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1. INTRODUÇÃO 

A revista Brasil-Portugal teve início no ano de 1899, ficando em circulação até 1914. Sendo uma 

revista quinzenal, teve em média 24 publicações por ano, com circulação em localidades de linguagem 

lusófona: “Consta esta revista numerosos amigos entre os portugueses que vivem na África e no Brasil o que 

para nós se impõe como um dever, que gostosamente cumprimos de lhe enviar d’aqui as nossas mais calorosas 

saudações”. (Brasil-Portugal, 01 de fevereiro de 1913).   

O trabalho apresentado trata-se de um recorte da pesquisa institucional da professora Anna Carolina 

de Abreu Coelho denominada a “A inserção intelectual paraense nos círculos europeus e a divulgação da 

Amazônia no exterior: uma análise da revista Brasil-Portugal (1899-1914)”. Neste plano de trabalho buscamos 

referências da Amazônia em um periódico português.  

                

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A principal fonte deste trabalho é a revista Brasil-Portugal. Por tratar-se da utilização de periódicos 

como fontes, foi importante para a leitura de Tânia Regina de Luca acerca da escrita historiográfica por meio 

de periódicos, conforme os artigos História dos, nos e por meio dos periódicos e Um repertório do Brasil: 

tradição e inovação na Revista Nova, publicados respectivamente em 2005 e 2006. De acordo com a 

historiadora Tania de Luca a variedade dos periódicos e a segmentação dos públicos pode ser percebida desde 

o século XIX em publicações voltadas para à sátira político-social e os que buscavam um conteúdo mais ligado 

ao entretenimento, esses últimos em geral podiam ser classificados em periódicos ilustrados de variedades e 

os culturais e literários, (que possuíam ensaios mais densos e formato semelhante a um livro). (LUCA, 2006, 

p.98). 

 

  Destacamos a leitura dos autores que discutem a imprensa portuguesa como Fernanda Suely Müller, 

com a sua obra a cerca de um dos responsáveis pela revista Brasil-Portugal, o jornalista português Lorjó 

Tavares no artigo Lorjó Tavares, esse ilustre desconhecido de Brasil- Portugal (1899-1914) ”, publicado em 

2011; e o trabalho de Ernesto Rodrigues, Portugal- Brasil na imprensa portuguesa de oitocentos, que 

proporcionou-me uma base bibliográfica para uma compreensão da fonte já que seu trabalho trata-se de 

publicações portuguesas que estavam voltadas para ampliar seu público com estratégias voltadas aos leitores 

e colaboradores brasileiros. 
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Quanto ao percurso teórico este projeto orienta-se entre as dimensões da história social dos 

intelectuais e da história cultural (ZANOTTO, 2008). Outra conceituação relevante para a instrumentalização 

do projeto é o de intelectuais mediadores em uma abordagem histórica: “que identifica esses atores como 

pertencentes a um meio intelectual que se conforma por redes e lugares, onde se constroem práticas relacionais 

específicas, que dão abrigo às ideias e valores”. (GOMES & HANSEN, 2016). 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A revista Brasil-Portugal é uma revista quinzenal ilustrada foi editada entre 1º de fevereiro de 1899 

e 16 de agosto de 1914, esteve sob a direção de Augusto de Castilho, Jaime Victor, Lorjó Tavares e Augusto 

Pina. A revista desde sua criação destacava-se por não tratar apenas de vida cotidiana de uma sociedade, pois 

seus temas eram diversos, é uma verdadeira fonte de informação. Dentro do grupo de colaboradores da revista 

estavam também os brasileiros Barão de Marajó, Pães de Carvalho, Olavo Bilac, Machado de Assis, Brito 

Aranha, Paulino de Brito, Raphael Bordallo Pinheiro e Manuel Bordallo Pinheiro. Destacando entre estes Pães 

de Carvalho e Barão de Marajó de origem paraense e o Paulino de brito amazonense. 

