits of 

Açorianidade/Azoreanness. In T. P. Goulart (Ed.), Capelinhos: A Volcano of 

Synergies–Azorean Emigration to America. San José, Califórnia: Portuguese 

Heritage Publications of California. [capítulo de livro] 

  Cultura e Identidade 

  identidade cultural 

  EUA 

 

814. 

Silva, Jorge Manuel Bastos da. (1999). O 2º inquérito à emigração Sociedade de 

Geografia de Lisboa, 1909-1915. População e Sociedade(15), 325-333.  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história 

  Sec XIX - 1945 

Artigo que conta a história de um recenseamento aos emigrantes efectuado pela 

Sociedade de Geografia de Lisboa no início do Século XX. Para além de uma 

síntese dos principais resultados é analisado o contexto em que o estudo foi 

aplicado e as suas limitações. 

 

815. 

Silva, Jorge Manuel Bastos da. (2000). La fête des portugais: héritage et invention. Revue 

Européenne des Migrations Internationales, 16(2), 59-76.  [artigo] 

  Cultura e Identidade 

  festividades 

  França 

As festividades dos portugueses em França são analisadas numa perspetiva dinâmica, em 

que passaram de ser organizadas exclusivamente para a comunidade para serem 

abertas aos “outros”. 
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Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas - Centro de Estudos. [livro] 

  Media 

  imprensa 
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Silva, Manuela. (1985). O fenómeno do retorno na dinâmica do emprego e do 

desenvolvimento regional. Desenvolvimento(2), 115-132.  [artigo] 

  Retorno; Transnacionalismo 

  desenvolvimento, impacto no país de origem 

 

818. 

Silva, Manuela, Amaro, Rogério Roque, Clausse, Guy, Conim, Custódio, Matos, 

Madalena, Pisco, Manuel, & Seruya, Luís Miguel. (1984). Retorno, Emigração e 

Desenvolvimento Regional em Portugal. Lisboa: Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento. [livro] 

  Retorno; Transnacionalismo 

  impacto no país de origem 

Estudo sobre o retorno de portugueses. Uma primeira parte comporta uma análise extensa 

dos dados censitários de 1960 e 1970. Uma segunda secção apresenta dados de 

um inquérito por questionário a emigrantes regressados, onde são abordadas 

questões referentes ao fluxo migratório, aos motivos para o retorno, e indicadores 

de integração como o domínio da língua na sociedade de acolhimento. Especial 

atenção é dada à situação no país de origem (bens de consumo, poupanças e 

investimentos). Reflexão em torno da possibilidade dos emigrantes regressados 

contribuírem para o desenvolvimento regional. 
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Silva, Maria Beatriz Nizza da. (1986). A mulher no contexto da imigração portuguesa no 

Brasil. Análise Social(92-93), 653-659.  [artigo] 

  Género 

  história 

  Brasil 

Recolha de informação de diversas fontes, qualitativa e quantitativa, sobre a presença de 

mulheres portuguesas no Brasil. 
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Portuguesa no Brasil 1850-1938. Rio de Janeiro: Nórdica. [livro] 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

 

821. 

Silva, Maria Beatriz Nizza da. (1993). Estratégias de Sobrevivência: A imigração 

portuguesa e o mundo do trabalho de São Paulo 1890-1930. Comunicação 

apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre 

Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  Mercado de Trabalho; Género 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Numa perspetiva de género é estudada a inserção laboral dos portugueses no Brasil, 

análise tanto do trabalho formal como informal. 

 

822. 

Silva, Maria Beatriz Nizza da. (1993). Família e integração do imigrante português na 

sociedade brasileira Comunicação apresentada em Emigração/imigração em 

Portugal. Congresso Internacional sobre Emigração e Imigração em Portugal 

séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 

  Integração 

  história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Estudo sobre as situações com que emigrantes portugueses se deparavam ao chegar ao 

Brasil, os seus apoios e contatos familiares. São criadas tipologias de formas de 

inserção. 
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Miriam Halpern (Eds.). (1993). Emigração/imigração em Portugal. Congresso 

Internacional sobre Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX. 

