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RESUMOS 

*AdíliaFernandes 
CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória 
–Grupo de História das Populações  – Universidade do Minho (CITCEM-UM) 

Centro de Estudos e Promoção da Investigação Histórica e Social – CEPIHS, Trás-os-
Montes e Alto Douro 

A presença do Colégio Campos Monteiro, na vila de Torre de Moncorvo, fundado em 1936 e extinto em 
1972, assumiu um papel fundamental na modernização sócio cultural da região agrícola e mineira do 
concelho com o mesmo nome, situado no Nordeste Transmontano, e dos concelhos limítrofes. A 
Associação dos Antigos Alunos prolongou, para o exterior, através de uma Revista, a memória e a 
relevância desta instituição. Esta publicação veio a conhecer uma progressiva afirmação, passando de 
um pendor historicista em torno do Colégio para outros campos de estudo. A Revista Campos Monteiro 

– história património cultura muniu-se, a partir do quarto número, de um Conselho Científico de 
prestigiados académicos e traduziu uma rica expressão interdisciplinar, fruto da colaboração de uma 
alargada diversidade de investigadores relacionados, cientificamente, com esta região. O património 
cultural disponível, a possibilidade de fruição de um acervo acautelado pelos arquivos, museus e 
bibliotecas, públicos e particulares, o interesse de conceituados especialistas de diferentes áreas do 
saber e de outros com responsabilidades culturais, com incidência na região transmontana e alto 
duriense, justificou a fundação do CEPIHS. Espaço congregador de recursos humanos e materiais, este 
Centro de Estudos desenvolve parcerias locais e regionais, adopta práticas de trabalho colectivo, gera 
dinâmicas, equaciona questões. O conhecimento assim construído, fruto dos distintos e válidos 
contributos, ampliado ou aprofundado, local e regional mas inserido na realidade nacional, é divulgado 
quer em encontros científicos, quer através da publicações como a Revista CEPIHS. O seu primeiro 
número, recentemente apresentado, segue a linha de orientação científica da Revista Campos Monteiro 

– história património cultura, publicada até 2010, integrando a sua rede de autores bem como o mesmo 
Conselho Científico. Aquele exemplar enquadra-se na celebração do centenário da implantação da 
Primeira República e traça, sobretudo, a especificidade deste período histórico no concelho de Torre de 
Moncorvo. Patenteia uma importante abordagem das fontes locais, nomeadamente, da imprensa. 
Ambas as publicações são sinónimo de uma cuidada tarefa racional e científica e de uma grande 
variedade de estudos que vão delineando a identidade cultural pretendida. 

*Adriaan De Man 
Departamento de História, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

Organização rural romana nas Terras de Sicó 

A região de Sicó, que na actualidade é uma unidade económica e turística composta por seis concelhos, 
corresponde em grande medida ao território de Conimbriga, e a algumas áreas dos de Sellium e Collipo. 
Ainda que boa parte dos limites administrativos pré-medievais seja impossível de reconstituir em 
pormenor, destacam-se relevos naturais que terão funcionado como tal. Conhece-se também um certo 
número de núcleos romanos, tidos como villae ou vici, ou ainda meras granjas. Tais classificações são 
amiúde discutíveis, já que resultam quase exclusivamente de prospecções de superfície, e não de 
escavação. É fácil de ver que, salvo raras excepções, a presença de cerâmica de construção fragmentada 



e dispersa por uma área mais ou menos extensa não permite ir muito além da mera georeferenciação 
de sítios arqueológicos. Diversos destes sítios foram recentemente intervencionados, com resultados 
muito desiguais, permitindo avançar com algumas hipóteses de ocupação e exploração do território. As 
fontes antigas fornecem pistas adicionais, mas é hoje claro que a idealização de formas de propriedade 
fundiária a partir de conceitos literários é um exercício abstracto, muitas vezes sem equivalência prática 
no terreno. Os dados positivos são portanto quase apenas de natureza arqueológica, e ilustram uma 
evolução que, tendo início em estruturas da Idade do Ferro, vai por fim entroncar na organização 
regional da Alta Idade Média. Existem diferentes teorias sobre o enfraquecimento da lógica imperial no 
povoamento, mas é preciso manter presente que já sob a dinastia teodosiana tinham sido postos em 
marcha alterações que descaracterizaram fortemente as realidades precedentes.  

 
*Ana Isabel Queiroz e João Carrilho 
Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, FCSH -UNL 

Metáforas da pedra acerca de Monsanto: “nave de pedra” ou “a aldeia mais 
portuguesa”? 

Reflecte-se sobre a paisagem literária de Monsanto (Idanha-a-Nova, Portugal), confrontando o discurso 
produzido pelo escritor Fernando Namora (1919-1989), pioneiro da literatura neo-realista em Portugal, 
com o de outros autores contemporâneos, associados directa ou indirectamente às bases ideológicas do 
regime ditatorial que vigorou em Portugal entre 1926 e 1974. Nas obras analisadas, as representações 
da paisagem de Monsanto encerram poderosas mensagens ideológicas. Para Namora, a aldeia era uma 
“nave de pedra”, metáfora da dureza da vida dos aldeãos, confrontados com injustiças sociais e escassez 
de recursos. Para o Estado Novo, ela era um símbolo da identidade nacional (“a aldeia mais portuguesa” 
em 1938); a metáfora da rocha, o substrato firme e matéria-prima para o abrigo das populações, surgia 
em favor da preservação dos valores da Tradição, da História, da Religião e do Trabalho. Embora 
distintos, ambos os discursos valorizaram a paisagem agrícola, dominada e tornada produtiva, e o papel 
do Homem no seu processo de transformação. Na actualidade, apesar do forte decréscimo populacional 
e do abandono da agricultura, a paisagem de referência assumida pelas autoridades locais e agentes 
turísticos tenta conciliar a “nave de pedra” com “a aldeia mais portuguesa”. Neste contexto, discutem-
se brevemente as opções de gestão e valorização da paisagem.  

*Ana Novais 
Instituto Superior de Agronomia/Universidade Técnica de Lisboa 
Centro de Estudos Florestais (CEF-ISA/UTL) 

Um grande domínio fundiário do Sul no fim do século XIX. Uma análise multi-critério 
da sua gestão  

Com o objectivo de discutir a racionalidade económica dos grandes domínios fundiários do Sul, 
construiu-se um modelo de programação matemática, multi-critério, de uma casa agrícola de Serpa dos 
finais do século XIX, a Casa de Ficalho. Este modelo, que serviu de apoio à discussão de critérios como 
lucro, risco e património foi desenvolvido numa perspectiva descritiva. Formulou-se matematicamente a 
Casa nas suas circunstâncias técnicas, económicas e sociais e, sob certas hipóteses – aqui, a 
maximização do rendimento líquido da exploração e a minimização do risco económico –, procurou-se 
derivar alguns comportamentos que se confrontaram com os observados. O espaço de deliberação do 
decisor em causa, o Conde de Ficalho, ficou garantido pela existência de soluções múltiplas. Um debate 
que se impôs foi o da medida do risco. Este texto visa apresentar algumas discussões que o modelo 
permite sustentar. Uma primeira, debruça-se sobre a composição do risco nos sistemas agrícolas 
tradicionais do Sul. Os resultados do modelo apontam para o embedded risk como a componente maior 
do risco nos sistemas agrícolas tradicionais do Sul. Numa segunda discussão sustenta-se que a 
diversificação das actividades agrícolas não tem que ser necessariamente interpretada apenas como 
uma estratégia de minimização do risco económico. Um terceiro conjunto de resultados do modelo 



evidência e mede a valorização das actividades por conta própria como resultado da combinação do uso 
da terra alternativo pelos seareiros. Finalmente, uma última discussão faz-se em torno das duas 
principais inovações técnicas propostas à cerealicultura na última década de oitocentos – os adubos 
químicos e a debulhadora mecânica. Os resultados das soluções óptimas do modelo confirmam a 
dependência da segunda inovação em relação à primeira e mostram uma sobreposição dessa 
dependência ao desenvolvimento dos mercados e à estabilização dos preços dos cereais.  

*Ana Stela de Almeida Cunha 
Centro em Rede de Investigação em Antropologia/Instituto Superior do Trabalho e da Empresa, Instituto 
Universitário de Lisboa (CRIA-ISCTE/IUL) 

Comunidades tradicionais, educação formal e o mundo rural: problemas e 
enfrentamentos em Guimarães, Maranhão, Brasil 

Nesta comunicação pretendo apresentar brevemente o quadro de uma das regiões mais pobres do 
Brasil (a zona rural do estado do Maranhão, IBGE, 2009), apontando questões atuais como a 
implementação de políticas públicas no setor da educação voltadas para as comunidades chamadas 
“tradicionais” (neste caso específico, de quilombos) e a questão das identidades. Assim, comunidades 
que de autodefiniam secularmente como “terras de preto” (Andrade, 2004, Acevedo, 1996) e 
marginalizadas e excluídas, passaram a receber políticas de incentivo à educação e cultura (MinC, 2009), 
através da implementação de projetos (de Lei e incentivos fiscais) que acabaram acirrando confrontos já 
previamente emoldurados. Assim, comunidades antes autodefinidas como de “brancos” passarama 
querer integrar –se em tais políticas, mudando suas configurações identitárias. Neste contexto, o 
mundo rural parece ser uma “unidade” comum, um espaço que ultrapassa a geografia e que insere e 
exclui cidadãos, seja através da linguagem, seja através de crenças e relações com a terra. Venho 
desenvolvendo trabalho na zona rural do Maranhão há mais de 14 anos, trabalhando com questões que 
envolvem educação formal, conhecimentos tradicionais (entre eles a religiosidade) e a inclusão. 
Pretendo discutir aqui de que modo as políticas públicas brasileiras reorganizaram a noção de 
“pertencimento”, antes delimitada às concepções de “etnicidade” e “espaço” nestes contextos.  

