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Introdução 

Este artigo trata o significado político, administrativo e económico da 

ausência de menções a conflitos ou mesmo de situações de paz nos baldios 

(um tipo de propriedade de uso comunal em território português) no contexto 

da apropriação privada de áreas de uso comunal para desenvolvimento do 

setor agropecuário, no período Oitocentista, em Portugal. 

Fontes portuguesas revelam tanto a ausência de conflito entre 

populações e proprietários privados em baldios terrestres nas montanhas como 

o desinteresse das autoridades centrais na resolução de conflitos gerados em 

baldios marítimos relativamente a fenómenos relacionados com a sua 

apropriação indevida. Testemunhando uma realidade complementar aos 

estudos sobre propriedade comum, que em muito se desenvolveram em torno 

do conflito da apropriação de terrenos comuns para expansão da criação de 
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gado lanígero, colocou-se então a questão de perceber o significado desta 

informação e o que sucedia no mesmo período nos baldios onde se exploravam 

outro tipo de recursos. 

Nalgumas situações em que foram denunciadas tensões graves entre 

vários agentes sociais locais, em circunstâncias que requeriam intervenção 

urgente dos poderes estatais, estes não atuaram por forma a repor a devida 

ordem pública, institucional e policial, casos que foram denunciados pelos 

próprios deputados no Parlamento (em 1858, por exemplo, como veremos 

mais adiante). Acrescia a este quadro o facto de grande parte dos recursos em 

causa se encontrar em propriedade estatal. Inseriam-se neste universo águas 

públicas, a orla marítima e baldios, tanto terrestres como marítimos, cujo 

acesso não podia ser vedado às populações (lei de 12 de Agosto de 1832). 

Entre 1850 e 1870, o acesso aos recursos hídricos em águas do Estado, 

em Portugal, foi confirmado em vários pareceres do Conselho de Estado e em 

decretos do Ministério das Obras Públicas. Mesmo a legislação de 1852 e 1853, 

que regulava o sistema de concessões estatais para exploração de recursos a 

entidades privadas, impedia a extração de recursos naturais em regime de 

monopólio, que se praticava em vários domínios e em várias localidades, 

sobretudo na extração de areias e barros, como se exporá mais à frente. 

Perante a prática de inúmeras irregularidades, conhecidas dos 

governantes através da denúncia no parlamento ou reportada em relatórios 

oficiais pelas entidades administrativas, relativas, por exemplo, ao controlo 

social e económico dos baldios marinhos, estas situações foram ignoradas ou 

minimizadas pelos legisladores e colégios executivos. 

Num quadro de défice quase permanente das finanças públicas e 

durante o processo de reforço do aparelho burocrático do estado, importa 

então compreender as razões do desinteresse dos governantes por estes 

setores que podiam ter produzido receitas para o Estado, posição que se 

traduzia num comportamento diferente face ao problema da apropriação de 

baldios para fins agropecuários ou outros. 
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A hipótese que se coloca é a de que, na conjuntura da expansão 

agropecuária e da indústria lanígera na Europa do século XIX, as prioridades 

do poder central português (executivo e legislativo) sobre a distribuição e 

ocupação do espaço, assim como da exploração dos recursos naturais, se 

orientavam para esses setores, não apenas por convicção, mas por 

desconhecimento do potencial de mercado que outras atividades desenvolvidas 

no setor primário podiam gerar. A exceção a esta circunstância era a pesca 

marítima. 

O problema das economias paralelas em baldios e em propriedade do 

Estado foi inicialmente formulado a partir de histórias que fogem um pouco ao 

padrão historiográfico sobre a questão dos baldios: a paz nos terrenos 

comunais, a ausência de conflito registado nas fontes oficiais e a história dos 

recursos naturais ali explorados de forma lucrativa que não a terra arável e os 

pastos. Assim, enquanto o poder executivo e legislativo se interessasse pelo 

projeto de privatização de terrenos comuns para fins agrícolas e 

agropecuários, a exploração de outros recursos naturais e de ecossistemas que 

aparentemente produziam resultados económicos muito superiores ao mero 

complemento à subsistência dos povos, beneficiaria, presumivelmente, de 

grande autonomia. 

O desinteresse dos governantes pelo mercado desenvolvido em torno 

de rochas e de zonas húmidas, aparentemente, facilitaria a criação de nichos 

de mercado rentáveis, longe do escrutínio do centro político e do sistema 

tributário do Estado. Acrescia a isto a geografia inóspita e de difícil acesso a 

baldios terrestres ou aquícolas sem valor agrícola. Deste modo, os agentes 

locais que se dedicassem à exploração de outros recursos, nomeadamente, à 

ostreicultura ou à extração de materiais de construção poderiam, facilmente, 

desenvolver o seu negócio livres de constrangimentos impostos pelo poder 

central. 

A gestão territorial local poderia então resultar em dinâmicas 

concertadas entre as comunidades rurais ou em práticas de coação e controlo 

exercidas por parte das oligarquias e caciques locais. Estes, possivelmente, 
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subjugariam as populações ao seu domínio mediante o controlo ao acesso a 

bens de subsistência direta existentes nos baldios. Os mesmos agentes que 

comandavam o topo da hierarquia caciquista tentariam minimizar tanto quanto 

possível o significado de conflitos emergidos em torno daqueles recursos, 

tratando a questão como atos de desacato público que as autoridades locais 

reprimiriam com facilidade. 

Paradoxalmente, os potentados locais que controlariam aquelas 

mesmas atividades, eram simultaneamente os agentes formais de confiança do 

Estado, enquanto extensões administrativas do poder executivo. Por este 

motivo detinham legalmente poder de coação sobre as populações, cujos 

direitos deviam assegurar. Assim sendo, esta orgânica intermediária entre as 

comunidades e o poder soberano terá contribuído, em muito, para atrasar o 

conhecimento sobre a real importância económica daqueles setores.  

Parte da informação transmitida ao poder central sobre os proventos 

daqueles negócios seria intencionalmente obliterada e o relato acerca da 

intensidade de conflitos registados em torno da ilegitimidade do controlo da 

extração de recursos naturais e respetiva exploração, por parte de oligarquias 

locais, seria, nalguns casos, muito suavizado. Estes agentes evitariam alertar a 

grande lavoura, a indústria, a grande finança e os decisores políticos para a 

potencialidade lucrativa daquelas coutadas de atividade económica em pleno 

liberalismo constitucional que garantia acesso universal aos bens públicos.  

As vantagens sobre a ignorância territorial terão tido tanto sucesso que 

a denúncia sobre os crimes contra a exploração da propriedade pública e 

apropriação ilegal de baldios marítimos e em zonas húmidas só produziu 

reação política com consequências legislativas, regulamentação e fiscalização 

efetiva por parte do poder político a partir da década de oitenta de 1800.  

Dois detonadores espoletaram esta reação: a resposta circunstancial a 

desastres naturais e quadros de calamidade pública entre os anos cinquenta a 

setenta; os escândalos políticos levados ao parlamento relacionados com a 

exploração indevida de recursos do Estado, utilizados como ferrões de combate 

político das oposições contra os governos em exercício, nos anos oitenta e 
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noventa. Mas ao contrário das duas décadas antecedentes, já se encontravam 

publicados os dados sobre o reconhecimento territorial geofísico do país, assim 

como a distribuição dos recursos de superfície e subterrâneos, levantados nas 

décadas anteriores.  

1. Propriedade comunal: recursos e ocupação do 

espaço em foco na historiografia 

No decurso de 1900, a historiografia sobre a propriedade comunal no 

século XIX sobre Portugal, Espanha, França ou estados italianos tratou, 

durante décadas, o problema dos terrenos comunais do ponto de vista do 

significado dos conflitos gerados em torno da sua apropriação para fins 

agropecuários. Muita desta informação foi produzida em torno do debate das 

causas, processo de desenvolvimento e periodização das revoluções industriais 

agropecuária e têxtil em múltiplas regiões europeias naquele período.  

Todavia, já em trabalhos seminais sobre a história da paisagem inglesa 

como The making of the english landscape (Hoskins, 1985), ficou, desde logo, 

demonstrado que o grande movimento dos terrenos de uso comum em prol da 

atividade agropecuária e do desenvolvimento do têxtil só fazia sentido para as 

zonas rurais da Inglaterra onde a apropriação dos commons servia o propósito 

da criação de gado lanígero. Estas regiões seriam grosso modo, as Midlands e 

Peak Distrit. Dito de outra forma, o mito dos enclosures, ou seja, da 

propriedade de uso comunal que foi apropriada e murada por proprietários 

privados para criação de gado lanígero, e que teria resultado numa quase 

uniformização da paisagem, propagandeada nos discursos políticos de 

oitocentos, em Portugal, nem no local da sua forja respeitava à totalidade do 

território.  

Mais recentemente, repescando alguns dos temas dos historiadores de 

paisagens, ou iniciando novas problemáticas, outros trabalhos alargaram o 

enfoque do estudo dos baldios e respetivo usufruto a outro tipo de recursos e a 

sua relevância numa vasta plêiade de interesses sociais, práticas culturais, 
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religiosas e económicas. Ademais, acrescentaram à interpretação sobre o 

desgaste e destruição de recursos naturais outras visões sobre a exploração e 

gestão territorial dos diversos ecossistemas, enquadrando aquelas dinâmicas 

nos contextos históricos adequados. Sem branquearem a evolução do quadro 

de desgaste de recursos naturais, desde a última década de 1900 que se 

assiste a uma reavaliação e complementaridade de abordagens sobre a 

utilização do território, para além da ideia de que toda a humanidade constitui 

um anátema contra a Natureza. Posições muito influenciadas pelas teorias 

conservacionistas, muito influentes na historiografia desde o final do século 

XIX até è publicação do relatório das Nações Unidas para as questões 

ambientais, em 1985. 

O tema dos “commons” ao nível da historiografia sobre os casos 

europeus teve evoluções muito significativas desde 1968, com a publicação 

“The Tragedy of the commons” (Hardin, 1968). Em 1990, Elinor Ostrom (1990) 

alterou completamente o tratamento dos commons, mudando a escala de 

análise do local para a escala internacional. A Nobel da Economia considerou 

no seu trabalho seminal “Governing the Commons” que recursos escassos e de 

imprescindibilidade para a sobrevivência do planeta, na sua dimensão natural 

e mesmo cultural, deviam ser assumidos como “commons da humanidade”. Os 

seus recursos deviam ser regulados, a sua exploração controlada e protegida 

pelo direito internacional e à escala planetária. Nesse sentido, deviam ser 

convertidos em objetos jurídicos de dimensão mundial prevenindo-se a sua 

extinção e eliminando potenciais focos de conflito pela sua apropriação, ação 

que exigiria um compromisso concertado para a salvação da vida no Planeta. 

