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Preâmbulo 

O nosso trabalho pode assemelhar-se a uma árvore que nasceu, cresceu e está 
agora na altura de dar alguns frutos, após anos de desenvolvimento. Este estudo sobre a 
floresta de Portugal é o resultado de pesquisas que percorreram muitos caminhos. Uns 
cruzaram-se com o nosso entusiasmo pela natureza, particularmente a vegetação, e pela 
historia das sociedades; outros foram ainda explorados para reforçar os conhecimentos 
necessários ao prosseguimento do trabalho. Enquadrando-se primeiro numa visão 
biogeográfica do meio "natural", acabou por versar sobre uma perspectiva mais "humana" 
das múltiplas relações que caracterizam os territórios arborizados, em qualquer país da 
Europa ocidental. 

A nossa formação de base foi adquirida em França, nos finais dos anos 60, no 
seio de uma escola onde a Geografia e a História sempre andavam lado a lado. Não 
podíamos pois deixar de recordar, em primeiro lugar, todos os professores de Geografia e 
de História da Universidade de Toulouse que, pelo seu ensino rigoroso mas num espírito 
de frutuoso convívio, contribuiram, à distância, para elaboração deste trabalho. 

No entanto, a nossa aprendizagem desenvolveu-se e enraizou-sc ao longo dos 
vinte anos de trabalho na mesma instituição universitária, onde colaboramos desde a nossa 
chegada a Portugal. Costumamos pensar e dizer que nos encontramos "à cheval entre deux 
cultures européennes": se evoluiram de modo diferenciado no tempo, têm, no fundo, uma 
mesma inserção geográfica e cultural. Desde há muito, a árvore e a floresta constituíram na 
Europa um dos alicerces da evolução das sociedades e do desenvolvimento económico. 

Se a redacção de uma dissertação de doutoramento resulta de um trabalho 
individual, não é menos verdade que a sua elaboração é fruto de múltiplas influências e da 
colaboração não directamente visível de muitas pessoas. No nosso caso, exprimimos desde 
já o nosso reconhecimento para com todos —tão numerosos que se torna impraticável 
mencioná-los—, que foram permitindo a progressiva melhoria da nossa expressão escrita. 

O Professor Ilídio do Amaral foi o orientador que nos ajudou a conter uma 
grande dispersão inicial de pesquisas, aprovando com abertura a investigação sobre a 
"memória da floresta" e aconselhando a limitar o âmbito do estudo empírico à análise da 
arborização nos baldios da Serra da Cabreira. Agradecemos as suas frutuosas críticas c 
sugestões, que definiram as bases da organização deste estudo, como também a correcção 
da redacção em português, inicialmente muito imperfeita. 

À Professora Rosa Fernanda Moreira da Silva, nossa colega desde a criação do 
Curso de Geografia na Faculdade de Letras do Porto, estamos primeiro gratos pela extrema 
compreensão que mostrou ao longo dos anos em que preparámos a dissertação, permitindo 
uma melhor conciliação da nossa vida profissional e pessoal. Os projectos de investigação, 
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que orientou no Instituto da Geografia e em que participámos com outros colegas, não só 
facilitaram a nossa definitiva integração, como nos proporcionaram as necessárias 
condições materiais. Agradecemos também a última leitura e revisão crítica de todo o 
trabalho, como o estímulo e a ajuda dispensados na fase final. 

O Professor Carlos Alberto Medeiros atendeu-nos com imediata prontidão 
quando aceitou rever o nosso estudo. Soube apreciar a argumentação sobre as nossas 
opções e dedicou um cuidado atento à leitura do trabalho, enriquecendo-o com preciosas 
sugestões. A nossa gratidão pela ajuda e pelas facilidades concedidas nos momentos finais 
da apresentação. 

À Professora Suzanne Daveau, os nossos agradecimentos pelo apoio e 
acompanhamento durante o trabalho de campo e pelo seu interesse no desenvolvimento das 
nossas pesquisas. 

Os contactos muito estreitos que sempre mantivemos com a Dirccção-Gcral das 
Florestas, recentemente transformada em "Instituto Florestal", impossibilitam-nos nomear 
todas as pessoas que nos atenderam. Sem a grande disponibilidade e as atenções prestadas 
por todos, não teríamos conseguido o aprofundamento dos assuntos como o pretendíamos. 
Sempre fomos calorosamente recebidos em qualquer Secção ou Divisão desta instituição, 
quer nos Serviços Centrais em Lisboa, quer na Circunscrição do Norte no Porto ou ainda 
na Administração Florestal em Vieira do Minho. Foi-nos concedida toda a informação 
pretendida, sem qualquer dificuldade. Inclusivamente procuraram e organizaram uma ou 
outra documentação, não disponível de imediato. Ficaremos sempre gratos por tantas 
atenções de um serviço estatal, onde temos agora amigos de longa data. 

Dos nossos colegas de Geografia, recordamos a ajuda pela sua boa disposição 
e prontidão no esclarecimento de dúvidas. Não esqueceremos a disponibilidade de Luis 
Paulo Martins, que muito nos ajudou no tratamento informático e na preparação final da 
cartografia, como também a de Assunção Araújo, Fernanda Alegria, João Garcia c António 
Campar, que colaboraram no enriquecimento dos nossos conhecimentos, sobre a História e 
Geografia de Portugal. 

Aos funcionários das diversas secções da Faculdade de Letras, agradecemos o 
auxílio que facilitou a preparação do nosso trabalho, nomeadamente, no Instituto de 
Geografia, Maria de Jesus, que participou na informatização do texto, e Sr Sampaio, na 
procura de material na mapoteca. Na Oficina Gráfica, todos foram atenciosos desde as 
numerosas provas de reprodução de mapas, até à cuidada reprografia final. 

Para os alunos, dos primeiros e últimos anos da nossa docência durante a 
preparação da dissertação, também vão os nossos agradecimentos, pela simpatia que 
sempre nos manifestaram. 

Acabámos com um reconhecimento profundo para com todos os Amigos que, 
com palavras ou silêncio, nos animaram até ao fim do nosso trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

Em Portugal, a floresta atrai hoje em dia as atenções de diversas áreas da vida 
nacional, em qualquer parte do território. Dos investimentos realizados numa ou noutra 
fábrica de pasta de papel à escola primária do interior, que promove a plantação de árvores 
no Dia da Floresta, ou ainda, dos relatos estivais sobre as causas da "calamidade" dos 
incêndios aos municípios que fomentam o "turismo verde" em áreas serranas, chegam-nos, 
quase diariamente, notícias da comunicação social acerca da floresta nacional. 

De igual modo, várias entidades públicas e privadas organizam seminários 
científicos e congressos, quer relacionados com aspectos específicos da floresta (espécies 
arbóreas, problemas fitossanitários, arborização serrana, fogos, etc), quer num âmbito 
mais amplo e multisectorial, ligado ao ordenamento florestal. Fazem-se balanços 
técnico-económicos e/ou ambientais e procuram-se novas formas de planeamento e 
ordenamento dos espaços arborizados. A investigação florestal muito progrediu nas duas 
últimas décadas, uma vez que entre as alternativas de desenvolvimento de um país 
relativamente pobre em recursos naturais, a floresta e silvo-indústria tomaram-sc num dos 
sectores mais privilegiados pelas políticas económicas governamentais. Mas, em 
contrapartida, é preciso reconhecer que a floresta não tem suscitado mais que um interesse 
limitado no domínio das pesquisas das ciências humanas e sociais, como a História, a 
Sociologia ou a Geografia. 

Se considerarmos com atenção a informação divulgada pelos mass-media, 
podemos constatar que, de um modo geral, são apresentadas com rigor variável as questões 
que se prendem com os benefícios económicos e sociais do fomento florestal, entendidos 
numa visão global de melhoria da qualidade de vida dos portugueses. Acima de tudo, 
apontam-se variadíssimos "constrangimentos estruturais" que bloqueiam o 
desenvolvimento florestal no país. De facto, a divulgação incide preferencialmente sobre os 
dois poios funcionais da floresta, ou seja, a função de produção industrial e a função 
ambiental. Sobrevalorizam-se mesmo alguns problemas chave, identificados como 
estrangulamentos à concretização dos objectivos de cada polo funcional. 

Além dos incêndios e do forte aumento da capacidade de produção de celulose, 
sublinhemos outras questões fundamentais em debate: a escolha das essências para 
florestação (eucalipto versus folhosas indígenas ou pinheiro), a conversão das terras 

1 



agrícolas ditas "marginais", ou ainda, a desinformação ou desinteresse de muitos 
proprietários e a inadaptação das estruturas fundiárias para activar o ritmo da florestação. 
Não se poderá negar que as críticas e propostas de âmbito florestal tem, como principal 
referencial, as implicações da política da Comunidade Europeia no território nacional, 
nomeadamente a Política Agrícola Comum. Neste sentido, lembremos simplesmente que a 
CE financia a fundos perdidos, desde 1987, não só parte do actual plano nacional de 
arborização e beneficiação florestal, o designado Programa de Acção Florestal (PAF), 
como também outras acções sectoriais visando o desbloqueamento de ineficiências 
estruturais. 

Como pressuposto das considerações mais radicais formuladas a favor do 
fomento do sector florestal, repare-se que uma ideia chave, relativamente pouco discutida, 
fundamenta todas as opiniões, tanto nas introduções de relatórios científicos ou de 
ordenamento, como nas de obras de divulgação: a "vocação florestal" de Portugal. Esta 
ideia de fundo foi, aliás, admiravelmente condensada pelo engenheiro-silvicultor 
M. Ferreirinha, antigo presidente do Instituto dos Produtos Florestais, entretanto extinto 
em 1988. "É quase um lugar comum dizer-se que Portugal é um país de vocação florestal" 
(1984, p. 65). Muitos dos projectos de desenvolvimento florestal admitem, portanto, 
como premissa a ideia hoje generalizada da vocação florestal do país, que se foi impondo 
lentamente nas políticas económicas delineadas a partir do início do século. 

Se examinarmos seguidamente as correntes, sobretudo ecologistas, que 
rejeitam com determinação as orientações do fomento florestal presente, ressalta que os 
alicerces da sua argumentação se situam na mesma area de ideias. Só que, às plantações de 
eucalipto ou outras espécies exóticas, se contrapõe uma maior extensão, ou protecção, de 
matas de folhosas, caducifólias ou perenifólias, que, num passado longínquo, teriam 
coberto o país. Para essas correntes, seria pois necessário mudar profundamente o actual 
rumo da política florestal e dar prioridade à reconstituição da vocação primitiva dos solos, 
ou seja, à floresta natural. 

De um ponto de vista estatístico, a vocação florestal de Portugal traduz-se por 
uma taxa global de superfície arbórea relativamente alta, avaliada em cerca de 34%. Mesmo 
considerando que esta taxa inclui matas abertas dos montados alentejanos, não deixa de ser 
evidente a importância da ocupação florestal. Além do mais, o facto de Portugal exportar 
cerca de 50% da sua produção florestal constitui realmente um fenómeno paradoxal no 
conjunto dos países da Europa meridional. Na Comunidade dos Doze, onde é patente o 
défice de madeiras, a variedade das essências e indústrias florestais do país vem ainda 
reforçar a ideia da vocação dos solos para a produção lenhosa. Daí que a investigação 
florestal tenda para debaiçar-se, em primeiro lugar, sobre as possibilidades de extensão da 
floresta e do crescimento das capacidades produtivas dos maciços arbóreos existentes. 
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Na verdade, as pesquisas enquadradas nos campos científicos de âmbito natural 
ou social tem sido essencialmente conduzidas por engenheiros florestais, agrónomos e 
economistas. Quase toda a investigação desenvolve-se no seio de instituições estatais ou 
organismos privados, ligados ao ordenamento e gestão florestal e à silvo-indústria. 
Olhando para outros sectores de pesquisas científicas, que poderíamos designar como 
"improdutivos" neste contexto, constata-se pelo conu-ário um grande vazio da investigação. 
Apenas se registaram progressos, ou uma renovação dos estudos sobre a árvore e a 
floresta, no quadro das perspectivas ecossistémica e biocêntrica. 

Forçoso é constatar que a entidade temática "floresta portuguesa" nunca foi bem 
delimitada nas disciplinas das ciências humanas e sociais, e muito menos ainda numa 
perspectiva pluridisciplinar. A sua abordagem surge apenas na periferia de outras 
problemáticas, tais como o espaço agrícola e as estruturas agrárias, as causas dos 
(des)equilíbrios e rupturas ambientais, a evolução dos quadros de vida, etc. Acresce, além 
disso, que tomadas de posições ideológicas conduziram a um simplificar ou escamotear da 
questão das relações entre distribuição actual dos espaços florestais, componentes naturais 
e evolução sócio-económica. 

Em suma, e se procedermos a uma listagem das áreas exploradas pelas 
pesquisas sobre floresta, reunem-se, ou informações demasiadamente genéricas sobre a 
situação presente do espaço arbóreo, ou uma documentação estritamente desenvolvida 
numa óptica muito especializada que, no essencial, se refere à botânica, silvicultura, 
ecologia e análises técnico-económicas. Aliás, estas últimas oferecem hoje em dia a mais 
abundante e actualizada literatura científica. 

O princípio inicial da perspectiva geográfica deste estudo assenta na actual 
repartição territorial das essências e maciços florestais. Sabe-se, globalmente, que esta 
distribuição se prende com as complexas articulações que, ao longo dos tempos históricos, 
se foram estabelecendo entre as dinâmicas dos meios naturais e os processos 
sócio-económicos de utilização dos solos e organização do espaço. No entanto, 
confrontámo-nos de imediato com numerosas lacunas de informação, quando procurámos a 
documentação acerca da formação do espaço florestal à escala nacional, ou preparámos o 
plano de pesquisas empíricas, de início seleccionadas em várias áreas/tipo. Optou-se 
finalmente por dimensionar o trabalho de investigação, de modo a enquadrar apenas um 
dos tipos característicos da floresta no país: os baldios serranos, sistematicamente 
arborizados pelo Estado a partir dos finais do século passado. 

Com efeito, pareceu-nos que o lema das políticas mais recentes, baseado nas 
aptidões naturais de Portugal, isto é, na vocação florestal do país, teria uma longa história, 
de que apenas se conhecem fragmentos dispersos no tempo e no espaço. Nas fontes 
consultadas, algumas indirectamente ligadas à questão florestal, encontram-se abundantes 
referências sobre os recursos naturais, a desarborização e as tentativas bem ou mal 
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sucedidas de florestação. Além do mais, assiste-se recentemente a uma renovação 
fundamental das ideias acerca da vegetação "natural" —primitiva, ou seja pré-agrícola—, 
particularmente no Sul da Europa ocidental. Daí que se tentasse uma primeira aproximação 
global para o despertar da "memória da floresta". 

O facto de não existirem estudos geográficos especificamente consagrados à 
floresta portuguesa convidava a explorar o que, a nosso ver, constituiria um dos alicerces 
da investigação desta temática. Entendemos também que, qualquer que seja a escala 
considerada, a distribuição dos espaços florestais é o produto das interrelações que se 
estabeleceram, ao longo dos tempos, entre as componentes naturais e as intervenções 
humanas, num determinado território. Partindo deste pressuposto, a floresta poderia ser 
analisada, ora na vertente das Ciências Naturais, ora na das Ciências Sociais. 

Não se pode negar que a vegetação e o solo foram —e ainda o são— os 
elementos essencialmente biológicos do meio natural, que foram os mais modificados pelas 
sociedades humanas. Por isso, o estudo fitogeográfico da floresta na sua vertente 
naturalista exige conhecimentos aprofundados sobre a evolução das influências antrópicas e 
do ambiente. Se olharmos para as orientações das políticas florestais nas duas últimas 
décadas, o rumo das nossas pesquisas sobre a floresta encontrou-se ainda mais confirmado 
na prioridade de explorar a vertente das Ciências Sociais, numa visão histórica aberta à 
prospectiva do ordenamento florestal que se procura implementar no território nacional. 

Desta tomada de posição inicial resultou a necessidade de logo assumir algumas 
ambiguidades referentes às fronteiras entre (sub-)disciplinas, quer no seio da própria 
Geografia, quer entre a Geografia e outras áreas de conhecimento, que forneceram grande 
parte da nossa informação. E quanto a nós, o assumir dessas ambiguidades implica que se 
ultrapasse, por enquanto, uma excessiva discussão das modalidades conceptuais e 
finalidades oferecidas por uma ou outra disciplina científica, mais ou menos especializada 
nas pesquisas sobre a floresta. O quadro conceptual sistémico subjacente a este estudo 
apenas poderá ser comprovado, reformulado ou refutado, quando se verificar uma 
significativa existência de análises empíricas locais de tipo "monográfico". 

Uma última ressalva, antes de apresentarmos a estruturação deste estudo. O 
próprio título indica que restringimos a análise local a um caso de arborização fomentada 
pelo poder central, nos baldios da Serra da Cabreira (Perímetro florestal de Vieira do 
Minho). Optou-se deliberadamente por privilegiar o papel do Estado e dos serviços 
públicos, que se afiguram, no passado e no presente, como agentes determinantes no 
processo de florestação. Mas há também outra justificação mais prática: as facilidades de 
acesso que os serviços estatais nos proporcionaram, quanto à obtenção de toda a 
informação respeitante a temática "floresta", que tão pouco interesse científico suscitou, 
fora das instituições directamente ligadas à gestão e exploração florestal. 
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A estrutura de base escolhida para este trabalho —duas partes, divididas em 
vários capítulos— reflecte as duas principais linhas de pesquisas que desenvolvemos cm 
simultâneo. A primeira apresenta, na globalidade e à escala nacional, os fundamentos da 
segunda, quase em exclusivo reservada ao estudo monográfico do processo de arborização 
empreeendido pelo Estado, nos baldios da Serra da Cabreira. 

A índole temática deste trabalho e os seus objectivos implicaram que se optasse 
por uma metodologia adaptada ao aproveitamento de uma informação muito diversificada. 
Documentação histórica ou do tempo presente, estatísticas, trabalho de campo e material 
cartográfico constituiram as principais fontes do estudo. A metodologia é 
consequentemente multiforme, com uma maior preocupação em utilizar as fontes no âmbito 
dos assuntos abordados do que cm elaborar um tratamento exaustivo dos dados, como 
seriam tratados noutra perspectiva analítica. Justifica-se assim que não se encontram 
expostas, no capítulo inicial, referências metodológicas directas, mas sim, quando 
necessário ao longo do trabalho, nomeadamente no que se refere ao tratamento estatístico e 
respectiva expressão gráfica, dando-se maior relevo à resolução das dificuldades 
encontradas para a representação cartográfica. 

Resumindo, evidencia-sc que esta análise florestal se enquadra essencialmente 
num projecto histórico encarado numa perspectiva territorial e orientado para futuras 
pesquisas prospectivas. O projecto histórico ressalta pela "investigação histórica de tempo 
longo", de que se apresentam apenas os primeiros passos e que assenta sobretudo numa 
selecção de documentos publicados, na legislação mais importante promulgada desde a 
Idade Média, e em alguns estudos de investigação desenvolvidos com finalidades e 
métodos próprios à história. O "longo prazo" é o tempo-padrão corrente da árvore e da 
floresta, tanto para o desenvolvimento biológico da maior parte das espécies e maciços 
arbóreos, como para a utilização e o ordenamento dos recursos fornecidos pela floresta. No 
que se refere especificamente ao século XIX, durante o qual se fixaram as heranças 
estruturais presentes dos meios rurais, pareceu-nos necessário ultrapassar a nítida escassez 
dos conhecimentos no domínio florestal, que chega a bloquear ou distorcer a avaliação dos 
problemas actuais. 