Lisboa: Editorial Fragmentos.[livro editado] 

Livro de atas de congresso sobre a emigração e a imigração portuguesa. Os textos 

encontram-se organizados em três capítulos: um primiero sobre políticas 

migratórias; um segundo sobre a emigração per si, de maior dimensão e que se 

subdivide nos temas "determinantes e condicionamentos", "estratégias individuais 

e coletivas", e "fluxos e comunidade"; um último capítulo, intitulado "a 

emigração, passado e presente" comporta alguns textos sobre imigração. 
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Silva, Marta Nunes. (2008). Redes de Emigração Económica Clandestina com Destino a 

França Penedono, 1960-1974. Tese de Mestrado em História Moderna e 

Contemporânea, ISCTE-IUL, Lisboa.  [dissertação] 

  Emigração Clandestina 

  história 

  França 

  1945 - 1974 

Estudo sobre a emigração clandestina no século XX. Procura-se conhecer o 

funcionamento e composição das organizações de emigração clandestina. 

 

825. 

Silva, Marta Nunes. (2011). Os trilhos da emigração: redes clandestinas de Penedono a 

França (1960-1974). Lisboa: Edições Colibri. [livro] 

  Emigração Clandestina 

  história 

  França 

  1945 - 1974 

Adaptação para livro da tese de mestrado com o mesmo título. 
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contra o Crime e os Paradoxos da Presença Portuguesa na África do Sul. Tese de 

Mestrado, Unicamp, Campinas.  [dissertação] 

  Media; Crime, Desvio e Violência 

  análise de conteúdo, racismo 

  África do Sul 

Análise de conteúdo a peças de jornais que relatam situações de violência face a 

portugueses. 

 

827. 

Silva, Reinaldo Francisco da. (2005). Imagens de Portugueses na Literatura Norte-

Americana. Tese de Doutoramento, Universidade de Aveiro.  [dissertação] 

  Estudos Literários; Integração 

  estereótipos dos autóctones face aos portugueses 

  EUA 

Análise de literatura norte americana entre meados do século XIX e meados do século 

XX que apresenta os portugueses de forma estereotipada, tal como outras 

minorias étnicas. 

 

828. 

Silva, Susana Neves Tavares Bastos de Pinho. (2007). O Emigrante Português em Três 

Romances de Aluísio Azevedo. Tese de Mestrado, FLUP – Universidade do Porto.  

[dissertação] 

  Estudos Literários 

  Brasil 

Estudo sobre a obra de Aluísio Azevedo. Análise da imagem dos portugueses que é 

transmitida em três romances: O Mulato, a Casa de Pensão e O Cortiço. 

Romances que permitem conhecer as representações sociais face aos portugueses, 

em situações sociais, laborais, sentimentais, e ainda as suas relações com os 

autóctones. 
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Silva, Susana Serpa. (2002). Em Busca de Novos Horizontes: Açores, Emigração e 

Aculturação nos Finais do Séc. XIX, inícios do Sec XX. Arquipélago • História, 

2(VI).  [artigo] 

  Integração 

  Brasil, EUA 

  Sec XIX - 1945 

Explicações para a emigração dos Açores para o Brasil e EUA, identificando as diversas 

fases deste movimento populacional. 

 

830. 

Silva, Susana Serpa. (2004). Emigração clandestina nas Ilhas do Grupo Central em 

meados do século XIX. Comunicação apresentada em O Faial e a Periferia 

Açoriana nos Séculos XV a XX – Actas do II Colóquio. [artigo em atas] 

  Emigração Clandestina 

  Sec XIX - 1945 

 

831. 

Silva, Susana Serpa. (2012). A emigração açoriana para o Brasil, por meados do século 

XIX e a questão da "escravatura branca". História: Questões & Debates, 

Curitiba(56), 37-61.  [artigo] 

  Crime, Desvio e Violência 

  escravatura branca, engajadores 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

O artigo trabalha o problema das más condições das travessias dos Açores para o Brasil, a 

exploração laboral e promessas de engajadores. Para tal, recorre a análise da 

opinião pública, do discurso político e das políticas referentes a este fenómeno. 