 

 
*André Carneiro 
Departamento de História/Centro de História de Arte e de Investigação Artística, Universidade de Évora 

Campo e território em época romana no Alto Alentejo 

A partir da cartografia de sítios rurais no Alto Alentejo português analisam-se os dados existentes sobre 
a ocupação do território em época romana, entre o Império e a Antiguidade Tardia. Redes de 
povoamento, estratégias e aproveitamento dos recursos naturais e principais produtos e actividades 
económicas serão analisados. 

*António de Castro Henriques 
Faculdade de Letras, Universidade do Porto 

Estimativa da produção agrícola portuguesa, c.1320 
 
A minha área de investigação central é a história económica europeia (séculos XII-XVI) com um interesse 
mais específico na vertente fiscal, área em que me doutorei (York, 2008). A posição dominante do 
mundo rural na economia e na tributação das épocas que estudo têm-me levado a aproximar-me dos 
campos e, sobretudo, da produção agrária. Neste momento, estou a tentar estimar o valor do PIB 
português no primeiro quartel do séc. XIV e do primeiro quartel do século XVI a partir de fontes 



eclesiásticas e fiscais. As referências para este trabalho são autores como Bob Allen, L. Prados de la 
Escosura, R. S. Scholfield e E. A. Wrigley. Sendo o fulcro deste trabalho a estimativa da produção agrícola 
e pecuária, acredito que a participação numa rede historiadores rurais contribuirá para o maior 
escrutínio e debate crítico das minhas propostas. Ao dedicar-me à renda agrária, retomo o meu 
interesse pela organização política das periferias e pelas relações entre cavaleiros e lavradores, temas 
que abordei na minha dissertação de Mestrado (UNL, 2003) dedicada a um espaço rural nos séculos XIII 
e XIV (Terra de Barroso em Trás-os-Montes). Conto em breve retomar a investigação sobre as relações, 
ora violentas, ora cooperativas, entre cavaleiros e lavradores e aperfeiçoar os modelos estatísticos que 
lhe servem de suporte empírico. Junto com Mário Viana (U. Açores) candidatei-me a financiamento FCT 
para um projecto nesta área. Um último interesse de investigação relacionado com história rural e que 
também é o problema da fronteira. Neste momento, dirijo um projecto, subsidiado pelo MNE, sobre a 
demarcação da fronteira no século XIII (sedeado no Centro de História da Universidade de Lisboa). Não 
sendo um assunto imediatamente associável à história rural, as práticas de demarcação de fronteira, 
pelo meio geográfico em que se inserem, pelo seu impacto na propriedade agrícola e pelo contributo 
que recebem das comunidades locais, constituem um tema que tem muito a ganhar ao ser interrogado 
no ângulo da história rural. São estes três trabalhos concretos que gostaria de trazer para a Rural 
RePort. A minha motivação para participar nesta rede passa por expor e discutir os caminhos desta 
agenda de investigação e conhecer outros historiadores com pesquisa em áreas afins.   

*António Valério Maduro 
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento- Universidade de Trás os Montes e Alto 
Douro (CETRAD/UTAD) 

A produção de cereais e sistemas de moagem nos coutos de Alcobaça (séculos XVIII-
XIX) 

Na arquitectura da produção agrícola de Antigo Regime os cereais ocupam o primeiro pavimento pois 
dos seus frutos depende a própria estrutura, organização e manutenção da sociedade. O maior quinhão 
do solo arável é-lhes dedicado e mesmo o chão de olival, vinha e pomar recebem regularmente 
sementeiras de pão para verde ou seco. Culturas de Inverno ou de Primavera, os cereais, a que se 
juntam algumas leguminosas, revezam-se numa rotação adequada às peculiaridades do solo, ao 
costume e às imposições dos foros. A cerealicultura vive do casamento de conveniência entre o trigo e o 
milho, os dois cereais panificáveis por excelência, dado que a produção de centeio tem nestas terras um 
carácter marginal. No século XVIII, o maís já se impôs como principal sustento do povo dos coutos de 
Alcobaça. Esta cultura não só ocupa as campinas litorais como se difunde no território de sequeiro 
produzindo apreciáveis transformações na paisagem. Em primeiro lugar, o sucesso do milhão dita a 
morte cultural dos milhos miúdos. Mais generoso que qualquer outro cereal mostra-se soberbo em 
atenções culturais. A gestão comum das águas de rega entra na ordem do dia trazendo uma maior 
efervescência ao clima social dos campos. A novidade cultural provoca alterações substantivas ao nível 
da estrutura, tipologia e funcionalidade das eiras, leva à importação de novas técnicas de debulha e a 
uma maior capacidade de armazenamento. O complexo moageiro dos coutos repousa essencialmente 
no motor hidráulico, relegando a energia dos ventos para uma posição secundária e complementar. O 
aproveitamento da força das águas filia-se no sistema de rodízio em detrimento das rodas hidráulicas. A 
longa duração dos moinhos de rodízio constitui uma prova inequívoca do atraso português nas 
tecnologias de moagem, dado que, na Europa ocidental, as azenhas, já desde o século XVII, tinham 
destronado estes engenhos. Com a extinção do instituto monástico e a implantação da sociedade 
liberal, os ventos e as águas deixam de ser um património exclusivo de alguns privilegiados e inaugura-
se a moagem livre. A democratização da actividade da moagem faz disparar o número de moinhos de 
água e vento e permite ao moleiro ser senhorio do seu próprio moinho. A par deste movimento popular 
verifica-se o controlo por parte de alguns notáveis locais das principais casas de moinhos do Mosteiro, o 
que lhes confere uma posição dominante na indústria moageira da região. O atavismo tecnológico 
mantém-se independentemente das alterações do regime de propriedade. Dos assentamentos 
populares pouco se pode esperar, dado que a debilidade económica não autoriza qualquer avanço no 
sentido da modernidade tecnológica, caracterizando-se estes moinhos pela precariedade dos materiais 
e número reduzido dos engenhos e pedras. As famílias que se assenhorearam dos moinhos do Mosteiro 



conduzem algumas reformas estruturais nas unidades, ampliando ou erguendo novos açudes e levadas, 
introduzindo mais engenhos, somando assim mais pedras “correntes e moentes”. Este acréscimo de 
capacidade filia-se na mesma tradição tecnológica, pois apenas os mais ousados substituem 
integralmente o aparelho motor transformando o moinho de rodízio numa azenha. O último fôlego da 
molinologia tradicional é, paradoxalmente, coevo do encerramento de algumas das unidades de maior 
dimensão, em virtude das novas indústrias, nomeadamente as têxteis e as moagens industriais, 
requisitarem o seu espaço de assentamento para beneficiar da potência gratuita do motor hidráulico. 

*Benedita Câmara 
Departamento Gestão e Economia, Universidade da Madeira 

Contratos agrícolas: a colaboração de longo prazo e a “tenancy ladder” 

A literatura económica e histórica sobre a parceria tem esgrimido argumentos favoráveis ou 
desfavoráveis à sua eficiência. Tendo por pano de fundo a economia agrícola da Madeira, no período 
entre 1829 e 1918, contextualizam-se as diferenças existentes entre a primeira e a segunda metade do 
século XIX relativamente a: transformações demográficas, doenças e pragas que afectaram as principais 
culturas comerciais e mudanças ocorridas no enquadramento comercial que puseram os agricultores 
perante a opção de manter certas culturas e de ensaiar e adoptar outras. A actividade agrícola não 
atravessou então uma fase de prosperidade como resulta, entre outros aspectos, da redução da sua 
capacidade exportadora e da queda do preço da sua principal exportação. Tendo por base uma fonte 
sobre a administração de um património aristocrático disperso no período entre 1829 e 1918, temos 
acesso às opções de escolha do contrato na perspectiva do senhorio. No caso estudado, explicaremos as 
opções do proprietário com base no enfoque do custo de supervisão do trabalho e esclareceremos 
porque recorreu a contratos distintos e quais as culturas cultivadas em parceria.  O senhorio, na 
segunda metade do século, segue a tendência geral observada noutros locais de criar condições à 
replantação de culturas ameaçadas por doenças e pragas. Não obstante isso, existe uma tendência para  
a vinha ser pouco cultivada em parceria, ao contrário do que sucedeu na primeira metade do século.  O 
liberalismo moldou o enquadramento institucional da propriedade da terra na segunda metade do 
século XIX. Neste quadro, importa ponderar se havia espaço de manobra para a  colaboração de longo 
prazo entre os agentes económicos.  As implicações da colaboração de longo prazo são analisadas em 
termos dos direitos sobre utilização de activos. O tema da agricultural ladder é explorado tendo em 
conta o grau de acesso à terra e as possibilidades de trabalho fora da agricultura. 

*Carla Sequeira 
Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória - Grupo Memória, Património e 
Construção de Identidades - Universidade do Porto (CITCEM-UP) 

Antão de Carvalho e a República no Douro 

Pretende-se, com esta comunicação, apresentar o nosso projecto de investigação de pós-doutoramento, 
a desenvolver no âmbito do CITCEM, Unidade de Investigação da Faculdade de Letras do Porto a que 
pertencemos. O principal objectivo visa caracterizar os mecanismos de afirmação e evolução do 
republicanismo na Região Duriense através da reconstituição do percurso político-partidário, da rede de 
relações e do envolvimento nos movimentos regionais de Antão de Carvalho, líder político destacado da 
Região Duriense entre os finais da Monarquia e o início do Estado Novo, que alcançou projecção 
nacional, na qualidade de deputado, senador e ministro. Pretende-se conhecer o seu papel na 
transformação da Régua num baluarte republicano ainda durante a Monarquia, bem como a sua 
actuação durante a Primeira República, como presidente do município e da Comissão de Viticultura 
Duriense, no contexto da «questão vinhateira», liderando os movimentos regionais de defesa da 
denominação de origem «Porto». O programa de trabalhos procurará determinar o grau de influência 
da filiação partidária de Antão de Carvalho sobre os destinos regionais, bem como o seu posicionamento 
perante a resposta do Estado às reivindicações regionais. 