A perspectiva territorial, intimamente ligada ao projecto histórico, foi 
desenvolvida no quadro da nossa formação geográfica, onde a expressão gráfica, 
nomeadamente a cartografia, constitui uma linguagem privilegiada desta disciplina. 
Verificou-se frequentemente que a sua elaboração podia reorientar ou ponderar as 
demonstrações feitas no âmbito de pesquisas realizadas num quadro disciplinar ou 
conceptual diferente. Se utilizámos o mais possível o mapa como finalidade e suporte 
interpretativo, é porque, em nossa opinião, o mapa fala e lê-se melhor do que qualquer 
outro "discurso geográfico". 
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Por último, terminamos estas páginas introdutórias concretizando melhor a 
estruturação de base do trabalho. A primeira parte sobre os fundamentos da análise local é 
iniciada por um capítulo que tenta posicionar este estudo sobre a floresta portuguesa, que se 
situa na conexão Natureza-Sociedade. Após um breve panorama da questão florestal 
presente, pormenoriza-se a rede conceptual que apresentámos resumidamente acima 
(Cap. I). Esboçam-se a seguir a evolução da desarborização e florestação e, 
particularmente no século XIX, a problemática da utilização dos "incultos" desarborizados 
(Cap. II). O capítulo posterior explora os condicionalismos que levaram à sobrevalorizâo 
da aptidão "essencialmente florestal" do país em relação à aptidão "essencialmente 
agrícola", largamente preconizada ainda na prática da política económica do início do 
século. Da aptidão florestal definitivamente "reconhecida" nos anos 30 resultou a 
arborização maciça dos baldios serranos, decretada pelo Estado Novo em 1938. Em jeito de 
conclusão deste Capítulo III, apresenta-se, à escala nacional, a progressão espaço-temporal 
e o balanço de uma campanha de colonização dos "incultos" muito controversa, não só na 
altura, como ainda na actualidade. 

A parte consagrada ao estudo do processo de arborização na Serra da Cabreira 
começa pela apresentação dos critérios que motivaram a nossa opção (Cap. IV). São 
esboçadas seguidamente algumas hipóteses acerca da evolução da utilização dos solos na 
serra, no intuito de melhor enquadrar a situação dos baldios e a questão dos "incultos" no 
início do século passado (Cap. V). Prosseguimos pela análise dos condicionalismos que 
tiveram como remate os decretos de inclusão e submissão da serra ao regime florestal 
(respectivamente, 1919 e 1923) e pela reconstituição das fases temporo-espaciais referentes 
à execução dos planos de arborização — de 1922 a 1938 e de 1939 até ao grande incêndio 
de 1975 (Cap. VI). O balanço final do último capítulo (Cap. VII), elaborado à escala 
nacional e local, foi concebido num âmbito específico: confrontar as apreciações feitas 
acerca do Plano de Povoamento Florestal (1939-1968) com as realidades e particularidades 
da sua execução no Perímetro florestal da Seira da Cabreira (Vieira do Minho) 

A floresta portuguesa, um sistema complexo de relações entre dinâmica 
natural/ambiental e evolução sócio-económica, proporciona um leque de pesquisas tão 
vasto que será difícil esgotá-lo num futuro próximo. Os desafios presentes da florestação 
no quadro das medidas da Política Agrícola Comum necessitam que vários campos de 
investigação melhor aprofundem todos os alicerces da chamada "vocação florestal" do país. 
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Ia PARTE 

OS FUNDAMENTOS DE UMA ANÁLISE LOCAL 



CAPÍTULO I 

A FLORESTA, ENTRE NATUREZA E SOCIEDADE 

Do Norte a Sul da Europa Ocidental, a floresta é mais do que nunca objecto de 
debates, que oferecem uma visão nem sempre convergente dos bens e serviços que ela 
deve, em prioridade, fornecer à sociedade. Sendo simultaneamente um produto da natureza 
e da sociedade, a floresta levanta e gera interesses dificilmente conciliáveis. A situação 
parece ainda mais complexa quando se considera a mutação recente dos padrões e 
esttatégias referentes ao ordenamento florestal. As práticas da exploração e de ordenamento 
modificaram-se ao longo dos tempos, consoante as técnicas e necessidades do homem: 
ontem, precisava-se de lenha e carvão ou madeiras para a construção naval; hoje, as 
exigências visam a produção de paletes, pasta de papel e outros fins, tais como os espaços 
de lazer. Há, sim, uma realidade que não podemos ignorar: os produtos da floresta 
estiveram sempre e nunca deixarão de estar no centro das atenções das sociedades 
humanas. 

Examinando de modo genérico a evolução registada no Ocidente europeu a 
partir dos anos 60, repara-se que as instituições públicas pretenderam primeiro 
compatibilizar as três principais vertentes do leque funcional da floresta: a função de 
produção de matérias-primas, a função de protecção ou ecológica e a função de lazer. A 
individualização da última, que pode articular-se com a segunda, respondeu de início à 
procura crescente de espaços verdes por sociedades fortemente urbanizadas. Mas pouco a 
pouco, verificou-se uma mudança nos objectivos, que se prende com o despertar e a 
pressão das questões ambientais, a que acresce o défice permanente dos produtos florestais 
para fins industriais. 

A problemática do ordenamento florestal passou então a ser encarada mais 
radicalmente. Afirma-se hoje uma tendência dualista, que toma apenas em conta dois poios 
funcionais: por um lado, a produção de madeira e outros produtos florestais (em Portugal, 
contam-se a cortiça e a resina) destinados à transformação industrial, e por outro, as 
funções de protecção e lazer. Ou, pelas palavras recentemente mais divulgadas, a "floresta 
de produção" e a "floresta ambiental". Ao mesmo tempo, reconhece-se que o sector 
florestal pode gerar a criação de numerosos serviços, que estão ( ou podem vir) a adquirir 
uma importância significativa na vida sócio-económica. 
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No espaço da Comunidade Europeia, as prospectivas das políticas agrícolas e 
florestais que, pelo menos em parte, se articulam com disparidades bioclimáticas entre o 
Norte e o Sul justificam, a heterogeneidade das estratégias nacionais de ordenamento, se 
bem que se tenda para uma coordenação no âmbito da Estratégia Florestal Comunitária. As 
políticas florestais reflectem fortes divergências, privilegiando, ora o reforço das medidas 
sobre protecção ambiental, ora o fomento das indústrias florestais. Contudo, para além das 
diversidades e do fomento da política comunitária, qualquer ordenamento florestal deve 
tomar em conta duas realidades básicas. 

A primeira relaciona-se com a fragilidade dos ecossistemas florestais, em que a 
autonomia interna dos processos naturais interfere com formas de intervenção humana mais 
ou menos acentuadas. Daí a sua grande sensibilidade à poluição, às pragas, ao fogo e à 
sobre-exploração, ou ainda ao abandono de qualquer tipo de intervenção. A segunda 
prende-se com o factor tempo, isto é, a implantação de uma política a longo prazo, 
particularmente nos campos da florestação, da beneficiação das matas existentes e da sua 
exploração. A longa duração dos planos de ordenamento florestal nem sempre se interliga 
com as metas políticas da evolução sócio-económica, muitas vezes programadas a curto e 
médio prazo. Pode até chegar-se a uma situação extrema de ruptura entre as estratégias de 
longo prazo e as práticas de exploração florestal. 

Em Portugal, as bases do ordenamento florestal encontram-se condicionadas 
fundamentalmente, pela aposta deliberada que se fez no fomento da chamada floresta de 
produção destinada à transformação industrial. Os produtos lenhosos constituem, sem 
sombra de dúvidas, uma importante fonte de matérias primas renováveis, num país muito 
carente em recursos naturais. Mas a implementação das bases do ordenamento depende, 
entre outros factores, da actual composição florística e distribuição territorial dos maciços 
florestais. Neste sentido, a floresta portuguesa caracteriza-se por uma repartição 
relativamente pouco diversificada quanto às essências que compõem os maciços arbóreos. 
Esta situação parece constituir um dos maiores obstáculos para o fomento de um 
ordenamento integrado. 
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1 . 

À PROCURA DE UM ORDENAMENTO DA FLORESTA EM 
PORTUGAL 

1.1. Distribuição da floresta e políticas florestais no século XX 

Antes do mais, convém recordar os traços gerais que caracterizam a inegável 
originalidade da composição florística e repartição territorial dos maciços florestais em 
Portugal: 

— a posição meridional do país na fachada atlântica da Europa, ou seja, nas 
margens dos domínios florísticos atlântico e mediterrânico; 

— a trama dos contrastes bioclimáticos: por um lado uma transição progressiva 
nas regiões litorais, do Norte mais atlântico para o Sul mais mediterrânico, e por outro, um 
forte gradiente do litoral marítimo para o interior continental, acentuado a norte do Tejo pela 
repartição dos volumes topográficos; 

— a antiguidade das modificações da vegetação geradas pelas actividades 
humanas, cujos efeitos se manifestaram numa época muito mais precoce do que se pensava 
até há pouco tempo; 

— a construção do espaço florestal presente a partir dos começos do século 
XIX, com a criação de maciços arbóreos quase mono-específicos e a recente expansão das 
plantações de eucalipto (fig. 1). A distribuição do pinheiro, essência dominante no espaço 
florestal e que se distingue por uma grande plasticidade ecológica, ilustra as combinações 
complexas que existem entre meios bioclimáticos e os processos sócio-económicos da sua 
difusão. 

A chamada "floresta de produção" estende-se essencialmente do Minho até ao 
Alentejo ocidental. Mas esta designação reúne espaços muito diferenciados, das plantações 
industriais e pequenos pinhais camponeses até aos montados de sobreiros. A escala do 
concelho, as maiores densidades da área arborizada, segundo os critérios do Inventário 
Florestal da Direcção-Geral das Florestas, localizam-se no interior da fachada marítima 
(fig. 2). 
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P I N H E I R O B R A V O E U C A L I P T O S O B R E I R O A Z I N H E I R A 

50 km 

(Incluí também pequenos povoamentos de 

pinheiro silvestre nas serras a norte do Tejo) 

;•"■"*'• Área de óptimo ecológico 
+ % Área de prosperidade 

Puros e dominantes 

Dominados 

Fig 1.  Distribuição das principais essências florestais em Portugal. 

FONTE: Alias do Ambiente . 197881 (simplificado). 
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(% superfície florestal/ 
superfície concelhia) 

fT~\ - menos de 10 
(773 " l 0 a 19 

QTJ] - 20 a 29 
[Hl] - 30 a 39 

- 39 a 49 
- 50 e mais 

Fig. 2 - A densidade florestal em Portugal por concelho, em 1985 

Fonte: Inventário Florestal, DGF, 1985. 

NOTA - Os limites representados podem corresponder aos do agrupamento de concelhos que 
pertencem à mesma classe. 
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Apresentemos desde já as normas gerais dos critérios do Inventário Florestal, até porque esta 
fonte estatística é uma das que mais utilizámos para a expressão gráfica ou representação 
cartográfica à escala nacional ou regional. Desde 1966, o Inventário considera uma área 
florestada, quando a cobertura do solo pelas copas das árvores é superior a 10%. Abaixo de 
10% trata-se de um arvoredo disnerso. que não é contado na superfície florestal. Verifica-se, 
portanto, que a "floresta" reunr uma grande variedade de estruturas fisionómicas, das 
plantações e matas mais ou menos densas até as formações abertas dos montados. 
Além do mais, especifiquemos ainda outros critérios de maior relevo. As áreas florestais com 
mais de 2 ha arborizados contínuos têm a designação de maciços; são chamados nuclgOS, 
quando a superfície é inferior a 2 ha. Um povoamento florestal é considerado cuia, se 
constituído por uma essência arbórea que cobre o solo a 75-100%; misto dominante, quando a 
mesma taxa varia de 50 a 75%; misto dominado, se situada entre 25 e 50%. Daí que a 
superfície de cada espécie inclua apenas os povoamentos puros e mistos dominantes, isto é, 
quando a essência cobre pelo menos mais de 50% do solo. Os povoamentos mistos 
dominados de qualquer espécie não são contabilizados na sua própria superfície, mas sim, na 
área da outra essência dominante. Em suma, as áreas divulgadas pelos serviços do Inventário 
referem-se aos povoamentos puros e dominantes de cada espécie, assinalando-se a superfície 
ocupada pela mesma espécie em situação de dominada (povoamentos dominados), quando 
necessário. — 

Segundo os dados do Inventário Florestal de 1989, as quatro principais 
essências da floresta, o pinheiro bravo, o sobreiro, a azinheira e o eucalipto, ocupam cerca 
de 90% da superfície florestal do país, ou seja, respectivamente, 40,5%, 21,4%, 15% e 
12.5%1. No quadro 1, repare-se que, mesmo tendo em conta as mudanças dos critérios de 
avaliação, o peso relativo das espécies florestais registou algumas modificações ao longo 
dos últimos sessenta anos. Á diminuição relativa das taxas de todas as espécies arbóreas, 
contrapõe-se o aumento do eucalipto durante as duas últimas décadas. 

Da progressiva construção das áreas arborizadas no Centro e Norte do país, 
resulta um mosaico complexo de paisagens agro-florestais. As areias e colinas do litoral, 
como também as vertentes das serras, estão cobertos de pinhais puros ou misturados de 
eucaliptos, a que acrescem as plantações industriais. A sul do Tejo, os montados de 
sobreiro, floresta aberta e fortemente antropizada do domínio mediterrânico, são mais 
densos no Noroeste do Alentejo, onde se encontram hoje entrecortados por eucaliptais. O 
envelhecimento e a mortalidade dos sobreiros favoreceram, até há pouco tempo, um 
processo de substituição dos montados pelas plantações de eucalipto. Esta essência exótica 
estendeu-se essencialmente nas áreas do pinheiro e das folhosas mediterrânicas, 
infiltrando-se cada vez mais no interior do país. 

Quanto às outras espécies, tais como os carvalhos e castanheiros, estão 
confinadas nos espaços serranos e periféricos a norte do Tejo. Nestas áreas, estão ainda 
integradas em sistemas de produção agro-florestal e/ou pastoral, ou são protegidas em 
reservas e parques. Os soutos de castanheiros subsistem apenas com maior incidência na 
Beira Alta e em Trás-os-Montes. No caso do género bo&nicoQuercus, os carvalhos roble, 
negral ou cerquinho constituem matas dispersas e protegidas, ou pequenos bosques e 

1 Ver também "DGF-Informação", n° 2, 1990, onde se encontra uma caracterização técnica da floresta, 
incluindo o estado fitossanitário, e Portugal, País de Florestas, DGF, 1992. 
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formações arborescentes (talhadias). Fora da Terra Quente de Trás-os-Montes, os 
sobreiros raramente ultrapassam os estratos arbustivo ou arborescente nos pinhais. A 
composição florística e recente evolução da floresta fizeram do género Quercus como que 
o símbolo da floresta natural primitiva, já que este taxone é um dos mais representativos 
nos estratos arbóreos dos agrupamentos vegetais elaborados pela fitossociológica 
(J. BRAUN-BLANQUET et ai, 1956) (fig. 3 ). 

No quadro 1, note-se que, na primeira década do século XX, já se encontrava 
esboçada a distribuição espacial dos grandes maciços florestais, ressalvando a recente 
extensão dos eucaliptais puros. Na mesma época, estavam também fixadas as principais 
características da propriedade florestal. Neste âmbito e tendo por base outra fonte 
(quadro 2), ressalta uma estrutura essencialmente dominada pelo sector privado (cerca de 
80%), o que a torna parecida com a de outros países da Comunidade Europeia, 
nomeadamente a França, Espanha e Itália. Esta estrutura começou a sofrer alterações 
significativas quando as empresas de produção de pasta celulósica aceleraram, em meados 
da década de 1965, o processo de aquisição ou arrendamento de terrenos por arborizar. 
Logo a seguir a Revolução de 1974, a propriedade florestal modificou-se no Sul do país 
sob os efeitos da aplicação da Reforma Agrária, mas em 1981, o movimento viu-se 
invertido pela entrega de terras aos antigos proprietários. A par do alargamento das 
propriedades da silvo-indústria, a floresta particular e singular permanece preponderante, 
quer nas áreas meridionais do país onde predominam as folhosas mediterrânicas nas 
grandes propriedades, quer nas regiões dos pinhais, onde a propriedade é dividida em 
minúsculas parcelas. 

Quadro 2 
Regime de propriedade florestal em Portugal 

Estado 2,7 
Comunidades locais-Baldios 11,8 
Colectivos de trabalhadores 1,3 
Floresta privada 77,8 
Sector industrial 6,4 
TOTAL 100% 

Fonte: Portugal, País de Florestas, DGF, 1992 
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B 

- Quercus Robur L. 
(Carvalho Roble) 

- Q.pyrenaica Willd. 
(Carvalho Negral) 

- Q. canariensis Willd. 
(Carvalho das Canárias) 

- Q. hginea Lam. 
(Carvalho Português) 

- Q. suber L. (Sobreiro) 
- Q. Hex L. ssp. 

rotunditblia (Lam.) (Azinheira) 

Fig. 3 - Áreas de predominância do género Quercus em Portugal 

Fonte: J. C. VASCONCELLOS e J. A. FRANCO, 1958 (modificado, in Geografia de 

Portugal, 1988, Vol. II, p. 597) 
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Foi, sem dúvidas, no plano económico que ocorreram as mudanças mais 
significativas ao longo do século XX. Na opinião dos silvicultores do início do século, a 
floresta era prometida a um "grande futuro"; a partir de 1935, passa a representar um dos 
sectores chave da Lei de Reconstituição Económica nacional (J. ESTÊVÃO, 1983). O 
Plano de Povoamento Florestal (1939-1968) vem pôr fim à problemática da rentabilização 
dos terrenos baldios serranos, que se arrastava desde o século passado. Esta campanha de 
arborização foi essencialmente empreendida para bloquear os processos de erosão nas 
bacias-vertentes e rentabilizar terrenos considerados "improdutivos" aos olhos das 
instituições públicas. Plantações quase contínuas de resinosas, com larga predominância 
do pinheiro bravo, penetraram então nas terras altas do interior serrano. A outra 
consequência não foi menos importante: a arborização dos baldios tornou-se um dos 
símbolos da repressão do Estado Novo e da resistência das comunidades locais à 
arborização (M. RODRIGUES, 1987). 