Relativamente à abordagem de conteúdo, Ostrom perspetivou a análise 

das áreas de uso comuns alertando para a diversidade de recursos que elas 

comportam e as potencialidades económicas e culturais que daí advêm. Na 

esteira deste pensamento surgiram novos enfoques ao tema dos recursos 

explorados em espaços de uso comum, com resultados consistentes para o 

caso europeu, utilizando ainda metodologias de história comparada.  
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Um bom exemplo deste esforço foi o trabalho coordenado por Paul 

Warde (2008) sobre a questão dos commons em vários países da Europa 

Central e do Norte na Idade Moderna. Figuram neste trabalho, entre os 

exemplos comparados, casos de estudo sobre a Alemanha, Holanda, Bélgica, 

França, Suíça e Reino Unido. O resultado obtido foi uma visão panorâmica das 

múltiplas formas de exploração económica e usos sociais dos terrenos comuns 

no norte da Europa, que compreende a análise das semelhanças e diferenças 

entre os casos estudados. Neste trabalho atendeu-se tanto à diversidade 

geográfica como à pluralidade e diversidade de recursos existentes em 

territórios contínuos e descontínuos. Nalguns casos regiões geograficamente 

semelhantes foram utilizadas de formas distintas pelas populacões. Gestão dos 

espaços que também se explica por diferentes paradigmas jurídicos, de regime 

político e religiosos nas várias regiões.  

Outra abordagem recente ao problema dos commons são as zonas 

húmidas e os recursos hídricos. Ora, os commons, como Elinor Ostrom 

identificou à escala global do planeta, incluem as águas internacionais e todos 

os recursos que nela existem, colocando-os no mesmo plano de relevância dos 

recursos de terra firme. Mais recentemente, na última década, autores como 

Andrea Zagli (Zagli, 1998), Ian Rotherham (Rotherham, 2010), Cris Smouth 

(Smouth, 2011), ou Stefania Barca (2010), entre outros, conferiram crescente 

projeção às zonas húmidas e à exploração económica dos respetivos recursos. 

Os referidos autores deslocaram o foco de análise dos terrenos comuns 

terrestres para as zonas húmidas tanto da orla costeira como de águas 

interiores. 

A diversidade de elementos (hídricos e rochosos), florísticos e 

faunísticos que os terrenos de uso comum ofereciam às comunidades rurais ou 

piscatórias na Europa, como noutros continentes, suscitou novas abordagens 

sobre a utilização e regulamentação pública da exploração de espaços de uso 

coletivo. A problemática da utilização e apropriação de espaços terrestres ou 

aquáticos de uso comunal centra agora a sua análise noutros ecossistemas e 
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recursos, nos quais a privatização de pastagens constitui apenas um dos 

elementos de enfoque.  

No caso português, alguns autores identificaram dinâmicas 

historiográficas com alguns pontos de contato a estes temas. Neste contexto, 

interessa evidenciar que Margarida Sobral Neto (Neto, 1982) e Inês Amorim 

(Amorim, 2008), trantando zonas híbridas entre a terra e o mar, abordaram a 

questão do usufruto dos baldios por todas as classses sociais, mencionando 

diversidade de recursos litorâneos e marítimos diferentes daqueles 

encontrados nos baldios terrestres. No caso de Inês Amorim, ou ainda de 

Álvaro Garrido (Garrido, 2003), isso é por demais evidente, pois tratam a 

questão da pesca marítima e atividades subsidiárias, representando algumas 

delas atividades económicas autónomas em relação ao negócio da pesca.  

Todavia, em Portugal, como noutros casos, a historiografia sobre 

baldios, desenvolvida nos anos oitenta e noventa de Novecentos, tendeu, na 

sua maioria, a justapor terrenos de uso comum a terra sólida e a zonas pobres 

para recolha de lenha e pastoreio do gado, ou pastagens adequadas à criação 

exponencial de gado lanígero. A historiografia comprovou a tendência geral 

verificada noutros casos europeus em que a apropriação dos terrenos 

essenciais, para o complemento a economias de subsistência, gerou o mesmo 

tipo de conflitos que noutras regiões da Europa (Nunes e Feijó,1990; Nunes, 

1983).  

Todavia, a propriedade coletiva em Portugal, tal como no resto da 

Europa, encontrava-se distribuida na diversidade de paisagens e ecossistemas 

existentes no território. Isso quer dizer que a propriedade comunal não era 

toda uniforme, pois não se destinava, exclusivamente, ao pastoreio dos gados 

e à recolha de lenhas. Existiam muitos outros recursos naturais nos baldios 

terrestres e aquícolas, como os recursos hídricos, minerais, cinegéticos e 

florestais que eram igualmente essenciais à vida das comunidades locais, como 

comprovam relatórios oficiais de associações agrícolas distritais e debates 

parlamentares realizados na década de 1850. Estes testemunham a ocorrência 

frequente de tensões verificadas entre populações e autoridades locais em 
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zonas onde se procedia à extracão de recursos hídricos. Estes aspetos não têm 

sido devidamente salientados nas análises sobre os baldios, as quais focam, 

essencialmente, o problema da apropriação daqueles terrenos para expansão 

agro-pecuária.  

Avançando na história dos outros recursos nos terrenos comuns, falta 

encontrar o devido espaço económico Oitocentista para os recursos hídricos de 

águas doces ou para a exploração de bivalves na costa marítima, assim como 

avaliar a importância económica dos materiais inorgânicos, como as areias, 

pedra e outros elementos rochosos vitais para as indústrias de construção ou 

de cerâmicas, cujas matérias-primas provinham de zonas pobres e de terrenos 

de uso comum, recursos que constituem o enfoque principal deste trabalho.  

Relativamente à exploração de minerais rochosos na propriedade de 

uso coletivo encontram-se referências marginais ao tema nas obras de Ana 

Cardoso de Matos (Matos, 1998) ou de Paulo Guimarães sobre história da 

indústria (Guimarães, 2001). Ambos abordaram marginalmente o tema das 

jazidas de rochas, pedreiras e areias exploradas em terrenos de uso comum 

que, no entanto, se encontravam afastados da esfera das principais atividades 

industriais promovidas pelos governantes que apostavam nas indústrias 

metalo-mecânicas. 

Em suma, embora se tenham produzido estudos que mencionam a 

existência de outros recursos que não os agro-sivo-pastoris nos baldios no 

século XIX, para os governantes, os outros recursos terão sido ignorados e a 

historiografia tem tardado em interessar-se por eles. Importa, então, atribuir 

às outras paisagens e aos outros recursos hídricos o mesmo estatuto de 

interesse historiográfico que os enclosures, as florestas e o pescado marítimo 

já receberam. 

Não proponho atribuir valor desproporcional aos recursos escondidos 

face às economias agrícola, pecuária, indústrias do têxtil e do ferro, ou da 

pesca oceânica, cuja produção científica já comprovou cabalmente ter 

relevância determinante na economia portuguesa. Importa sim reiterar que os 

baldios situados em diferentes ecossistemas apresentavam um espetro de 
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recursos naturais muito mais diversificado do que aquele tratado quase 

hegemonicamente pela elite Oitocentista em Portugal e no resto da Europa.  

Interessa-me então contribuir para o debate acerca da propriedade de 

uso coletivo, considerando aquela diversidade de ecossistemas e recursos, e a 

sua importância, para as populações que geravam riqueza para além do 

complemento à subsistência dos povos e que foi desprezada pela elite 

económica e política com capacidade de decisão e de manipulação das políticas 

económicas.  

Considerando o exposto, este artigo adopta como suporte metodológico 

a análise integrada de outros recursos que não são os agro-pecuários ou o 

pescado marítimo, para avaliar o problema central das economias paralelas à 

economia formal e oficialmente reconhecida pela elite Oitocentista portuguesa.  

Neste trabalho, com exceção de um caso de gestão repartida e 

pacificada de pastagens na Serra da Estrela, serão realçados os recursos – 

hídricos e rochosos - menos disputados do que as pastagens, mas que, 

contudo, geraram economias paralelas ao setor agro-pastoril, silvícola e 

piscatório com proventos interessantes, segundo testemunhos de época, e que 

mesmo assim foram, durante décadas, ignorados pelos dirigentes portugueses 

quanto à regulamentação da sua exploração, fiscalização e tributação. 

A grelha de análise de onde parte este estudo centra-se, portanto, na 

problemática da paz real existente nos baldios, assim como da paz imposta 

através de coação, e da lei do mais forte, na exploração dos recursos 

escondidos e das economias abafadas. 

2. Três histórias 

2.1. Gados nas terras altas e paz nos baldios: comunidades 

que se auto-regulam 

Os baldios, no século XIX, constituíam um tipo de propriedade de uso 

comum em Portugal. No entanto, até hoje, nem a historiografia nem os 

testemunhos coevos Oitocentistas conseguiram definir cabalmente o 
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significado de “baldios”. Autores como Margarida Sobral Neto, João Arriscado 

Nunes ou Jaime Costa Leite tentaram proceder à útil (mas ainda inconclusiva) 

tarefa de estabelecer um conceito. Nessa tentativa os intervenientes neste 

esforço concordaram na proposta de que, ao nível do texto jurídico do século 

XIX, se poderia adoptar a terminologia (de baldios), definida na legislação de 

1822 e de 1850 (Neto,1982; Nunes, 1983; Nunes e Feijó, 1990). 

Numa tentativa de reinventar uma classificação para a propriedade do 

Estado, quer dos maninhos (terrenos na posse das comunidades mas de 

propriedade senhorial), quer de terrenos comuns doados aos povos ou aos 

municípios, os legisladores liberais portugueses consideraram que os baldios 

constituiriam propriedade de natureza pública de uso comum (Neto, 1982).  

A dita natureza pública da propriedade decorreria da transição dos bens 

que no Antigo Regime tinham pertencido à coroa e a ordens religiosas, para a 

administração do Estado. Segundo esta formulação, uma legitimidade liberal 

tê-las-ia justamente convertido em propriedade pública. Nalguns casos 

constituiu-se um tipo de propriedade especial pela Lei de 13 de Agosto de 

1832 – os bens nacionais – que jamais poderiam ser alienados do Estado. Em 

consonância com esta lógica, caberia ao Estado regulamentar as regras para o 

usufruto dos recursos naturais e administrar diretamente aquele tipo de 

terrenos (através de instituições estatais). Apenas mediante autorização 

expressa do poder legislativo é que esse direito seria transferido do Estado 

para as autoridades municipais (Neto, 1982; Nunes e Feijó, 1990; Nunes, 

1983). 

Acontece que, como noutras regiões europeias, em Portugal, o poder 

concelhio e as comunidades locais que usufruíam dessas áreas recusaram a 

desvinculação dos seus terrenos comuns para a alçada do Estado. Prova disso 

foi o fracasso da tentativa de identificação dos baldios dos povos, dos 

municípios e do Estado, que devia ter sido feita no Relatório para a Arborização 

Geral do Paiz (1867). Neste documento devia figurar, para além da 

identificação da distribuição da floresta no território, o registo das 

propriedades do Estado passíveis de serem desamortizadas. No entanto, as 
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brigadas técnicas e científicas que procederam ao reconhecimento do território 

informaram que, na maioria dos casos, ou não se conheciam os dados sobre a 

natureza jurídica da propriedade comunal ou, a existirem, tinham sido 

omitidos/negados pelos habitantes e autoridades locais. 2  Portanto, havia 

dificuldade em produzir um cadastro sobre as propriedades do estado 

efetivamente desamortizáveis. Até relativamente tarde, a gestão dos 

logradoros comuns continuava a fazer-se longe do parlamento. 