 

*Conceição Andrade Martins 

Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa (ICS-UL) 

Senhores da terra e do vinho em Portugal durante os séculos XIX e XX 

O crescimento e a modernização agrícolas oitocentistas resultaram da acção concertada de múltiplos 
protagonistas. Desde logo, de um plêiade de lavradores/proprietários agrícolas que, tal como os 
«senhores da terra e do vinho» que estudei - João Maria Parreira Cortez, na região de Beja/Serpa, José 
Maria da Fonseca, na de Azeitão, e José Maria dos Santos, nas de Alcácer, Moura e Palmela -, arriscaram 
investir simultaneamente na aquisição de terra e na sua benfeitorização pelos processos e técnicas que, 
à data, se apresentavam mais modernos e rentáveis. Nesse sentido, interessaram-se pelos trabalhos dos 
mais reputados agrónomos e enólogos do seu tempo, assim como pelo funcionamento e vantagens das 
novas máquinas, apetrechos agrícolas, adubos, fertilizantes, etc. que podiam facilitar e melhorar os 
processos de produção. Daí que, como já referia em 1853 José Maria Grande, «as explorações mais 

racionais e lucrativas» do reino fossem dirigidas por «empresários instruídos nos bons princípios e 

praticas agrícolas». Aos esforços destes e de inúmeros outros empresários agrícolas (recordem-se, por 
exemplo, os casos de Francisco Simões Margochi, em Évora, de D. Antónia Adelaide Ferreira, no Douro, 
do 1º visconde de Carnide, na região de Lisboa, etc.,) juntou-se o dinamismo das associações de classe 
(sociedades, associações e sindicatos agrícolas e comerciais), que muitos daqueles integraram e, 
frequentemente, dirigiram. Daí que me tenha interessado pelo associativismo agrícola, que 
protagonizou algumas das mais interessantes acções mobilizadoras da lavoura no sentido da sua 
modernização e adequação aos novos desafios com que se defrontava. Mas também pela acção levada 
a cabo no mesmo sentido pelos serviços agrícolas do MOPCI e pelas instituições de ensino e de 
investigação criadas na 2ª metade de oitocentos (IGA, IAV, etc.), quer directamente, quer 
indirectamente através dos técnicos que formou e “colocou” estrategicamente nos organismos públicos 
e privados que tutelavam o sector. RACAP, IGA e MOPCI (DGA) constituíram, assim, os três vértices do 
progresso agrícola oitocentista, como defendi nalguns estudos mais recentes. Graças à conjugação de 
todos estes esforços, na viragem do século o país podia não ser auto-suficiente, nomeadamente em 
cereais e carne, mas alargara e melhorara consideravelmente algumas produções com maior 
participação na balança comercial – vinho, azeite, cortiça, frutas e legumes, etc., como o mostrei no 
capitulo dedicado à Agricultura no volume dedicado ao século XIX da História Económica de Portugal, 

1700-2000, organizado por Pedro Lains e Álvaro Ferreira da Silva. Não se tendo traduzido este esforço 
de modernização por ganhos de produtividade significativos, o país manteve-se maioritariamente rural 
e agrícola até meados do século XX, quando os novos surtos de emigração, por um lado, e de 
industrialização e urbanização, por outro, aceleraram o processo de mecanização e desertificação dos 
campos. O alargamento da área silvícola decorre, por isso, em larga medida deste condicionalismo, 
embora também tenha beneficiado dos incentivos dados pela PAC à reflorestação do país.  

*Cristina Joanaz de Melo 

Instituto de História Contemporânea, FCSH-UNL  

 

Os “baldios marinhos”: “a câmara municipal não é anfíbia; em chegando a água lá 
não governa”1  

Na segunda metade do século XIX a legislação sobre águas comuns e respectiva administração era 
inexistente. Nos anos cinquenta, no contexto da discussão de soluções para um problema de difusão de 
epidemias em meios húmidos e de controlo de inundações torrenciais, o parlamento foi confrontado 
com duas situações inesperadas sobre águas interiores e zonas húmidas: primeiro, com a existência de 
“baldios marinhos” (ou seja, águas comuns doces e mistas e respectivos recursos hídricos); segundo, 



com o problema da lacuna legislativa quanto à administração de um espaço e recursos naturais 
disputados entre várias entidades administrativas e usufrutuárias daqueles recursos. A propósito da Ria 
de Aveiro o Deputado José Estêvão levantou o problema “E quem governa (...) nesta parte do território 
português donde se tiram da indústria da pesca grossas porções de contos de reis, donde se tira o 
alimento quase único para a agricultura em um dos terrenos mais fracos do nosso país? (...) Dou parte a 
v. Exca. aos Srs. Ministros da coroa e a todos nós que ninguém”. Em 1858, esta realidade, importante ao 
nível local, pouco ou nada interessava aos objectivos de desenvolvimento pelo fomento material e 
agricultura industrial. Já nos anos setenta a questão teve outro impacto ao nível da discussão e decisão 
política. As concessões da exploração de ostreiras em exclusivo a entidades privadas como a do Sado ao 
Conde de Bocage e a de Aveiro e Ria Formosa ao Marquês de Niza geraram protestos das câmaras que 
disputavam a exploração daqueles recursos. A classe política por seu turno compreendeu que a 
exploração e taxação daquele bem económico deviam ser consideradas com outro tipo de atenção. Esta 
comunicação tem vários objectivos que se cruzam no âmbito da questão dos baldios: -Reequacionar a 
clássica questão da regulação dos baldios reduzida ao problema do aumento da criação de gado e 
pastagens no contexto do desenvolvimento da indústria têxtil. -Salientar que os terrenos comuns não 
são apenas terrestres mas fluviais, lacustres e marítimos produzindo economias locais e exploração de 
recursos naturais independentes do controlo do estado, ou seja de cobrança e colecta de impostos 
sobre rendimentos. -Que existia um problema grave de ausência de regulamentação sobre águas doces 
e interiores ao nível local, e não só, que atingia várias áreas do sector económico: exploração directa dos 
recursos hidrológicos e hídricos, agricultura, unidades industriais movidas a energia hidráulica, 
comunicações internas e saúde pública. -Que mesmo nos baldios terrestres estes são muito 
diversificados do ponto de vista dos recursos naturais gerando actividades económicas como a olaria e 
indústria cerâmica (como a Vista Alegre que foi originalmente instalada em areais públicos e que não 
pagava qualquer taxa pela exploração de matéria prima ao estado), exploração da pedra ou da colecta 
livre de mariscos e outros recursos de zonas húmidas e/ou nalguns casos concertada entre populações 
rurais e câmaras.  

 

*Cristina Prata 
Câmara Municipal de Palmela 

“O Drama da Quinta da Torre”.Formas e normas de exploração da terra no concelho 
de Palmela durante o Estado Novo 

Em 1933, Venâncio da Costa Lima, Presidente da Comissão da União Nacional, apela ao Governador Civil 
de Setúbal que valha às gentes de Cabanas que como rendeiros do Visconde do Tojal, se encontram 
“escravizados” ao não tirarem dos terrenos arrendados o suficiente para pagar as rendas, com o 
agravante de não lhes passarem qualquer documento com que possam chamar suas as benfeitorias.    
Trata-se da Quinta da Torre, um vasto território com cerca de 1900ha, localizada entre as actuais 
freguesias de Quinta do Anjo (Palmela) e Azeitão (Setúbal), que havia sido pertença do Marquês das 
Minas que, já no século XIX, divide 363ha em pequenas courelas distribuídas por cerca de três centenas 
de rendeiros.    O problema da assimetria da estrutura fundiária foi uma das questões mais debatidas 
durante o Estado Novo. Diferentes medidas propunham o reequilíbrio através da execução de um plano 
de parcelamento dos latifúndios e emparcelamento dos minifúndios numa terra ainda partilhada de 
forma desigual. Ao longo dos anos, diferentes e abundantes planos de “colonização interna” foram 
permanecendo no papel e a verdadeira colonização, a “espontânea”, foi sendo realizada através do 
arrendamento de terras, processo através do qual a Península de Setúbal, desde finais do século XIX, vai 
alterando definitivamente a sua fisionomia. E, contrariamente ao Alentejo, onde os latifúndios 
permanecem maioritariamente inalterados, a terra é parcelada. Em Palmela, o solo que se foi partindo e 
repartindo, apresenta, em 1948, o predomínio de pequenos prédios. Neste período, dos 459 km
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território concelhio, 22,731ha são explorados em courelas até 60ha de terra (50%). Sendo ainda muito 
expressiva a área integrada em “grandes” e “muitos grandes prédios”, presentes em 21,668ha (47%), o 
número de pequenos proprietários expressa, no entanto, o movimento de arroteamento de terras 
desenvolvido través da generalização do arrendamento e posterior compra. A gestão por conta-própria, 
aquela em que o proprietário e o empresário coincidem, está presente em 21.254ha (91%) do território 



dos “grandes” e “muito grandes prédios” e a parceria tem uma representatividade local muito reduzida, 
ocupando cerca de 410ha (1,8%). Segundo nos informa o Inquérito Agrícola e Florestal ao Concelho de 
Palmela, na década de 50 ainda se pratica bastante o arrendamento, acção onde ainda predominam os 
contratos verbais sobre os escritos, que são renovados com relativa frequência com ou sem 
ajustamento de rendas. Tal situação atesta a escassez de solo disponível, a ausência de alternativas 
profissionais para além do trabalho agrícola, bem como a insegurança imposta pela permanente ameaça 
de expulsão. Em 1952, a apreensão de Venâncio da Costa Lima, bem como dos colonos da Quinta da 
Torre, ganha razão de ser. Os novos proprietários da terra (Plantações do Sul, SARL), face à ausência de 
quaisquer contratos escritos, desenvolvem acções no sentido de expulsar os 300 rendeiros ou aumentar 
as rendas, tendo em conta as benfeitorias criadas, episódio que a imprensa local e nacional noticia como 
o “Drama da Quinta da Torre”. Como foi feita a utilização do solo e quem intervém na resolução deste 
problema? São estas perguntas às quais tentaremos dar resposta, num quadro de reflexão sobre as 
normas e as formas de exploração da terra e a acção da Junta de Colonização Interna. 

