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CARTAS DE CHAMADA: 
A EMIGRAÇÃO PARA O BRASIL, 

NO CONCELHO DE SERNANCELHE 
(1900-1920)

Brasilina Assunção Pereira da Silva

É no concelho beirão de Sernancelhe onde, no quadro de uma peculiar inves-
tigação, se situam os episódios de emigração para o Brasil que, entre 1900 e
1920, produziram esses impressionantes testemunhos de sociabilidade que são
as cartas de chamada. Os 90 documentos de que extraímos hoje, decerto, uma
parcelar lição acerca da compreensão, ao tempo, da família nuclear, carece, para
entendimento daquilo que pretendemos aduzir, de duas breves notas que carac-
terizem, em simultâneo, a sua geografia física e humana.

Orlando Ribeiro situa a maior parte do seu actual território nesse quadro
físico que ele designa «Beira Transmontana». O centeio, alternando com o pousio,
a cultura mais recente da batata emparceirada com manchas de extensos soutos
e alguns frutos hortícolas, a coincidente criação de gado bovino, lanígero e
suíno e o exercício de alguns ofícios de apoio à actividade agropastoril, cons-
tituíam o suporte de uma economia pouco aberta. Se a isto juntarmos um terri-
tório de escasso povoamento, organizado em aldeias presas de tradições comu-
nitárias, encontramos na emigração o suplemento dos recursos em falta.

O resto do território dobra-se para o mais fecundo vale do rio Vouga, mas as
terras altas a que, historicamente, ficou confinada esta parte do concelho, desig-
nou-as Aquilino Ribeiro como Terras do Demo, somente porque se tornava duro
viver numa terra agra de penedais, onde apenas vingava centeio e algum gado.

Os forais antigos, os do séc. XII, os da fundação do espaço administrativo
e o foral de Sernancelhe de 1514, estabelecem apenas foros e rendas a pagar
em cereal e caça, algum vinho produzido nas encostas do rio Távora, cujo vale
não quebrou suficientemente o altiplano que corre sobre o Nordeste. No séc.
XV, algumas das terras do actual concelho pagavam rendas de pão à Comenda
de Malta e, nesse mesmo século, a Universidade de Coimbra recebia também
rendas de pão que ampliou ao séc. XVI. Fidalgos de Província garantiram a sua
suficiência de viver com o pão dos seus rendeiros.

Este é ainda o retrato que se pode colher nas informações dos párocos que
em 1758 geraram as Memórias Paroquiais e que não se alterou ao longo do séc.
XIX e do princípio do séc. XX, a não ser por uma mais extensa partilha, ainda
que discutível, das terras que haviam sido senhorio de nobres e de igreja.



Os dados fornecidos nas duas primeiras décadas do séc. XX pelos Boletins
Mensais Agrícolas da Administração do Concelho e os mapas elaborados pelas
Estatísticas Agrícolas da Repartição da Estatística Agrícola testemunham a
persistência de quadros económicos assentes numa agricultura rotineira, pouco
produtiva, talhada sobre um regime de pequena propriedade que se tornava
incapaz de sustentar a população, mesmo de lento crescimento.

As migrações internas e sazonais para o Douro, quer fossem para as ceifas da
Terra Quente, quer fossem para as vindimas e a apanha da azeitona nas Quin-
tas que ficavam entre a Régua e o Pinhão colmatavam, por algum tempo, uma
carência de pão da gente mais necessitada. Mas, foi a emigração, realizada quase
totalmente para o Brasil durante as duas décadas referidas, que se ofereceu
àquela gente como a mais eficaz tentativa de escapar a horizontes de mediania.

Os dados por mim recolhidos no concelho de Sernancelhe referem uma
relativa equivalência de saídas de solteiros e casados, uma percentagem equi-
valente de homens e mulheres solteiros que se alterna no tocante aos casados,
onde os homens representam uma percentagem bem superior a 50%. Se con-
siderássemos os que, em termos de profissão, se referenciam como ligados à
terra (lavradores, agricultores, jornaleiros...) ou domésticas, teríamos uma per-
centagem próxima dos 70%, o que traduz a especificidade de uma cultura de
matriz camponesa com características próprias, forçosamente reflectida nas
cartas de chamada que são o objecto mais directo da presente comunicação.

As cartas ditas de chamada, constituídas inicialmente como cartas privadas,
eram o mais eficaz instrumento de comunicação que havia entre quem partia e
quem ficava. Ganhavam posteriormente o valor de documento oficial requerido
para a obtenção de passaporte, particularmente de mulheres e de crianças.