 

832. 

Silvano, Filomena. (1990). L'emigration en tant que processus de déplacement et de 

recomposition de l'habitat. Sociedade e Território, número especial - Enjeux et 

transformations du territoire, 53-56.  [artigo] 

  Transnacionalismo 

  casas de emigrantes 

  França 

Artigo dedicado às casas de emigrantes em Portugal e à sua organização do espaço. 
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Silvano, Filomena. (1997). Vidas em trânsito. Ethnologia, 6(8), 163-174.  [artigo] 

  Transnacionalismo; Media 

  cinema, etnografia, casas de emigrantes 

  França 

Etnografia sobre o acompanhamento da realização de um documentário sobre um casal 

de emigrantes em França que viaja a Portugal. Ênfase na componente identitária e 

da casa. 

 

834. 

Silvano, Filomena. (2002). José e Jacinta nem sempre vivem nos mesmos lugares: 

reflexões em torno de uma experiência de etnografia multi-situada. Ethnologia, 

12(14), 53-79.  [artigo] 

  Transnacionalismo; Media 

  etnografia, visitas a casa 

  França 

Etnografia sobre o acompanhamento da filmagem de um documentário sobre um casal de 

emigrantes em França. Estudo das ligações entre Paris e Trás-os-Montes. 

 

835. 

Silvano, Filomena. (2004). L’hospitalité est un moment d’interaction culturelle. Espacio 

y hospitalidad, KHÔRA, II(3), 19-26.  [artigo] 

  Media 

  etnografia multisituada 

  França 

Etnografia multisituada que acompanhou a realização de um documentários sobre um 

casal de emigrantes em França que viaja a Portugal. Ênfase em torno das questões 

da identidade e da hospitalidade. 

 

836. 

Silvano, Filomena. (2005). Ir à terra - mobilidade transnacional e construção de 

sedentariedades imaginadas. In C. Balsa (Ed.), Relações Sociais de Espaço, 

Homenagem a Jean Remy. Lisboa: Colibri. [capítulo de livro] 

  Media; Transnacionalismo 

  cinema 

  França 

Etnografia sobre o acompanhamento da realização do documentário "Esta é a minha 

casa", protagonizado por um casal de emigrantes em França, acompanhamento de 

práticas transnacionais como a visita a Portugal nas férias. 
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Silvano, Filomena. (2008). José et Jacinta ne vivent pas toujours das les mêmes lieux: 

négociations identitaires dans un contexte de tension entre mobilité et ancrage. 

Comunicação apresentada em Congrès de l' Association de Sociologues de 

Langue Française, Istambul. [artigo em atas] 

  Transnacionalismo; Cultura e Identidade 

  entografia multisituada, cinema 

  França 

Etnografia multisituada que acompanhou a produção de um documentário sobre 

emigrantes portugueses em França e a sua viagem ao país de origem. Toma como 

objetivo compreender o processo de contrução identitária e cultural tendo em 

conta que “vivem numa constante viagem entre duas aldeias portuguesas e a 

cidade de Paris” 

 

838. 

Silvano, Rosales Ferreira. (2012). Gente da nossa: uma construção mediática da ideia de 

"comunidade portuguesa". Portuguese Studies Review, 20(2), 143-169.  [artigo] 

  Media; Cultura e Identidade 

  televisão 

  Canadá 

Análise de conteúdo a um programa de televisão que tem como público-alvo emigrantes 

portugueses; tenta-se perceber como este contribui para a etnicização da 

comunidade emigrada. 

 

839. 

Siqueira, Luciana Fernandes de. (2011). Edição semidiplomática de cartas de chamada 

de imigrantes portugueses 1911-1920. Tese de Mestrado, Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.  [dissertação] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória 

  história, cartas de chamada 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Tese de mestrado em Filologia e Língua Portuguesa em que foram analisadas 60 cartas de 

chamada de portugueses em São Paulo. 
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840. 