*Dulce Freire  
ICS-UL 

Agricultura, Estado e Sociedade em Portugal durante os séculos XIX e XX 

As minhas pesquisas científicas têm-se desenvolvido em torno das mudanças na agricultura e na 
sociedade rural em Portugal durante os séculos XIX e XX. No desenrolar dos vários projectos de 
investigação, individuais e colectivos, em que tenho estado envolvida desde o início dos anos 90, tenho 
procurando aprofundar tanto aspectos empíricos, como teóricos e metodológicos. Quanto ao primeiro 
ponto, (após uma breve incursão nos últimos anos de cobrança dos dízimos), a pesquisa tem sido 
direccionada por três linhas principais: a) análise dos impactos das políticas e das dinâmicas do mercado 
nas condições de produção, comercialização e consumo de alguns produtos agrícolas (sobretudo vinhos 
e frutas); b) levantamento dos movimentos sociais em contexto rural durante o Estado Novo, 
identificando motivos de contestação, protagonistas, formas de resistência e conflito, resultados e 
impactos nas decisões dos órgãos de poder local e central; c) análise das propostas para modernizar a 
agricultura portuguesa discutidas desde finais do século XIX, averiguando as circunstâncias de 
formulação e apresentação dessas propostas e avaliando como estas influenciaram, ou não, as políticas 
públicas. Estas pesquisas têm procurado apreender perspectivas de diferentes protagonistas e 
considerar várias escalas de análise, nomeadamente, inter-relacionando local, nacional e global. O 
segundo ponto, desenvolvido em estreita articulação com as problemáticas de cada pesquisa, tem 
beneficiado da inserção em equipas interdisciplinares e do diálogo com outros cientistas sociais 
(principalmente Antropólogos e Sociólogos). O processo de construção das fontes, a par do recurso à 
documentação escrita (proveniente de arquivos de âmbito local, regional e nacional), tem incluído 
também os dados recolhidos durante os meses de trabalho de campo (extensivo ou intensivo) e em 
entrevistas semi-dirigidas. Estas experiências de pesquisa têm contribuído para aprofundar a reflexão 
acerca da pertinência de fundamentar o conhecimento histórico em dados diversificados que permitam 
contemplar a diversidade de perspectivas ou de versões sobre o passado. Para tal, entre outras tarefas, 
torna-se necessário garantir as condições de preservação e de consulta da documentação escrita 
produzidas por diferentes entidades e, também, construir arquivos de história oral e/ou de audiovisual 
que assegurem a recolha e consulta destas fontes.    

*Fernando Lopes e Fátima Sequeira Dias 
Universidade dos Açores 

Agricultura no Sec. XX: ocupação do solo , produção e organizações agrícolas 

A história dos Açores está indissoluvelmente ligada à história da agricultura Açoriana. A actividade 
agrícola e as suas organizações, em primeiro lugar as empresas agrícolas e as organizações de promoção 
e defesa da agricultura, são parte central da história Açoriana dos séculos XIX e XX. O ciclo da laranja e 
os gentleman farmers  no século XIX (veja-se Sacuntala de Miranda  e Fátima Sequeira Dias), foram 



objecto de aprofundados estudos académicos e também de obras de divulgação. A ocupação do solo e a 
introdução de plantas que enriqueceram a vasta flora autóctone as gentes das ilhas bem como o labor 
de pioneiros como José do Canto (veja-se os trabalhos de Fernando Aires de Medeiros e Maria Filomena 
Mónica) contribuíram para que as paisagens açorianas de hoje sejam substancialmente diferentes das 
que os primeiros povoadores encontraram. As últimas décadas do século XIX até ao fim da II Grande 
Guerra são um período de transição com a tentativa de diversificação das culturas industriais e a 
promoção da agro-indústria. A história agrícola está também inevitavelmente ligada à transição do livre 
comércio e a um modelo de desenvolvimento apoiado na exportação para o mercado europeu dos 
produtos açorianos. As questões que nos propomos abordar relacionam-se com a história menos 
conhecida mas mais actual da evolução da agricultura açoriana no século XX. Em primeiro lugar, a 
alteração na ocupação do solo e as culturas a ela associadas. A transição de actividades agrícolas ligadas 
à produção frutícola, laranja e ananás, e à agro-indústria, tabaco, beterraba e batata-doce, para as 
actividades ligadas à produção pecuária, na segunda metade do século XX. A alteração na organização 
da empresa agrícola, das casas agrícolas do século XIX para as empresas familiares da segunda metade 
do século XX, trabalhando os fundos arquivísticos ligados à desamortização da propriedade, no século 
XIX, a Junta de Colonização Interna, os fundos das fábricas de tabaco, açúcar e álcool, e os fundos do 
Sindicato Agrícola e do Grémio da Lavoura, da ilha de São Miguel, no século XX. Em segundo lugar, a 
história das organizações agrícolas associadas as estas diferentes fases, a Associação de Promoção da 
Agricultura, os Sindicatos Agrícolas, os Grémios e as Associações Agrícolas fazem parte desta evolução. 
O papel dessas organizações na organização da produção, na promoção e introdução de novas técnicas 
e na organização dos produtores, mas também a sua influência na organização e administração dos 
Açores desde a Autonomia do século XIX à Autonomia do século XX. De resto, partiremos sempre da 
análise da situação da ilha de São Miguel, partindo posteriormente para as experiências nas ilhas 
Terceira, Pico, São Jorge e Flores. 

 

*Filipe Themudo Barata 

Departamento de História; Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, Universidade de 
Évora (CIDEHUS-UE) 

Em torno da discussão de modelos de análise da paisagem rural 

No primeiro encontro deste grupo, a minha comunicação tem por objectivo apresentar os interesses 
pessoais que me movem para participar num grupo que se debruça sobre a História Rural. Primeira 
constação. interessa-me olhar o mundo rural do ponto de vista da sua estrutura e organização espacial, 
pelo que, o meu ponto de partida é a história e análise da paisagem. Esta forma de olhar o território 
teve a ver com a leitura da obra de P. Horden e N. Purcell e das conversas que tive com o primeiro dos 
autores (The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History, Oxford: Blackwell, 2001). Afinal, ao 
analisarmos a paisagem, só somos capazes de criar modelos de observação para uma dada época da 
história da Europa? Ou é possível construir modelos de análise mais abrangentes? A partir daqui, fui 
desenvolvendo a ideia de “marcas de paisagem”, os lugares centrais de organização do território, e de 
“conectividade”, os elementos do território que suportam a existência de vida das comunidades. É em 
torno destas questões que pretendo organizar a minha comunicação. 

 

*Inês Amorim 

Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais, Faculdade da Letras, Universidade do 
Porto/CITCEM-UP 

“Governar os comuns” - história rural e história ambiental 



Os conflitos sociais motivados pela desigualdade no acesso aos recursos naturais, exige o 
esclarecimento das concepções acerca das formas de propriedade sobre la «conservación de los 

recursos: de acesso aberto, propiedade comunal, propiedad estatal e propiedade privada», salientando 
que tais processos se operam, no caso que nos interessa, acerca dos usos múltiplos dos recursos litorais. 
Nesta sequência, os usos do litoral evidenciam o impacto ecológico de toda a actividade humana que 
usa a água que se faz terra, ou a terra que se faz água, e tornam-se um observatório extremamente 
interessante pela interacção entre três sistemas: natureza, economia e conhecimento
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respondem a mudanças provocadas pelas alterações do clima, da geologia, da geo-morfologia, pelos 
impactos humanos, numa textura rica tecida pelas interacções entre género humano e natureza. A 
análise deste processo requer, por consequência, uma grelha de abordagem, aplicável, porque já a 
utilizámos anteriormente, num estudo de caso em torno da complexa exploração dos recursos 
(agricultura, peixe, moliço e sal) de uma laguna, a Ria de Aveiro. Acrescente-se ainda, como defende o 
alemão Joachím Radkau, na sua perspectiva micro, de aproximação à diversidade ambiental, que esta 
abordagem não pode cingir-se, apenas a uma visão “de cima”, baseada numa história das ideias gerais 
marcadamente sugeridas pelas preocupações actuais, mas antes evidenciar «el desarrollo real de las 
relaciones entre humanidad y medio ambiente, ya que esta historia real tiene mucho más que ver con 
las costumbres diarias de las masas, que con las ideas de los grandes espíritus». Deste ponto de vista, 

não se reduziria a uma historia narrativa dos conflitos de intereses socioeconómicos, mas o que estaria 
por detrás «de ese tipo de conflictos y a través del análisis de los efectos involuntarios a largo plazo». Ou 
seja, a abordagem a adoptar no âmbito de uma história do ambiente, exige uma posição mais subtil, não 
facilitando a observação por cânones institucionais (passados e presentes), aprofundando-se antes a 
releitura das fontes, tendo em consideração a história das acções, com repercussões (positivas ou 
negativas) para o ambiente, à luz, por um lado, do seu tempo, e, por outro, do que hoje se sabe acerca 
da regeneração ou abandono dos recursos. Esta é a perspectiva a discutir. 