É enquanto documento privado que nos interessa aqui a sua análise. Elas
são, no dizer de René Salinas Meza e Igor Goicovic Donoso, autores da entrada
“Cartas Privadas”, no pequeno e excelente Diccionário de Fuente para la Histo-
ria de la Familia, a fonte qualitativa mais importante para o estudo da família.

Nelas se justificam atitudes e comportamentos, nelas se equacionam as rela-
ções entre o homem e a mulher (o casal), entre pais e filhos e entre membros
da família com mais lato parentesco.

As cartas de chamada traduzem também relações de compadrio ou meros
laços de amizade com pessoas fora do sangue de quem as escreveu. Reflectem
os conflitos no interior da família ou da comunidade, registam sentimentos,
valoram positiva ou negativa a intervenção cívica, expressam a marca da reli-
giosidade que atravessa profundamente a alma camponesa.

Das 90 cartas de chamada que se reservam entre a documentação que inte-
gra o pedido de passaporte de mais de 2000 emigrantes, 63 são dirigidas pelo
marido à sua mulher e é o discurso intimista, às vezes inocente, aquele que
melhor expressa a identidade de um viver familiar. Por sua vez, esse viver
familiar espelha ou faz eco do viver da comunidade aldeã mais alargada e até
das relações desta com comunidades vizinhas onde se estabelecem laços por
casamento ou outros, por exemplo, de crédito financeiro.
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Rasteando esse universo extenso de elementos que estruturam o conteúdo
mais genérico das cartas salienta-se, de imediato, o domínio da afectividade, o
qual se oferece aqui de uma forma mais liberta e explícita do que habitualmente
se revela no quotidiano do viver na aldeia, onde os gestos e as palavras de cari-
nho raramente ultrapassam a porta do quarto de casal.

É na expressão mais habitual da “invocação” – minha querida mulher – e
no “formulário de saudação” ao encerrar a missiva, o encontro de expressões
como esta: e tu, minha querida esposa, recebe um saudoso, apertado abraço e
um beijo deste teu querido esposo que dá a vida por ti. É num e noutro lado
que na recorrência destas formas de dizer se encontra a substância da relação
amorosa que se revela também de outro modo nos mais extensos textos de
algumas cartas. Às vezes apenas convocam uma esposa porque se tornara
impossível a solidão ou, como diz um, mais pragmático: um em uma parte, um
em outra, isto não dá certo.

Outro aspecto que parece revelar-se com algum vigor é o de um autorita-
rismo masculino manifesto que talvez possa ser considerado mais aparente do
que real. É que o marido que emigra ou que emigra primeiro que a sua esposa,
transporta para o lugar de destino o estigma da autoridade patriarcal que
assume na aldeia de origem.

A forma como se dirige à mulher parece ser um discurso revelador de um
comportamento, se não despótico, pelo menos autoritário. Vários são os exem-
plos: Saberás que estou resolvido a mandar-te vir; ou: porque eu quero que tu
aqui estejas; ou ainda, no que toca às mútuas relações com os filhos: Traz a nossa
menina (...) que se me vieres cá sem ela tornas pelo mesmo caminho; ou neste
outro: Mas quero que os meus filhos mais novos fiquem com a avó; e por fim,
agora referido ao governo doméstico: Alexandrina, vende tudo quanto é nosso.

Todavia, não era assim que acontecia na aldeia, onde a voz pública censu-
rava comportamentos opressores. E isso era quanto bastava, não raro, para alte-
rar comportamentos eventualmente menos correctos. A frase da carta que a
seguir transcrevemos, indiciadora desse papel integrador que a voz do povo
representa e que transporta para o espaço da comunidade emigrante, é exemplo
curioso! Diz: Assim que esta recebas [quero] que venhas, porque aqui é tudo
cheio que eu não me dava contigo. Pois eu nunca te tratei mal.

Aliás, muitas cartas de chamada revelam a parceria na resolução dos negó-
cios familiares, toquem eles acertos quanto a viagens, relação com as terras,
destino dos filhos, etc. E casos há, em que a atitude da mulher se torna preva-
lecente sobre o registo supostamente autoritário do marido, como pode ver-se
neste caso: Eu pensei que devias estar aí mais um ano, mas visto ao que tu me
dizias na tua carta que queres vir e queres vir, pois vem.

No dizer das cartas reserva-se à mulher, enquanto permanece na aldeia, um
substancial papel no quadro da vida doméstica, o qual tem a ver com os cuida-
dos da casa, da educação dos filhos e dessa vigilância apertada sobre a manu-
tenção do património familiar que se obtivera fruto da herança ou através de
compra.
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Reconhece-se-lhe, normalmente, a ausência de escolaridade e muitas vezes
a incapacidade para o movimento de assuntos burocráticos, como a obtenção
de passaporte, onde deverá ser ajudada pelo pai, sogro ou compadre. É claro o
seguinte exemplo a este respeito, que poderia multiplicar-se: pede ao teu pai
que te acompanhe até embarcares e que te ajude a arranjar os papéis para vires
mais depressa.

