
TRANSCRIÇÃO 

 

MANUEL JORGE CONSTÂNCIO  

Entrevistadora: Por que decidiu vir para o Brasil? 

Manuel: Portugal viveu uma ditadura de 48 anos chamada "Ditadura de 

Salazar”. Após essa ditadura, que foi conhecida pela revolução, chamada 
“Revolução dos Capitães”, os “capitães de abril”, e também chamada 

“Revolução dos Cravos”, porque ela se deu de uma forma pacífica. E, 
coincidentemente, parece que houve um militar que pediu um cigarro para 
uma senhora que era contra a revolução, e a senhora não tinha, mas tinha 

um ramo de cravos e ofereceu um cravo para ele. Ele colocou o cravo na 
arma. E, a partir daí, todos os militares começaram a colocar os cravos na 

arma, por isso foi chamada “Revolução dos Cravos”. Após essa revolução 
houve uma conturbação muito grande, porque havia muita disputa política 
porque há muitos partidos políticos, e Portugal não tinha experiência política 

internacional, não tinha… Então, tinha dificuldade em conviver com a 
democracia, digamos assim, até ela se consolidar. Esse momento de 

conturbação me levou a pensar que iriam muitos anos para que Portugal 
entrasse no trilho. E, um pouco pelas desavenças entre os partidos 

políticos, a gente já estava um pouco descontente e eu fui convidado pelo 
pai do Joaquim Gaspar, da Volkswagen aqui de Tupã, para vir trabalhar com 
eles aqui, porque ele viria para cá também. Coincidentemente ele veio, e 

veio a falecer em um acidente de carro. E eu já com a porta aberta, acabei 
vindo e trabalhando na Volkswagen de Tupã. Posteriormente, fui sócio deles 

também e do Rui em uma garagem de carros e, hoje, nós estamos 
trabalhando com um segmento de autopeças. Foi mais ou menos assim.  

 

Entrevistadora: Quantos anos você tinha quando veio para o Brasil? 

Manuel Eu tinha 25 anos. Eu vim em 1977. A revolução foi em 1974, 25 de 

abril de 1974, e eu vim em 1977. Posteriormente, pois, Portugal ficou em 
uma situação boa, razoável, até economicamente e socialmente, foi se 
estabilizando e hoje é o que é, mas já não deu para voltar mais.  

 

Entrevistadora: Você constituiu família aqui no Brasil? 

Manuel: Eu ainda fui para Portugal, fiquei dois anos lá, mas ainda naquilo, 
ainda estava muito difícil, ainda estava meio conturbado, mais 
economicamente, né. Acabei casando e acabei voltando para cá. Gostei do 

Brasil, o Brasil é um país acolhedor, todo mundo sabe disso. Um povo 
afável. E foi aí que eu fiz a minha vida aqui. Nós tivemos, eu e minha 

esposa, tivemos três filhos e a vida continua. 



 

Entrevistadora: O que você sabe da contribuição da comunidade Portuguesa 

aqui no Brasil? 

Manuel: Olha, veja bem, o que eu fiquei sabendo é que a colônia 
Portuguesa foi muito grande, mas em tempos passados. Eu já fui um dos 

últimos a vir para cá. Eu e o Rui. Nós soubemos que alguns se dedicavam 
muito à agricultura e eram [...] etc, etc, e alguns ao automóvel, haja visto 

que os proprietários da Volkswagen de Tupã são portugueses e os 
proprietários da Ford também eram portugueses. O Sr. Jaime, o Sr. Ramiro 
Brants, o Sr. Ramiro foi, acho que foi proprietário da Willys, né. O sogro 

dele, né. Então, é mais ou menos nesse sentido. 
 

 

SILVÉRIO DA COSTA  

Entrevistadora: Por que decidiu vir para o Brasil e como foi sua vida aqui? 

Silvério: Eu vim de lá de Portugal para cá, vim fazer 17 anos aqui. Saí de lá 

antes dos 17 e cheguei aqui, e aqui vim fazer 17. A minha vinda para cá, é 
que eu perdi o meu pai muito cedo, com seis anos ele faleceu e nós 
ficamos. Com 13 anos nós já temos que sair de casa para ir trabalhar para 

algum lugar. Depois, eu tenho, tinha um tio aqui, eu pedi para ele me 
trazer para cá, porque lá estava difícil. Então, nessa idade, ele me mandou 

vir para cá e eu vim nessa época. Foi em junho de 1958 que eu vim para 
cá. Cheguei aqui, fui trabalhar na fazenda dele. Trabalhei lá por 12 anos, 
trabalhando com gado, é, coisa da fazenda mesmo. E a vida foi passando. 

Depois eu comecei a, junto com um primo que eu tenho, começamos a 
comprar uma propriedade. Aí foi indo, foi correndo a vida. E foi indo, foi 

indo, hoje, eu estou com a idade que estou, beirando os 79 anos para lá. E, 
me dei bem no Brasil, país bom! Nunca tive vontade de voltar para 
Portugal, mas eu vou lá de vez em quando, mas eu gosto muito de lá. Mas 

a minha vida foi aqui e deu muito certo. Graças a Deus, hoje estou, mais ou 
menos, completo do que precisava ter. Casei com uma senhora daqui, 

Carminda, temos dois filhos e eu não posso mais falar o que aconteceu 
comigo. Foi uma vida, de 62 anos já aqui do Brasil e estou satisfeito, gosto 
daqui, amo o Brasil, quanto amo meu país também e estou muito contente! 

 