Em 1947, dá-se por acabada a "economia de guerra" instaurada durante a 
H Guerra Mundial. O Estado Novo fomenta então, por etapas, uma política de crescimento 
industrial, onde se destaca o desenvolvimento das indústrias-base, entre elas, a produção 
de celulose e papel (Nova Hist. Port., Vol. XII, 1992, pp. 318-329). Até 1953, ou seja, 
até ao I Plano de Fomento (1953-58), apenas existia a unidade empresarial da Caima em 
Albergaria: instalada em 1888 com capitais ingleses, produzia no início da década de 50 
cerca de 7 000 toneladas de pasta por ano. O arranque da fábrica portuguesa de Cacia em 
1953 representa um marco decisivo nesta política, que se desenvolve plenamente nos anos 
60. De facto, no II Plano de Fomento (1959-64) —J. FERREIRA DIAS (1945) é Ministro 
da Economia de 1958 a 1962—, são agora as indústrias-base que concentram a maior fatia 
dos investimentos: 27,5% dos 21 milhões de contos previstos na metrópole. A partir de 
então, criam-se novas unidades, aumenta-se a capacidade produtiva de outras, crescendo 
regularmente a produção de pasta: 50 700 t em 1955, 182 0001 em 1965, 542 0001 em 
1974, até se atingir cerca de 1 400 000 t em 19872. 

O movimento das plantações de eucalipto realizadas pelas celuloses e por 
particulares acompanha então o aumento da capacidade industrial de produção de pasta. A 
essência tem uma forte mais-valia para a indústria e os proprietários privados: os vultuosos 
investimentos exigidos pela instalação das plantações são em princípio amortecidos por um 
tratamento cultural em talhadia durante cerca de 30 a 40 anos. Nos anos subsequentes à 

2 J C ALMEIDA 1979; Boi. "Madeira", n° 26, 1980; INAMB, 1990. Após o arranque de Cacia 
(Companhia Portuguesa de Celulose, nacionalizada em 1975 e integrada com a Socel, Celtejo, Celnorte e 
Celuloses do Guadiana na Portucel E.P. em 1976), foram instaladas as unidades de Caima-Constancia em 
1962, Setúbal (ex-Socel) em 1964, Celbi em 1967 com capitais suecos, Vila Velha de Rodâo (ex-Ce tejo) 
em 1971 As Celuloses do Guadiana e a Celnorte da Portucel, respectivamente instaladas em 1953 e 1 J/i, 
não são consideradas como fábricas da pasta para mercado, por terem uma produção integrada de papel e 
cartão. 
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queda do Estado Novo, e após um curto período em que estagna a produção de pasta, o 
ramo da pasta torna-se o agente de maior peso nas decisões do sector florestal. Em meados 
dos anos 60, o segmento da produção de pasta já tinha começado uma política de 
arborização directa, introduzindo-se a montante da "fileira" industrial. A partir dos anos 70, 
as celuloses vão reforçar esta política em grandes extensões de terras "disponíveis", mesmo 
em áreas ecologicamente críticas para o desenvolvimento óptimo do eucalipto. 

As mudanças ocorridas na produção industrial de origem florestal reflectem-se 
nitidamente na evolução das exportações. Globalmente, as quantidades exportadas 
aumentaram com regularidade, da década de 1960 até aos finais dos anos 80. Quanto aos 
valores (quadro 3), regista-se, de 1968 a 1988, uma modificação radical no leque dos 
produtos exportados: basta 1er os valores da cortiça transformada e da celulose e papel. No 
saldo comercial positivo dos produtos florestais, que em 1988 atingiu 165 milhões de 
contos, 91 milhões couberam à pasta celulósica. A situação começou a alterar-se nestes 
últimos anos, uma vez que a pasta atravessa uma situação de crise dependente das leis do 
mercado internacional. Para além da forte baixa relativa da taxa da pasta, repara-se também 
uma quebra acentuada dos valores absolutos nos sectores da madeira e resinosos. São, 
entre outros, os sinais de um mal-estar crescente e numerosos desajustes no sector da 

silvo-indústria. 
Mas muitos outros constrangimentos põem em perigo as estratégias de 

desenvolvimento florestal. Uma das questões prementes, aliás mediatizada com excesso de 
sensacionalismo, relaciona-se com o aumento dos incêndios e das superfícies ardidas, a 
partir dos meados dos anos 1970. Cerca de 830 000 ha de povoamentos arbóreos, 
sobretudo pinhais, teriam sido devastados ou atingidos pelo fogo de 1970 a 1990, com 
maior incidência na década de 80, durante a qual arderam 515 000 ha (Anexo I). Mesmo 
descontando as áreas onde a floresta se regenerou após a passagem do fogo, a superfície 
ardida ultrapassa, sem sombra de dúvidas, a das terras arborizadas durante esse período. 

A nível institucional, dividem-se as opiniões acerca das estratégias prioritárias 
que permitiriam diminuir a excessiva propagação dos incêndios. Por um lado, foram feitos 
investimentos em meios sofisticados de combate, que, em certa medida, não tiveram os 
resultados esperados. Por outro, defende-se mais a importância da prevenção, 
essencialmente baseada em duas modalidades: as técnicas silvícolas apropriadas, tais como 
a compartimentação das essências e a elaboração de projectos de arborização de uso 
múltiplo; a limpeza dos matos que, pelo facto de já não serem cortados, funcionam como 
autêntica "pólvora" nos meses de verão. Utilizam-se então as complexas técnicas de fogo 
controlado, isto é, a queima controlada dos matos e sub-bosques arbustivos durante o 
Inverno (J. MOREIRA DA SILVA, 1990; F. de CASTRO REGO, 1990). 

Há também outros motivos de inquietação, tais como a brusca extensão das 
plantações industriais, ou ainda o envelhecimento e os recentes índices de 

18 



Quadro 3 
Estrutura do valor das exportações florestais desde 1968 

VALOR 1968 1976 1982 1986 1988 1991 

Milhões de contos 3,7 10,8 53,5 154,2 241,2 284,3 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

PRODUTOS 

Cortiça 

Pasta 

Papel 

Madeira 

Resinosos 

Mobil, e div. 

44 

21 

12 

2 

37 

- , 35,6 

15 

11,9 
0,5 

31,4 

28,2 

10,8 

19 

9,3 

1,3 

24,5 

33 

11,5 

23,9 

5,2 

1,9 

24,1 

39,3 
9,2 

20,9 

3,8 

2,7 

28,2 

27,8 

15 

20,9 

3,2 

4,9 

Taxa/Total 

Exportações do país 

17% 19% 18% 14,3% 16% 12% 

Fontes: Instituto dos Frodutos Florestais, até 1986 

"DGF -Informação", 1990, n° 1 

Anuário 1992, DGF 
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"enfraquecimento" e morte dos sobreiros nos montados. As causas do declínio dos 
sobreiros, que também afecta seriamente a Espanha, foram objecto de recentes pesquisas 
conduzidas pela Estação Florestal Nacional. A "situação degradada" e início da decadência 
das árvores remontaria aos finais do século passado. O estado actual dos sobreiros teria a 
sua origem nas podas excessivas, no descortiçamento frequente e nas culturas intensivas de 
cereais. Fragilizados, os sobreiros estão mais sensíveis às doenças e pragas. As 
perspectivas de produção de cortiça, estabilizada entre 100 000 a 150 000 toneladas, 
tornam-se ainda menos animadoras, após se ter verificado o arranque de sobreiros e sua 
substituição por plantações de eucalipto. 

No início da década de 1980, as análises técnicas e económicas, que 
acompanharam a elaboração de projectos nacionais de arborização em grande escala, 
sublinham a necessidade de uma melhor coordenação entre todos os agentes económicos 
do sector público e privado. De facto, o diagnóstico da situação florestal não é muito 
favorável em relação aos modelos prospectivos da oferta de produtos florestais para a 
transformação. A maior parte dos estudos realizados na administração pública e no sector 
industrial encara o futuro com certo pessimismo, chegando ao balanço de que a "floresta de 
produção" é cada vez menos "produtiva". 

No entanto, os grupos de estudos que examinam a situação florestal esbarram 
sempre contra o "problema" da floresta privada das pequenas e médias propriedades. 
Porque, no fundo, a informação sobre as realidades da floresta portuguesa não é muito 
abundante, senão genericamente, à escala nacional. A estrutura da propriedade florestal e 
sua evolução ainda ficam por investigar à escala regional e local, como também as relações 
entre as explorações e a esfera da silvo-indústria. O caso do pinheiro bravo é dos mais 
exemplificativos por várias razões. Muitos pinhais puros ou misturados com eucaliptos 
fazem parte do domínio da floresta "camponesa", geralmente analisada como um fenómeno 
residual condenado a desaparecer numa economia competitiva. Por outro lado, o pinheiro 
bravo tornou-se o fulcro dos estudos, por ter sofrido nos últimos anos uma baixa de 
produtividade, provocada não só pelos incêndios, mas também pela forte 
sobre-exploração, gerada pelo surto da exportação de paletes e a procura de matéria prima 
para a indústria de aglomerados. 

A área do pinhal privado é avaliada em cerca de um milhão de hectares, que se 
presume dividido por 300 000 a 400 000 proprietários. Para além da questão dos 
incêndios, o discurso político-económico alude sempre aos mesmos "problemas" 
estruturais, técnicos e sociais, entre os quais mencionamos os mais referenciados: a 
pulverização das parcelas, que bloqueia a rápida implantação de projectos de arborização e 
bonificação; uma silvicultura incipiente, daí os baixos níveis de produtividade; o 
imobilismo dos proprietários, que se prende com formas de absentismo e individualismo 
em flagrante contraste com o associativismo especificamente agrícola; a anarquia dos 
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circuitos comerciais, onde predominam um mundo complexo de madeireiros improvisados. 
Seriam estes, e na prática de produção industrial são realmente estes, os maiores 
constrangimentos que estão na base do desajuste entre a produtividade dos pinhais e a 
procura industrial. 

Todavia, constata-se que o qualificativo de "produtivo" para o pinhal é 
entendido, preferencialmente, em termos de rentabilidade máxima para o abastecimento 
industrial. Neste contexto, evidenciou-se, até há pouco tempo, uma nítida subalternização e 
depreciação da floresta "camponesa" pelas instituições públicas. Se bem que o pinhal seja 
menos produtivo, continua a desempenhar um importante papel no abastecimento de uma 
rede significativa de serrações e carpintarias, garantindo rendimentos complementares aos 
agricultores. A baixa qualidade do material lenhoso ou o desinteresse dos proprietários não 
significam que o pinhal deixe de constituir um importante património florestal. O pinheiro 
bravo sustenta actividades económicas que não são necessariamente "tradicionais", mas 
sim, bem integradas na malha das indústrias e serviços regionais e locais. Parece que 
apenas falta uma vontade deliberada, do lado da política florestal como dos proprietários, 
para melhorar a produtividade deste património. 

Mas o exemplo dos pinhais não é um caso isolado. A década de 1980 
corresponde a um período em que se procede à detecção e análise de todos os 
"constrangimentos estruturais" da floresta em Portugal. Nas soluções preconizadas para 
resolver a crise latente da produção florestal, a expansão da área arborizada e a diminuição 
dos fogos figuram entre os principais objectivos. Muitos trabalhos publicados por 
silvicultures ou economistas, quer no extenso relatório do Projecto Florestal Português 
(1982), quer em numerosos artigos, referem continuamente o mesmo princípio: as fortes 
potencialidades edafo-climáticas do país para o desenvolvimento florestal. Quando se 
perspectiva a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, as instituições públicas 
retomam o fôlego perdido em matéria de política florestal, passando a privilegiar o curto 
prazo na implementação de projectos de florestação para a transformação industrial. 

São as palavras de M. FERREIRINHA que transcrevemos, quando analisa, 
num artigo recente, a "problemática actual do sector florestal". A expansão física da floresta 
e o desenvolvimento do sector seria favorecida, entre outros factores, pela "necessidade de 
valorizar extensas áreas incultas ou de agricultura marginal ", já que o país possui "uma 
aptidão excepcional das condições edafo-climáticas para as espécies lenhosas que permite, 
em largas zonas, uma cultura intensiva de florestas com finalidade industrial e com altos 
rendimentos". Quanto aos factores e situações adversos ao progresso do sector florestal 
seriam "quase todos de natureza humana" (1987). Assim, as potencialidades 
edafo-climáticas do país apontam para uma utilização do solo muito diferente da actual, tal 
como consta no quadro 4, baseado em duas fontes datadas de 1982 e 1992. A mais recente 
aponta para as mesmas metas do que formuladas há dez anos. 
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Quadro 4 
Utilização actual e potencial do solo em Portugal 

1000 ha 

ACTUAL POTENCIAL 
Área florestal 3 085 34,7 5 280 59 
Área agrícola 4 181 47 2 337 26 

Outras: 1627 18,3 1 116 13 
Incultos (1 407) (15,8) — — 

Área social (220) (2,5) — — 

TOTAL 8 893 100 8 893 100 1 
Fontes: Projecto Florestal Português , 1982; Portugal, País de..., 1992 

Metade da área agrícola actual ocupa solos cuja capacidade é mais vocacionada 
para a produção florestal, isto é, considera-se que nesta área se pratica uma agricultura 
marginal , incompatível com a modernização e desenvolvimento do país. De facto, 
repare-se que a área dos incultos não regista uma diminuição significativa na distribuição 
baseada nas aptidões naturais. A conversão de solos cultivados, e mesmo arborizados, 
iniciou-se no Alentejo e no Ribatejo, com a extensão da área do eucalipto. Mas é, 
sobretudo, nas regiões interiores a norte do Tejo que se perspectiva uma modificação 
radical na utilização dos solos. Dentro das estratégias de conversão dos solos, o Projecto 
Florestal Português foi o primeiro plano concebido em grande escala, em que apareceu 
explicitamente delineada esta transformação. Previa-se então a florestação de cerca de 
3 milhões de hectares, onde dominariam as plantações de resinosas (até 2,6 milhões 
de ha), contendo-se a extensão do eucalipto a menos de 500 000 ha (PPF, 1982). 

A primeira fase do Projecto Florestal Português (1981-1986), em parte 
financiada pelo Banco Mundial, devia abranger a arborização de 150 000 ha, distribuída 
por 60% de pinheiro bravo, 30% de eucalipto e 10% para outras folhosas. Quanto às 
entidades implicadas na execução, foram atribuídos 90 000 ha à DGF, ou dizendo melhor 
a Direcção-Geral do Fomento Florestal, e 60 000 ha a Portucel E.P. No entanto, não se 
atingiu a meta global fixada, tendo sido arborizados cerca de 120 000 ha até ao fim do 
Projecto. O balanço foi relativamente favorável para o sector industrial, que conseguiu 
atingir a meta física e aumentar a sua influência a montante da fileira florestal. A análise da 
não concretização dos objectivos realçou os efeitos negativos dos factores como sendo de 
"natureza humana", mais concretamente, as estruturas fundiárias inadequadas, um 
enquadramento financeiro deficiente, a falta de informação e o individualismo dos 
proprietários. Mas apontou-se sobretudo para uma descoordenação do Projecto, quer entre 
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as entidades empenhadas na execução, cada uma elaborando separadamente os seus 
planos, quer entre estas e outras instituições públicas ligadas à floresta. 

Interessa salientar a repartição espacial da actuação das duas entidades. 
Verifica-se o nítido predomínio da florestação do Estado na metade Norte do país, com 
base no maior empenho das Brigadas de Arborização da DGFF nos Perímetros/baldios, 
enquanto a Portucel teve maior implantação no domínio da propriedade privada. Aliás, a 
empresa industrial tentou penetrar nos baldios, mas o estatuto específico destes terrenos 
impede a celebração de qualquer comércio jurídico, re-afirmada com pormenores em 1983 
pela Procuradoria-Geral da República3. Tendo muitos anos de experiência nos contactos 
com os proprietários privados, a empresa oferecia condições no imediato aliciantes, por 
exemplo arrendamentos a longo prazo. Com os terrenos adquiridos directamente, o sector 
industrial dominou assim o movimento de terras destinadas à arborização, avançando a área 
do eucalipto para o interior, em áreas ecológicas nem sempre propícias para a espécie. 

O Projecto Florestal Português foi, de certo modo, como que um "balão de 
ensaio", que revelou a necessidade de implementar uma política florestal nacional. Pareceu 
então indispensável reforçar o poder das instituições estatais ao longo de todo o processo 
de arborização, num momento em que o país estava para enquadrar-se numa nova 
conjuntura. Com efeito, a entrada de Portugal na Comunidade Europeia cm 1986 é 
acompanhada por acordos que apoiam a política de arborização. Dos investimentos 
previstos para a conversão da agricultura portuguesa, cerca de metade é então atribuída ao 
fomento dos recursos florestais. 

É nesta perspectiva que o Programa de Acção Florestal (PAF), escalonado ao 
longo de 10 anos (1986-1995), é inserido no PEDAP (Programa Específico de 
Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa). Ao D-L n° 96/87 (4/03) que estabelece as 
condições gerais da aplicação do PEDAP, seguiram-se várias Portarias que definiram ou 
modificaram o regime aplicável à Ia Fase do PAF (1987-89)4. A Comunidade Europeia 
participa em 75% do investimento global do PAF, previsto em 57 milhões de contos, de 
que 90% constituem subsídios a fundo perdido. O Programa retoma os objectivos do 
precedente Projecto, em termos da conversão e valorização das terras de agricultura 
marginal ou da rearborização dos terrenos incendiados. Mas, à expansão da área florestada 
com meta fixada em 400 000 ha, acresce agora a beneficiação da floresta existente numa 
superfície equivalente, que incluí tratamentos silvícolas e compartimentação das resinosas 
por folhosas, para além da instalação de infraestruturas viárias e barragens destinadas ao 
combate contra os incêndios. Isto significa que, em média, 80 000 ha deveriam ser 
florestados ou beneficiados por ano. 

3 D R n° 147, II Série, 29/06/1983, (pp. 5467-5472). 
4 Sublinhamos particularmente as Portarias n° 570/88 de 20/08 (objectivos concretos, tipo de beneficiários 
e de subsídios a conceder), n° 16/89 de 10/01 (limites dos custos a subsidiar por objectivo) e n 512/89 de 
6/07 (novas condições para os subsídios do eucalipto). 
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Acima de tudo, a novidade mais relevante do PAF reside numa nova forma de 
intervencionismo estatal, que assenta em dois principais aspectos. Por um lado, as 
sucessivas fases do empreendimento são da responsabilidade da iniciativa privada: a 
elaboração e execução dos projectos estão a cargo das entidades ou proprietários 
interessados, com a participação de empresas de prestação de serviços. Daí que o pleno 
sucesso da PAF esteja muito dependente dessa iniciativa. Por outro, o PAF é colocado sob 
o exclusivo controle da DGF, que aprova os projectos, fixa o respectivo subsídio e verifica 
a evolução dos trabalhos no terreno, antes do reembolso das despesas realizadas pelo 
intermédio do IFADAP. 

No sentido de criar ou melhorar as condições necessárias ao desenvolvimento 
de todos os objectivos, foi promulgado ao longo do ano de 1988 um conjunto de diplomas 
legislativos designado por "pacote florestal"5, a que acresce a revisão da regulamentação do 
PAF (Portaria n° 570/88 de 20/08) (N. DEVY-VARETA, 1987-1988). Entre estes 
objectivos, aparecem, em primeiro lugar, a florestação de novas áreas, a rearborização de 
outras ardidas e a beneficiação da floresta existente (art. 2o). Em suma, todas estas 
disposições procuram minimizar os principais estrangulamentos que, para além das 
restrições financeiras, têm vindo a dificultar o processo de florestação intensiva e a 
intervenção dos serviços públicos em todas as vertentes do fomento florestal. 