 

*Joana Medrado 

Centro de Estudos de História Contemporânea Portugal, ISCTE-IUL 

“Melhoramento da economia rústica do Brazil”: o olhar da coroa portuguesa sobre o 
mundo rural brasileiro (sec. XVIII e XIX) 

A pesquisa que atualmente desenvolvo no meu doutoramento na Universidade Federal Fluminense-
Brasil e em missão de pesquisa em Portugal investiga os esforços de modernização do mundo rural da 
América portuguesa por parte de acadêmicos/cientistas lusitanos entre o final do século XVIII e o inicio 
do XIX, mormente no que concerne a criação de gado no sudeste e centro oeste brasileiro. No Brasil 
colonial, o contexto do final do século XVIII é marcado pela decadência da atividade mineradora e 
multiplicação das unidades agropastoris no centro oeste brasileiro, o que significou aumento da 
concessão de sesmarias para este fim. A atividade pecuária, geralmente estudada no âmbito das 
economias internas do Brasil colônia e considerada apenas do ponto de vista de sua importância 
enquanto economia subsidiaria das economias centrais voltadas para exportação, deve ter sido alvo de 
investimento técnico e científico à moda do ilustramento do século XVIII. O objetivo da pesquisa é 
entender que tipo de racionalidade econômica e técnica era esperada na criação de gado e nas 
“economias rústicas” do Brasil, tendo em vista o contexto de iluminismo português onde se localiza a 
fundação da Real Academia de Ciência de Lisboa, em 1779, cuja preocupação de alguns acadêmicos com 
a agricultura em Portugal e nos domínios ultramarinos é premente. Nesse sentido tenho também 
pesquisado algumas edições da Tipografia Arco do Cego, que publica entre 1799 e 1801 obras 
importantes voltadas para as empresas agrícolas brasileiras, sempre na ótica da modernização e 
buscado publicações congêneres – textos produzidos em Portugal no final do século XVIII e inicio do XIX 
que refiram ao tema da criação de gado na colônia. No Brasil focalizo as formas de uso e concessões de 
terra para criação de gado bem como a produção e circulação de conhecimentos teóricos e práticos 
sobre o que posteriormente vai se designar como zootecnia, medicina veterinária e agronomia – 
campos que se consolidam em Portugal em meados do século XIX, como mostra Maria Carlos Radich e 
no Brasil no final deste século e inicio do XX, acompanhando a formação da primeira república, como 
mostra Sonia Mendonça. A partir desse estudo creio ser possível periodizar melhor essa atividade no 



Brasil evitando ficar refém de interpretações generalistas da historiografia brasileira da primeira metade 
do século XX que definem a criação de gado no mundo colonial enquanto “pastoreio”, cuja única 
finalidade no ponto de vista metropolitano era expansão territorial e do ponto de vista colonial 
abastecimento alimentar, e apenas no século XX utilizam o termo “pecuária” para referir a uma 
atividade racional e industrial. Trabalhamos com a hipótese de que o investimento cientifico da Coroa 
portuguesa nessa atividade, e de resto em toda “economia rústica” do Brasil pode ter estimulado a 
adoção de critérios zootécnicos e o interesse econômico na pecuária ainda no final do século XVIII.  

 

*José Vicente Serrão 

ISCTE, IUL 

Terra e Território nos Espaços Imperiais 

O objectivo desta comunicação é o de dar conta dos meus actuais interesses de investigação, os quais se 
desenvolvem em torno de três projectos inter-ligados. Todos eles procuram analisar o processo de 
apropriação, (re)distribuição e controlo da terra no quadro da construção dos impérios ultramarinos 
europeus ao longo da Idade Moderna. Para esse efeito, consideram-se tanto as soluções adoptadas, os 
seus fundamentos e os seus objectivos, como o seu impacto e a sua recepção. O processo é analisado 
nas suas diversas dimensões: institucional, económica, social, política e ideológica. Distingue-se também 
entre aquilo que constituía a apropriação privada da terra ou dos rendimentos, e aquilo que tinha a ver 
com a apropriação política do território. Estes projectos visam ainda analisar as dinâmicas de conflito, 
interno e externo, associadas àqueles processos de apropriação territorial, fossem os de iniciativa 
pública, fossem os de iniciativa privada. O primeiro destes três projectos (Lands Over Seas: property 

rights in the Early Modern Portuguese Empire) toma como base de inquérito o conjunto do império 
português, num espectro geográfico que privilegia as ilhas do Atlântico, o Brasil, a Índia, o Ceilão e 
Moçambique. O segundo (Terras Lusas: Territorialidade e Conflito no Império Português de Setecentos) 
foca-se especialmente no caso do Brasil setecentista. Finalmente, o terceiro constitui uma abordagem 
comparativa entre os modelos seguidos pelas diversas potências europeias no continente americano 
(Property rights, land settlement and land conflict in colonial Americas: a comparative study). 

 

*Luís Fontes 

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 

Paisagem Rural em Áreas de Montanha: o contributo da Arqueologia 

A Arqueologia da Paisagem, desde logo entendida como o estudo arqueológico das paisagens culturais, 
é já uma área disciplinar consolidada (Gojda 2004 e David e Thomas 2008). Actualmente, procura 
indagar-se de que modo os nossos antepassados estabeleceriam diferentes níveis de organização e qual 
a componente dessa organização é devida a factores ambientais e ideológicos (espaço habitado, áreas 
de cultivo, fronteiras territoriais, demarcação simbólica de espaços, etc.). Procura também conhecer-se 
como se conformaram as paisagens, tanto numa perspectiva sincrónica como diacrónica e quais os 
processos de mudança. Questiona-se igualmente como se formou a memória da paisagem e como é que 
a forma da paisagem pode reflectir as diversas estruturas sociais (Gojda 2004). Por outro lado, no 
quadro dos desafios que actualmente se colocam ao desenvolvimento sustentável do mundo, é 
generalizadamente reconhecido que os sistemas montanhosos constituem, com os seus recursos 
ambientais e culturais, uma componente crítica para a sobrevivência da espécie humana, tanto mais 
quanto, apesar de cobrirem cerca de ¼ da superfície da Terra, apresentam enormes paradoxos: 
dominam a paisagem e inspiram devoções e temores, mas as suas populações vivem isoladas e 
ignoradas; são fonte abundante de riquezas, mas as suas populações vivem na pobreza; fornecem água 



para mais de metade da população mundial, mas a sua água e os recursos dos solos são os mais mal 
administrados de todos os seus activos; abrigam uma incrível variedade e biodiversidade, mas os seus 
ecossistemas são frágeis e facilmente degradáveis; as suas populações detêm um saber vital sobre 
sustentabilidade, mas ninguém as ouve! (Pratt e Shilling 2002). Acompanhando estas preocupações, 
tem vindo a promover-se um maior conhecimento dos sistemas montanhosos, identificando-se já uma 
área de pesquisa centrada no estudo das paisagens culturais de montanha que, ao contrário da 
percepção anteriormente vigente, se reconhece que são modeladas pela acção humana desde há, pelo 
menos, 8.000 anos. Admitida a necessidade do conhecimento interdisciplinar (Dax e Hovorka 2002), 
importa assinalar o contributo que a arqueologia tem dado para o aumento desse conhecimento, 
precisamente por via da arqueologia da paisagem, assistindo-se desde as últimas décadas do século 
passado ao desenvolvimento de inúmeros projectos orientados para o estudo arqueológico das áreas de 
montanha, tendo-se já produzido abundante bibliografia sobre o tema, abarcando, entre muitos outros, 
tópicos tão diversos como metodologias e conceitos, modalidades de ocupação humana, sistemas 
económicos de exploração dos recursos serranos (Biagi 1990, Aja Sánchez et al. 1995, Bartosiewicz e 
Greenfield 1999, Bouet 2004, Jourdain-Annequin 2004). No caso dos estudos que temos vindo a realizar 
nas serras do Noroeste de Portugal e em particular no Lindoso, Ponte da Barca (Serra Amarela) (Fontes 
2000 e 2010, Fontes e Regalo 1997), demos particular atenção aos aspectos relacionados com a 
apropriação do espaço e com a modelação da paisagem, entre os séculos XI e XIX: a emergência da 
territorialidade local, a fixação da fronteira política, a estruturação do povoamento e a organização 
socioeconómica dos espaços, designadamente a tipologia dos habitats, a partilha da serra e a 
"construção" da paisagem agrária. 

*Luís Vale 
Universidade Fernando Pessoa, Porto 

As novas paisagens rurais no interior de Portugal7 

Nesta comunicação procuraremos olhar para o vasto território não-urbano e não estruturado que ocupa 
o vasto interior de Portugal Continental. Partindo de um novo conceito, definir e classificar essa 
realidade. A ruralidade e os seus diferentes mundos: o velho e secular rural – onde predomina a 
agricultura e pastorícia, em paisagens produzidas pelo equilíbrio entre estas actividades e o “natural”; o 
rural industrial – que altera o paradigma anterior e produz novas complementaridades e aproximações 
entre o rural e o urbano, tais como o abastecimento alimentar e o fornecimento de mão-de-obra; o 
novo rural – transformação do mundo rural em áreas multifuncionais, através de narrativas e 
representações sociais que rompem com as abordagens tradicionais e transformam num continuum a 
relação entre rural e urbano e/ou campo e cidade. O novo rural (espaços e indivíduos) construído 
socialmente a partir da patrimonialização e do rural não agrícola, tendo por base tendências – 
renaturalização, autenticidade e mercantilização das paisagens, que contribuíram para a transformação 
efectiva do mundo rural em espaços multifuncionais. Por último, fazer uma leitura das estratégias 
utilizadas pelas novas ruralidades e seus actores na senda da globalização. Diferentes modos de 
transnacionalização das ruralidades em Portugal – alguns exemplos. 