Soares, Anthony. (2007). The shifting perspectives of postcolonialism in a Lusophone 

world. The case of Portuguese emigration. Bulletin of Hispanic Studies, 84(5), 

661-673.  [artigo] 

  Teoria e Metodologia 

  teoria 

Artigo de reflexão teórica crítica sobre as emigrações portuguesas, sendo estas 

interpretadas numa perspectiva póscolonial ou de "colonialismo subalterno". 

 

841. 

Soares, Cristina Barretta. (2010). Die portugiesische Auswanderung nach Deutschland: 

eine empirische Untersuchung. In T. Pinheiro (Ed.), Portugiesische Migrationen: 

Geschichte, Repräsentation und Erinnerungskulturen (pp. 107-313). Wiesbaden: 

Verlag für Sozialwissenschaften. [capítulo de livro] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Integração 

  trajetória migratória, velhice 

  Alemanha 

  1945 - 1974 

Investigação na Alemanha e em Portugal sobre trabalhadores convidados, 40 anos depois 

da chegada ao país de destino. Entrevistas e inquéritos por questionário aplicados 

em Portugal. 

 

842. 

Soares, Cristina Moito. (2003). Die portugiesische Auswanderung nach Deutschland und 

deren Wahrnehmung in Portugal. Tese de grau desconhecido, Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz Fachbereich Angewandte Sprach- und 

Kulturwissenschaft in Germersheim.  [dissertação] 

  Integração 

  velhice 

  Alemanha 

Estudo sobre emigrantes laborais na Alemanha que terminaram o ciclo migratório. 
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843. 

Sordia, Caroline. (2009). Saudades do regresso. Le retour dans le parcours migratoire 

des Portugais de France. Tese de Mestrado em Relações Internacionais, Center 

for International Studies and Research (CERI/CNRS), Paris.  [dissertação] 

  Retorno 

  França 

Tese de mestrado dedicada ao tema do retorno dos emigrantes em França. Com recurso a 

entrevistas são explorados diversos temas para além do retorno, incluindo a 

trajetória migratória, as redes de suporte e a integração. O retorno é abordado na 

perspetiva do constante adiamento e da substituição por um vaivém entre os dois 

países. São ainda tratadas questões referentes a políticas públicas. 

 

844. 

Sousa, Fernando de. (2009). A emigração portuguesa para o Brasil e as origens da 

Agência Abreu (1840). Porto: Fronteira do Caos. [livro] 

  Políticas Migratórias; Transnacionalismo 

  agências de viagens, história 

  Brasil 

  Sec XIX - 1945 

Investigação sobre a origem da Agência de Viagens Abreu e da emigração portuguesa 

para o Brasil entre os anos de 1835 e 1843. O material empirico consiste em 

dados de um inquérito parlamentar à emigração de 1843 e em fontes históricas 

referentes ao fundador desta agência de viagens. 

 

845. 

Sousa, Fernando de et al (Ed.). (2009). Nas Duas Margens. Os Portugueses no Brasil. 

Porto: Afrontamento.[livro editado] 

  história 

  Brasil 

Livro de atas de um seminário internacional dedicado à emigração para o Brasil com o 

mesmo título que decorreu no ano de 2008, enfoque histórico. 

 

846. 

Sousa, Fernando de et al (Ed.). (2011). Um passaporte para a terra prometida. Porto: 
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2ª metade do século XIX. Valongo: Câmara Municipal de Valongo. [livro] 

  estudo de caso 

  Sec XIX - 1945 

 

851. 

Tavan, Chloé. (2005). Les immigrés en France: une situation qui évolue. Insee 

Premiere(1042).  [artigo] 

  População, Fluxos e Trajetória Migratória;  
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Reflexão sobre a integração dos emigrantes portugueses em França nos anos 1960 e a sua 
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  identidade nacional, participação eleitoral, futebol 

  França 

Resultados de inquérito por questionário aplicado a portugueses em França. São tratados 
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Com base nas estatísticas oficiais é traçado o perfil de diversos grupos imigrantes na 
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Análise cronológica sobre a ascensão e queda da indústria da pesca da baleia nos EUA, 
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migrantes portugueses. 
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