A regulamentação da Ia Fase (1987-89) no que se refere aos subsídios a fundo 
perdido estabelece modalidades bastante complexas. As taxas escalonam-se de 60 a 100% 
do orçamento calculado para cada projecto, consoante a superfície e o interesse público do 
empreendimento (art. 9o e 11°). As taxas mais altas, 80% e mais, beneficiam os 
agrupamentos de proprietários (a partir de 5 ha, art. 14° e 16°), sobretudo no caso de 
superfícies contínuas e dos terrenos baldios. Mas a distribuição destes subsídios depende 
também das essências escolhidas para florestação e do tipo de intervenção técnica feita nos 
povoamentos existentes. A título exemplificativo, salientemos que o eucalipto apenas 
beneficia das taxas mais baixas fixadas de 30 a 50% (art. 10°). Por outro lado, bónus 
suplementares de 10% são concedidos às plantações de carvalho e castanheiro, à 
rearborização de áreas incendiadas, ou ainda à regeneração dos montados e das 
intervenções silvícolas nos pinhais (art. 12°). Quanto às infraestruturas, os subsídios de 
100% seriam apenas concedidos quando integradas nos projectos de florestação ou 
beneficiação (art. 6o). 

5 O "pacote florestal" integra as leis referentes às medidas seguintes: coordenação entre departamentos 
intervenientes no sector florestal (DLn° 128/88 de 20/04); dissuasão contra os incêndios criminosos e 
ordenamento da rearborização das áreas ardidas (DL n° 139/88 de 20/04); regulamentos da exploração da 
resina (DL n° 129/88 de 20/04) e do corte prematuro de povoamentos ou arranque de árvores 
(DL n° 173/88 e 174/88 de 17/05); protecção fitossanitária (DL n° 170/88 de 14/05); protecção do sobreiro 
(DL n° 172/88 de 16/05); condicionamentos da arborização com espécies de rápido crescimento 
(DL n° 175/88 de 17/05); novo regime de arrendamento florestal (DL n° 394/88 de 8/11). 
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Partindo do "desafio" da conversão dos solos a curto prazo e do aumento da 
produtividade florestal, os princípios de base apontam para uma série de intervenções 
simultâneas, de que passamos a destacar os aspectos que nos parecem mais significativos: 

a — a contenção da expansão do eucalipto. O longo preâmbulo do 
DL n° 175/88 mostra até que ponto o eucalipto divide as opiniões. Espécie com forte 
mais-valia, é também um recurso indispensável para o sector mais poderoso da 
silvo-indústria. Mas os impactes ambientais impõem que o Estado "acompanhe" o ritmo 
das plantações e modere a "estrita lógica da economia do mercado"6. Uma nova Portaria, 
publicada nos finais da 1* Fase do PAF (n° 512/89, de 6/07), veio modificar o regime dos 
subsídios anteriormente referido, condicionando as ajudas para a instalação de plantações 
extensas. Neste caso, estipula-se o recurso obrigatório a outras espécies, limitando-se deste 
modo a expansão dos eucaliptais em povoamentos contínuos. 

b — a compartimentação e diversifição das grandes extensões de resinosas por 
folhosas, como prevenção contra a propagação dos incêndios. A compartimentação e 
instalação de plantações diversificadas interessa sobretudo as áreas serranas. Tecnicamente 
falando, a escolha das espécies teria que adaptar-se o mais possível às condições físicas 
locais. Mas os projectos de arborização devem também ter em conta a situação presente da 
qualidade de vida das populações residentes, no intuito de criar condições mínimas de 
bem-estar para a fixação das gerações futuras. De um modo geral, o interior serrano sofreu 
uma diminuição acentuada da população durante as três últimas décadas. E seja qual for o 
tipo de território, no país ou em qualquer outro, a experiência mostra que os espaços 
florestados e com população reduzida e envelhecida são muito mais sensíveis à vasta 
propagação dos fogos. Exige-se, portanto, uma cuidada articulação entre as técnicas da 
arborização multi-específica, a instalação de pastagens intensivas, a abertura de estradas e 
caminhos e o fomento da produção florestal não lenhosa (apicultura, caça, pesca, lazer, 
etc). Este é o primeiro passo, certamente "improdutivo" a curto prazo, que poderá garantir 
o sucesso da florestação nas serras, no âmbito de "manter o interesse da população" 
(Portaria n° 570/88, art. 3o). 

6 Acerca do eucalipto, existem alguns estudos técnicos e ambientais recentes, que apresentam posições 
diferentes quanto aos impactes da eucaliptização nos meios físicos e bióticos: Relações solo-eucalipto , de 
R. PINTO RICARDO e M. A. V. MADEIRA , ISA, s/d, onde se afirma que o eucalipto não degrada o 
solo, nem modifica o regime hídrico; O eucalipto, a água e o solo , Seminário realizado em 1986 
(8 comunicações). A obra de M. FEIO (1989) realça as vantagens sócio-económicas da instalação de 
grandes plantações no Alentejo. Contudo, estas propostas foram acolhidas com algumas reservas, ou de um 
modo claramente negativo. O último estudo selecionado - O eucalipto em Portugal,... - constitui como 
que uma resposta à publicação anterior e às afirmações do primeiro relatório, mas enquadra-se numa 
perspectiva diferente, isto é, a favor de uma política de ordenamento florestal, capaz de controlar a expansão 
indiscriminada da espécie em todo o território (INAMB, 1990). Ver também a divulgação desta questão, feita 
no Suplemento Floresta do jornal "Semanário" de 19/03/1988. 
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c - a melhoria da produtividade e a protecção de espécies nos povoamentos 
florestais existentes. O pinheiro bravo, o sobreiro e a azinheira, principalmente integradas 
no domínio da propriedade particular, são as essências mais focadas, tanto para a melhoria 
da produtividade respectiva, como para o controle da sua substituição pelo eucalipto. Os 
montados são particularmente afectados pelo processo de conversão das terras: o arranque 
indiscriminado de sobreiros e azinheiras implica uma regulamentação. No caso da floresta 
existente, o interesse e a participação dos proprietários é um dos pontos mais delicados do 
PAF. Requer, de facto, não só boa informação e enquadramento técnico eficiente, mas 
também tempo suficiente para superar as desconfianças mútuas e enraizadas entre os 
organismos públicos e os proprietários florestais. Se, por um lado, a legislação procura 
estimular, pelos subsídios a conceder, os agrupamentos de pequenos ou médios 
proprietários no quadro da apresentação e aprovação dos projectos, por outro, o processo é 
dificultado pela tradicional ausência de um espírito associativista no domínio da 
propriedade florestal privada. 

Após a apresentação do Programa e a promulgação do "pacote florestal", 
diminuiu a estrondosa divulgação mediática, em que se chegou a falar da "maior obra de 
desenvolvimento do país". O início da implementação do Programa coincidiu —é preciso 
recordá-lo— com o primeiro período de estabilidade governamental desde 1974 (maioria 
absoluta dos sociais-democratas na Assembleia da República eleita em 1986). O PAF 
encontra-se agora confrontado com as realidades da sua execução, repartida no tempo em 
triénios e territorialmente dividida em 5 Subprogramas. 

Cinco anos volvidos, foram recentemente publicados os resultados oficiais dos 
trabalhos realizados nos anos 1987-1991, isto é, a Ia Fase (1987-1989) e início da 2a 

(Portugal, País de Florestas, DGF, 1992). Sobre a Ia Fase, já se prestaram diversas 
apreciações, positivas ou antes negativas, sobre os 1.500 projectos aprovados e o ritmo da 
execução material dos trabalhos, que se processa com relativa lentidão. No entanto, não é 
de estranhar tal facto, se considerarmos, ora as múltiplas modalidades dos planos — 
beneficiação e/ou arborização, eventualmente acompanhadas pela instalação de 
infraestruturas que constituem muitas vezes a primeira face "visível" do projecto—, ora a 
demora na constituição de agrupamentos de proprietários, para que se obtenham áreas 
compatíveis com os investimentos envolvidos. 

Vistos os atrasos verificados na execução material, é preferível analisar os 
resultados globais de 1987-91, em que foram aprovados 1.786 projectos. Recorde-se que, 
em média, o Programa encarava a florestação de 40 000 ha por ano e uma superfície 
idêntica para a beneficiação. A arborização realizada em cinco anos está muito aquém do 
previsto, com 74 148 ha, enquanto as operações de beneficiação abrangem superfícies 
mais próximas das metas iniciais (157 425 ha), como também o conjunto das 
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infraestruturas. Quanto às espécies arborizadas e beneficiadas de 1987 a 1991, repare-se na 
predominância nítida do pinheiro bravo - respectivamente 46,5% e 29% do total florestado 
e beneficiado - e do sobreiro, que se situa em primeiro lugar nas áreas beneficiadas 
(43,6%) e em segunda posição nos projectos de arborização (15,8%). O eucalipto ainda se 
distingue na florestação, mas este valor corresponde à política de subsídios estabelecidos 
em 1988, tendo sido largamente restringidos a partir da promulgação da Portaria 
n° 512/89. 

Verifica-se que a distribuição territorial das essências pelos 5 Subprogramas se 
articula com a repartição florística das espécies que compõem os principais maciços 
florestais. No Norte e no Centro, predomina o pinheiro bravo no litoral, enquanto o 
sobreiro e o castanheiro foram instalados ou beneficiados no interior. É no Centro litoral e 
no Subprograma Lisboa/Vale do Tejo que as plantações de eucalipto registam as maiores 
superfícies. Pelo contrário, o Alentejo caracteriza-se pelos valores absolutos e relativos 
mais elevados no que se refere ao sobreiro, pinheiro manso e à azinheira. De notar também 
a importância dos povoamentos de folhosas, resinosas diversas e dos mistos, instalados 
sobretudo no Norte e Centro do país, onde grande parte dos projectos foram realizados em 
terrenos baldios geridos pelos serviços regionais da DGF. 

As dificuldades enfrentadas na concretização do PAF durante esta Ia Fase 
conduziram a modificar o regime por aplicar no segundo triénio, que iniciou em meados de 
1990. A nova Portaria (n° 340-A de 15/04/1991) veio revogar a legislação anterior, 
trazendo mudanças significativas. Entre elas, sobressai uma inversão nas prioridades dos 
objectivos globais definidos na Portaria de 1988. Agora, favorece-se, acima de tudo, a 
beneficiação em áreas arborizadas contínuas, formadas por agrupamentos de produtores. 
Seguidamente, apontam-se a reflorestação de áreas ardidas, a expansão territorial da 
floresta e o fomento do uso múltiplo (art. 2o). Assinalemos também outra mudança 
relevante, ou seja, as espécies de crescimento rápido para trituração, essencialmente o 
eucalipto destinado às fábricas de celulose, que já não beneficiam de nenhuma ajuda a 
fundo perdido (art. 7o). De resto, as taxas de subsídios privilegiam nitidamente os 
agrupamentos com áreas superiores a 50 ha, quando eram mais altas no regime anterior 
com superfícies mais baixas. No caso das intervenções silvícolas a realizar nos terrenos das 
autarquias, baldios, áreas protegidas ou por preservar, montados de azinho e matas 
nacionais, podem ser concedidos subsídios a 100% (art. 9o). 

Em suma, o novo regime simplifica o sistema de subsídios. Para além do 
fomento do uso múltiplo, procura-se maior impacte do PAF no domínio da propriedade 
privada singular. O que justificou e estimulou, em certa medida, o processo da criação de 
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uma associação de produtores florestais do Norte e Centro do país7. O desenvolvimento de 
um espírito de associativismo florestal poderá, num futuro próximo, melhorar a informação 
dos pequenos e grandes proprietários e fomentar a formação de agrupamentos. Mas, 
sobretudo, tornar-se-á um instrumento eficiente para quebrar o "silêncio" forçado dos 
proprietários florestais, que passarão a ser actores mais activos na definição das 
modalidades práticas de desenvolvimento do sector florestal. 

Na situação presente do PAF, parece prematuro emitir juízos de "sucesso", 
principalmente no que se refere à florestação. No início da sua implantação, tínhamos 
manifestado algumas reservas sobre a expansão física da floresta, tal como foi concebida 
em torno da "vocação" e "aptidões naturais" do país (N. DEVY-VARETA, 1988, b]). 
Aliás, técnicos e economistas já tinham emitido um parecer desfavorável sobre os custos e 
benefícios da arborização em grande escala, considerando o volume de material lenhoso 
explorável: a longo prazo, a rentabilidade económica da florestação seria inferior aos 
resultados das melhorias silvícolas na floresta existente (L. MARTINS, 1987). 

Actualmente, a meta primitiva respeitante a arborização parece ter perdido o seu 
vigor inicial, sendo o PAF reorientado para objectivos menos ambiciosos, já que, a meio 
caminho, deixa entrever resultados finais relativamente modestos. Prova é também a 
recente mudança de estratégia, pelo aproveitamento dos Regulamentos gerais CE, que 
estabelecem regimes de ajudas mais flexíveis no que diz respeito às medidas florestais8. A 
revisão das metas do PAF e a promulgação destes Regulamentos prefiguram novas 
perspectivas na política e ordenamento florestal, que necessitam de um enquadramento 
orgânico e territorial do Estado muito diferente do actual. A Direcção-Geral das Florestas 
será brevemente substituída pelo Instituto Florestal, com uma nova repartição das divisões 
centrais e outros serviços regionais por enquanto inexistentes, a fim de apoiar o sector da 
propriedade florestal privada. 

7 Esta associação foi inicialmente promovida pela CCRN para a região Norte a partir dos meados de 1991. 
Na primeira reunião da Assembleia Constituinte (10/02/1992), a área foi alargada ao Centro do pais 
(Associação Florestal do Norte e Centro de Portugal - AFNCP). Desde a sua legalização, a associação 
apresentou uma candidatura ao Programa PROAGRI (PEDAP) destinado ao reforço das organizações de 
agricultores, conjuntamente com a FENAGRO (Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas). A 
AFNCP integra a USSE (União dos Silvicultores do Sul da Europa), formada em Novembro de 1989. A 
USSE já reúne as associações de proprietários das áreas seguintes: Aquitânia, País Basco, Valjadolid, Douro 
(Espanha), Galiza e Catalunha. A AFNCP foi legalmente constituída em 13 de Abril de 1992 (D.R. n 132 
do 4/07/1992, III Série). 
8 Ver o Regul CE de modernização das explorações agrícolas n° 797/85, recentemente reformulado pelo 
n° 1069/89 apenas aplicado em Portugal a partir de 1991 (J. A. NEIVA VIEIRA, 1991). Perante as 
dificuldades no aproveitamento destes instrumentos, foram publicados os Reg. CE n° 2080/92 fcgimede 
ajudas às medidas florestais na agricultura, J. O. das Comunid. Europ. de 30/07/92) e n 2158/92 
(protecção das florestas contra os incêndios, J. O. das Comunid. Europ. de 31/07/92). 
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No fim da elaboração do nosso estudo, foi publicada a nova Lei Orgânica do Ministério da 
Agricultura (D-L n° 94/93, D. R de 2/04/93,1-A Série), acompanhada por outras no tocante 
aos Institutos e Direcções ligadas ao sector. O D-L n° 100/93 (2/04/93) aprova a Lei 
Orgânica do Instituto Florestal, "organismo dotado de personalidade jurídica e património 
próprio" (art. Io). Reestrutura os serviços centrais, regionais (delegações florestais) e locais 
(zonas florestais). Nos serviços operativos centrais, foi criada a Direcção de Serviços de Apoio 
à Propriedade Florestal Privada (art. 24°). Assim, esta instituição florestal, concebida no novo 
espírito explicitamente formulado no art. Io, acaba definitivamente com a tradicional actuação 
dos serviços estatais, limitada, desde os finais do século XDC, ao domínio das matas nacionais 
e dos perímetros litorais e serranos. Por razões óbvias, continuaremos seguidamente a 
mencionar a Direcção-Geral das Florestas, criada em 1982.  

Aumentar a área arborizada e a produtividade dos bens lenhosos é realmente 
uma aposta de desenvolvimento nacional, de que não se mediram todas as implicações. 
Teria sido certamente mais proveitoso ter lançado as bases de uma política nacional e 
ordenamento florestal, antes que se definissem modalidades pontuais de "políticas 
florestais", tais como a contenção do eucalipto, a salvaguarda dos montados e a melhoria 
da produtividade dos pinhais. Estimulada pelos fundos comunitários, a modernização da 
agricultura de Portugal passa por acções de âmbito estrutural e conjuntural, cujos 
objectivos se articulam uns com os outros. Por um lado, a conversão das terras agrícolas 
marginais está em conformidade com as disposições da Política Agrícola Comum. Por 
outro, a pespectiva de os recursos silvícolas aumentarem o potencial económico nacional 
interfere com os objectivos da Comunidade, que procura diminuir o défice interno da 
produção florestal. Mas evidencia-se também que a aposta inicial feita na floresta de 
produção, sem que esteja ainda aprovado um plano territorial de ordenamento florestal, se 
justifica pela importância sócio-económica e o poder que a fileira da silvo-indústria detêm 
no país. 

1.2. O poder económico da silvo-indústria 

De modo geral, refere-se que, na década de 80, cerca de 100 000 postos de 
trabalho dependeriam directa ou indirectamente da floresta, dos quais 65% nas industrias 
de transformação. O restante distribuir-se-ia entre a exploração nas matas, o comércio e os 
serviços. Perto de 20 000 pessoas trabalhariam no sector primário silvícola, que, por outro 
lado, representa 20% do Produto Agrícolo Bruto9. 

Nos quadros 5 e 6, apresenta-se apenas uma caracterização geral da 
silvo-indústria, o primeiro apontando para a sua posição no sector das indústrias 

9 Nas actividades não industriais, é praticamente impossível contabilizar o número de empregos reais 
ligados ao sector florestal, visto existir muita mão de obra flutuante que não se pode avaliar ao certo, 
nomeadamente o pessoal esporádico ligado à exploração, os trabalhadores familiares não declarados e os 
madeireiros ocasionais. Tudo leva a crer, portanto, que o emprego global seja mais elevado que o 
habitualmente referido. 
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transformadoras, e o segundo particularizando os diferentes ramos de actividades que a 
compõem. As figuras seguintes ilustram a distribuição por distrito do pessoal trabalhando 
nas indústrias florestais, quer na totalidade (fig. 4), quer pelos diferentes ramos (fig. 5). 
Sublinhamos, todavia, os limites desta abordagem geral da silvo-indústria, já que foram 
essencialmente utilizados dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, aos quais 
não se deve atribuir uma grande fiabilidade10. 

Segunda indústria pelo número de estabelecimentos, a silvo-indústria ocupa 
uma proporção relativamente baixa do pessoal das indústrias transformadoras (quadro 5). 
Trata-se de uma indústria dispersa por todo o território, mas que assume maior significado 
em alguns distritos da fachada atlântica: a taxa do pessoal afectado neste sector varia 
entre 17 e 25% nos de Coimbra, Viana de Castelo, Aveiro, Santarém e Viseu (fig. 4). Os 
mesmos distritos distinguem-se no país pelas mais altas taxas de superfície florestal, 
nomeadamente Viseu (40,8%), Santarém (40,9%), Aveiro (47 %) e Coimbra (48.9%), 
localizados na área de maior densidade de pinhais e plantações de eucaliptos (Est. e 
Informação, DGF, n° 299, 1989 ). 