 

*Márcia Motta 

Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História da Univeridade Federal 
Fluminense 

Direito à terra em escala. Morgadios, enfiteuse e arrendamentos no Império 
Português 

As interpretações sobre os morgadios – tanto no Brasil quanto em Portugal – são fundamentais para 

elucidarmos a dinâmica de institucionalização do sistema. No entanto, em trabalho recente argumentei de 



que falta-nos ainda compreender o elemento conflitivo que se inaugura no processo de expansão 

territorial preconizado pelos morgadios e a construção não somente de sua legalidade, mas, sobretudo 

sobre sua legitimidade perante àqueles destituídos do direito a uma parcela de terra. Assim, e neste 

sentido, é preciso reconstruir o processo de expansão dos morgadios e a luta por direitos que se inaugura, 

tanto no processo de expansão propriamente dito, como no momento da transmissão do patrimônio; tema 

este praticamente ausente na literatura luso-brasileira. Reconhece-se o conflito, mas ele é sempre 

sublimado, por outros eixos de discussão elencados pelos autores. O levantamento e análise de 

documentos relativos aos morgadios privilegiados em nosso estudo (principalmente a Casa da Torre) nos 

levam a consolidar uma proposta que procura analisar o que aqui denominados direito à terra em escalas, 

o que significa afirmar que estaremos discutindo as disputas e concepções de direitos sobre um mesmo 

bem. Por conseguinte, compreender tais embates pode-nos auxiliar na investigação acerca das múltiplas 

dimensões da disputa sobre uma parcela de terra, capaz de recuperar a complexidade da tessitura social e 

seus conflitos. Para tanto, é fundamental elucidar como são operadas as formas de apropriação territorial e 

sua nomenclatura jurídica, como morgadios, enfiteuses e arrendamentos. Ainda que as definições entre os 
termos possam parecer simples, na prática o jogo entre elas e a ação de nominar o tipo de vinculação e 
de pagamento ao detentor do domínio revelam conflitos de intricadas relações, principalmente se 
consideramos o campo de força da justiça em Portugal e em suas colônias. As leituras das leis e os 
embates de interpretações nos ajudam então a desvelar os direitos e reconstrução de direitos sobre 
uma mesma terra, revelando ainda – no caso das terras da América Portuguesa – as intenções da Coroa 
em sua relação com os potentados locais do setecentos. Para fazer jus à proposta, pretendemos 
aprofundar nossas análises sobre as disputas em terras de alguns morgadios existentes na América. 
Portuguesa. Em primeiro lugar, porque hoje podemos assegurar de que os embates chegaram ao 
Conselho Ultramarino, o que nos permite acompanhar as posições da Coroa em relação aos conflitos. 
Em segundo, porque é possível destrinchar os conflitos que chegaram aos Tribunais. Por último, os 
morgadios podem ser ainda considerados uma janela para a compreensão da luta pelo direito à terra e 
concepções de justiça e injustiça na América Portuguesa e em Portugal. 

*Margarida Sobral Neto 
Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra 

Comunidades rurais em contexto senhorial 

O meu percurso de investigação na área da história rural teve como ponto de partida o esclarecimento 
de um problema que resultou do confronto entre o regime senhorial em vigor na Idade Média na região 
de Coimbra, estudado por Maria Helena da Cruz Coelho em “O Baixo Mondego nos finais da Idade 
Média: Estudo de História Rural” e a representação da vida dos campos patente nas petições 
endereçadas às cortes liberais pelos municípios desta região. Deste confronto, percepcionámos um 
sistema senhorial que se organizara em tempos medievos mantendo os seus elementos estruturantes 
ao longo da época moderna. O desafio assumido foi o da compreensão do funcionamento deste 
sistema, cruzando fontes que definiam o seu ordenamento jurídico e as que evidenciavam as práticas 
sociais nos campos. A documentação senhorial constituiu a matéria-prima da tese de doutoramento que 
viria a ser publicada com o título “Terra e Conflito. Região de Coimbra – 1700-1834”. Numa primeira 
fase, ocupámo-nos do estudo do regime de propriedade, de tributação e de exploração agrícola a partir 
da análise dos instrumentos jurídicos utilizados pelas casas senhoriais para formalizar o seu domínio no 
espaço – legislação, forais, tombos, contratos agrários e de arrematação de rendas – títulos que 
definiam igualmente a relação entre senhores e enfiteutas. Numa segunda fase, analisámos a 
documentação produzida no contexto de pleitos judiciais. Esta linha de pesquisa acabou por definir o 
tema central do estudo – a conflitualidade no mundo rural – em especial os movimentos que se geram 
em torno da defesa da propriedade comunitária, que se mobilizam contra o peso da renda senhorial ou 
contra as arbitrariedades de cobradores de rendas e outros poderosos locais – caso dos capitães de 
Ordenanças – ou os que expressam conflitos entre poderes, nomeadamente o senhorial e o concelhio. 
Com base nesta experiência de investigação, pretendo apresentar as linhas estruturantes do movimento 
de contestação anti-senhorial na época moderna. 

*Maria Fernanda Rollo 



Departamento de História/Instituto de História Contemporânea, FCSH-UNL  

A agricultura portuguesa no pós-Guerra: entre o diagnóstico do atraso e a retórica da 
reconversão 

A partir dos meados do século XX a agricultura portuguesa entrou num ciclo de duradoura e persistente 
perda de importância no quadro da economia nacional. Os dados apresentados por José António Girão 
indicam que a taxa anual de crescimento da população activa, em termos percentuais, foi de –0,4% 
entre 1953 e 1961 e de –3,8 entre 1962 e 1973 (sendo os dados relativos à população activa não 
agrícola de 1,4 e 1,2, respectivamente); as taxas anuais médias da produtividade agrícola, também em 
percentagem, foram de 0,9 entre 1953 e 1961 e de 4,5 entre 1962 e 1973, contrastando com a 
produtividade global que atingiu 5,8% entre 1950 e 1973. Por fim, de acordo com o apresentado por A. 
Cortez do Lobão, a agricultura tendo contribuído com 7,8% para o crescimento do PIB na década de 50 
diminuiu essa participação para 3,9% na década de 60 e chegou a atingir um valor negativo de - 0,7% 
entre 1970 e 1973. Acompanhando a evolução do sector, a balança comercial agrícola registou também 
uma evolução negativa. São no entanto de assinalar os saldos positivos ocorridos ao longo da década de 
50, contínuos até 1956, por contraste com a situação persistentemente negativa registada a partir de 
1961. Não deve porém inferir-se destas análises uma visão totalmente catastrofista da evolução da 
agricultura portuguesa no período do pós-Guerra. Diversos autores têm aliás referido, sem com isso 
pretender de alguma forma atenuar a perda da importância do sector agrícola e a sua incapacidade 
manifesta em termos de modernização, que ocorreram transformações positivas no âmbito do sector, 
todavia insuficientes para o tornar economicamente dinâmico e sobretudo apto a acompanhar um 
movimento de desenvolvimento económico progressivo e, no mínimo, capaz de suportar uma 
população activa que tendeu crescentemente a abandoná-lo por não encontrar aí forma de assegurar a 
sua sobrevivência num quadro aceitável em termos de nível de vida – e que por isso lhe escapou, 
preferindo o êxodo e a emigração. A par dessa realidade, deve também salientar-se a emergência, 
tentativa de afirmação e prossecução de várias políticas/iniciativas, designadamente promovidas a 
partir da Administração Central no sentido de, tendo por base um conhecimento mais aprofundado e 
sistematizado da realidade agrícola nacional, identificar soluções, procurar caminhos e tentar impor 
dinâmicas e projectos de modernização do sector. É, designadamente, o que se apreende nos anos a 
seguir à II Guerra Mundial, em que sector agrícola atravessa e experimenta uma dinâmica visível em 
relação à sua orientação pública, evidenciando sinais de uma vontade de imprimir um vector 
modernizante na agricultura portuguesa, que, como se sabe não teve, a prazo, os resultados desejados. 
Esse esforço foi em boa medida protagonizado e conduzido por Vitória Pires, a partir do momento em 
que assumiu o cargo de subsecretário de Estado da Agricultura em Agosto de 1950, a cuja 
caracterização do pensamento e acção se dedica a presente comunicação.   