A distribuição e oferta de elementos naturais, que foram móbeis de 

atividade económica nos terrenos de uso comum, não eram uniformes em todo 

o território. De igual modo, a harmonia na gestão do espaço, a ausência de 

conflito por imposição de uma autoridade mais forte ou o conflito gerado em 

torno da utilização dos seus recursos, variaram no espaço nacional. 

Em 1856, no ano que ficou conhecido na história económica como o 

pior ano de produção de cereais da centúria de Oitocentos, devido a chuvas 

torrenciais e apodrecimento das sementes, testemunhos oficiais relatam 

quadros distintos tanto de harmonia na partilha das pastagens, como de 

conflito no Distrito da Guarda, uma das áreas montanhosas do território. 

Para avaliar as necessidades de abastecimento à população, o governo, 

através do Ministério das Obras Públicas Comércio e Indústria (MOPCI), 

requereu informações periódicas às associações agrícolas distritais, bem como 

aos Governadores Civis, sobre a produção de subsistências em cada distrito. 

Aquelas referiam-se tanto a cereais como a gado e outro tipo de produtos 

alimentícios. Neste contexto, o relatório da Sociedade Agrícola Distrital da 

Guarda, enviado em Junho ao MOPCI, informava que: "Este distrito posto que 

em geral montanhoso, poucos ou nenhuns pastos comuns possue (...) os quais 

hoje em grande parte, se acham abusivamente tapados".3 

                                                                                                     

2 Relatório Para a Arborização Geral do País (1868). Lisboa: Imprensa Nacional. 
3 “Relatório da Sociedade Agrícola do Distrito da Guarda” (1856), in Boletim do Ministério das Obras 
Públicas Commércio e Indústria, 11, pág. 326. 
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Mas acrescentava que, devido à inexistência de baldios, não havia 

conflitos entre populações locais e proprietários privados. 

Cerca de duas décadas mais tarde, um testemunho coevo relata uma 

situação distinta, reportando que no mesmo Distrito Administrativo, entre as 

localidades de Moimenta da Beira e Gouveia, as pastagens comunais não 

faltavam: 

Todas as oviarias que se encontram são compostas de muitos centos de ovelhas, que 

em transhumação procuram aquelle vastissimo parque n’esta quadra; e cada uma 

d’ellas é governada por um maioral, e dois ou três zagaes, que dirigem o seu 

numeroso rebanho por todas aquellas pastagens, sem que o direito de compáscuo 

n’aquelles logradoiros publicos lhes seja embaraçado. (Costa, 1875: 10) 

O primeiro tetemunho reafirma a visão tradiconal da historiografia 

acerca do conflito estabelecido entre os proprietários privados que lutavam 

pelo fim do direito de compáscuo dos povos, e a oposição destes àquelas 

medidas, e a obtenção da ordem pública pela apropriação de baldios. O 

segundo documento apresenta outra realidade: o equilíbrio encontrado pelos 

pastores na utilização pacífica da montanha, na condução dos rebanhos e no 

uso social do espaço onde, afinal, o compáscuo existia e em áreas onde não se 

verificavam conflitos com os demais proprietários, privados ou coletivos.   

A paz entre os pastores resultava de acordo mútuo entre as partes, 

privada, e as comunidades locais, em logradoiro público, mas onde não 

pontuavam agentes externos nem autóctones que rompessem com aquele 

equilíbrio. Então, qual o significado da informação sobre a apropriação dos 

pastos na Serra da Estrela revelada no relatório da associação Agrícola Distrital 

da Guarda em 1856? 

Aquele documento afirmava a capacidade de abastecimento à 

população com os produtos produzidos localmente, cereais e carne. Afirmava 

explicitamente a manutenção da ordem pública, porque não havia conflitos 

entre pastores e proprietários, dado que não se registavam tensões pelo 
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usufruto do espaço comunal. 4  Em consequência, pode interpretar-se que o 

governo não teria de se preocupar com o abastecimento à população, pois a 

cultura de cevada mas em particular o gado caprino e ovino existia em 

quantidade suficiente para alimentar uma população escassa e dispersa no 

território. 

Acresce a esta dimensão estranha da informação sobre ausência de 

baldios no Distrito da Guarda, o facto de a região em causa albergar a 

cordilheira onde se praticava a transumância milenar, de gado lanígero e 

caprino, com a vizinha Espanha. A ideia de apropriação dos baldios implicaria a 

privatização dos pastos do outro lado do território, pois a fronteira política com 

Espanha era uma realidade indefinida, embora a fronteira para transumância 

dos gados da Mesta não o fosse seguramente. Apropriar baldios em corredor 

de passagem e rivalizar com os pastores e rebanhos da Mesta não se 

afiguraria um ato convidativo ou sequer inteligente.  

Por outro lado, este mesmo tópico sobre a inexistência de baldios, 

demonstra o quanto a lei sobre a propriedade pública, promulgada pelo regime 

liberal, a 13 de Agosto de 1832, teria sido completamente desprezada pelos 

proprietários privados sem que a autoridade administrativa tivesse feito algo 

para o impedir, como teria sido a sua obrigação. O referido diploma especificou 

que as cumeadas das montanhas constituíam não apenas propriedade pública, 

mas do Estado (Melo, 2010). Ora, o distrito da Guarda abrange a cumeada da 

serra mais alta do território continental português. Portanto, por defeito, este 

talvez seja o único caso em que não podiam existir quaisquer dúvidas quanto 

ao facto das zonas altas da Serra da Estrela, portanto do Distrito da Guarda, 

pertencerem ao Estado.  

                                                                                                     

4 “Relatório da Sociedade Agrícola do Distrito da Guarda” (1856), in Boletim do Ministério das Obras 
Públicas Commércio e Indústria, Lisboa, 11, 323-326. 
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Daqui não decorre que a propriedade do Estado na Serra da Estrela 

fosse toda baldia, mas, para o olhar de um governante, a apropriação de 

propriedade estatal mostrava como o poder administrativo era indiferente aos 

interesses do primeiro e deixara que aquele fosse lesado. Por último, e se 

ainda se restassem dúvidas sobre a existência de baldios nesta zona, depois 

da definição do domínio público hidrológico de águas interiores (1884) e do 

domínio público florestal das cumeadas das serras em todo o território (1886), 

em 1889, os serviços florestais promoveram a primeira tentativa de 

arborização das vertentes da cordilheira da Estrela, tendo sido violentamente 

atacados pelas comunidades de montanha porque os agentes do Estado 

estavam a ocupar indevidamente os seus baldios (Rego, 2001). 

Curiosamente, nos anos cinquenta, período em que as terras baixas 

foram devastadas por caudais chuvosos e caudais torrenciais, a acusação que 

proferem contra os criadores de gado na Serra da Estela não se centra no 

problema da usurpação dos baldios do Estado como propriedade a apropriar, 

mas no contrabando de gado para Espanha. Num contexto de carestia 

alimentar esta crítica torna-se plausível. No entanto, aparentemente pelo 

sucesso do alegado contrabando de carne, os criadores de gado teriam 

sobrevivido melhor à devastação torrencial nas montanhas do que nas zonas 

baixas. É possível que os criadores de gado das planícies de aluvião 

procurassem disputar as pastagens das zonas altas com os seus utilizadores 

tradicionais, retirando legitimidade à sua utilização pelas populações que ali 

viviam, acusando-os de praticarem o crime de contrabando. Por exemplo, na 

Serra do Gerês, localizada no Noroeste de Portugal, a transumância dos gados 

realizava-se no verão, das zonas baixas para as zonas altas. 

Nas planícies do Tejo, Mondego e Sado, as chuvas e cheias torrenciais 

de 1855-57 e de 1859-61 terão contribuído para a morte de várias espécies de 

gado em zonas onde este não sobreviveu ao impacto devastador das correntes 

torrenciais e da subida das águas. Nas terras altas os rebanhos e as manadas 

teriam sobrevivido à devastação, presumivelmente melhor do que nas terras 

baixas, pois o recurso da altitude e de propriedade disponível oferecia 
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alternativas à mobilidade do gado. Acrescia a vantagem de estas paisagens se 

encontrarem fracamente ou nada povoadas. Pessoas e animais não competiam 

nem por espaço nem por limites de propriedade, da mesma forma que sucedia 

nas planícies e aluvião, nas zonas de média propriedade e acima de tudo de 

minifúndio. Pelo que as comunidades de montanha estariam duplamente em 

vantagem em relação às zonas baixas, onde o uso social do espaço se 

encontrava definido e bem demarcado.  

Paralelamente, interessaria aos terratenentes das zonas baixas sondar 

acerca da possibilidade de ocuparem as pastagens do alto, mas passando para 

os Governantes a responsabilidade de lidaremcom o problema da desocupação 

daquelas áreas pelas comunidades que as utilizavam secularmente. Desta 

forma, em vez de introduzirem o tema da má gestão dos baldios, 

posteriormente invocado nos debates parlamentares sobre desamortização das 

propriedades do estado (1861, 1866 e 1869), entre 1856 e 1861 salientaram 

no debate parlamentar o problema do contrabando de gado na Raia, um crime 

punível por lei, a que o poder executivo teria de atender (Melo, 2011). 

Efetivamente, entre 1856 e 1861, isto é, nos anos em que nas planícies 

de aluvião e zonas tradicionalmente ricas em agricultura e gado vacum se 

sofreram grandes perdas em víveres, os parlamentares mostraram-se 

particularmente indignados com o problema do contrabando entre Portugal e 

Espanha. Ora, naquele período a fronteira não se encontrava definida (só mais 

tarde seria representada cartograficamente, em 1884) e os montanheses não 

conceberiam sequer aquele conceito (Martins, 2005).  

Então, a interrogação que se coloca é a razão de ser do interesse 

específico dos terratenentes abastados das planícies de aluvião, com o 

problema do contrabando na raia, em zona de montanha. Entre 1856 e 1861 

teria a situação dos rebanhos na Serra da Estrela sido notada pelos ganadeiros 

das terras baixas?  

Se considerarmos a orografia das zonas altas, com vales intermédios 

abundantes acima das cotas de formação de águas torrenciais e com pastos 

alternativos, abrigados pelas cumeadas do frio e dos ventos, em casos de 
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torrencialidade, a sobrevivência dos pastores e respetivos rebanhos poderia ter 

mais probabilidade de sucesso do que a das populações residentes nas zonas 

baixas e, particularmente, nas áreas férteis das planícies de aluvião. A 

geografia da serra poderia oferecer soluções melhores para a proteção das 

comunidades de pastores e dos seus gados do que as zonas baixas inundadas 

pelas águas (Melo, 2011), onde se verificava maior concentração populacional5 

e maior extensão de terreno agrícola (Fonseca, 2005). Nas montanhas, as 

populações podiam deslocar-se para cotas de altitude acima das áreas onde as 

águas se tornavam torrenciais, contrariamente ao que sucedia nas encostas e 

terras de aluvião, que foram devastadas pelas correntes fluviais e torrenciais 

(Melo, 2011). 