Ao analisar a distribuição por ramo de indústrias florestais (quadro 6), 
repara-se que o da Madeira é predominantemente constituído por serrações e carpintarias, 
concentradas no Norte e Centro do país (fig. 5). O ramo da madeira ocupa perto de 60 % 
das unidades empresarias, a que corresponde pouco mais de um terço de todo o pessoal da 
silvo-indústria. Mas na realidade, sabe-se que o número de estabelecimentos deste ramo é 
superior ao indicado nas Estatísticas Industriais. Segundo um inquérito realizado pelo IPF 
e a Direcção-Geral da Indústria em 1984/85, a indústria de serração contava cerca de 1 400 
unidades e 16 000 trabalhadores, ou seja, uma média de 11/12 empregados por unidade11. 
Verifica-se uma situação semelhante no Mobiliário, em que o número de estabelecimentos 
rondaria 2 000 unidades com cerca de 14 000 postos de trabalho (Portugal, País..., 
1992). Mais de metade do pessoal deste ramo encontra-se no distrito do Porto. Quanto à 
Cortiça, de que Portugal é o principal produtor e transformador no mundo, contar-se-iam 
cerca de 600 empresas e 13 000 a 14 000 trabalhadores, essencialmente distribuídos pelos 
distritos de Aveiro e Setúbal. O primeiro é especializado na produção de rolhas, que 
constitui 45 % do valor total dos produtos elaborados a partir da cortiça, e 55% do valor 
das exportações deste segmento; em Setúbal, predomina a produção de 

10 Com efeito, as Estatísticas Industriais do INE de 1987 fornecem dados incompletos para alguns ramos. 
Por outro lado, a classificação CAE não se ajusta sempre à diferenciação desejável dos sectores produtivos 
directa ou indirectamente relacionados com a transformação dos recursos florestais. Daí a utilização ou 
menção de outras fontes, nomeadamente as do extinto Instituto dos Produtos Florestais, quando nos 
defrontámos com a ausência de dados à escala do distrito, ou com grandes disparidades numéricas. Na 
publicação da DGF Portugal, País de Florestas (1992), encontra-se uma caracterização geral das indústrias 
florestais, certamente realizada com os dados do INE e do ex-IPF. 
11 A distribuição percentual por distrito indicada pelo INE corresponde aproximadamente à do inquérito de 
1984/85 (Boi. Madeira, n° 55, 1987). 
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VIANA DO 
CASTELO 

PORTO 

LISBOA 

Indústrias 
Transformadoras 

155.409 

78.552 

36.850 

4.975 

Indústrias 
Florestais 

Fig. 4 - Importância da silvo-indústria nas indústrias transformadoras 
por distrito, em 1987 

Fonte: Estatísticas Industriais, 1987 (Quadro 5) 
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Serração e 
Carpintaria 

Mobiliário 

Fig. 5 - Distribuição das indústrias florestais por ramo e por distrito, em 1987 

Fonte: Estatísticas Irulustriais, 1987 (Quadro 6) 
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aglomerados. No total, 80% do pessoal encontrar-se-ia em unidades empresariais com 
menos de 20 trabalhadores ( Boi. Cortiça , n° 598, 1988). 

Em suma, os três ramos —madeira, mobiliário e cortiça— caracterizam-sc por 
uma estrutura empresarial pulverizada e uma mão de obra globalmente pouco especializada. 
Estas duas características são apontadas hoje como os maiores constrangimentos estruturais 
para a sua modernização e desenvolvimento. No entanto, é preciso reconhecer que os 
empregos dos três ramos "tradicionais", ou seja, cerca de 70% do pessoal da 
silvo-indústria, são muito significativos no tecido sócio-económico regional e local, 
nomeadamente no Norte e Centro do país. 

Os principais indicadores sócio-económicos destes ramos contrapõem-se 
nitidamente aos da celulose e do papel e cartão, cuja produção se efectua nas maiores 
empresas da silvo-indústria (média respectiva de cerca de 670 e 95 postos de trabalho por 
unidade). A pasta e o papel/cartão representaram em 1988 perto da metade do valor das 
exportações de produtos florestais (quadro 3), com uma clara predominância da pasta 
sobre qualquer outro produto florestal12. A produção anual de pasta é actualmente avaliada 
em 1,4 milhão de toneladas, e desta quantidade, um pouco mais de um milhão só para a 
pasta branqueada de eucalipto. Cerca dos 3/4 da produção total são exportados no estado 
de primeira transformação, sendo quase totalmente absorvidos pelos países membros da 
CE. Calcula-se que este sector consome 60% do material lenhoso utilizado na 
transformação industrial, o que justifica a política de florestação directa fomentada por este 
sector empresarial. 

Entre as 7 unidades em actividade, três detêm mais de metade da capacidade de 
produção nacional (200 000 a 300 000 t cada uma por ano). As três fábricas estão 
concentradas numa área da fachada atlântica, a norte de Aveiro —PortuceVCacia, criada em 
1953— e no Sul do concelho de Figueira da Foz —Celbi (1967) e Soporcel, em laboração 
normal desde 1986. Em outros termos, podemos salientar que metade da produção é 
assegurada por três empresas com forte participação de capital estrangeiro, dominante no 
caso da Celbi (71%) e da Caima (91%), permanecendo minoritário na Soporcel (43%)13. 

Eis em poucas palavras uma caracterização sumária da indústria da pasta, que 
suscita posições muitas vezes radicalizadas, a favor ou contra o seu crescimento, não só no 
presente como no futuro próximo, já que este sector se propõe atingir uma produção de 
2 milhões de toneladas. Do ponto de vista macro-económico, o sector da celulose é 

12 Notemos, contudo, que o saldo relativo ao segmento papel e cartão permanece negativo ( -16 milhões de 
contos em 1988). O papel kraft representa 40% das cerca de 600 000 t produzidas e continua a ser o 
principal produto exportado. O saldo negativo deve-se essencialmente às importações de papel jornal c 
revestido, que registam um consumo interno crescente (Boi. Madeira, n° 56, 1987). 
13 Já foi anunciada a próxima privatização da Portucel E.P para 1993. Salientemos também que, há cerca de 
um ano, entrou em funcionamento na Soporcel uma unidade de produção de papel e cartão, que irá produzir 
no futuro cerca de 200 000 T de diferentes tipos de papel. 
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certamente uma das actividades industriais de maior rentabilidade no país. A par do seu 
peso no balanço das exportações, os principais indicadores apresentados nos quadros 5 
e 6 mostram a posição privilegiada que detém o ramo da produção de pasta em relação a 
outros sectores industriais. Na própria silvo-indústria (quadro 6), os contrastes são 
particularmente flagrantes no que diz respeito às remunerações, ou ainda ao Valor 
Acrescentado Bruto, que corresponde, no ramo da pasta, a 56% do Valor Bruto da 
Produção14. 

No entanto, as questões levantadas em torno do crescimento das celuloses não 
podem apenas cingir-se aos problemas da poluição industrial, dos fogos florestais e da 
"eucaliptização" do país, geralmente mediatizados com excesso de sensacionalismo. Outros 
problemas começaram a surgir na dinâmica interna do próprio sector: o abastecimento em 
toros de eucalipto e a situação da pasta no mercado internacional dos preços. Em 1986, 
quando a Soporcel entrou na fase de plena laboração, já se falava de um eventual défice no 
balanço procura/oferta de toros de eucalipto no mercado interno. Os receios de então 
vieram a confirmar-se. Em 1988, assinala-se uma forte procura de eucalipto, e no comércio 
de produtos florestais do mesmo ano, regista-se um fluxo de importações desta essência, 
não identificável nas estatísticas oficiais. Segundo a ACEL, ter-se-ia importado cerca de 
280 000 toneladas de toros de eucalipto, o que constitui um volume apreciável, quando 
comparado com as 845 000 t de madeira oficialmente importadas (DGF Informação, 
1990, n° 1 e 2). 

Por outro lado, deve-se ter em conta as tendências do mercado internacional. 
Os preços da pasta sofrem importantes flutuações cíclicas, que interferem com os preços da 
matéria prima. Ora, verifica-se, desde há dois anos, uma tendência para a diminuição 
relativa do preço da pasta e o aumento da oferta oriunda dos focos de produção de 
eucaliptos, localizados na América do Sul e em África. Além do mais, foram liberalizados 
há quatro anos os preços da matéria prima lenhosa no mercado interno português, onde se 
pratica agora um jogo livre entre oferta e procura. Daí que as fábricas de celuloses registem 
actualmente prejuízos significativos em relação ao período aúreo da década de 1980. No 
futuro, as estratégias da produção de pasta poderiam ser submetidas a uma revisão 
acautelada, procurando-se compatibilizar melhor o crescimento do ramo, a extensão do 
eucalipto e o abastecimento em matéria prima dos outros sectores das indústrias florestais. 

Desde os meados dos anos 80, o poder económico da silvo-indústria, 
nomeadamente o sector da pasta, tem sido o alvo de fortes críticas, e não apenas por parte 
de movimentos ecologistas ou ambientalistas. As relações estreitas que, de modo geral, se 

14 Os dois conceitos aplicados nas Estatísticas Industriais do INE têm a caracterização seguinte: VBP= 
Valor dos produtos acabados + Valor dos bens de capital fixo + Outros valores de bens eventualmente 
produzidos e vendidos (electricidade, resíduos laborados, trabalhos industriais por conta alheia) + Valor dos 
produtos em curso de fabrico no final do ano - Valor dos produtos em curso de fabrico no início do ano; 
VAB = VBP, menos o conjunto dos valores seguintes: materiais utilizados, energia consumida, manutenção 
e reparações, trabalhos industriais ou outros fornecidos por terceiros, pagamentos pelas patentes. 
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estabelecem sempre entre o mundo empresarial, algumas instituições públicas e outras de 
carácter associativista, manifestam-se agora com maior evidência no domínio florestal. Esta 
interpenetração de poderes e a pressão que tem exercido o sector da pasta nos processos de 
arborização e da exploração deu um impulso significativo a uma reflexão global sobre as 
bases do ordenamento florestal no país. 

De facto, verifica-se um maior empenhamento de uma corrente que põe em 
questão as metas da florestação intensiva e de produção industrial propostas a curto prazo. 
Baseada numa maximização determinista e economicista das "aptidões naturais", estas 
metas relevam de uma apreensão reducionista da questão florestal, que esvazia a natureza 
das suas componentes ambientais e sociológicas. A gestão e desenvolvimento do 
património florestal devem tomar em consideração um dos princípios integradores, que 
caracteriza a evolução da época presente, tanto nos domínios de pensamento, como nas 
práticas do nosso quotidiano: a qualidade de vida. 

1.3. Floresta e qualidade de vida 

Na introdução deste capítulo, mencionámos brevemente o modo como se 
confrontam habitualmente as duas principais funções da floresta, isto é, floresta de 
produção versus floresta ambiental. Contudo, a reflexão que se debruça actualmente sobre 
os princípios do ordenamento não se restringe apenas à chamada "harmonização" da 
produção florestal, mas integra-se cada vez mais numa visão global de ordenamento 
territorial, em que ambiente e qualidade de vida são em si próprios tomados em conta. A 
contraposição entre floresta de produção e ambiental pode ser considerada como que estéril 
para conceber e pôr em prática qualquer ordenamento. Ressalta hoje a função 
eminentemente social da floresta, ou melhor, a função social do "património florestal". O 
património florestal não é exclusivamente relacionado com o campo ecológico-ambiental ou 
cultural, no sentido da conservação ou protecção de um ambiente em vias de transformação 
acentuada. Trata-se antes de mais de uma concepção virada para o futuro, que toma 
totalmente em conta o ambiente e integra as finalidades da produção florestal na construção 
dos nossos quadros de vida. 

O ordenamento territorial da floresta consistiria em desenvolver e gerir este 
património, no intuito de melhorar a qualidade de vida das sociedades presentes e futuras. 
É nesta perspectiva que se entende hoje a função social da floresta, sobre a qual havia de 
assentar o fomento da integração das chamadas "floresta de produção" e "floresta 
ambiental", a diversas escalas espaciais. Aliás, as mudanças que se verificam nos conceitos 
de ordenamento reflectem-se nitidamente na linguagem, procurando-se novas expressões 
que transmitam a ideia de política integrada. 
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Até há pouco tempo, utilizava-se em Portugal a expressão "uso múltiplo da 
floresta" para designar, muitas vezes de modo indiscriminado e sem suporte territorial, a 
harmonização das três funções florestais. Hoje, o "uso múltiplo" aparece mais ligado aos 
projectos concretos de fomento florestal, que se enquadram no desenvolvimento de áreas 
periféricas, nomeadamente serranas. No âmbito de uma política global, surgiram as 
expressões de "uso sustentado" ou "desenvolvimento sustentado", onde estariam 
contempladas as "finalidades múltiplas da floresta". Integrando preocupações ambientais, a 
ideia de "sustentar" marcaria uma ruptura nas estratégias de produção florestal. 

A comunidade dos técnicos e gestores da floresta insiste particularmente na 
"interdependência entre gestão florestal e conservação dos recursos", com a necessária 
superação da "irresponsável e perigosa" oposição entre floresta de produção e de 
protecção. Parece necessário que a produção esteja "sustentada": a gestão da floresta deve 
garantir simultaneamente o desenvolvimento integrado e "a continuidade dos patrimónios", 
reconhecendo o conjunto dos seus benefícios a diferentes escalas territoriais e temporais" 
Contudo, a procura de uma visão mais integrada do ordenamento florestal não implicaria 
que a floresta desempenhe, no mesmo grau e em qualquer área do território nacional, todas 
as funções "produtivas". A integração tem que procurar, à escala local ou regional, 
articular-se com as necessidades e os anseios da população aí residente e as componentes 

físicas e biológicas do meio. 
As preocupações ambientais e a evolução dos conceitos de ordenamento 

deverão levar a uma "conversão" da política de Parques, Reservas Naturais e Paisagens 
Protegidas. As primeiras medidas legislativas de protecção e conservação da natureza 
foram tomadas a partir do início dos anos de 1970 (DL n° 9/70 de 19/06) e posteriormente 
actualizadas na mesma década (DL n° 613/76 de 27/07). Menos de um ano após a sua 
publicação, era criado o Parque Nacional da Peneda-Gerês (quadro 7 e fig. 6). Os 
objectivos primitivos que presidiram à criação de Parques correspondem aos que vigoraram 
na Europa ocidental nas décadas de 1950 e 1960. À escala mundial, a protecção da 
natureza, a que pode eventualmente acrescer a conservação de traços culturais tradicionais 
em vias de extinção, foi o principal objectivo da criação dos primeiros parques. Recorde-se 
que os Estados Unidos foram os pioneiros desta política, criando o Parque de Yellowstone 
em 1872. 

15 Ver algumas comunicações apresentadas no II Congresso Florestal Nacional . P t m W d e que o lema 
foi "Floresta e Mudança"- A A.MONTEIRO ALVES, Sessão de abertura, 1 vol, pp. I-V, A. A. 
MONTHRO ALVES? V LOURO: Princípios e parâmetros do ordenamento do espaço com inadenaa 
¥or2nal iâJnW 21 23 J. MOREIRA DA SILVA, Conservar na gestão, Gerir a conservação, idem, 
ín XI[ X VVe?tambéma publicação do Instituto Nacional do Ambiente, O Eucalipto em Portugal, na 
Zla^Zll^^nTSSeU 1990, onde se destacam as ideias e propostas de vános técnicos e 
investigadores, no intuito de controlar a expansão do eucalipto no pais. 
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Quadro 7 
As principais áreas protegidas em Portugal: datas de criação e superfícies 

ÁREAS PROTEGIDAS DECRETO-LEI SUPERFÍCIE 

TOTAL HA 

1. Parque Nacional da Peneda-Gerês 187/71 de 8/05 71422 

2. Parque Natural da S. da Estrela 557/76 de 16/07 100 000 

3. Parque Natural da S. de Arrábida 622/76 de 28/07 10 820 

4. Parque Natural das S. de Aire e Candeeiros 118/79 de 4/05 35 000 

5. Parque Natural de Montezinho 355/79 de 30/08 75 000 

6. Parque Natural do Alvão 237/83 de 8/06 7 220 

7. Parque Natural da Ria Formosa 373/87 de 9/12 18 400 

8. Parque Natural da S. de São Mamede 121/89 de 14/04 31750 

9. Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila 162/75 de 27/03 2 089 

Real de S. António 
10. Reserva Natural do Estuário do Tejo 565/76 de 19/07 14 563 

11. Reserva Natural das Dunas de São Jacinto 41/79 de 6/03 666 

12. Reserva Natural do Paul de Boquilobo 198/80 de 24/06 529 

13. Reserva Natural do Estuário do Sado 430/80 de 1/09 22 700 

14. Reserva Natural da Berlenga 264/81 de 3/09 e 293/89 
de 2/09 

1060 

15. Reserva Natural da S. da Malcata 294/81 de 16/10 21759 

16. Reserva Natural do Paul de Arzila 219/88 de 27/06 535 

17. Paisagem Protegida de Sintra-Cascais 292/81 de 15/10 23 275 

18. Paisagem Protegida da S. do Açor 67/82 de 3/03 1 158 

19. Paisagem Protegida da Arriba fóssil da Costa da 168/84 de 22/05 1 570 

Caparica 
20. Paisagem Protegida do Litoral de Esposende 357/87 de 17/11 440 

21. Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e 241/88 de 7/07 70 000 

Costa Vicentina 

22. Sítio Classificado do Monte de São Bartolomeu 108/79 de 2/05 — 

23. Sítio Classificado da Gruta do Zambujal 140/79 de 21/05 — 

24. Sido Classificado dos Açudes do Monte da Barca e 197/80 de 24/06 390 

Agolada 

Fonte: Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza 

Direcção-Geral do Turismo, 1990 
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Fig. 6 - As principais áreas protegidas em Portugal 

Fonte: Quadro 7 

40 



Resumimos seguidamente as definições dos principais tipos de áreas protegidas, tais como 
constam nos artigos Io e 2o do DL 613/76. Parque nacional: "conjunto de reservas instituídas 
para protecção da Natureza e educação da população....Poderá conter reservas naturais integrais 
e parciais envolvidas por áreas de protecção e recreio". Parque natural: "áreas de território, 
devidamente ordenadas, tendo em vista o recreio, a conservação da Natureza, a protecção da 
paisagem e a promoção das populações rurais, podendo incidir sobre propriedade pública ou 
privada...". Reserva natural integral: protecção onde se impede "qualquer acção que altere a 
dinâmica dos respectivos eco-sistemas e onde a presença humana só seja admitida por razões 
administrativas ou científicas". Reserva natural parcial: protecção de "determinados conjuntos 
bem definidos da Natureza, seja em relação a sua fauna, flora, solo, geologia ou recursos 
aquíferos" (reservas biológicas, botânicas, zoológicas, etc.). Paisagem protegida: salvaguarda 
de áreas rurais ou urbanas "onde subsistem aspectos característicos na cultura e hábitos dos 
povos, bem como nas construções e na concepção dos espaços, promovendo-se a continuação 
de determinadas actividades (agricultura, pastoreio, artesanato, etc.), apoiadas num recreio 
controlado e orientado para a promoção das populações residentes". Lugares ou sítios 
classificados: "salvaguarda paisagística de determinadas ocorrências naturais e/ou construídas" 
(povoações, estações arqueológicas, ruínas, acidentes orográficos característicos, árvores 
isoladas ou em grupos, comunidades ecológicas, etc.)  