Esta sui generis interiorização de supremacia masculina toma bastas vezes
as características do conselho no que toca à preparação da mala de viagem e à
forma como proceder durante a travessia e até no desembarque.

E, uma vez junto do marido, a mulher cumprirá funções domésticas no espaço
do lar ou terá como destino, se entrar no mercado de trabalho, o exercício de
idênticas tarefas, só que exercidas em casa de outrem.

A relação entre pais e filhos que, no tradicional quadro de viver aldeão, se
caracteriza pela ausência de particulares manifestações de carinho, encontra
nas cartas que o marido dirige à esposa ecos de insuspeita ternura. A maior
parte das vezes requerem os filhos por razões de saudade, mas também para
poderem dar-lhes a sua educação. Quanto aos mais velhos, requerem-nos para
os ajudar a encontrar o seu trabalho. Quando são deixados com a mãe (se esta
nunca parte) ou com os avós ou padrinhos é porque a vida lá longe não está
ainda a correr bem.

Há filhos que reclamam velhos pais para junto de si; outros, a maior parte,
que pensa um dia regressar, confia-os a irmãos que não partiram e enviam,
quando podem, dinheiros para a ajuda do sustento.

As relações de compadrio passam, vigorosas, nas cartas de chamada. Há
maridos que confiam aos compadres as casas e as terras que deixaram para venda
ou aluguer; confiam-lhes o abono da passagem para a mulher ou as voltas para
com elas tratar do passaporte e da viagem no vapor. Confiam-lhes, às vezes, a
educação dos afilhados. Os exemplos são significativos, como os que se
seguem: E o compadre que te escolha um vapor que seja bom! Ou estes: Mas
quero que os meus filhos fiquem (...) a mais velha se a quiser a madrinha! (...)
Deixa as terras ao padrinho por causa dos pequenos. E estas figuras de paren-
tesco de natureza espiritual quase sempre são lembradas no formulário de sau-
dações ao encerrar das cartas: Lembranças a meus compadres! Faz muitas lem-
branças a (...) não esquecendo as nossas comadres.

Na família nuclear ou nessa família alargada que é a comunidade aldeã, pro-
pícia à solidariedade, geram-se muitas vezes conflitos, a maior parte por razões
de amor, de águas e de partilhas. Nas cartas de chamada que analisámos temos
exemplos de um filho descontente com o aparente esquecimento do pai, um
homem que não confia no seu cunhado, notícia de ódios antigos e promessas
de vingança.

Com Deus, estes homens e mulheres que escrevem, parecem estar sempre
de boa relação.

Trazem da aldeia sentimentos de profunda religiosidade, mesmo que nem
sempre ponham em acto as velhas práticas da antiga catequese. Mas na “aber-
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tura” das suas cartas eles mencionam de forma recorrente o nome de Deus como
agente tutelar. Exemplo: Estimo que ao receber desta minha carta estejam
gozando de perfeita saúde pois a minha e de nossos filhos é boa, graças a Deus
para sempre. 

Nas cartas lembram o Natal, a Páscoa e as festas dos oragos. Mandam fazer
o pagamento dos seus votos – Peço-te que dês quinhentos réis ao sagrado
coração de Jesus – recomenda um homem a sua mulher, agradecendo a cura de
qualquer doença. Da precariedade da saúde vão também as cartas noticiando.
Os exemplos são vários. Dá-se um: Desculpa em te não ter escrevido (sic) – diz
para a mulher certo marido – porque tem sido a minha pouca sorte, têm sido
doenças, nem te digo nada.

Referimo-nos ao longo deste texto aos conteúdos das cartas de chamada
enviadas pelos maridos a suas mulheres, o que perfaz 70% das cartas do corpus
por nós investigado. As restantes, escritas por mães a suas filhas que ficaram,
por irmãos e cunhados aos irmãos e demais familiares que não partiram, ou
dirigidas a amigos e compadres, desenham, como as primeiras, sem a natural
intimidade daquelas, a teia complexa das relações destes quadros de família
mais extensa. É o mando, a saudade, a solidariedade, o conflito, a saúde e a
doença, os outros homens, Deus e os respectivos lugares que ocupam na
dimensão familiar que as cartas de chamada testemunham com uma tão fantás-
tica verdade.
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