Efetivamente, com a acalmia das chuvas prolongadas e caudais 

torrenciais na década de sessenta, as preocupações dos deputados em torno 

do contrabando em zona baldia nas terras altas parecem ter diminuido 

significativamente.6  

Poderá ter sido coincidência, mas foi no período em que se registou 

perda significativa de gado e de colheitas nas zonas baixas, na década de 

cinquenta, que se intensificou também o debate parlamentar sobre a 

privatização e desamortização dos baldios das zonas altas, alegando o 

problema específico do contrabando na raia (Melo, 2011). Ou seja, pode 

assumir-se que as estratégias de criação de gado na meia encosta e em 

montanha, praticadas secularmente, produziam resultados mais seguros para 

reagir a quadros de devastação torrencial do que as soluções existentes nas 

terras baixas.  

Aparentemente, esta hipótese é plausível, pois o censo geral dos gados, 

de 1873, tornou pública a relevância económica dos rebanhos e manadas da 

                                                                                                     

5 Censos de 1869, 1878 e 1890 disponível em 
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt. 
6 Debates da Câmara dos Senhores Deputados, 1856-1861. 
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Serra da Estrela. O inventário dos gados demonstrou que a riqueza existente 

era muito superior àquela tradicionalmente admitida pelos políticos e, acima de 

tudo, pelos pastores e criadores de gado locais. A economia pecuária destruída 

ou não na voragem das águas nos anos cinquenta ou recuperou, 

excepcionalmente, ou manteve a produção estável e com sucesso (longe da 

mão fiscal do Estado). Da mesma forma que o gado vacum e ovino também 

registaram valores elevados nas planícies de aluvião. Eventualmente, com a 

melhoria das condições climáticas na década de sessenta, os riscos de perda 

de cabeças de gado seria menor e aos respectivos proprietários, por exemplo, 

das lezírias do Tejo, nas terras mais férteis do país, não interessava investir 

nas terras altas. 

A ideia de conflitos entre proprietários privados e comunidades rurais 

nas terras altas não se encontra cabalmente esclarecida. Novamente em 1875, 

outro testemunho torna ambígua a informação sobre os conflitos nas zonas 

baldias devido ao problema dos pastos comuns.  

Lourenço da Costa, um proprietário de Gouveia, no mesmo Distrito da 

Guarda referido no documento de 1856, testemuhou o acordo entre partes na 

gestão territorial dos pastos comuns, entre os pastores a quem entregava os 

seus rebanhos e outros indivíduos que exerciam a mesma actividade, por 

conta própria ou mandatados por outros proprietários privados, sem se 

registar qualquer tipo de conflito. No seu périplo pela Serra da Estrela tinha 

presenciado que: 

Todas as oviarias que se encontram são compostas de muitos centos de ovelhas, que 

em transhumação procuram aquelle vastissimo parque n’esta quadra [verão]” e 

gozara de acolhimento pacífico  no campamento dos pastores, sem “que os pegureiros 

à luta de cajados tenham  de marcar entre si as extremas dos logares, que cada um 

dele escolhar para apascentar os seus gados. (Costa, 1875: 16) 

O lavrador enfatizou deste modo o facto de os pastores que o guiaram 

na visita à montanha praticarem uma gestão pacífica da ocupação do espaço 

baldio sem ser “à força de cajado”. Portanto, parecia confirmar-se uma 

auto-regulação na partilha e usufruto dos pastos e na sua utilização ordenada 

em áreas da Serra da Estrela entre proprietários privados e comunidades 
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rurais, o que não corresponde exactamente ao fenómeno, relatado por outros 

testemunhos coevos, da apropriação indevida dos baldios e logradouros 

comuns. 

Com um intervalo de duas décadas, o testemunho da ausência de 

conflito entre agentes locais parece constituir uma realidade que facilitaria o 

sucesso de uma economia de montanha assente na produção pecuária, o que 

não constitui em si um dado novo. Este reside sim no facto de a divisão 

aparentemente harmónica se realizar entre proprietários privados e 

comunidades locais. 

Como veremos ainda para outros casos, foi necessario esperar a 

publicação de estatísticas oficiais e representação cartográfica sobre a 

distribuição de elementos naturais de ocupação da superfície territorial e do 

subsolo para se conseguir aferir, por um lado, a veracidade dos testemunhos, 

tanto das autoridades locais como dos funcionários do Estado na transmissão, 

quer das práticas socio-económicas na partilha do espaço, quer no real 

potencial económico das zonas afastadas do centro. Os dados oficiais 

publicados nos anos sessenta e setenta, relativos à distribuição da floresta, de 

bacias hidrográficas, de dunas, de gados, de pântanos, de arrozais, de rochas 

e de terreno cultivado permitiram finalmente conhecer a omissão de 

informações sobre o real desenvolvimento de economias lucrativas 

desenvolvidas a nível local.  

Efetivamente, a tomada de consciência da distribuição de recursos no 

território e do potencial económico da sua exploração foi adquirida pelos 

funcionários públicos, com formação superior, nomeadamente naturalistas e 

engenheiros, que procederam ao reconhecimento oficial do território muito 

antes da sua publicação oficial. O seu conhecimento sobre o território 

concedeu-lhes, assim, a vantagem de poderem cooptar nichos de mercado, 

para si, em actividades embrionariamente desenvolvidas localmente, mas que 

podiam atingir volumes de negócio muito lucrativos.  

O exemplo da exploração de sílicas e de indústrias de exploração de 

pedra constitui um dos casos em que o conhecimento local associado a 
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formação superior em química e geologia beneficiou de negócios lucrativos 

para o setor privado, sem proporcional contributo para o erário público estatal. 

2.2. Rochas, pedras e areias: esterilidade transformada em 

riqueza 

A ausência de estatísticas relativas a atividades económicas que se 

sabiam lucrativas, mas para as quais o Estado não detinha dados, reportavam, 

por exemplo, especificamente, à indústria da pedra e de materiais de 

construção, cujas atividades tinham sido identificadas pelas comissões de 

avaliação de pesos e medidas nos anos sessenta (Oliveira, 1876). Todavia não 

se exercera um cômputo dos seus rendimentos ao nível particular nem quando 

explorações equivalentes poderiam render ao Estado. 

Em 1875, na sua Geografia Geral de Portugal e Colónias, Gerardo Pery 

menciona um dos exemplos de atividades económicas lucrativas baseadas na 

exploração de materiais de construção e de matérias-primas para indústrias 

cerâmicas e olarias, identificadas nos dados recolhidos pela comissão de pesos 

e medidas, sobre o Distrito de Aveiro, oito anos antes, em 1867. Segundo Pery 

o relatório identificara os inúmeros negócios desenvolvidos com mármores e 

outras pedras para ornamentação, materiais de construção, ardósias, pedra 

para cal, pedra para gesso, kaolino e argillas finas, argillas ordinárias (Pery, 

1975) que rendiam proventos significativos, mas para os quais não se 

conheciam valores exatos.  

Estes recursos eram explorados à vista de todos, em diversas zonas do 

país: a exploração de mármores era abundante na província do Alentejo (na 

região de Borba, Vilaviçosa) enquanto a extracão de pedra para cantarias e 

escultura provinham das pedreiras da região de Sintra e da Arrábida, a sul de 

Lisboa. O granito era trabalhado nos arredores da Serra do Gerês, Braga, Porto 

e na Beira Interior nas regiões da Guarda (presumivelmente nos baldios e 

encostas inaptas à gricultura) e em Castelo Branco. 
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Os materiais de construção eram igualmente explorados em várias 

regiões: os xistos provinham do vale do Douro, enquanto os calcários eram 

explorados no vale do Tejo e a cal e o gesso das zonas calcáreas da província 

da Estremadura (atual Estremadura e Ribatejo), região litoral de Aveiro, 

Coimbra e Leiria, Arrábida e Albufeira (Setúbal) e ainda na cintura de Faro. O 

caolino, ou argila fina, explorava-se na região de Aveiro – onde se situa desde 

meados do século XIX a empresa Vista Alegre –, em Lisboa (para a Real 

Fábrica do Rato) e Sacavém (Real Fábrica de Loiças de Sacavém). A argila 

“ordinária”, comumente conhecida por barro, existia e era manufaturada 

sensivelmente em todo o reino. Nos anos setenta de Oitocentos, esta situação 

era confirmada por Pery, que também não conhecia os montantes a que 

ascendiam os negócios de extração e comercialização da pedra   

Através do testemunho de Gerado Pery, que compilou as estatísticas 

elaboradas nas memórias das comissões de pesos e medidas apenas para 

cinco distritos, sabemos que não existia qualquer controlo do Estado sobre a 

pequena indústria e manufatura de extração de areias, pedra e barros, embora 

aquelas mesmas fontes demonstrem que havia controlo camarário sobre 

alguns desses rendimentos.   

A primeira conclusão a tirar deste testemunho é que as comissões de 

pesos e medidas revelaram uma realidade económica localmente bem 

estabelecida na região de Aveiro, mas desconhecida pelo poder central; por 

outro lado, existia uma proliferação daquelas atividades nos Distritos de 

Aveiro, Porto, Leiria e Santarém, não se conhecendo, no entanto, o cômputo 

da riqueza produzida pela extração, manufatura e comércios dos materiais de 

construção que, aparentemente, geravam proventos interessantes, mas não 

para o Estado. 

Neste quadro podemos mencionar a empresa de porcelanas e loiças 

finas, ainda hoje imagem marca de Portugal – “Vista Alegre” –, que instalou 

legalmente a sua fábrica nas propriedades da família com o mesmo sobrenome 

a qual, nos anos cinquenta, comprou areais, aspirando possivelmente a jazidas 

de sílicas, para a produção de vidro e cerâmica.  
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A compra e registo de areais, situados ou em zons contíguas à 

propriedade do Estado ou em propriedade estatal, na década de cinquenta, 

constituiu à época uma operação deveras invulgar. O fundador da empresa, 

Pinto Bastos, formado em química em Inglaterra, tinha perfeito conhecimento 

da constituição dos materiais importantes na composição cerâmica que 

pretenderia adquirir (Rodrigues, 2007). No contexto da época, em que se 

discutia no parlamento a liberalização do mercado da terra, entenda-se 

agrícola, a compra de zonas areníticas constituia uma ação muito original. Já 

para o adquirente tratava-se de um belíssimo negócio, dado que o preço das 

zonas estéreis das areias não atingiria os valores da terra arável. Encontrava-

se fora do mercado especulativo da lavoura industrial e do desenvolvimento 

pelo fomento.   

Não há ainda estudos disponíveis sobre a quantidade de investimento 

na compra ou contratos de concessões de terrenos com sílicas ou caolinos e de 

barros para todo o país. Não é possível aferir até que ponto os donos de olarias 

e de cerâmicas nas regiões de Santarém e de Leiria terão tido ou não uma 

perceção intuitiva de negócio como a de Pinto Bastos ao apostarem no negócio 

cerâmico e na exploração das areias e na extração de pedra. 