No quadro 7, repare-se que, de 1976 a 1981, foram criados numerosos 
Parques e Reservas Naturais, alguns ainda pouco tempo antes da promulgação do 
D-Ln°613. Em cinco anos, foram instalados 4 Parques Naturais (S. da Estrela, S. da 
Arrábida, S. de Aire e Candeeiros, Montezinho) e 6 Reservas Naturais (Tejo, S. Jacinto, 
Boquilobo, Sado, Berlenga, S. da Malcata). A partir de 1982, domina a criação de 
Paisagens Protegidas, cuja maior parte se localiza no litoral ocidental. Aliás, todo o 
conjunto das áreas protegidas caracteriza-se por dois principais tipos de localização: por um 
lado, quase todas as serras e montanhas de maior altitude no país, algumas com reservas 
naturais integrais, onde se encontram matas ou formações arbóreas; por outro, áreas 
litorais, em vias de urbanização mais ou menos acentuada, e estuários e pauis, onde se 
procura proteger a fauna e a flora. 

Em 1976, a nova legislação veio actualizar os conceitos de protecção e 
conservação, consoante a evolução verificada em outros países europeus. Esta política 
procura tomar mais em consideração o carácter "humanizado" de qualquer área susceptível 
de ser protegida. Se a protecção e gestão dos recursos naturais, ou ainda a valorização do 
património cultural, continuam a ser princípios fundamentais, não se deve subalternizar por 
isso as metas de desenvolvimento e de melhoria de vida para o bem-estar das populações 
locais. 

A delimitação e os objectivos das áreas protegidas, algumas de grande 
dimensão e relativamente muito povoadas, foram alvo de críticas por parte de alguns 
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responsáveis ligados à elaboração da política florestal16. As críticas ou reservas emitidas 
prendem-se com questões de fundo, tais como a falta de verbas para aplicação dos 
preceitos de base, ou ainda a conciliação entre as aspirações da população efectivamente 
presente ou emigrante e a conservação de determinadas características do ambiente natural e 
de uma cultura conotada como tradicional. A figura 6 evidencia que a maior parte das áreas 
abrangidas por esta política localizam-se em regiões periféricas do interior, muitas delas 
serranas, onde a melhoria das condições de vida se processa de modo relativamente mais 
lento que na faixa litoral. 

A criação de áreas protegidas evoluiu quase simultaneamente em relação ao 
surgimento de um fenómeno novo, que pode vir a representar uma das actividades 
económicas mais relevantes nessas regiões: o "turismo verde", que está a dar no país os 
seus primeiros passos. Por esta razão, os movimentos globais deste tipo de turismo são 
ainda difíceis de avaliar e comparar em relação a outras modalidades, com a maior 
objectividade possível. Além do mais, no caso das deslocações dos portugueses, é preciso 
considerar motivações sócio-culturais específicas, que estão em vias de mutação mais ou 
menos acentuada, consoante as áreas e as capacidades económicas dos grupos sociais. De 
facto, o "turismo" regista ainda maior interesse no Verão e a "praia" constitui o destino 
preferencial para o descanso ou recreio dos fins de semana e as férias anuais. A 
concentração da população na faixa litoral também torna o acesso à praia mais fácil e menos 
oneroso para grande parte das famílias. 

Analisando os resultados do Inquérito às férias (INE, 1989)17, verifica-se que 
apenas 20,7% da população portuguesa (essencialmente quadros, técnicos e comerciantes) 
vão para férias. Nos cerca de 80% que não saem da sua residência, 67,4% invocam 
motivos financeiros. Os que gozam férias fora de casa escolhem o Verão (92,4%), em 
média durante três semanas, e permanecem no país (92%). O destino mais relevante é a 
"praia" (60%), seguida do "campo" (26%), local preferencialmente escolhido pelos grupos 
sociais com menores rendimentos. Repare-se que, neste último caso, perto da metade dos 
portugueses desloca-se para residências familiares ou de amigos, o que manifesta, para a 
população urbana, o regresso anual às terras de origem. Estes dados seriam certamente 
mais favoráveis ao turismo verde, se tivéssemos em conta as estadias de fins de semana, 
nomeadamente nas residências secundárias em nítido aumento, ou as deslocações de 
apenas um dia. 

16 Ver, por exemplo, as declarações de A. M. de AZEVEDO GOMES (Jornal Expresso, 1982). Em 
1983-84, A. M. de A. GOMES, deputado socialista e único Secretário de Estado durante os poucos anos em 
que foi instituída a Secretaria de Estado das Florestas, elaborou uma proposta de leis para a definição de uma 
política florestal integrada. Fortes divergências políticas com o então Ministro da Agricultura (PSD) 
provocaram a sua demissão, mas ele continuou a defender a sua proposta na Assembleia da República. Mais 
tarde, foi abolida esta Secretaria de Estado e reformada a orgânica do Ministério da Agricultura. 
17 O critério do INE para "férias" é a saída da residência habitual durante pelo menos 4 dias consecutivos. O 
critério pode, portanto, incluir férias repartidas ao longo do ano, cuja pratica é recente no país. 
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Apesar da falta de dados concretos, não será utópico admitir que esteja a 
aumentar a procura de "espaços verdes" fora das cidades, fazendo, pouco a pouco, parte 
integrante do conceito de qualidade de vida dos portugueses. Fora das grandes 
concentrações urbanas do litoral, o território oferece ainda uma riqueza paisagística 
inegável, que não está só a atrair estrangeiros, daí o crescimento dos investimentos para 
equipamentos turísticos de alto nível, mas também portugueses. Aliás, notemos que a 
evolução no interior do país reveste hoje características muito originais: a difusão dos 
novos padrões de vida, antes concentrados nas áreas urbanas do litoral, não significa que 
se perca irremediavelmente o património local e a identidade cultural que lhe está associada. 
Em muitos municípios, tenta-se assegurar a continuidade dos patrimónios através das 
necessárias obras de modernização. No futuro, esta evolução poderia conduzir a uma 
desejável integração paisagística, se houver uma forte vontade política para implementar a 
adequada gestão da ocupação dos solos. 

É precisamente neste âmbito que a árvore e a floresta constituem uma 
componente essencial da qualidade de vida, e não apenas em termos de recurso natural 
renovável, propício a um desenvolvimento económico que respeite determinado equilíbrio 
do ambiente. À escala do globo, as preocupações ambientais manifestam-se concretamente 
por um nítido "regresso da natureza", após décadas de crescimento nos países do Norte, 
em que se elaboraram modelos de ordenamento territorial onde o económico se sobrepõe ao 
natural e ao cultural. Mas não se deve reduzir o que parece para muitos um "voltar para 
trás" à actuação de alguns grupos de ecologistas, nem entender que este fenómeno seria 
sinónimo de não desenvolvimento, particularmente em Portugal. O regresso da natureza 
nas preocupações de melhoria da vida mostra que existe agora uma nova visão do 
progresso social, que conduz a novas formas de se situar e actuar no território. 

Daí que, já nos anos 70, tenham surgido diferentes orientações na política 
florestal, onde sobressai o crescente peso da perspectiva ecológica. Face aos padrões de 
vida submetidos hoje à modernização do país, à degradação da natureza e às rupturas 
ambientais provocadas, por exemplo, pela eucaliptização intensiva e os fogos, adoptam-se, 
simultaneamente ou não, dois tipos de acções (P. ACOT, p. 161-179). Por um lado, 
promove-se a conservação do que se tem por natural em algumas áreas protegidas. A 
oposição entre equilíbrios naturais e actividades humanas depravadoras (tecnicamente 
avançadas ou não) está na base de projectos locais de intervencionismo, que consideram a 
natureza como um fim em si mesmo. Seria então urgente adaptar, pelo menos nestas áreas, 
as nossas actividades às exigências dos processos naturais. Por outro, perspectiva-se a 
contenção das rupturas ambientais por uma gestão dos recursos naturais, que assenta na 
teoria dos ecossistemas. A procura de soluções na utilização dos recursos admite o 
ecossistema como o modelo mais adequado para controlar e dominar os factores da 
degradação. O ecossistema proporcionaria uma base coerente para a elaboração do 
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ordenamento territorial da floresta, permitindo a articulação das componentes 
biológico-naturais e sócio-económicas. 

Parece que nos afastámos do âmbito da nossa análise em torno das relações 
entre património florestal e qualidade de vida em Portugal. Mas de facto, encontramo-nos 
no centro da problemática, porque tudo depende das premissas que sustentam o estudo 
destas relações, isto é, como se fundamentam práticas territoriais, onde se estabeleça a 
conexão entre os domínios da natureza, cultura, ambiente e sociedade. 

Desta abordagem sobre as bases do ordenamento da florestal, concluir-se-ia 
que são ambíguas, senão contraditórias, as posições actualmente assumidas pelas 
instituições públicas. Em síntese, resumimos seguidamente as características mais 
significativas dos tipos de actuação, que integrariam um projecto de ordenamento territorial: 
beneficiação e expansão da floresta para a transformação industrial, geradora de empregos 
e entrada de devisas, substituindo produtos agrícolas não competitivos no mercado 
internacional; conservação das matas consideradas naturais e últimos testemunhos da 
vegetação que se julga primitiva; valorização da floresta e da árvore como património 
ecológico e paisagístico, como para compensar os artifícios da vida moderna e (re)viver 
uma ruralidade desaparecida ou em vias de dissolução. O desenvolvimento global e a 
gestão da floresta colocam-se na óptica do uso sustentado dos recursos naturais e do 
ambiente. 

Mais do que nunca, a concepção do ordenamento florestal torna-se actualmente 
tão delicada que, a médio prazo, pode continuar a dividir as opiniões que se inclinam para 
uma visão mais ou menos economicista, matizada ou reforçada por conceitos ecológicos, 
mas todas reclamando-se de requisitos técnicos e económicos globais. No entanto, estão a 
surgir sinais de mudança, visíveis em alguns acontecimentos locais, tais como as reacções 
das populações perante a expansão do eucalipto ou os fogos florestais. A qualidade de vida 
não é um conceito por banalizar em relação às metas da rápida modernização económica do 
país. Embora pareça trivial lembrá-lo, o mais importante é que a qualidade de vida seja 
realmente vivida por pessoas (por nós), num determinado território e no quotidiano, que 
vão evoluindo, marcados por memórias e projectos para o futuro. 

As transformações progressivas que se verificam na vivência das relações 
sociedades-territórios prolongam-se no domínio da reflexão científica, em que assistimos 
hoje ao aparecimento de perspectivas que representam também sinais de mudança, senão de 
ruptura, em relação às posições anteriormente assumidas. No que se refere ao diagnóstico 
das bases do ordenamento florestal, parece-nos imprescindível que se tenham em conta 
estas perspectivas, que questionam os fundamentos da investigação nos campos das 
Ciências Naturais e Sociais. Além do mais, o nosso trabalho enquadra-se numa disciplina 
que desenvolve pesquisas nas duas esferas científicas. A Geografia situa-se, sem sombra 
de dúvidas, no centro deste debate e não pode ignorá-lo. 
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2 . 

AS VERTENTES DE UMA INVESTIGAÇÃO GEOGRÁFICA SOBRE 
A FLORESTA 

2.1. Premissas sobre a interface Natureza-Sociedade 

Apesar de a floresta portuguesa ser actualmente encarada a partir do conceito de 
património social, ressalta a primazia da sua função económica, em que assentam as 
práticas da política florestal, com também o principal objectivo da investigação sobre a 
vegetação arbórea. Recordemos que se contrapõem ainda dois tipos de floresta: a floresta 
"artificial" de produção com finalidade industrial, cujo desenvolvimento se baseia numa 
aptidão exceptional das condições edafo-climáticas, e a floresta "natural", mais próxima da 
cobertura vegetal primitiva e por isso protegida, ou que se desejaria proteger, servindo 
eventualmente como laboratório para pesquisas naturalistas. 

Mas, de um lado e como do outro desta contraposição, é sempre a natureza que 
sustenta as respectivas finalidades de expansão e conservação da floresta. Então 
perguntemos: estas posições não estariam inseridas no mesmo campo ideológico, ou seja, 
num campo onde prevalece a ideia da imutabilidade das condições ditas "naturais", que 
seriam favoráveis por si próprias à vegetação arbórea? Num país como Portugal, onde não 
deve existir presentemente uma parcela do território nacional que não tenha sido 
transformada pelo homem, que significa esta apreensão da natureza, feita através da noção 
de cobertura vegetal dita "primitiva" e, daí, considerada como "potencial" para ser utilizada 
num novo sistema de produção económica? Parece haver, de facto, como que um hiatus 
entre as reflexões sobre a dinâmica dos meios naturais e a evolução das práticas sociais. 
Esta lacuna não é mais que o resultado da ambiguidade que a evolução do pensamento e 
das pesquisas científicas estabeleceram entre natureza e sociedade. E não será difícil 
reconhecer que muitos dos nossos comportamentos, pessoais ou sociais, são 
conscientemente ou não orientados por esta ambiguidade. 

No intuito de apresentarmos as premissas que fundamentam o rumo da nossa 
investigação, percorramos agora os caminhos traçados por alguns dos autores que, pouco a 
pouco, procuraram estabelecer o posicionamento de um novo pensamento científico, 
melhor dizendo um novo "paradigma" científico. Para tal, escolhemos resumir as ideias 
desenvolvidas por S. MOSCOVOCI (1972, 1975), E. MORIN (1977, 1982, 1983), 
M. SERRES (1985), P. ACOT (1985, 1988) e BOAVENTURA DE S SANTOS (1987, 
1990). 
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Na sua obra La société contre Nature, S. MOSCOVICI afirma que "a sociedade 
é o domínio dos homens, a natureza, o das coisas... Essa relação de exclusão que é ao 
mesmo tempo diferença e negação, autonomia e exterioridade, encontra-se na base das 
nossas ciências, molda e organiza os nossos comportamentos políticos, económicos e 
ideológicos." (1975, p. 7-8). Alguns anos mais tarde, E. MORIN avança, em La Nature 
de la Nature, uma ideia central na mesma linha de pensamento. Mas agora, esta ideia 
situa-se no quadro de uma crítica da ciência moderna, que institucionalizou uma distinção 
rígida entre pesquisas naturais e sociais: "Je suis de plus en plus convaincu que la science 
anthropo-sociale a besoin de s'articuler sur la science de la nature, et que cette articulation 
requiert une réorganisation de la structure même du savoir" (1977, p. 9). 

Nestas breves citações de duas obras da década de 70, podemos identificar as 
duas esferas em que se desenvolvem os estudos sobre a natureza e a sociedade. A barreira 
epistemológica que separa as Ciências Naturais e as Ciências Sociais tornou-se quase 
intransponível, já que a divisão e especialização disciplinar, como as respectivas 
metodologias, foram codificadas ao extremo. Nem sempre resultam as tentativas de 
relacionamento ou interferência entre os dois campos científicos, mesmo quando se 
utilizam os modelos mais apropriados, como o da Teoria Geral dos Sistemas. Se a 
interpretação das relações sociedade-natureza for distorcida pela codificação metodológica, 
pode acontecer que se subordine uma das esferas em relação à outra, o que releva do 
mesmo princípio de "exclusão" mencionado por S. MOSCOVICI. 

Vejamos na generalidade as implicações da desarticulação no âmbito dos 
estudos da vegetação na Europa Ocidental. Verifica-se que as componentes do meio físico e 
social são, de antemão, apreendidas de modo antinómico. A ordem da natureza pertenceria 
a um passado mais ou menos longínquo, uma vez que a ordem social destruiu pouco a 
pouco um determinado "equilíbrio natural", onde a cobertura vegetal teria sido 
essencialmente constituído por "florestas". Na evolução da natureza, globalmente 
considerada como um "objecto" passivo e unidimensional em relação aos fenómenos 
sociais, a vegetação e os solos são certamente os elementos que sofreram as modificações 
mais intensas subsequentes às intervenções humanas. A etapa actual desta evolução 
encontrar-se-ia, portanto, numa situação regressiva, se a compararmos com o equilíbrio 
primitivo e as respectivas aptidões naturais. 

Nos últimos vinte anos, progrediu muito o conhecimento científico da natureza, 
enquanto se descobriram e se agravaram rupturas ambientais nos nossos quadros de vida. 
Desenvolveu-se então um movimento que, dentro da nova dimensão dada ao ambiente, 
tende para restaurar a ordem da natureza. Como já o referimos anteriormente no caso 
concreto de Portugal, essa ordem chega a ser agora interpretada através de uma visão 
demasiadamente extremista das relações natureza-sociedade, isto é, economicista ou 
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ecologista. Duas principais correntes impõem-se a partir dos anos 1970, concretizando-se 
nos projectos de ordenamento territorial em torno de dois princípios interferentes: 

— conservar o "natural/cultural", de preferência nos espaços mais 
despovoados e/ou economicamente marginais. Pois só aí poderia resultar a contenção do 
tempo social, no intuito de re-estabelecer ou reconstruir as condições da evolução natural; 

— recuperar o natural, filtrado através das práticas de racionalização do uso do 
solo, mas esvaziado do seu conteúdo sócio-histórico. Recorde-se que, em Portugal, 60% 
da superfície do país são hoje considerados próprios ou "aptos" para florestação. 

Ora, entendemos que qualquer que seja a perspectiva disciplinar desenvolvida, 
a abordagem da realidade "floresta" não deve assentar numa "relação de exclusão" entre 
processos naturais e sociais, nem tão pouco na restauração da ordem da natureza, que 
encobre uma forma oculta de exclusão. As pesquisas sobre a cobertura vegetal, e 
particularmente no caso da floresta portuguesa, devem reconhecer "o carácter 
concomitante, histórico do vínculo que se considerava sequencial, estático, unindo os 
processos sociais e bionaturais" (S. MOSCOVICI, 1975, p. 28). 

É preciso admitir desde já que uma linha de investigação baseada nestas 
premissas irá defrontar inúmeras dificuldades e limitações, tanto inerentes à divisão 
disciplinar, como à aquisição de conhecimentos pluri ou transdisciplinares. Além do mais, 
não é sempre fácil encontrar novas formas de expressão linguística, que manifestem a 
superação da dicotomia Ciências Naturais/Ciências Sociais. Todavia, no domínio da 
investigação fitogeográfica, as pesquisas alicerçadas no "vínculo" entre natureza e 
sociedade podem, no futuro, conseguir individualizar-se melhor em relação aos estudos 
baseados em "sequências" naturais e sociais. Para ilustrar esta individualização ainda 
incipiente, basta ver os resultados da investigação desenvolvida sobre a "vegetação natural" 
em áreas caracterizadas pela antiguidade da ocupação humana. A análise da evolução das 
pesquisas directa ou indirectamente relacionadas com a vegetação natural, designada 
também como "primitiva" ou "espontânea", faz aparecer sinais quase revolucionários, 
quanto ao início da transformação das paisagens vegetais. 

