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JUSTIFICATIVA - PL 0507/2017 
Manuel Pereira Marques nasceu em Viseu, Portugal e chegou ao Brasil em novembro 

de 1951, a convite de seu tio Daniel Pereira Marques, que morava na Freguesia do Ó. Sua 
primeira atividade profissional foi na loja de móveis, onde permaneceu por quatro anos. Logo 
na sequência, abriu seu próprio negócio, a Loja de Móveis Lisboa, que em pouco tempo abriu 
uma filial. 

Casado com Inocência dos Santos foi pai de dois filhos e avô de quatro netos. 
Participou ativamente da Igreja São José, da Vila Palmeiras, para onde doou uma imagem de 
Nossa Senhora de Fátima vinda de Portugal. Por 20 anos participou da Feira das Nações. 
Faleceu aos 84 anos, em 2008, deixando um legado de muito trabalho e dedicação. Recebem 
a homenagem em sua memória seus filhos Rafael e Gumercindo Marques. 

Falar da Imigração Portuguesa no Brasil é lembrar fatos históricos, datados dos 
séculos 16 e 17, momento em que era descoberto o ouro nas Minas Gerais e a imigração era 
praticamente masculino. Somente dois séculos depois, os portugueses chegaram aos grandes 
centros, como São Paulo, trazendo esposa e filhos, muitos deles ainda de colo. 

A Freguesia do Ó abriu suas portas para esses imigrantes e lhes deu a oportunidade 
de empreender em solo brasileiro, perpetuar suas origens, ampliar a família e agregar seus 
descendentes. Em contrapartida, essa comunidade luso-brasileira, já a podemos considerar 
assim, fez com que o bairro da Freguesia do crescesse, se emancipasse, tivesse as mesmas 
oportunidades em negócios e comércios de outros grandes bairros. 

Pelo exposto, peço apoio aos nobres pares na aprovação do presente Projeto de Lei. 
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