Todavia podemos constatar uma evolução com estas preocupações ao 

nível de uma regulamentação nacional para a exploração destes materiais 

através das normas de construção estabelecidas nos códigos administrativos 

de 1870 e 1878. No primeiro caso, a legislação administrativa ainda não 

apresentava normas sobre a utilização de materiais de construção no 

planeamento urbano e construções públicas dos municípios. Já em 1878, o 

direito administrativo incluiu especificações nesse sentido: as câmaras tinham 
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à partida direitos de acesso e de exploração dos materiais de construção dos 

baldios camarários, para efeito de obras públicas.7  

Regressando à estatística de Pery, uma das ausências mais flagrantes 

da síntese e das suas conclusões estatísticas consiste na ausência de menções 

a recursos hídricos, mencionando exclusivamente a pesca marítima. Se os 

últimos são referidos no âmbito do produto marítimo, não há qualquer menção 

a todo o universo de crustáceos, bivalves e algas em águas mistas ou doces. 

Não registou referências ao peixe de rio nem à água nem aos recursos 

hídricos.  

Esta foi uma das lacunas económicas que serviu aos funcionários do 

Estado, que realizaram o levantamento da distribuição dos recursos no 

território, para se lançarem numa aventura lucrativa que escapou às oposições 

políticas no parlamento: o negócio das ostras.  

2.3. Ostras: negócio lucrativo para os privados com recursos 

do Estado 

Como já foi referido anteriormente, o reconhecimento da distribuição 

dos recursos naturais no território continental foi, fundamentalmente, realizado 

e disponibilizado entre as décadas de cinquenta e de setenta de Oitocentos. 

Neste intervalo foram levantados os dados topográficos e elaboradas as 

memórias descritivas para a elaboração da Carta Geográfica, em 1859-1865, 

da Carta Hidrográfica do Litoral, em 1861-1875 (Melo, 2010), da Carta da 

distribuição da arborização no país em 1867 (Devy-Vareta, 2006), e ainda da 

Carta Geológica, iniciada ainda na década de cinquenta, mas cujo términus 

ocorreu em 1875 (Branco, 2003). 

                                                                                                     

7 Código Administrativo Aprovado por Decreto de 21 de Julho de 1870. Lisboa: Imprensa Nacional e 
Código Administrativo, Carta de Lei de 6 de Maio de 1878 [2ª ed.] (1878). Lisboa: Imprensa Nacional. 
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Para comprender a importância dada à terra e o desprezo por outros 

recursos pela elite económica portuguesa, é necessário reter em mente que a 

maioria dos parlamentares não tinha uma imagem geográfica do território. Em 

meados do século XIX, no quadro mental dos políticos portugueses, o litoral 

não existia como uma unidade paisagística e económica. O Atlântico, uma 

outra realidade, garantia a exploração de sal e de pescado. Por sua vez, as 

notícias sobre a orla marítima reportavam a uma grande extensão de costa 

que se apresentava numa sequência rochosa de longos areais, escarpas e 

pedregulhos improdutivos, aos quais acresciam extensas bolsas de zonas 

húmidas onde, malogradamente, proliferavam epidemias. Por último, estas 

zonas sofriam as investidas das marés e saraivadas de areia que contribuiam 

para destruir as colheitas. A orla litoral emergia assim, como uma linha serial 

de quadros de calamidade pública. Compreensivelmente, o panorama não se 

apresentava convidativo a qualquer tipo de investimento voluntário, privado ou 

público.  

Neste percurso, indivíduos como Barbosa du Bocage - naturalista 

português e futuro presidente da Real Academia de Ciências -, os técnicos com 

formação em filosofia natural e os engenheiros que elaboraram o 

reconhecimento do território tomaram consciência das realidades, boas e más, 

acerca da distribuição dos recursos pelo país mais cedo do que a classe 

política.  

No caso do acima mencionado ilustre naturalista Português, que 

participou na descoberta, inventariação e registo de bivalves na costa Norte 

(entre o rio Douro e o rio Minho), ter-lhe-á sido fácil avaliar igualmente o 

potencial do negócio das ostras no estuário do Tejo, onde também se situava o 

principal porto internacional do país. Se a empresa fosse bem-sucedida, a 

exportação de ostras constituiria um negócio presumivelmente muito rentável. 

Por este motivo, Barbosa du Bocage apresentou uma proposta de contrato 

para a exploração de bancos de ostras artificiais e naturais ao governo, em 

1867 (que analisaremos de seguida). 
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Por sua vez, os parlamentares que tinham ouvido José Estêvão a 

defender a regulamentação dos recursos hídricos em 1858, na Ria de Aveiro, 

por se poderem dar ali “batalhas campais” pela disputa dos recursos da lagoa, 

não compreenderam o alcance da mensagem do tribuno, proferida nove anos 

antes. O deputado denunciou em tempo útil o facto de não existir qualquer 

tipo de Direito Administrativo sobre a gestão e exploração das águas comuns 

ou dos respetivos recursos na Ria de Aveiro, assim como de outras águas 

públicas estatais e comunais, e os abusos que ali adviriam por parte dos 

potentados locais.8 

Segundo o parlamentar, imperava regulamentar a extração dos 

respetivos recursos hídricos, assim como criar uma entidade policial com poder 

de fiscalização e coação sobre aquele delta, cujos perímetros administrativos 

abrangiam “quatro ou cinco municípios” confinantes e rivais. 9  Perante 

entidades administrativas que rivalizavam pelo domínio da ria, e na ausência 

de regras definidas na exploração dos recursos, preponderava, 

inevitavelmente, o abuso de poder de quem detinha meios de coação.10  

Todavia, não obstante a cenografia dramática apresentada por José 

Estêvão para o problema da ria de Aveiro, a outra face da história, menos 

hiperbolizada, é a de que, tal como sucedia com os baldios da Serra da Estrela, 

existiam equilíbrios concertados ao nível dos poderes locais para operarem na 

referida lagoa. As comunidades locais tinham-se organizado, sob mando de 

indivíduos mais influentes, criando uma auto-regulação para as práticas de 

exploração do delta, que podia conflituar com os seus competidores naturais, 

os residentes da zona. Para além disso, nos anos sessenta e setenta do século 

XIX, o negócio frutificava com a perspetiva de exportação de ostras para 

França, o que tornava a competição pelos bancos de ostras ainda mais 

                                                                                                     

8 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, sessão de 09/01/1858. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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renhida. Não interessava entregar aquele negócio a um só indivíduo (Regalla, 

1988).  

Aparentemente a manter-se aquele staus quo de liberdade caciquista, 

aos ostreicultores bastaria não propagandear o real valor dos lucros obtidos no 

seu negócio para que os governantes não se interessassem por aquele setor, 

visto que os parlamentares não lhe atribuíam a mínima importância. Passado o 

momento de apresentação deste assunto na Câmara dos Deputados, em 1858, 

o tema caiu. Assim, um decénio mais tarde, Bocage apresentou o seu contrato 

ao governo e ao parlamento onde não houve qualquer tipo de contestação. 

Em 1867, o Sr. Barbosa du Bocage requereu ao Governo a concessão 

da exploração dos bancos naturais de ostras e a criação de ostreiras artificiais, 

na margem sul do estuário do Tejo, numa área razoavelmente restrita entre 

Cacilhas e Alcochete, face à dimensão dos estuários. Este contrato foi 

celebrado entre o Governo e o requerente, a 10 de Agosto de 1867, pelo 

período de 30 anos. No final deste prazo, o empresário restituiria aos bancos 

de ostras ao Estado sem receber qualquer indemnização. A proposta foi ao 

parlamento e, salvo pequenas alterações, foi aprovada nas duas câmaras, dos 

deputados e dos pares do reino, sem discussão de grande monta.11  

Na altura, a única concessão de média dimensão legalizada e 

regulamentada era a de Barbosa du Bocage e, na sequência deste contrato, o 

Decreto de 15 de Dezembro de 1868 atualizou a legislação sobre a exploração 

de ostras e algas nas águas públicas, que era permitida a toda a população. O 

diploma estipulou, essencialmente, o período anual para extração de ostras e o 

tempo de defeso e estabeleceu que seria publicado anualmente pelo Ministério 

da Marinha o elenco dos perímetros de ostras em que a sua exploração era 

autorizada.  

                                                                                                     

11 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, sessão de 07/12/1870.  
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Três anos mais tarde, em 1870, o marquês de Niza, par do reino, 

requereu uma concessão equivalente sobre os bancos de ostras da ria de 

Aveiro e da Ria Formosa, no Algarve. Como veremos, ao contrário de Barbosa 

du Bocage, o Marquez de Niza cometeu todos os erros possíveis no contrato 

que tentou obter ao sector público. Demasiado ambicioso, pretendeu explorar 

a ria de Aveiro e as lagoas do Algarve em regime de exclusividade, impedindo 

o acesso livre àquelas espécies, assim como a outros recursos hídricos, em 

águas públicas do Estado. Por lei, o acesso a águas públics e respetivos 

recursos não podia ser retirado às populações. Na sequência desta proposta, 

foi-lhe movido um ataque cerrado no parlamento.12  

Se o litoral sul algarvio era fracamente povoado por populações de 

pescadores, de quem o par do reino não temia qualquer ameaça e cuja 

contestação só podia chegar ao parlamento através do apelo de funcionários 

públicos conscienciosos, já o universo social e político de Aveiro era 

sumamente diferente.13 A textura social dos proprietários aveirenses era muito 

mais intricada e poderosa do que as meras campanhas de pescadores que 

apresentavam a face do problema (Rodrigues, 2007). Aqueles, desde o início 

da década de cinquenta, negavam-se, por exemplo, a eliminar os arrozais, 

mantendo a tese de que a orizicultura, cultura lucrativa desde que praticada 

em campos irrigados ao longo de todo o ano, não consituia um foco de difusão 

de malária. A partir de 1854, a cada novo relatório produzido pelas 

autoridades sanitárias a aconselhar a extinção daquela cultura contrapunha-se 

um novo documento publicado nalgum periódico de temas rurais apresentando 

a versão oposta. Paralelamente, seguia-se, pontualmente, o envio de petições 

das vereações camarárias, paróquias, populações, confrarias piscatórias do 

Distrito de Aveiro (assim como dos baixos campos do Mondego do distrito de 

                                                                                                     

12 Diário da Câmara dos deputados, sessões de 20/03/1871. 
13 Censos de 1869, 1878 e 1890, disponíveis em 
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt. 
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Coimbra) a requererem a abolição da lei, alegadamente, pelo facto de a sua 

aplicação resultar na perda de trabalho e respetivo sustento (Melo, 2010). 

Embora constituindo um elemento residual do produto agrícola, a 

estatística produzida na história económica portuguesa indica que o arroz era 

um cereal de rendimento garantido para os seus produtores e que não registou 

quebras significativas na produção, em plena campanha para a abolição da sua 

cultura. O rendimento a obter na sua exploração era consistente e certo (Lains 

e Sousa, 1998; Martins, 2005). Os seus produtores não deram tréguas aos 

governantes sempre que nova lei contra aquela cultura foi promulgada.  

Na sombra, pode compreender-se que os proprietários locais, 

novamente na década de setenta, urdissem eficazmente a defesa do seu 

espaço contra qualquer entidade externa e contrária aos seus interesses. 