O principal alicerce dos estudos evolutivos é constituído pelo conceito de 
clímax. Na passagem para o século XX, as duas décadas de pesquisas sobre a dinâmica 
das sucessões vegetais correspondem ao desenvolvimento da ecologia vegetal 
recém-nascida, que culmina nesta fase inicial com a elaboração do conceito de clímax18. O 
conceito e a natureza do clímax foram estabelecidos em 1916 com base climática, por um 
dos primeiros ecólogos americanos, Frederic E. CLEMENTS. Representaria uma situação 

18 Remetemos para a obra de P. ACOT (Paris, PUF, 1988; ed. brasileira, 1990) que, na primeira parte, 
reconstitui o surgimento da ecologia e sua evolução. O Ensaio sobre a geografia das plantas de 
A de HUMBOLDT (Paris, 1805), "pai" da biogeografia, é considerado por P. ACOT como o estudo básico 
que conduziu ao nascimento da ecologia. A palavra "ecologia" foi inventada por Haeckel em 1866, mas o 
verdadeiro fundador da ecologia, como "ramo original da biologia" (1895), seria Eugen Warming, 
geobotânico dinamarquês (P. ACOT, 1990, p. 27-38). 
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final de estabilidade entre clima, vegetação e solos, ou seja, o termo das séries progressivas 
de colonização vegetal, ou sucessões vegetais, que ocorreram no período pós-glaciar do 
Wiirm. O clímax toma apenas em conta o tempo natural cronológico. Foi posteriormente 
aperfeiçoado pelo próprio CLEMENTS (1936) e modificado pela fitossociologia e a 
ecologia, consoante os progressos das pesquisas sobre as séries ou sucessões vegetais 
(P. ACOT, 1990, pp. 41-62). O monoclímax (climático) permitiu que se elaborassem na 
Europa Ocidental esquemas de evolução vegetal, a partir das formações florestais 
consideradas como representativas dos clímaces climáticos, a diferentes escalas espaciais. 

O conceito ganhou uma maior projecção, quando a ecologia americana o 
integrou no ecossistema, palavra e conceito criados pelo ecólogo A. G. TANSLEY cm 
1935. O modelo ecossistémico actualmente utilizado e divulgado tem a sua origem nas 
pesquisas de outro americano, R. LINDEM AN (1942), que ampliou a sua aplicação a 
qualquer eco-sistema, nomeadamente no que se refere às transferências energéticas e 
circulação e ciclos de materiais (P. ACOT, p. 87-91). O clímax concebido em 1916 
corresponde então a uma situação de homeostasis do ecossistema, ou seja, à sua tendência 
a permanecer em "equilíbrio" relativo, conseguindo resistir e absorver as eventuais 
mudanças provocadas por factores de origem interna ou externa ao próprio sistema dos 

seres vivos. 
Mais tarde, E.P. ODUM baseou o seu compêndio Fundamentals of Ecology 

(1953) na teoria de R. LINDEMAN. Na última edição, salienta-se que a sucessão ecológica 
termina por um clímax biológico, conceito definido como "comunidade final ou estável..., 
teoricamente autoperpetuante, porque em equilíbrio dentro de si mesma e com o habitat 
físico" (E. P. ODUM, 1985, p. 299). Esta publicação, sucessivamente reeditada e 
actualizada, foi e continua a ser a abordagem mais conceituada da ecologia científica. Hoje 
em dia, o clímax é interpretado e adaptado à luz dos conhecimentos teóricos e empíricos 
adquiridos pelas Ciências Naturais. Se bem que se distinguam hoje muitas variantes, 
derivadas das condições locais do meio físico (clímax edáfico, policlímax) ou geradas pelo 
homem (paraclímax, subclímax, disclímax...), o princípio de base permanece inalterado19. 

Assim, este padrão fixo de equilíbrio natural tornou-se mais 
biológico-ecológico, que propriamente natural. Pressupõe sucessões vegetais que se 
afastam dele ou tendem para ele, em relação a determinadas situações do meio abiótico. 
Consoante a pressão mais ou menos relevante da intervenção humana, suceder-se-iam, no 
caso da evolução da vegetação "natural", etapas de degradação ou colonização de 
formações vegetais, num ciclo de longa duração quase imutável. 

No entanto, desde alguns anos, começam a surgir pesquisas que levam a 
reconsiderar o conceito de equilíbrio representado pelos clímaces climático-edáficos ou 

19 Ver, por exemplo, a classificação dos vários tipos de clímax climáticos e edáficos (F. E. CLEMENTS, 
1936) utilizada por P. DANSEREAU (1957, p. 178). 
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ecológicos, particularmente na Europa ocidental. As técnicas sofisticadas de investigação 
que são actualmente utilizadas pelas paleo-ciências, por exemplo, a palinologia e a 
antracologia com datações C 14 ou análises de materiais por termoluminiscência, fizeram 
em muito recuar o passado natural da vegetação primitiva. Além do mais, descobriu-se que 
teriam existido formações vegetais mais arbóreas ou arborizadas do que propriamente 
"florestais", no sentido geral em que o entendemos hoje em dia20. Ao mesmo tempo, 
aprofundaram-se os conhecimentos sobre as técnicas e os quadros territoriais das 
comunidades humanas pré-históricas, em vias de sedentarização durante o Neolítico (cerca 
de 5 000 a 3 000 a.C). Os nossos antepassados possuíam os meios técnicos suficientes, 
sobretudo a utilização do fogo, para que se desencadeassem a médio ou longo prazo 
processos de transformação das formações vegetais. Os efeitos da intervenção humana no 
ambiente natural ter-se-iam iniciado numa época mais remota do que se pensava 
anteriormente, ou seja, numa época em que a natureza se encontrava num estado de 
instabilidade, subsequente às modificações climáticas posteriores à última glaciação do 

Wiïrm. 
Será então ainda possível continuar a aplicar o conceito "duro" de clímax, se as 

pesquisas vieram a confirmar a complexidade das relações entre evolução natural e 
primeiros indícios da intervenção humana? Por enquanto, parece-nos fundamental 
sublinhar a situação ambígua da referência climácica, já que o conceito continua a ser o 
ponto de partida de estudos evolutivos, que analisam as degradações provocadas pelo 
homem e as estratégias da protecção e reconstituição da vegetação primitiva. 

É preciso reconhecer que este modelo de evolução, pelo seu rigor e relativa 
simplicidade, continua a ser aliciante e a fazer as suas provas, sobretudo no domínio da 
divulgação científica e da didáctica. De igual modo, o modelo pode revelar-se útil para 
sistematizar a convergência das séries de comunidades de seres vivos para um ecossistema 
referencial comum (R. MARGALEF, 1986, p. 746 e ss.). Todavia, quando não utilizado 
apenas como estado referencial, o clímax subestima, quando não nega, as capacidades de 
auto-orgamzação dos sistemas naturais. A natureza possui mecanismos biológicos próprios 

2 0 O uso da palavra "floresta" é relativamente recente em Portugal, se a enquadrarmos na história da 
exploração dos recursos naturais (Die. Etimol., vol. Ill, pp. 64-65). O vocábulo foresta (latim tardio) 
aparece em documentos régios merovíngios, no início do século VIII. Nos finais do mesmo século, já é 
claro que foresta designa áreas arborizadas com veação e reservadas ao rei para a caça e a pesca. Admitem-se 
duas hipóteses quanto à origem latina de foresta: foris, "fora" do uso público, ou forum (no sentido de lei e 
direito), como área reservada por lei ou direito para uso do rei. De qualquer modo, é um termo de origem 
jurídica, para individualizar um território arborizado colocado "fora" do domínio público, mas também "fora" 
da silva pertencente directamente ao rei "dentro" dos muros das suas residências (silva fore st is). Daí que 
encontremos presentemente esta palavra em línguas latinas e anglosaxónicas (cast.: foresta [mas também 
bosque]) h:, forêt; mg;, forest; it.: foresta). Em português, o termo evoluiu para "floresta" e começa a 
aparecer no século XVI; contudo, o uso corrente remonta apenas ao início do século XIX. Sublinhemos 
ainda que, nos países ocidentais, sobretudo anglosaxónicos, a palavra se relacionou primeiro com 
intervenções e ordenamentos fomentados pelo Estado em áreas reservadas (forestry). Hoje em dia verifica-se 
um uso generalizado do termo à escala mundial para designar qualquer área mais ou menos arborizada, seja 
ela natural, intervencionada ou artificial. 
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(por exemplo, a fotossíntese e assimilação clorofilina), como também abióticos (entre 
outros, os processos físicos ligados a força gravitacional), que fazem funcionar e evoluir 
os seus sistemas de um modo autónomo. Mas a auto-organização natural está em contínua 
transformação num processo de duração aleatória. Há sempre "acidentes históricos", de 
origem natural ou humana, que perturbam o modelo de evolução (R. MARGALEF, 
p. 737 e ss.). Em suma, a auto-organização natural encontra-se, ao longo dos tempos 
históricos, simultaneamente independente e dependente em relação à evolução 

sócio-económica. 
Em jeito de conclusão sobre a investigação da vegetação natural na Europa 

ocidental, podemos avançar que, desde a Pré-História, as sociedades humanas gravaram as 
suas estruturas num meio natural concreto, que tem um ritmo de evolução próprio. Por 
isso, num determinado momento da organização antrópica de um território já repleto de 
"memórias", processos sociais e processos naturais articulam-se, sem que uns excluam os 
outros ou se autonomizem em relação aos mesmos. 

Retomando o nosso percurso mais genérico acerca das premissas deste 
trabalho, reconhecemos que é particularmente convidativo o estudo globalizante da 
cobertura vegetal com base na análise de sistema21. No caso da floresta, a distribuição 
actual das formações arbóreas representa, antes do mais, o produto das relações 
sociedade-natureza, que se estabeleceram a partir do início das actividades da pastorícia e 
agricultura. A procura de uma formulação teórica destas relações veio, numa primeira fase 
(grosso modo durante os anos 70), quebrar os círculos viciosos da sectorização e 
especialização disciplinar. No entanto, já não se considera a abordagem sistémica como que 
uma panaceia teórica e metodológica. 

Esta problemática, que continua a revolucionar a investigação científica 
desenvolvida em qualquer disciplina, está a ser debatida pela reflexão epistemológica e a 
filosofia das ciências. Não será aqui o lugar mais conveniente para aprofundar ao extremo a 
relevância que adquiriram os conceitos relacionados com a análise de sistema. Mas não 
deixaremos de sublinhar alguns dos princípios fundamentais, já que constituem os alicerces 
das nossas pesquisas. 

A evolução do pensamento acerca da racionalidade científica encaminha-se para 
novos rumos, após alguns cientistas da esfera natural (Física, Química e Biologia) terem 
"relativizado" os resultados das suas investigações. Surgiram sérias dúvidas acerca dos 
fundamentos do conhecimento presente, isto é, a objectividade, o rigor da expressão 
matemática e a lógica interna das leis e teorias subsequentes. Trata-se, nem mais nem 
menos, de um posicionamento crítico em relação ao "método científico" neo-positivista. Os 
alicerces do paradigma e métodos da ciência moderna, que foram elaborados a partir dos 

21 Sobre a Teoria Geral do Sistema, ver, entre outras obras, J. L. LE MOIGNE, 1977. Acerca da sua 
utilização em Geografia, ver os primeiros capítulos de J. B. RACINE e H. REYMOND, in L'analyse 
quantitative en Géographie, 1973. 
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meados do século passado, tais como a distinção sujeito/objecto, a separação ou pouca 
comunicabilidade entre Ciências Naturais e Sociais, ou ainda a desvalorização do "senso 
comum" em relação ao "método científico", estão a ser abalados pelo próprio progresso 
dos conhecimentos científicos. Daí a busca de uma nova formulação paradigmática que 
tenta superar as ambiguidades dos dualismos em que se movem o nosso pensamento e 

práticas científicos. 
Esta procura esbarra com inúmeras dificuldades, desde as estruturas 

institucionalizadas do saber até às limitações impostas pela linguagem, que tendem para 
fechar a reflexão no quadro estreito das disciplinas ou especializações científicas. Mas o 
movimento, avaliado por alguns como crítica marginal do progresso da ciência e por outros 
como verdadeira "revolução científica", parece irreversível. Encontramo-nos num "tempo 
de transição paradigmática", em que sobressaem, nas diversas propostas apresentadas, 
tanto convergências como divergências (B. de S. SANTOS, 1987). Aliás, repare-se na 
originalidade do processo, uma vez que integra noções e conceitos elaborados desde os 
meados do século passado. Este estado transitório é realçado pelas várias designações 
dadas à "nova situação" dos fundamentos das pesquisas científicas: fala-se de paradigma 
pós-industrial ou pós-moderno, paradigma emergente (B. de S. SANTOS, 1987) ou 
paradigma da complexidade (E. MORIN, 1982 e 1983), etc. 

O pano de fundo assenta na articulação entre ciência antropo-social e ciência da 
natureza, tal como o referimos anteriormente (E. MORIN, 1977). O "polo catalizador" da 
articulação é constituído pelas ciências sociais. "Para isso, as ciências sociais terão de 
recusar todas as formas de positivismo lógico..., com a consequente revalorização do que 
se convencionou chamar humanidades ou estudos humanísticos" (B. de S. SANTOS, 
1987, p. 9-10). 

A par do primeiro princípio do "paradigma emergente" - a articulação dag 
Ciências naturais e Ciências sociais - , consideremos outros, de que alguns resultam da 
reflexão sobre a análise de sistema. Apresentando o "paradigma da complexidade", 
E. MORIN salienta, em primeiro lugar, "a validade, mas insuficiência do princípio de 
universalidade." É preciso também ter em conta o "princípio complementar e inseparável de 
inteligibilidade, a partir do local e do singular" (1982, p. 248-249)22. Na mesma ordem de 
ideias, B. de S. SANTOS sublinha que "no paradigma emergente, o conhecimento é 
total... . Mas sendo total, é também local. Constitui-se em redor de temas que em dado 
momento são adoptados por grupos sociais concretos, com projectos de vida locais, sejam 
eles reconstituir a história de um lugar, manter um espaço verde... . A fragmentação 
pós-moderna não é disciplinar e sim temâtica."(1987. p. 47). 

Qualquer princípio que procura uma explicação exclusiva por um modelo de 
totalidade chega, afinal, a um novo reducionismo da realidade, ou seja, à "redução da 

2 2 Os sublinhados são nossos. 
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complexidade" (idem, p. 15). Um sistema aberto interpreta-se pelos movimentos de 
interacções, do todo para as partes, e das partes para o todo. Daí o realce e nova 
valorização dada às pesquisas locais, situadas, para qualquer "objecto" pesquisado, no 
espaço e no tempo concretos. 

As monografias temáticas permitem assim decompor os movimentos do 
sistema estudado, ou seja, distinguir as características dos seus elementos, sem 
dissociá-los da organização que regula o mesmo sistema. Considera-se que esta via é 
actualmente necessária para recompor a análise sistémica, e sair das ideias globalizantes e 
reducionistas em que o sistemismo tem muitas vezes caído. Um dos mais importantes 
corolários desta decomposição-recomposição reside na reabilitação do senso comum. 
"Deixado a si mesmo, o senso comum é conservador..., mas interpenetrado do 
conhecimento científico, pode estar na origem de uma nova racionalidade", implicando que 
a ciência se torne mais transparente (B. de S. SANTOS, 1987, p. 56-57). 

Destacamos, por último, o princípio que constitui um dos principais alicerces 
da análise sistémica — a unidireccionahilidade do factor tempo, daí a irreversibilidade de 
qualquer processo evolutivo. O tempo é balizado por acontecimentos que levam a 
mudanças e transformações de qualquer sistema aberto, tanto natural, como 
intervencionado pelo homem. Não há possibilidades de "regresso" para um antigo estado 
do sistema. Cada novo estado de organização contém em si mesmo novas combinações 
entre as dimensões espaciais, temporais e morfológicas (J. L. LE MOIGNE, 1977). 

Apresentamos seguidamente como que uma "outra" dimensão das premissas, 
por intermédio de Michel SERRES, filósofo francês de leitura talvez pouco transparente 
num primeiro contacto e, além do mais, "isolado", no sentido que ele próprio dá ao seu 
"isolamento": pouco lhe importa situar-se nas correntes científicas (ou filosóficas) 
convencionais, anti-moderna, moderna, ou pós-moderna (p. 209-213, 1992). Na quarta 
parte do ensaio Us Cinq Sens (1985, p. 255-340)23, M. SERRES convida-nos para uma 
Visite da realidade, no seu estilo ao mesmo tempo fluído e rigoroso. "Ne cherchez pas 
comment on voit un paysage, composez le jardin... Composer demande une tension entre 
local et global, voisin et lointain, récit et règle... Visitez. Du coup, vous voyez à la fois la 
miniature et le panorama." (p. 262). "Nous devons revoir ou revisiter la connexion du 

2 3 M. SERRES retoma e desenvolve parte destas ideias em duas publicações mais recentes, Le Contrat 
Naturel (1990) e Le Tiers-Instruit (1991), que foram em França muito mediatizadas, na altura da eleição do 
filósofo na "Académie Française". Tornou-se assim o fulcro de uma nova "moda" de pensamento filosófico. 
Por esta razão, preferimos escolher uma obra anterior, pelo seu carácter mais genuíno e menos alterado 
pelos "ruídos" dos mass-media. Publicado no início de 1992, o livro Eclaircissements retraça o caminho de 
M. SERRES em forma de diálogo com outro filósofo e tenta "clarificar" as formas do seu pensamento e da 
sua escrita. "A cheval entre les lettres et les sciences" desde a sua juventude (p. 26), pensa hoje que não 
chega tentar integrar ciências duras e ciências humanas, uma vez que as duas se admitem "científicas" e 
impõem "l'oubli des humanités" (p. 257-268). "L'avenir les [todos os cientistas] obligera à venir là, 
chercher une science humaine, je veux dire proche des humanités ou de l'humanité, puisque, dans notre 
langue, le vocable qui désigne notre genre signifie la compassion, aussi" (p. 264-265). 
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global et du local. La méthode passe le panorama, uniforme univers. La randonnée traverse 
les lieux, paysages." (p. 308). 

Isto é, há que atravessar o global passando por alguns "trilhos" 
plurimetodológicos, em tomo de temáticas "circunstanciais". Deste modo, a "caminhada" 
local {randonnée, no texto original) não deixa de ser ordenada por "pontes", "nós" ou 
"viadutos" pluridimensionais (échangeurs de uma autoestrada), que estabelecem uma 
conexão entre global e local. Deste modo, não se desorienta a análise científica e não se 
prende à fragmentação disciplinar, que caracteriza o mundo uniforme da ciência moderna, 
separando o natural do social (p. 330-334). Em certa medida, a "visita" de M. SERRES 
lembra o percurso proposto por B. de S. SANTOS que, em vez de "caminhadas", fala de 
"galerias, onde os conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros". Daí a tendência 
para substituir o mundo uniforme da ciência pela imaginação e personalização do trabalho 
científico, a tolerância discursiva nos caminhos da transdisciplinaridade e o renascimento 
das humanidades, no âmbito de pesquisas temáticas e plurimetodológicas (1987, 
p. 47-49)24. 