Partindo agora para as representações da Amazônia no periódico, uma tabela abaixo identifica uma 

análise entre os anos 1899 a 1914 do periódico. Analisando estes anos com total de 384 revistas para análise e 

leitura, por meio da disponibilidade digital dos impressos, na Hemeroteca Digital de Lisboa. É observável 

então que dentre estes números a presença de propagandas referentes a Amazônia foram mais frequentes nos 

primeiros anos e aos poucos foi sumindo, as representações eram principalmente de cunho biográfico e 

homenagens a grandes nomes paraenses, famílias que se encontraram no Pará e fizeram fortuna, notícias sobre 

a região e publicações sobre a economia da região. Foram encontradas entre estas 33 revistas que possuem 

propagandas ou mesmo referências ao Pará e Amazonas. Os assuntos presentes nas revistas são:  biografias de 

homens ilustres, finanças, teatros, viagens, mulheres e literatura 

Observou-se que o período onde as referências são mais frequentes coincide com imagens e textos 

referentes ao trabalho de Paes de Carvalho e o trabalho, tem continuidade nesse sentido de analisar a atuação 

desse político. 

  

Quadro 1. Temas sobre a Amazônia na revista Brasil-Portugal 

Temas Ano 

1899 

Ano 

1900 

Ano 

1901 

Ano 

1902 

Ano 

1903 

Ano 

1904 

Ano 

1905 

Ano 

1906 

Biografias e 

Homenagens 

5 7 4 3 1 1 3  

Cidades 3 1 2 1     

Viagens 7 6 2     1 

Resenha de 

Livros 

1    1    

Economia 2  1      

Efemérides 

entre Brasil e 

Portugal 

1       1 

Notícias 3 2 1     1 

Total 22 16 10 4 2 1 3 3 

Fonte: Brasil-Portugal. Revista quinzenal illustrada. Anos 1- 8, nº. 1-190. 
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Quadro 2. Temas sobre a Amazônia na revista Brasil-Portugal (1907-1914) 

Temas Ano 

1907 

Ano 

1908 

Ano 

1909 

Ano 

1910 

Ano 

1911 

Ano 

1912 

Ano 

1913 

Ano 

1914 

Biografias e 

Homenagens 

 1  1  1   

Cidades         

Viagens         

Resenha de 

Livros 

        

Economia         

Efemérides 

entre Brasil e 

Portugal 

        

Noticias     2    

Total 0 1 0 1 2 1 0 0 

Fonte: Brasil-Portugal. Revista quinzenal illustrada. Anos 9-16.  nº 191-361 

 

No primeiro ano se encontra biografias de homens ilustres da Amazônia como Barão de Marajó, Dr. 

José Pães de Carvalho, Coronel José Cardoso Ramalho e Eduardo Ribeiro e também pessoas que fizeram 

fortuna na Região como João Moreira da Costa, Visconde de São Domingos e também a família Andressen 

que aparece na revista de 1901 também, como uma das famílias de Manaus. 

O que era apresentado como propaganda e referência eram produtos da região, eram comércios, 

lugares que chamasse a atenção do leitor estrangeiro, biografias de pessoas que se instalaram na região e que 

conseguiu se erguer financeiramente de várias condições fazendo fortuna dignos de valorização. 

A região amazônica que esteve representada em algumas páginas do periódico foi de uma terra vasta, 

rica em recursos naturais, lugar bom de viver com textos atrativos para conseguir uma imigração estrangeira 

espontânea e assim resolver seus problemas de habitação na região, além da revista e seus colaboradores que 

empenhavam este papel de tornar presente a Amazônia e suas notícias nos seus lugares de circulação. Podemos 

citar Frederico Santa-Anna Nery, Barão de Marajó e o próprio Lorjó Tavares que compõem na revista artigos 

falando sobre Pará ou Amazonas. 

4. CONCLUSÃO 

A revista Brasil-Portugal é uma revista ilustrada portuguesa onde circularam imagens da Amazônia. A partir 

da análise destes anos de periódico, observa-se que nos três primeiros anos tanto as propagandas como as 

referências foram mais frequentes a a partir de 1907 as referências à região praticamente desaparecem.  

 Entendemos que os temas amazônicos da revista fortaleciam as redes existentes entre políticos, 

comerciantes e intelectuais do Brasil e de Portugal. As formas discursivas para representar a Amazônia eram 

a deu um lugar cheio de possibilidades para imigrantes e negociantes, conforme as biografias ressaltavam 

histórias de imigrantes que enriqueceram indo aos Pará ao Amazonas. 
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