Tinham dado provas disso em todo o processo de atraso à promulgação da lei 

de extinção dos arrozais, a qual só foi votada em 1866, e por eles 

tranquilamente ignorada ao longo de mais duas décadas (Melo, 2010). Ignorar 

os protestos de uma zona de proprietários que mantinha a cultura de arroz 

talvez tivesse sugerido alguma prudência dos governantes e do próprio 

requerente desta concessão, na formulação do contrato sobre os bancos de 

ostras senão do Algarve, pelo menos da Ria de Aveiro.  

Efetivamente, no debate parlamentar lançado e manipulado por 

deputados eleitos por Aveiro, ou maioritariamente oriundos daquela região, 

numa linha que o colégio legislativo alimentou, o defeito do contrato daquela 

concessão residia no problema do monopólio da exploração dos recursos. Já a 

eliminação de direitos seculares dos povos que viviam na órbita dos estuários 

dos rios Vouga, do rio Arade e do rio Guadiana, foi secundarizada. O problema 

que importava resolver era claramente o que respeitava ao formulário 

contratual de um negócio que seria estabelecido entre um proprietário 
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somente e o governo. Importava, pois, garantir regras claras e bem definidas 

de acordo com os princípios económicos liberais da livre concorrência.14   

Além do mais, com alguma coerência do ponto de vista das elites 

governativas, eliminando o exclusivo da exploração e garantindo o acesso 

daqueles recursos a outros usufrutuários da ria, cumpria-se a norma geral das 

concessões de exploração de bens do estado. Esta cláusula tinha sido imposta 

na regulamentação ao contrato de Bocage a 15 de Dezembro de 1868. Mas se 

o contrato aprovado pelos legisladores estabeleceu aquela mesma cláusula, no 

debate parlamentar sobre a concessão do Marquez de Niza nenhum deputado 

se levantou a favor dos direitos seculares dos povos, mas apenas a favor do 

regime de concorrência.  

Portanto, deduz-se que a questão se jogava entre o Estado e os 

proprietários privados com poder na região de Aveiro. E tal como sucedera 

com a contestação à lei de extinção dos arrozais, em 1866, na organização 

local da oligarquia Aveirense, novamente em 1870, quando um único indivíduo 

mostrou intenções de ameaçar os interesses locais/terratenentes/caciquistas 

sobre a sua ria, dezenas de petições afluíram ao parlamento a contestar o 

contrato em causa.15  

É no mínimo curioso verificar tal adesão por parte de uma população 

analfabeta, constituída por trabalhadores braçais e pescadores, que apoiava 

com tanto empenho um movimento cívico em prol de uma decisão que os 

mantinha em estado de semi-escratura; aquelas mesmas populações 

desenvolviam quotidianamente um trabalho de risco, com elevada 

probabilidade de morte por contágio das epidemias em meios húmidos.   

Em síntese, ao contrário do que sucedera com o projeto de Bocage, três 

anos antes, a proposta de concessão de ostreiras ao Marques de Niza foi 

                                                                                                     

14 Diário da Câmara dos deputados, sessões de 20, 24, 27, 28 e 29/03/1871; 15- 20/02/1872; 12-
22/04/1872; 16/01/1873; 04-07/02/1873; 20 e 21/03/1873; 18-22/03/1873.   
15 Diário da Câmara dos deputados, sessões de 20, 24, 27, 28 e 29/03/1871.  
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negada pelo colégio legislativo; o documento não chegou a ser admitido 

sequer para discussão na generalidade na Câmara dos Deputados. Foi 

reenviado à respetiva comissão parlamentar para ser alterado. Retirada a 

concessão em regime de monopólio e definido um perímetro muito mais 

reduzido para a exploração dos bancos de ostras nas áreas requeridas, a 

proposta contratual foi reapresentada aos parlamentares em 1872. A sua 

discussão foi agendada e debatida na Câmara dos Deputados em 1873.16 

Mais uma vez, verificou-se afluência de petições locais de Aveiro contra 

o referido contrato, embora em menor volume do que em 1871. É curioso, ou 

nova coincidência, que em ambas as vezes as petições sobre o Algarve foram 

residuais. Coube a deputados que não pertenciam ao círculo eleitoral de 

Aveiro, nem àquela região, a defesa dos pescadores e comunidades rurais do 

litoral sul. Mais notável ainda é verificar que, em todo este processo, os 

orizicultores aveirenses, enquanto tal, não aparecem como protagonistas em 

nenhum momento, nem nas petições nem no Parlamento. A constestação 

aguerrida ao contrato do marquês de Niza efetuou-se através de terceiros, nos 

movimentos peticionários.  

Para os poderes locais, o risco de perda de domínio sobre a ria terá 

surgido no momento em que se procurou eliminar a competição sobre a 

exploração de um recurso, por coincidência ostras, com o aval do Estado, 

embora se afigurasse um negócio lucrativo. Se o contrato fosse aprovado, o 

concessionado pelo governo podia recorrer legitimamente à força pública e 

estatal para retirar o controlo social da região através do domínio sobre a 

exploração de bens económicos e de subsistência para as populações. Uma vez 

resolvido o problema do monopólio sobre a exploração das ostras, o assunto 

                                                                                                     

16 Diário da Câmara dos deputados, sessões de 15, 20/02/1872; 12 e 22/04/1872; 16/01/1873; 04- 
07/02/1873; 20 e 21/03/1873; 18-22/03/1873.  
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deixou de ter expressão na agenda parlamentar e não chegaram mais petições 

ao parlamento a requerer a devolução dos direitos ancestrais na Ria de Aveiro. 

A discussão sobre o tema das ostras regressou ao Parlamento no final 

da década de oitenta, agora sob epígrafe de escândalo internacional. Em 1887, 

Barbosa du Bocage viu-se arrastado para um processo em tribunal por causa 

do seu contrato. Negociantes franceses e ingleses, que queriam subcontratar a 

exploração daqueles recursos na margem sul do Tejo, levantaram um processo 

contra Barbosa du Bocage e contra o Estado português, que envolveu o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros português e o seu homólogo francês e 

inglês.17 

O par do reino tinha subconcessionado a exploração das ostras a uma 

empresa francesa. No entanto, em 1887, o contratuante francês morrera e os 

seus herdeiros pretendiam manter o direito de exploração das ostras do Tejo. 

Paralelamente, uma empresa inglesa interessada no negócio levantou um 

problem na embaixada Portugesa em Inglaterra, alegando prioridade sobre o 

contrato.  

Depois de várias demarches diplomáticas, o caso ficou resolvido a favor 

do governo português, legítimo proprietário dos bancos de ostras, sitos no 

estuário do Tejo, o qual não assinara nenhum contrato a não ser com o 

cidadão português, que se encontrava em falta nos pagamentos. Para além do 

mais, a empresa francesa também não tinha pago atempadamente a Barbosa 

do Bucage, o que ficara estabelecido no contrato entre estes dois agentes. No 

final, ninguém tinha cumprido as cláusulas do contrato e o Governo português 

tinha sido lesado. Assim, Portugal não tinha de conceder a exploração das 

ostras nem aos empresários franceses nem aos ingleses. 

De todo este novelo, a classe política apercebeu-se de que o modelo do 

contrato assinado entre o governo e entidades privadas era deficiente e não 

                                                                                                     

17 Questão das Ostreiras ao Sul do Tejo (1889). Lisboa: Typographia Franco-Portuguesa. 
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salvaguardava devidamente os direitos do Estado nem do comércio português. 

Para além disso, tomou consciência de que os montantes do negócio efetuado 

entre Barbosa du Bocage e a empresa francesa envolvia valores 

substancialmente mais elvados do que aqueles movimentados entre o Bocage 

e o governo português. Dito de outra forma, o governo podia explorar 

diretamente recursos que lhe pertencia, ou regular definitivamente a 

exploração da concessão de ostras com contratos mais vantajosos para o setor 

público do que aqueles que tinha acordado até então.18 

Em resumo, os contratos de exploração de ostras revelam que, 

enquanto o potencial económico daquele produto passou despercebido do 

ponto de vista das receitas, o poder político não lhe deu importância. 

Inversamente, perante a tomada de consciência do potencial económico 

daquelas áreas, mudou o procedimento, e foi o Estado que passou a liderar de 

forma consciente a sua exploração, através do cuidado colocado nos contratos 

de concessão.   

O novo olhar sobre este negócio foi expresso no regulamento para a 

exploração de ostreiras de 1 de Outubro de 1895, no qual se estipularam as 

condições da sua extração em todo o litoral continental. Neste sentido, o 

diploma impôs um tempo de defeso para a apanha de ostras francesas e 

portuguesas, com o fim de evitar a sua extinção, uma vez que estas se 

colocariam facilmente no mercado de exportação.19 

Em resumo, a classe política e os seus dirigentes durante décadas 

centraram a sua atenção na promoção de políticas económicas orientadas 

somente para um determinado tipo de ecossistema fundiário – o agrícola. 

Globalmente, essa atitude dever-se-ia à concepção das teorias económicas 

                                                                                                     

18 Ibidem. 
19 Regulamento para a Exploração das Ostreiras, Otreicultura: Depósitos de Ostras na parte Marítima das 
Águas Públicas Approvado por Decreto de 1 de Outubro de 1895. Lisboa: Imprensa Nacional. 
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dominantes que hegemonicamente catequizavam o progresso a partir do 

desenvolvimento da agricultura e da indústria, mas com alvos específicos.  

Os recursos que interessava à elite política explorar relacionavam-se 

com a atividade agropecuária e com a indústria têxtil. Interesses, por sua vez, 

consubstanciados no parlamento pela elite económica que ascendia ao 

processo de participação no poder através de um sistema eleitoral censitário. 

O seu rendimento provinha, maioritariamente, daquelas mesmas atividades 

económicas (Almeida, 1995). Interessa, então, destrinçar as componentes que 

comandavam toda esta engrenagem entre os recursos que interessavam 

explorar e aqueles que foram desprezados, e como essa dinâmica contribuiu 

durante décadas para que os governantes descurassem investir na propriedade 

pública estatal. Nomeadamente, a febre sobre a venda para o Estado e 

apropriação dos baldios para uma secção dos proprietários particulares, como 

já foi amplamente mencionado, centrou-se grandemente na propriedade 

rústica. 

3. Os recursos perfilhados pelo poder e os recursos 

secundarizados  

3.1. A propriedade rústica e os outros ecossistemas 

Até quase ao último quartel do século XIX, o discurso político e 

económico produzido e divulgado pelas elites portuguesas Oitocentistas tinha 

objetivos próprios: orientar a prioridade das políticas públicas de gestão 

territorial para as áreas que mais beneficiavam aquelas. Por sua vez, os 

mesmos políticos, industriais ou grandes lavradores não viam, não queriam 

ver, ou mais provavelmente, não lhes ocorria sequer que as paisagens por eles 

reputadas de pobres podiam gerar riqueza substancialmente mais relevante do 

que o mero complemento económico à subsistência dos povos.  

Ademais, perante um território como o português, com fracas 

comunicações, múltiplos micro-climas e uma variedade apreciável de zonas 
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inóspitas de acessos difíceis, manter a autonomia das oligarquias locais sobre 

as economias marginais, aparentemente, não ofereceria grandes dificuldades.  