*Maria Otília Pereira Lage 
Universidade Lusófona, Porto; CITCEM-UP 

A Quinta dos Canais, na Região Demarcada do Douro 

Ensaia-se no presente texto uma análise pluridimensional da Quinta do Costa ou Quinta do Engenheiro, 
designações émicas da Quinta dos Canais, no Douro, a qual se integra num estudo de caso alargado 
sobre o concelho produtor de Vinho do Porto em que esta unidade vitivinícola se localiza, Carrazeda de 
Ansiães. Privilegiam-se no estudo feito as fontes de informação directa com relevo para as fontes orais. 
Esta quinta, a maior do concelho de Carrazeda, com 170ha de área, 100ha de vinha e uma produção 
anual de 500 pipas de vinho, outrora propriedade de particulares e mais recentemente da Cockburn, 
pertence hoje à Symington Family Estates. Situa-se na freguesia de Beira Grande, junto de mais 8 
grandes quintas, que formam um notável património da região na chamada Ribeira, junto ao Douro e 
Tua. O Vinho do Porto é a principal produção desta e de outras freguesias ribeirinhas de Carrazeda, 
concelho do Cima Corgo, com 250 hectares de castas e produção anual de 1500 pipas. Trata-se de uma 
boa amostra do País Vinhateiro do Alto Douro - aventura secular das populações anónimas que, com os 
grandes donos das quintas e milhares de pequenos proprietários fizeram esta primeira região 



demarcada do mundo. Assim, as quintas do Douro Vinhateiro são também, do ponto de vista da 
investigação histórica, enquanto constructo transdisciplinar, contexto e objecto desta comunicação que, 
através do estudo inédito de um caso singular e paradigmático, em meio rural, aborda este tema menos 
tratado da história da cultura vitivinícola do vale do Douro, esta sim, dotada já, no seu conjunto, de 
importantes estudos nacionais e estrangeiros. As quintas do Douro, unidades de produção vitivinícola 
com zona residencial eminentemente funcional, junto aos lagares e armazéns, na cota mais elevada do 
terreno coberto de vinhedos, olivais e pomares, são um património natural, sócio-cultural, familiar e 
arquivístico, cuja sociohistória importa construir remontando à hipótese de suas afinidades com as 
antigas unidades agrícolas monásticas e, mais remotamente, com os casais rurais romanos. A Quinta dos 
Canais, exemplo desses microcosmos, é então analisada em dois eixos: seu papel e posição à escala local 
e, adensando a abordagem, sua representatividade numa escala mais ampla, enquanto fenómeno 
económico, social e cultural de produção vinícola do mundo rural português.  

 

*Mónica Truninger 
ICS, UL 

Contributos de uma perspectiva da prática para as histórias da alimentação 

Nesta comunicação irei expor e justificar os meus interesses no cruzamento da literatura mais recente 
da Sociologia do Consumo com a História Rural. Beneficiando dos contributos inovadores de autores 
dentro da sociologia do consumo que se têm debruçado sobre a articulação do consumo com o conceito 
de prática (Warde, 2005) – uma literatura muito influenciada pela viragem da prática em teoria social 
(Schatzki et al, 2001) – nesta comunicação irei mostrar de que forma esta contribuição teórica pode ser 
útil como pano de fundo para a análise da história da alimentação em geral e, em particular, de 
temáticas concretas com as quais me tenho ocupado recentemente, a saber: a história cultural da 
obesidade e das gorduras nas revistas femininas, a histórica das refeições escolares, a história da 
frescura dos produtos alimentares, a história da pêra Rocha, ou a história das práticas de cozinha 
tecnologicamente mediadas por equipamentos domésticos (p.e. fogões, frigoríficos e multi-
processadores). Todas estas histórias assentam num denominador comum: práticas. Assim, através da 
análise do conceito de prática, constituído por três importantes elementos – imagens (ou 
representações sociais), objectos (materialidades, alimentos, tecnologias) e competências (saberes e 
técnicas) –, os quais devem ser interligados para a manutenção e reprodução da prática, pretendo 
compreender de que forma estas várias práticas surgiram, qual os contextos económicos, políticos e 
socio-culturais em que emergiram e se reproduziram, como é que se foram reconfigurando e 
transformando ao longo do tempo, que formas de praticar estas práticas desapareceram e por que se 
mantiveram outras formas (path-dependency). O período a que me cinjo cobre sobretudo a época 
contemporânea: sécs. XIX e XX, e circunscreve-se ao contexto português.  

 

*Nuno Domingos 

ICS, UL 

História do queijo de Serpa: redes de produção e lógicas de consumo 

No que respeita ao meu envolvimento recente com a história rural tenho vindo a trabalhar há três anos 
com o antropólogo Harry West (SOAS, Universidade de Londres) num projecto sobre fabrico de queijo 
em Portugal, nomeadamente de queijo da Serra e de Serpa, que se inscreve num projecto mais vasto, 
conduzido por ele, sobre a produção de queijo artesanal na Europa. É sobre os resultados do trabalho 
realizado em Serpa que me interessava realizar uma apresentação. Motivados por um convite da parte 
da Slow Food Foundation, organização internacional com sede em Itália que se ocupa da preservação de 
produção artesanal de alimentos, dirigimo-nos a Serpa para compreender acompanhar a organização de 



um grupo de produtores que procuraria recuperar e comercializar internacionalmente um tipo de queijo 
da Serpa conhecido por “Serpa velho”, que, segundo a Slow Food, representaria de forma mais fiel, 
quando comparado com os critérios definidos pela região demarcada, a tradição do queijo local. Este 
desafio conduziu-nos a realizar uma contextualização histórica das redes de produção e consumo do 
queijo de Serpa, bem como um trabalho de campo junto dos actuais produtores. No curso da 
investigação, interessou-nos discutir o modo como a criação de uma região demarcada permite revelar 
um processo conflitual de definição de uma região, onde o Estado central, as autoridades locais, os 
agentes económicos, desde os produtores aos agentes turísticos, os técnicos e os historiadores locais 
utilizam critérios distintos e racionalidades próprias. A história do queijo de Serpa, enfim, assinala 
também a transformação das relações de produção locais, bem como das lógicas de consumo. Alimento 
historicamente presente na economia do latifúndio, o queijo da Serpa autonomizou nos anos sessenta a 
sua produção e relacionou-se com um mercado que excedia em muito os consumidores locais, ligando-
se irreversivelmente à procura urbana. É sobre este processo que me interessa falar. 
 

*Renato Miguel do Carmo 
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, ISCTE-IUL (renato.carmo@iscte.pt)  

Mobilidade, capital social e mudança em espaço rural 
   
Apesar de muitos autores associarem o fenómeno da mobilidade espacial, nas suas mais variadas 
expressões (movimentos pendulares, migrações internas e externas, etc.), ao contexto urbano, verifica-
se que, cada vez mais, este se desenvolve em espaços rurais que sofrem processos contraditórios de 
mudança e de transformação social, cujas tendências não são imunes aos mais recentes processos 
desencadeados pela globalização. Todavia, apesar da intensidade dos trajectos de mobilidade se 
assemelharem a certas dinâmicas de cariz metropolitano, eles contemplam particularidades que advêm 
das características morfológicas e sociais que compõem os próprios espaços rurais. Esta comunicação 
pretende reflectir sobre o impacto da mobilidade espacial no modo de vida das pessoas residentes em 
espaços rurais. Para tal, consideraremos também a sua articulação com o conceito de capital social, 
tendo em conta as diversas modalidades de relacionamento e de confiança interpessoal.  

*Rui Santos 
CESNOVA-Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa  

Direitos de propriedade, contratos agrários e dinâmicas sociais no Alentejo desde o 
Antigo Regime. 

Na minha tese de doutoramento, defendida em 1996, estudei na longa duração (sécs. XVII-XIX) 
processos socioeconómicos conducentes ao que intitulei de "sociogénese do latifundismo moderno" na 
região de Évora (Santos, 1996). Entendo por isso um processo social que levou à estruturação da 
configuração agrária do latifúndio moderno, caracterizado pela progressiva coalescência de um 
oligopólio da propriedade da terra com um oligopólio de exploração e um oligopsónio de trabalho. 
Grosso modo, passa primeiro por uma fase longa de concentração da exploração das herdades num 
estrato de grandes lavradores-rendeiros, consolidada pelo reforço do poder destes introduzida pela 
legislação pombalina do "direito de colónia" (séc. XVIII); uma segunda fase de consolidação da base de 
propriedade e de reforço social dessa grande burguesia agrária por transferências maciças do domínio 
útil dos senhorios de Antigo Regime para os grandes lavradores e novos investidores (final do séc. XVIII-
1/2 séc. XIX). Finalmente, a aquisição e expansão da propriedade plena da terra por esta grande 
burguesia agrária, reforçada por alianças com capitalistas urbanos, na sequência do processo de 
desamortização, de venda dos bens nacionais e de progressiva "modernização" jurídica da propriedade 
(1/2 séc. XIX-1/3 séc. XX) (Santos, 2003, 2004b). Entre outras possíveis pistas de investigação abertas 
pelo estudo, tenho desenvolvido as transformações dos contratos agrários, não tanto do ponto de vista 
jurídico (com a importante excepção da legislação pombalina sobre os arrendamentos das herdades) 
mas do ponto de vista das negociações sociais em torno dos contratos e das transformações 



institucionais delas decorrentes. Do ponto de vista teórico, orientei-me para a conceptualização da 
teoria neo-institucional dos direitos de propriedade. Derivada da teoria económica, esta 
conceptualização afasta-se dela por privilegiar o poder de apropriação dos direitos formais nos 
contextos históricos (que tenho designado de "encastramento social" e de "apropriação social" dos 
direitos de propriedade, consoante a ênfase esteja no contexto ou na acção) (Congost e Santos, 2011, 
Santos e Serrão, no prelo). A partir desta perspectiva, tenho vindo a abordar objectos como: uma 
hipótese de evolução de longo prazo dos contratos agrários, relacionando a repartição do risco com o 
estatuto de mercado dos rendeiros, e a articulação entre o mercado “primário” do arrendamento das 
herdades e o mercado “secundário” do sub-arrendamento de parcelas em contratos de parceria 
(Santos, 2006); o re-questionamento da noção de “imobilidade” da propriedade fundiária no Antigo 
Regime e da sua relação com o crescimento económico (Serrão e Santos, no prelo); a variação 
introduzida pela apropriação social dos direitos de propriedade, na relação entre a definição formal 
destes e os seus efeitos económicos (Santos e Serrão, no prelo). Ultimamente, como contributo para um 
projecto de investigação comparativo sobre as desigualdades sociais nas sociedades rurais, tenho vindo 
a trabalhar num modelo analítico-comparativo para abordar a estratificação social rural segundo a 
distribuição dos direitos de propriedade, a partir dos tipos contratuais (Santos, 2010). 