Do ponto de vista do interesse do Tesouro Público, aqueles terrenos 

usurpados pelos poderes locais poderiam ainda reverter a favor do Tesouro se 

fossem vendidos em hasta pública. Já as águas correntes navegáveis e 

flutuáveis não iriam garantir qualquer receita para o Estado, uma vez que pela 

lei de 1832 não podiam ser alienadas (Melo, 2010). Portanto, do ponto de vista 

do retorno para o erário público, a identificação de baldios terrestres era 

importante, dado que poderiam ser vendidos ao setor privado, enquanto a 

questão da exploração de águas públicas podia ser adiada. 

Por outro lado, a classe terratenente que aspirava desenvolver um tipo 

de exploração agropecuária lucrativa, e que definia a opinião económica e 

rumos políticos, ambicionava a posse de terrenos para aumentar os seus 

rendimentos na exploração agropecuária. Este grupo alargado de pretendentes 

à terra agricultável formariam um contingente de potenciais compradores de 

propriedade, preferencialmente desvinculada, sem restrições à sua alienação, 

como sucedia nos casos de propriedade imperfeita ou indivisa.  

Era menos provável que os lavradores estivessem interessados em 

comprar áreas pantanosas, nas quais teriam de investir fortemente na 

introdução de sistemas hidráulicos de drenagem e controlo de humidade dos 

solos. Presumivelmente, os pastos em zonas muito elevadas e pobres 

(cumeadas das serras limpas de vegetação mesmo herbácea) ou em zonas 

húmidas, dificilmente constituiriam alvo de cobiça por parte do setor privado 

que detinha o capital para comprar as propriedades do Estado.   

A guerra parlamentar que se estabeleceu entre governo e a oposição, 

centrada nas questões do fomento e da liberalização do mercado da terra para 

o desenvolvimento agrícola, onde se integrava a apropriação privada dos 

baldios com caraterísticas agro-pastoris, facilitaria provavelmente a prática de 

economias paralelas lucrativas centradas noutros recursos. 

Face ao desinteresse dos políticos e governantes nas paisagens sem 

potencial agrícola ou pecuário, a disputa local, travada em torno de monopólios 
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de exploração de recursos aquícolas nas águas públicas, conferia grande 

margem de manobra às oligarquias locais. O exemplo mais significativo desta 

situação é o da Ria de Aveiro que, pela sua posição geográfica, servia vários 

concelhos. Nesta região, o problema da repartição das áreas de exploração de 

recursos adensava quando vários poderes locais, rivais entre si, aspiravam ao 

controlo dessa atividade. Os potentados locais sabiam que podiam agir 

livremente abafando as oposições locais e minimizando os conflitos pela razão 

da força ilegítima.  

Segundo testemunho do deputado José Estêvão de Magalhães, em 

1858, proferido na Câmara dos Deputados naquela região, vigorava a lei do 

mais forte com total impunidade. 20  Uma multiplicidade de agentes sociais 

encontravam-se envolvidos na extração de ostras, algas e outros crustácios e 

bivalves na ria, os quais constuíam propriedade do Estado. Tratando-se da 

extração ilegal de recursos em águas públicas estatais, os governantes teriam 

toda a legitimidade para regulamentar a exploração dos recursos naturais 

existentes na ria, policiar aquelas atividades e coimar os infratores. Neste 

caso, o poder público central podia interferir, mas não o fez, nem em 1858, 

nem até aos anos oitenta (Regalla, 1888). 

Por Direito Administrativo da lei de 13 de Agosto de 1832, as águas 

correntes e navegáveis (ao longo de todo o ano), constituíam propriedade do 

Estado. Em 1867, o Código Civil reforçou estas disposições ao definir critérios 

precisos para a demarcação dos terrenos marginais às correntes navegáveis do 

estado (Magalhães, 1876) O mesmo diploma legislou que a extração de peixe 

nas águas interiores era de apropriação livre.  

Contudo, neste diploma faltou regulamentar o exercício da pesca, assim 

como a resolução do contencioso e de desacato à ordem pública em torno da 

captura e extracão daqueles e de outros recursos hídricos em águas interiores. 

                                                                                                     

20  Diário da Câmara dos Senhores Deputados, sessão de 28/05/1852. 
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Com exceção dos peixes de rio, a exploração de recursos hídricos das águas 

interiores e de águas mistas carecia de enquadramento legislativo e 

administrativo claro (ibidem).  

Portanto, o Estado detinha propriedade pública com riqueza potencial 

onde se verificavam conflitos fratricidas pelo controlo ilegítimo da exploração 

de recursos públicos. Do ponto de vista jurídico, esta situação era clara: as 

águas da ria bem como os seus recursos hídricos constituiam propriedade do 

Estado. No entanto, os sucessivos colégios executivos ignoraram esta 

realidade durante décadas. Ao contrário do que poderia suceder com a venda 

da propriedade terrestre do Estado, a propriedade hídrica não podia ser 

alienada. Enquanto a desamortização de propriedade pública terrestre se 

revelava mais interessante para o Tesouro, a questão hídrica e hidrológica 

eram entendidas como áreas de despesa e não de receita para o setor 

financeiro do Estado, sempre deficitário. Presumivelmente, o facto de os 

governantes não vislumbrarem a possibilidade de rendimento substancial na 

exploração de outro tipo de paisagens, contribuiu para o deleixo legislativo e 

fiscal de outras áreas de atividade económica. Quadro que, por sua vez, 

facilitaria o desenvolvimento de economias marginais sem grande controlo do 

Estado, quer do ponto de vista da escala da sua exploração quer do ponto de 

vista tributário. 

3.2. Estratégias para o desenvolvimento de economias 

paralelas 

Os beneficiários das economias marginais teriam acesso a duas formas 

de manter as suas atividades longe do olhar do poder legislativo e executivo: 

por um lado, enquanto participantes diretos ou personagens influentes no 

poder administrativo local; por outro, controlando a representação parlamentar 

do respetivo círculo eleitoral que, presumivelmente, nalguns casos, 

desempenharia o duplo papel de deputado pela nação e pelo interesse geral, 

sem descurar a defesa dos intereses locais. 
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Seguindo esta perspetiva, não é difícil aceitar que as economias 

paralelas aos grandes emprendimentos de obras públicas, lavoura e indústria 

têxtil, fossem não apenas controlados por poderes locais nos bastidores, como 

no parlamento, pelos deputados, que eram simultaneamente engenheiros e 

funcionários públicos, e que seriam os principais beneficiários dessas 

atividades. Os representantes diretos das localidades onde se desenvolveriam 

os eventuais nichos de sucesso económico evitariam chamar a atenção para 

aquele fenómeno. Bastar-lhes-ia brandir, de um lado, a bandeira do progresso 

pelo fomento, propalada pela restante elite económica e, de outro, desvalorizar 

a importância dos conflitos gerados nas periferias nas áreas de uso comunal. 

Todavia, podemos questionar-nos como seria possível manter o 

parlamento adormecido sobre estas matérias, a elite económica e os 

governantes se outros agentes locais, detentores da mesma informação 

enquanto deputados da nação ou com cargos administrativos nos concelhios 

ou em quanto governadores civis, poderiam desmontar todo este circuito? 

Uma das hipóteses que poderá explicar a fraca importância atribuida a 

este problema é a questão da escala e do volume de negócio gerado nestes 

nichos de mercado ser baixa, por exemplo, na exploração de ostras e de 

pedra, face aos resultados da produção agrícola (Lains, 2005). Para além 

disso, entre 1834 e 1878 a constituição dos colégios legislativos de pares e de 

deputados ainda expressava os interesses dos grandes proprietários 

terratenentes, industriais e financeiros, com assento no parlamento através de 

um sistema eleitoral censitário (Almeida, 1995). 

Neste regime político, o sistema eleitoral colocava no parlamento os 

cidadãos que atingíssem um teto anual mínimo de rendimento, valor que se 

situava acima das possibilidades do homem comum. O poder económico 

alinhado com as políticas governativas fundia-se, portanto, com os 

representantes eleitos da nação.  

A separação entre interesse público e interesse particular nas políticas 

públicas deu-se muito tardiamente no século XIX. Muito gradualmente, esta 

verificou-se a partir da aprovação da primeira lei de sufrágio universal de 
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1878. Esta legislação abriu o recrutamento parlamentar de indivíduos do sexo 

masculino com mais de 25 anos que detivessem a prova de capacidade, ou 

seja, o dipoma do ensino primário completo (Almeida, 1995).  

Assim, a partir do final da década de setenta, ascenderam ao forum 

legislativo indivíduos com instrução superior e cuja subsistência dependia de 

um ordenado garantido pelo Estado e não do seu rendimento anual próprio. No 

entanto, a maioria da população continuava analfabeta, pois a instrução ainda 

se encontrava maioritariamente associada ao poder económico ou a percursos 

dentro das estruturas da igreja. Os funcionários do Estado, nomeadamente os 

legisladores, gradual e muito lentamente, deixavam de se consubstanciar com 

os grandes proprietários privados e/ou financeiros, ou com elevados cargos 

eclesiásticos. Grande parte destes novos membros do colégio legislativo eram 

funcionários públicos, formados e instruídos nas escolas do Estado, 

endoutrinados numa mentalidade do serviço público, pagos pelo Tesouro 

Público e, nalguns casos, sem quaisquer outros rendimentos (Mónica, 2005).  

O argumento de que a recomposição parlamentar com indívíduos 

pertencentes ao setor público tem maior peso nas decisões de gestão 

territorial e de regulamentação sobre a exploração de recursos naturais, 

nomeadamente em propriedade do Estado, toma mais consistência com a 

legislação promulgada a partir da década de oitenta (Melo, 2010) e beneficia 

as corporações de engenheiros, serviços técnicos e de trabalho de campo, 

nascidas no seio da máquina estatal da segunda metade de Oitocentos 

(Macedo, 2012). 

Deste modo, podemos inferir que, no último quartel do século XIX, o 

parlamento começou a integrar indivíduos interessados em defender o setor 

público como objeto da sua atividade profissional e garante da sua 

subsistência. Se o setor agrícola se encontrava entregue, grosso modo, ao 

setor privado, já a atividade dos funcionários públicos teria de se centrar 

inicialmente na valorização e rentabilização da propriedade estatal (Melo, 

2010), incluindo os tais nichos de economias marginais lucrativas ao qual o 

setor público ainda não tinha dado o devido valor.  
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A partir dos anos sessenta, tinha-se efetuado uma reavaliação 

político-económica da propriedade do Estado; com a criação das circunscrições 

e serviços hidráulicos, em 1884, e dos serviços e guardas florestais nacionais, 

em 1886, assistiu-se claramente à tentativa de reforçar o aparelho técnico do 

estado no terreno (Melo, 2010). Não obstante esta evolução, só nos anos 

noventa é que foi revisto o regime de concessões da exploração de recursos 

públicos à atividade privada, nomeadamente os hídricos, e se aumentou o 

imposto a pagar ao Estado sobre aqueles mesmos recursos. Em 1895, a 

exploração de ostras foi finalmente regulamentada de forma universal e em 

condições muito mais favoráveis ao Estado relativamente às primeiras 

concessões contratuadas entre o governo e particulares, em 1868.21  

Mas o que motivou a promulgação de legislação regulamentar geral 

apenas em 1895, quando o Código Civil em 1867 já legislara o acesso 

universal à pesca em águas correntes (doces) e o Decreto de 15 de dezembro 

de 1868 regulara os termos de exploração universal de ostras em águas 

públicas, considerando os tempos de defeso e de apanha de crustáceos, assim 

como de bivalves e outras espécies não piscícolas? 

Como foi tratado anteriormente, só nos anos noventa, com a eclosão do 

escândalo político levado ao parlamento e com a revelação dos lucros 

potenciais a obter na exploração de ostras, é que foi possível provocar reação 

legislativa sobre a extração de ostras bem como fazer aprovar regulamentação 

para a exploração de recursos naturais em propriedade pública, a qual fora 

diligenciada por José Estêvão logo em 1858.   

O problema contratual de subconcessão das ostreiras do rio Tejo, 

estabelecida pelo concessionário português com uma empresa francesa no 

final dos anos oitenta, abrira um contencioso entre empresários portugueses, 

                                                                                                     

21 Regulamento para a Exploração das Ostreiras, Ostreicultura: Depósitos de Ostras na parte Marítimas 
das Águas Públicas Approvado por Decreto de 1 de Outubro de 1895. Lisboa, Imprensa Nacional. 
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franceses e ingleses interessados naquele negócio. No parlamento, a oposição 

empolou a matéria como se de um escândalo internacional se tratasse. Mas o 

mais importante é que esta discussão revelou aos deputados o sucesso e o 

potencial da exploração e criação de ostreiras naturais e artificiais e a 

necessidade de mudar o tipo de contratos de concessão, elaborando-os mais 

favoráveis para o Estado.22  

Por outro lado, importa compreender como foi possivel manter 

inalterada a legislação sobre exploração de pedreiras e outrosmateriais 

rochosos base da indústria de construção, cuja regulamentação para a sua 

concessão em propriedade do Estado se promulgou em 1852 e 1853 

(Guimarães, 2001). O direito administrativo não podia abolir o disposto na 

Carta Constitucional que continuava a garantir a propriedade individual como 

plena e inalienável (Melo, 2010). Por este motivo a regulamentação das 

concessões de exploração de materiais rochosos só poderia ser efetuada em 

propriedade pública. Todavia, a Carta Constitucional legislou que, ao abrigo de 

situações de risco para a integridade física das populações, por meio de doença 

ou de calamidades públicas, os governantes e poder legislativo atuassem por 

forma a garantir em primeiro lugar a segurança daquelas.  

Durante a vigência da Carta Constitucional, isto é, até ao fim da 

monarquia, em 1910, a regra constitucional de respeito pela propriedade 

privada impunha fortes limites ao direito do Estado em regular fórmulas de 

exploração de recursos em propriedade particular.23 

No estado atual da investigação, não há informação sintetizada que 

permita afirmar preocupações dos governantes, populações ou habitantes 

locais quanto à poluição de águas provocadas pela exploração de pedreiras. 

Assim, se a exploração de pedreiras ou a extracão de areias não ameaçava 

                                                                                                     

22  Regulamento para a Exploração das Ostreiras, Ostreicultura: Depósitos de Ostras na parte Marítimas 
das Águas Públicas Approvado por Decreto de 1 de Outubro de 1895. Lisboa: Imprensa Nacional. 
23 Carta Constitucional da Monarquia de 1826, Artº.145§ 21. 
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nem a saúde pública nem a integridade física da população, não se colocariam 

problemas de segurança pública que justificassem grandes alterações à 

exploração daqueles recursos.  

Por sua vez, estes materiais, que constituíam a base das indústrias 

cerâmica e de construção, existiam igualmente em baldios ou noutro tipo de 

propriedades do Estado, nomeadamente na orla litoral. Os veios rochosos não 

cessariam obviamente no limite artificial da linha separadora entre propriedade 

pública e privada, facilitando que gradualmente a atividade privada se 

assenhoreasse das reservas de sílicas, barro ou outras matérias-primas para a 

área de construção, progredindo no terreno.  

O facto é que, sem contar a história do processo de apropriação de 

barros e areias, o relatório de pesos e medidas da região de Aveiro revelou a 

importância das manufaturas cerâmicas na economia da região não tributadas 

pelo Estado e que exploravam aqueles bens das propriedade estatais ou das 

câmaras, ditos baldios dos povos (Pery, 1875). Não obstante o registo 

comercial destas atividades ser obrigatório desde a publicação do código 

comercial de 1833, em muitos casos ele não fora realizado. Voltado para o 

paradigma de desenvolvimento agrarista e industrial têxtil e do ferro, o setor 

público não preparou de forma consistente a fiscalização dos proventos das 

atividades económicas baseadas em indústrias extrativas rochosas. 

Os rendimentos destas atividades foram comunicados aos governantes 

com informação produzida pelos funcionários das direções gerais do Ministério 

das Obras Públicas, entre as décadas de 1850 e 1870, mas que não suscitaram 

qualquer alteração nas políticas de gestão central para com os recursos 

naturais. A classe política parece só se ter dado conta e, simultaneamente, ter 

tomado consciência do potencial económico de alguns nichos comerciais, na 

viragem para o século XX.  

Em nota final, importa ainda recordar que imagem teriam os políticos 

portugueses do seu próprio território, para se mostrarem tão renitentes ao 

desenvolvimento de atividades económicas aparentemente lucrativas. 
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Conclusões 

Em Portugal, como noutros territórios europeus, os terrenos comuns 

ofereciam uma miríade de outros recursos para além de solos aráveis e de 

pastagens com valor económico e lucrativo que, sendo reconhecidos como tal 

a nível local, eram ofuscados no centro de decisão política pela obcessão da 

agricultura, do têxtil e dos transportes.  

Para a elite Oitocentista portuguesa (e, genericamente, a europeia) a 

noção de progresso assentava no paradigma do incremento exponencial da 

atividade agropecuária e industrial do têxtil lanígero e do ferro. Recursos 

desconhecidos ou tidos como irrelevantes do ponto de vista económico para o 

desenvolvimento civilizacional abriam as portas para o desenvolvimento de 

economias paralelas a nível local, completamente livres de qualquer controlo 

estatal.  

As atividades paralelas, mas de alguns proventos, seriam, ou 

desenvolvidas por acordo entre os praticantes, ou obtidas pela domesticação 

social através de monopólios de acesso aos recursos vitais à sobrevivência das 

comunidades. Este controlo seria exercido, presumivelmente, através de uma 

cooperação efetuada entre vários agentes de poder, como os caciques locais, 

maiores criadores de gado, agentes dos serviços administrativos estatais e 

estruturas proto-policiais municipais. Entidades que, organizadas entre si, 

hipoteticamente, exerceriam de forma articulada total domínio político, 

administrativo e policial sobre o acesso aos bens económicos que por lei 

estariam idealmente ao alcance de todos nas terras de uso comum.  

Em contrapartida, os indivíduos ou comunidades interessadas em 

manter as suas localidades no véu do esquecimento acerca do seu potencial 

económico pouco terão feito para combater o discurso monolítico da 

apropriação dos baldios para pastagens e expansão do discurso da promoção 

da agricultura industrial.  

Alguns dos membros dos poderes periféricos, e mesmo do aparelho 

administrativo que prossuporiam uma articulação com o poder executivo, 
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participariam nesta proteção ao local. Do ponto de vista parlamentar, e mesmo 

administrativo, ao nível dos lugares de intermediação entre as comunidaes 

locais e os concelhos como os governadores civis, este véu de ausência de 

conflito seria cuidadosamente inexplorado no discurso político.  

A realidade é que, em Portugal como noutras regiões europeias, a 

distância entre o mundo parlamentar, política e socialmente ideal, ignorava e 

queria desconher completamente os outros mundos externos ao conforto da 

vida que a elite política e económica levava na Capital. Este fator terá 

permitido que, durante a engrenagem de desenvolvimento do aparelho 

burocrático do Estado, alguns funcionários técnicos e administrativos do 

aparelho central, com informação privilegiada sobre o território que não tinha 

ainda chegado ao parlamento, pudessem ter aproveitado de forma discreta 

esse conhecimento para obterem concessões de exploração de recursos que os 

locais tão cuidadosamente se esforçavam por não divulgar. 

O conflito e a reação ao intruso informam, portanto, acerca do potencial 

económico das economias escondidas. Todavia, os políticos impreparados para 

este tipo de novidades, como a exploração de recursos não tradicionais, foram 

apanhados desprevenidos com os contratos de concessão de ostras no setor 

privado que aparentemente lesariam o próprio Estado. 

Nos anos setenta, a questão das ostreiras teria assumido outras 

proproções porque entroncava no problema da desamortização da propriedade 

camarária com a consequente redução de direitos de propriedade secular dos 

povos e do controlo dos municípios sobre os recursos da Ria em favor de 

outros atores: proprietários privados e Estado.  

Por sua vez, importa salientar o impacto que o estalar de escândalos 

tive sobre concessões para a exploração de recursos naturais no reforço da 

legitimação do estatal sobre o municipal. Abria-se assim espaço para maior 

intervenção do Estado em matéria de regulamentação de limites à exploração 

de recursos naturais, em propriedade de natureza pública e privada através do 

controlo e da fiscalização imposta aos contratos entre privados e o goveno, 

que a nova legislação de 1871-73 começou a impor à exploração de recursos 
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hídricos e usufruto de águas comuns, através da questão das ostreiras. 

Paralelamente, o escândalo das ostras de 1887 forçou o acordar dos poderes 

centrais para uma primeira tomada de consciência acerca dos proventos que 

se odiam retirar para o Estado com a exploração de recursos naturais em 

propriedade pública e de que forma o regime de concessões podia potenciar 

esses valores. 

A liberdade de explorar recursos de forma indiscriminada sem o 

controlo ou supervisão superior, detendo para além do mais a confiança do 

poder executivo-administrativo do centro, dependeria, a meu ver, da 

demonstração de eficácia das autoridades locais face a quadros de calamidade 

pública, contenção de criminalidade e, em caso de agitação popular, da 

reposição rápida da ordem pública. Para manter a independência face ao 

próprio aparelho administrativo do Estado havia que manter uma imagem de 

controlo e pacificação social tal que evitasse chamar a atenção daquele para o 

potencial económico de certas atividades. 

Por exemplo, neste jogo complexo de facetas poliédricas de posições 

políticas e de ações administrativas, as posições assumidas pelos poderosos 

locais em defesa dos direitos dos povos contra a apropriação privada de pastos 

comuns, num mercado livre de aquisição de terras, traduzia nalguns casos o 

monopólio que alguns potentados locais já deteriam sobre o uso do espaço. 

Em síntese, o lento processo de descoberta de economias paralelas 

pelos funcionários públicos e pelos governantes, desembocaria, a prazo, no 

reforço da legitimação de maior intervenção do Estado na esfera administrativa 

dos poderes camarários e na esfera económica do setor privado. 
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