*Rute Dias Gregório 

Universidade dos Açores, Centro de História de Além-Mar (Centro interuniversitário da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da UNL e da Universidade dos Açores) 

Problemáticas do estudo da apropriação da terra nos Açores, séculos XV e XVI 

Nas 2ª e 3ª décadas de Quatrocentos, os Açores são terra desabitada, espaço bravio e sem dono, 
domínio milenar da vegetação e fauna indígenas. O enraizamento humano, que nas 9 ilhas se processa 
em fases e ritmos distintos, determina a apropriação da terra e a transformação inexorável do espaço 
natural. Numa adesão aos estudos de história rural, de amplitude local e regional, pretende-se enfocar o 
fenómeno do enraizamento humano a partir da análise de problemáticas como a das formas de 
distribuição, aquisição e ocupação da terra, a da desestruturação do espaço “virgem” e da construção 
de um espaço “humanizado”, a dos protagonistas desta acção, a das estruturas da exploração, a dos 
regimes de posse e usufruto, a da primitiva mobilidade dos bens fundiários, a dos conflitos à volta da 
posse e manutenção da propriedade fundiária, a da evolução dos modelos de sucessão familiar e a da 
afirmação das fortunas terratenentes locais. As fontes regionais, se escassas para os primeiros tempos, 
são insuspeitadamente ricas para o aprofundamento deste tipo de temáticas. A propriedade 
terratenente está bem documentada nos arquivos de família e nos monásticos, pelo menos de meados 
do século XVI em diante. Quanto aos modelos que aqui se aplicam, esses são de raiz reinol e revelam 
similitudes com os processos de outros espaços insulares atlânticos recém-ocupados ou em vias de 
ocupação. O seu estudo permite-nos confrontar tendências comuns ou pontos divergentes entre os 
espaços regionais insulares, mas também continentais europeus. Já conhecer os mecanismos da 
apropriação das primícias e respectiva evolução, numa diacronia que se poderia intentar chegar aos dias 
de hoje, também contribui para o descortinar da construção de uma identidade que nunca anda alheada 
do território em que se inscreve e com o qual se articula. Neste contexto, e no quadro das mais recentes 
preocupações económicas açorianas, viradas para o turismo e para a Marca Açores tanto dos bens como 
muito particularmente da paisagem, o datar, esclarecer e explicar a construção cultural e humana 
daquela não pode deixar de ser entendido como um projecto com impacto sócio-económico. 

 

*Teresa Rebelo da Silva 

ISCTE-IUL/ICS-UL/UCP/EU 



O Culto e o Inculto: modelos e estratégias na construção da paisagem. O caso do 
Algarve nos séculos XIII a XVI 

No âmbito da tese de doutoramento que me encontro a realizar, pretendo olhar para a paisagem 
algarvia dos séculos XIII a XVI nas perspectivas do relacionamento do inculto com o espaço cultivado. 
Destaco dois temas que, neste momento, estou a trabalhar: 1. Baldios, maninhos e bens do concelho: a) 
terminologia e significado de “baldios” e de “maninhos” nos séculos XV e XVI; apropriação por parte do 
concelho dos “baldios e maninhos”, concebidos como “logradouros dos moradores” (ao coutá-los, o 
concelho impõe regras e limites à sua utilização) e consequente arrendamento de alguns destes 
espaços; b) relação entre terras de cultivo e incultos – terras de pastagem. 2. Aproveitamento dos 
recursos hídricos no Algarve medieval: a) Dicotomia irrigação/moagem, considerando que no 
povoamento cristão do território algarvio está subjacente a implementação de um novo modelo de 
aproveitamento dos recursos hídricos, com a passagem de uma agricultura fundamentalmente de 
regadio dos povoadores muçulmanos para uma agricultura de sequeiro dos novos conquistadores. 
Como afirma Barceló, relativamente à Catalunha, enquanto que o moinho, no período muçulmano, se 
encontra no fim do sistema – isto é, a água primeiro irriga as terras e só depois é aproveitada para 
moagem – com o povoamento cristão o moinho passa para o início do sistema. No entanto, à medida 
que se avança pela segunda metade do século XV e XVI, em grande medida em resultado das pressões 
demográficas e de mercado, observa-se, no Algarve, uma alteração deste modelo de aproveitamento 
agrícola, com um evidente incremento das culturas intensivas e irrigadas. b) Drenagem de terras 
alagadas: a imagem das terras alagadas foi sempre associada a miséria, a doença e a morte. Todavia, tal 
como para os bosques, elas constituem ecossistemas biológicos, tanto vegetais como animais, 
susceptíveis de aproveitamento por parte das comunidades e, além disso, libertar a terra de pântanos 
nem sempre foi bem aceite pelos camponeses, que lhes vêm escapar uma fonte de recursos rica e 
sobretudo não controlada. 

Vanda Aparecida da Silva 
CRIA-ISCTE-IUL 

Experiências e representações de sexualidade entre jovens em meio rural 

Neste encontro pretendo falar das experiências de investigação que venho realizando em distintos 
contextos rurais, tanto no Brasil como em Portugal. No Brasil, na região do Vale do Jequitinhonha 
(Minas Gerais) ; em Valença (Bahia), in progress. Em Portugal, numa Aldeia do Baixo Alentejo, in 
progress ; no norte, Mondim de Basto (resultado de inquérito).  Dos tópicos de investigação, o foco tem 
sido: Compreender as transformações de comportamentos e valores acerca da sexualidade e afectos 
entre jovens de origem rural ; Identificar quais são os rituais que incidem na construção das identidades 
de género, contemplando  as  dinámicas dos sujeitos sociais pelos espaços rural-urbano, urbano-rural, 
local-global ; Reflectir sobre a utilização da imagem enquanto metodologia para estudo das experiências 
e representações de sexualidade ; Verificar quais as diferentes maneiras de pensar e agir dos jovens (dos 
contextos rurais) e se representam protagonismo, e culturas juvenis rurais ; Considerar a mobilidade 
entre os espaços rural urbano, urbano rural enquanto constituinte das construções das masculidades e 
feminilidades ; O homoerotismo e a violéncia em contexto rural ; As relações de subordinação masculina 
no âmbito das relações entre pares, em contextos em busca de trabalho e pela sobrevivência ; 
Território, género, trabalho. 

*Yvette dos Santos e Marta Silva 
Instituto de História Contemporânea, FCSH-UNL 

Nova abordagem à emigração portuguesa para França: Os projectos “Além do 
fracasso e do maquiavelismo: a emigração irregular para França, 1957-1974” e 
“Emigração clandestina e mundo rural (1957-1974)”  



Pensar a história do mundo rural português, especificamente do Norte, do final da década de 50 até à 
Revolução de Abril de 1974, é pensar num espaço em mudança e em progressiva abertura ao urbano. 
Na base da transformação destes lugares esteve o fenómeno da emigração em massa para a Europa que 
se reconstruía da guerra, nomeadamente França e Alemanha. Por impedimentos legislativos e forte 
pressão de grupos sociais opositores à saída de mão-de-obra dos campos, a emigração de motivações 
essencialmente económicas ficou caracterizada por um forte traço de ilegalidade durante todo este 
período. Compreender os mecanismos que levaram 550 000 Portugueses a emigrar ilegalmente para 
França entre 1957 e 1974, pelo olhar dos que a praticaram (os emigrantes clandestinos), dos que a 
organizaram (passadores, engajadores…) e dos que a produziram e puniram (o Estado português em 
diferentes escalas: nacional, distrital e local), eis a principal linha de investigação que se pretende seguir 
no projecto de investigação “Além do fracasso e do maquiavelismo: a emigração irregular para França, 
1957-1974” apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Este projecto pretende reconsiderar a 
posição tradicional do Estado ditatorial português face à emigração, não encarando a sua intervenção 
como maquiavélica - fomentadora do movimento para sobreviver -, nem reduzindo a emigração 
clandestina ao fracasso de um Estado incapaz de impor o seu monopólio sobre os meios legítimos de 
mobilidade a migrantes que desafiam a sua soberania. Este paper procura apresentar as linhas de 
investigação e os objectivos deste projecto, demonstrando a relevância em analisar o fenómeno em três 
espaços sociais e políticos diferentes, onde a relação entre os emigrantes e o Estado se processou: a 
administração municipal, a fronteira e o tribunal. Por outro lado, serão apresentados os métodos de 
investigação utilizados para atingir os objectivos, optando por privilegiar o cruzamento de fontes 
escritas e orais (internacionais, nacionais, distritais e locais).  Tendo tido início em Julho de 2010, será 
feito um ponto da situação do percurso da investigação levado a cabo pela equipa,  que se tem focado, 
até hoje, na consulta dos arquivos nacionais (arquivo da PIDE, do Ministério do Interior, do Ministério da 
Justiça, do Ministério das Finanças, do Ministério dos Negócios Estrangeiros). Serão referidas as 
dificuldades encontradas, particularmente na metodologia seguida. Inserido neste projecto, seguindo 
linhas e método de investigação próximos, está um trabalho de doutoramento que toma como estudo 
de caso o distrito raiano da Guarda, que centra a sua atenção no funcionamento de redes de passadores 
e engajadores e no seu enquadramento em meio rural. Embora em fase inicial e de problematização, 
serão também apresentados os principais objectivos e questões iniciais, a partir dos quais se procurarão 
encontrar especificidades e semelhanças com a realidade do norte do país e se tentarão oferecer novos 
contributos à história das sociedades rurais, dos movimentos migratórios e dos mecanismos de exercício 
do poder. 

 