No caso concreto da investigação geográfica sobre a vegetação, o conjunto das 
premissas expostas é, ao nosso ver, fundamental. É particularmente relevante a 
necessidade de comunicação entre as esferas natural e social, numa disciplina que 
consideramos, acima de tudo, como uma "ciência social", mas enraizada na análise de 
"territórios", onde não encontramos só actividades humanas por gerir e ordenar, mas 
também água, solos, ar, vida vegetal e animal (G. BERTRAND, 1991, p. 5). Qualquer 
estudo global ou local acerca da vegetação não pode substrair-se ao princípio de 
interferência entre processos naturais e sociais, apesar de a transdisciplinaridade e 
consequente pluralidade e transgressão metodológica daí decorrentes se tornarem, 
"cientificamente" falando, incómodas para o investigador. 

Contudo, o não reconhecimento deste vínculo implica atitudes 
"deshumanizantes" e/ou "des-naturalizadas", consoante o campo a partir do qual se analisa 
a evolução e repartição presente da vegetação. Basta ver como, nas sociedades mais 
desenvolvidas, se mediatiza de modo catastrófico e extremista o ideiário, segundo o qual o 
homem destruiu e degradou os meios naturais do planeta, chegando o momento de proteger 
e (re)construir uma natureza, entendida como suporte das nossas actividades económicas e 
do nosso bem-estar ambiental. Além do mais, perde-se frequentemente a noção da escala 

24 Recordemo-nos também aqui das "reflexões" do geógrafo Orlando RIBEIRO (Ciência e Humanismo, 
1983). Embora relacionadas com uma etapa científica e cultural que pertence ao passado, transparecem nelas 
posições que consideramos muito actuais no movimento do "regresso da natureza" e da "revalorização das 
humanidades". Acabando de traçar o percurso da sua experiência pessoal na investigação geográfica, O. 
RIBEIRO afirma; "A minha Geografia humana - ou antes, a face humana da Geografia - é feita com todos 
os sentidos..." (p. 413). "Sem qualquer ambiguidade", sente-se "naturalista e humanista", consciente de ter 
permanecido "assim" livre e tolerante, agradando ou não aos homens (p. 414-415). 
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dos problemas, utilizando-se o mesmo modelo nos estudos globais (a biosfera) e locais (a 
queimada do pastor, a mata "natural" por conservar, ou artificial por plantar). 

Afinal, a rejeição implícita ou explícita da interface Natureza-Sociedade não 
reflectiria o esvaziamento de uma dimensão verdadeiramente antrópica da análise científica 
desenvolvida nos campos das Ciências Naturais e Sociais? Podemos partir do princípio de 
que as sociedades humanas sempre estiveram e estão imersas na natureza, que se define 
pelas relações de sistemas físico-químicos e biológicos em constante evolução autónoma no 
tempo. Daí uma perspectiva necessariamente biológico-natural como componente da 
investigação. Mas devemos também admitir que, qualquer que seja a época histórica, os 
meios naturais podem apenas apreender-se a partir dos sistemas sociais que os organizam, 
uma vez que qualquer sociedade se singulariza por uma vivência territorial e uma cultura. 

Estas duas vertentes da investigação não são contraditórias, quando encaradas a 
partir de uma nova posição epistemológica da geografia. No entanto, se os princípios de 
não exclusão e de transdisciplinaridade são dos mais relevantes no "paradigma emergente", 
eles contêm em si mesmos o perigo de uma completa desorientação, sobretudo quando a 
pesquisa é "individual", como no presente trabalho. Sem perder de vista a articulação 
global que acabámos de referir, foi preciso escolher o campo institucionalizado - Geografia 
física ou Geografia humana - dentro do qual íamos desenvolver este estudo. Examinando, 
por um lado a situação actual das pesquisas geográficas sobre a vegetação portuguesa, e 
por outro, a "procura social" das interpretações acerca da floresta no país, perguntámo-nos: 
como lançar as bases do ordenamento do património florestal, quando mal se conhece a 
evolução do ambiente, ou seja, as interacções entre fenómenos naturais e fenómenos 
sociais à escala da longa duração? 

2.2. Uma Fitogeografia no domínio das Ciências Sociais 

Nas vicissitudes da prática científica, pedagógica e social da Geografia, 
parece-nos fundamental assumir as heranças, a evolução e as múltiplas posições do seu 
pensamento presente. No entanto, a nossa vivência na docência e investigação geográficas 
na Universidade experimenta a dificuldade de superar a dicotomia estabelecida entre 
Ciências Naturais e Ciências Sociais25. Verifica-se hoje uma participação crescente de 

25 O F Congresso da Geografia Portuguesa (1991), que se realizou sob o tema Portugal: uma geografia em 
mudança?, demonstrou plenamente este facto. Entre as nove temáticas propostas, uma abordava as relações 
entre as "duas" geografias (Geografia Física e Geografia Humana: corte ou integração?), com apenas 4 
comunicações apresentadas e uma publicada (C. A. MEDEIROS, pp. 99-109). O autor constata a 
desvalorização das pesquisas "regionais" e propõe uma reflexão em torno de uma perspectiva que nao tente 
apenas explicar e compreender processos e estratégias, mas sim a "vida" existente nestes territórios. Quanto 
às outras temáticas, apresentamos por palavras chave os rumos da actualidade: território (sem natureza), 
espaço geográfico, ordenamento, ambiente, serviços, geografia e ensino, percepção, desequilíbrios regionais, 
cartografia, riscos naturais (ver a recensão de E. PACHECO e L. SOARES, 1991). 
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geógrafos em projectos pluri ou interdisciplinares de investigação ambiental ou de 
ordenamento à escala municipal e regional. Mas o diálogo entre as "duas" práticas 
geográficas permanece incipiente, quando, no corpo das disciplinas científicas, a geografia 
devia encontrar a sua identidade como "ciência social do território", onde se entrecruzam as 
problemáticas do ambiente, ordenamento e qualidade de vida26. 

A Biogeografia integra a área da Geografia física, constituindo geralmente, 
senão exclusivamente até há poucos anos, a disciplina onde se desenvolve o trabalho de 
investigação científica e pedagógica acerca da cobertura vegetal, mais especificamente, o 
estudo da distribuição das formações vegetais, definidas pela sua fisionomia e composição 
florística. No quadro disciplinar da Geografia física, trata-se, portanto, mais de 
fitogeografia, o que pode justificar-se, entre outras razões, pela importância da biomassa 
vegetal na biosfera, pelo papel biológico desempenhado pelos vegetais autotróficos, e pelas 
relações naturais que existem entre meio físico e vida vegetal. 

Pela sua proximidade com as ciências naturais (biológicas), a finalidade da 
fitogeografia foi, até há pouco tempo, essencialmente naturalista, adoptando ou adaptando 
os conceitos e as metodologias deste corpo disciplinar (Botânica, Fitossociologia e 
Ecologia). Daí que a dimensão humana e social seja ainda apreendida como um factor 
destabilizador e analisado a posteriori, isto é, a jusante do meio abiótico. Esta perspectiva 
sequencial é reforçada pela longevidade atrás referida da noção de clímax, em relação ao 
qual se individualizaram as séries ou sucessões progressivas e regressivas das formações 
vegetais. 

Não há dúvidas de que a ecossistémica abriu a fitogeografia para uma 
abordagem mais integrada da análise das formações vegetais. A ecologia científica 
desenclausurou os meios biótico e abiótico, de tal modo que, em Geografia física, "on ne 
peut pas contourner l'écologie", como o afirmava G. BERTRAND há cerca de dez anos 
(1981, p. 16). Desde a última década, assistimos ao alargamento do debate sobre as 
questões do ambiente e do ordenamento territorial e, neste debate, a ecologia tomou-se um 
instrumento indispensável. Mas é preciso reconhecer que as pesquisas sobre o ambiente 
ultrapassam o quadro de qualquer especialidade científica, realizando-se hoje, na melhor 
das hipóteses, no âmbito de uma investigação pluridisciplinar. Assim, esta evolução não 
compromete apenas a vertente física da geografia, mas sim, também a vertente humana. 

26 C. e G. BERTRAND, Territorialiser l'environnement - Un objectif pour la géographie, 1992. Entre as 
obras de reflexão que mais nos ajudaram neste "percurso itinerante" entre o natural e o social, assinalemos 
D. GREGORY (Ideologia, Ciência y geografia humana, 1984), onde ressalta a ideia da "conexão" entre os 
sistemas físicos e humanos. Neste processo, o autor pensa que a atitude hermenêutica, isto é, "compreender 
la relación general del hombre com el mundo" (p. 98), desempenha um papel importante (p. 86-124). 
"Creo que la integración de los sistemas humano y físico no es tanto un problema epistemológico como 
ontológico... Los dos mundos están conectados necesariamente por la práctica social..." (p. 119). Ver 
também os capítulos IV e V, respectivamente as alíneas sobre uma geografia do mundo da vida 
(pp. 211-231), e a teoria e prática em geografia (pp. 258-269). Na obra colectiva Problématiques de la 
géographie (1981), J. B. RACINE defende "o pluralismo sem eclectismo", "os modelos itinerantes" e a 
importância da escala na análise de qualquer processo numa perspectiva temporo-espacial.(p. 141-162). 
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"La géographie ne peut pas ignorer l'écologie" (G.BERTRAND, 1991, p. 4). Os 
fenómenos biológicos não podem ser ignorados pela geografia. 

Apesar de tudo, não devemos esquecer-nos de que a finalidade dos conceitos 
ecológicos se situam apenas na ordem do biológico. A inegável eficácia do conceito "duro" 
de ecossistema pode conduzir a privilegiar as pesquisas do conjunto biológico, 
sub-valorizando o meio abiótico e a situação espacial concreta em que se inserem as 
formações vegetais. De facto, verifica-se uma confusão crescente entre as abordagens 
geográfica e ecológica, mas a geografia da vegetação não tem os mesmos objectivos que a 
ecologia vegetal, vagamente territorializada pela força das circunstâncias que asseguram o 
seu sucesso. No intuito de compreender melhor a actual influência do "biológico", 
analisemos brevemente as interferências entre ecologia, ecossistémica e evolução 
epistemológica, que induzem representações diferenciadas das relações natureza-sociedade. 

Hoje em dia, estas relações estão apreendidas através da noção de "ambiente", 
por vezes usada de modo indiscriminado. Simplificando as posições assumidas pelos 
grupos científicos ou pelos que divulgam os "problemas ambientais", ressalta que se 
dividem em duas principais tendências. Na primeira, sobrevalorizam-se os grandes 
princípios da ecologia para analisar qualquer tipo de relações entre seres vivos, incluindo as 
sociedades humanas. A ecologia humana, como a ecologia e sociologia urbana do Grupo 
de Chicago, é uma nova disciplina que já se tinha individualizado nos anos 20. A 
consolidação da noção de biocenose (comunidade biótica) por volta de 1930 e o 
aparecimento da ecossitémica reforçaram várias formas de biologismo social, por exemplo, 
as que caracterizam a ideologia ecologista da década de 1970 (P. ACOT, p, 78-83; 
p. 120-124; p. 151). Resulta desta evolução que a ecologia ecossistémica é vista por 
muitos (cientistas ou não) como a ciência integradora ou de síntese por excelência. A 
dicotomia entre Ciências Naturais e Ciências Sociais seria superada pela perspectiva 
ecológica, que nunca deixou de situar-se na ordem do biológico. 

Na segunda tendência, recusa-se o desvio da ecossistémica para o organicismo 
biológico, que considera qualquer comunidade de seres vivos, incluindo as sociedades 
humanas, como um organismo vivo constituído por órgãos. Aí está, em nossa opinião, um 
dos maiores desvios da abordagem sistémica, que não é mais que um processo científico de 
análise da realidade. No que se refere concretamente à ecossistémica, é um modelo de 
representação, que foi construído para apreender relações bióticas. 

Na sua concepção primitiva, o ecossistema não implica em si mesmo este 
desvio, mas sim modeliza as relações de interdependência entre indivíduos de uma 
comunidade vegetal, e as da própria comunidade com o meio abiótico. Segundo P. ACOT 
(p. 84), A. TANSLEY criou precisamente o conceito de ecossistema para bloquear as 
tendências organicistas, então em pleno desenvolvimento na ecologia vegetal e nas Ciências 
Sociais. Aliás, A. TANSLEY não hesitou em criticar F. E. CLEMENTS, o protagonista do 
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clímax, que afirmava, já em 1905, que a formação vegetal é um organismo (idem, p. 148). 
Assim, na análise da vegetação, o sistemismo pode chegar à elaboração de modelos 
organicistas, que negam a autonomia de algumas espécies vegetais em relação a outras ou a 
independência dos factores do meio físico. Mais ainda, não toma em conta a "historia" das 
formações vegetais, que ocorre fora do modelo evolucionista e cronológico das sucessões 
bióticas. Podemos verificar actualmente distorsões nas interpretações de algumas obras 
pedagógico-científicas ou de divulgação ecológico-ambiental: o ecossistema, entendido 
comov/vo, abrangeria todas as dimensões da natureza, quando foi concebido com modelo 
de representação das relações biológicas. 

A aplicação do modelo sistémico ao estudo das comunidades sociais conduz a 
perigos epistemológicos ainda maiores. Em vez de utilizar o modelo apenas na ordem do 
analógico, admite-se uma identidade entre a organização dos sistemas de seres vivos e a 
das sociedades humanas (idem, p. 146-148). Esta atitude, implícita nas noções de ecosfera 
e noosfera27, ou ainda no desenvolvimento recente da biossociologia, equivale a 
subordinar os fenómenos humanos à ordem do biológico. Inevitavelmente, encaminha-se 
para o não reconhecimento do carácter específico do homem e das sociedades humanas em 
relação a qualquer outro ser vivo. Homem e sociedades humanas singularizam-se pelas 
suas capacidades criativas de pensamento, de acção e de transmissão do saber pela 
linguagem, no âmbito de qualquer cultura. Daí que, a prazo, esta posição de identidade 
pressuponha a progressiva dissolução das ciências humanas e sociais28. 

A translação de conceitos ecológicos para analisar fenómenos no quadro de 
outras disciplinas não se ajusta às respectivas finalidades, e esbarra sempre com uma 
eventual "absorção" pela ordem biológica, tornando estéreis as metas que as pesquisas se 
tinham proposto. Entre os perigos da translação, ressaltam as interpretações 
simplificadoras das dimensões espaciais e temporais. A noção de escala dos fenómenos 
naturais estudados é escamoteada ou distorcida, quando se passa do estudo de uma 
pequena área de amostragem das interdependências bióticas até excessivas generalizações à 
escala da biosfera. Reparemos ainda nas análises muitas vezes reducionistas das relações 
entre ambiente e estruturas sócio-económicas, quando submetidas à ideologia ecologista. 

27 A ecosfera é o ecossistema referente a todo o globo terrestre, incluindo os sistemas económicos. Quanto 
à noosfera, defíne-se por "uma biosfera fisicamente transformada e ordenada pela inteligência do Homem", 
isto é, pelo espírito humano nas suas relações biológicas com todas as formas de vida terrestre 
(P. DUVIGNEAUD, 1974, Vol. II, p. 300). 
28 A segunda parte da tese de P. ACOT - A Natureza dos Homens - e a sua conclusão são particularmente 
elucidativas sobre esta questão brevemente abordada aqui. Apenas queremos salientar que a preocupação 
presentemente mais relevante da ecologia, que já atingiu o auge da maturidade científica, reside na integração 
do homem no modelo ecossistémico. O que leva ao surgimento de interrogações filosóficas essenciais, 
relacionadas com a continuidade ou discontinuidade ontológica entre natureza abiótica, seres vivos e homem. 
Mas fora do domínio específico dos estudos sobre a ecologia ou o ambiente, encontram-se posições que 
levantam as mesmas questões, tal com na recente obra de R. HARRISON (1992), que explora - através dos 
mitos, da literatura de ficção e poética, da pintura e arquitectura, etc - a história da floresta no imaginário 
ocidental (ver particularmente pp. 283-288). 
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Actualmente, os progressos mais significativos da ecologia científica 
registam-se sobretudo no domínio da microfísica, bioquímica celular e modelização 
matemática. Mas parece difícil superar a situação de bloqueio que caracteriza o conceito de 
ecossistema no que se refere à sua evolução espaço-temporal. O clímax é uma noção 
fixista, mesmo depois de E. P. ODUM o ter convertido num estado de "estabilidade 
autoperpetuante" das comunidades bióticas. De facto, surgem dúvidas acerca da 
modelização dos sucessivos estados de auto-organização e das previsões evolutivas, desde 
que as análises se elaboram apenas a partir da situação interna do ecossistema. 

A posição de alguns ecólogos europeus, de que mencionaremos apenas aqui 
R. MARGALEF, inclina-se mais para considerar o clímax como "a etapa de maior 
maturidade" de uma determinada sucessão (1986, p. 784). "Lo qual no quiere decir que 
sea el limite superior de madurez, ni siquiera que tenga una madurez muy grande. 
Precisamente en este punto se centram todas las polémicas que se han levantado alredor dei 
concepto de climax" (idem). Os fundamentos desta posição assentam na importância de 
factores indeterminados e aleatórios (biológicos, físicos e/ou humanos), internos ou 
externos ao ecossistema. Desencadeam-se fenómenos de histerese29 na evolução concreta 
das comunidades vegetais ou animais, como na do meio físico onde se inserem, que o 
modelo ecossistémico não pode incorporar. Considerando que a "flecha dei tiempo" é 
sempre irreversível, o estudo da evolução concreta da vegetação deve tomar em conta 
qualquer "acidente" e/ou acontecimento histórico "aleatórios"30. 

Voltando ao âmbito das pesquisas biogeográficas, o balanço acerca do impacte 
da ecologia científica pode revelar-se negativo, se houver desvios para o organicismo 
biológico, que tendem para invadir o campo dos estudos naturalistas e sociais. Mas isto 
não quer dizer que a ecologia e a ecossistémica não tenha tido, nem ainda tenha, uma 
influência positiva sobre a geografia, principalmente pelo rigor da modelização e 
metodologia. Foi, sem dúvida, um estímulo para a participação activa de (bio)geógrafos em 
estudos e programas interdisciplinares de investigação, durante a década de 1970. Esta 
evolução caracterizou sobretudo as escolas mais ou menos ligadas à Geografia física 

2 9 A histerese é o conjunto de fenómenos relacionados com a Física dos corpos materiais (elasticidade, 
viscosidade ou magnetismo), que implica a permanência de efeitos déformantes ou magnéticos, depois das 
causas terem desaparecido, tendo também em conta o estado actualizado destes corpos. São fenómenos que, 
por analogia, são utilizados nos modelos de análise de sistemas, particularmente no que diz respeito à sua 
evolução. No caso da vegetação e dos solos, a histerese traduz o "atraso" da evolução concreta, em relação a 
determinadas causas primitivas (desarborização progressiva ou repentina, plantações florestais, abandono de 
áreas cultivadas ou pastoreadas seguida por uma colonização vegetal espontânea, fogos ou queimadas, 
invasão ou introdução de novas espécies, catástrofes climáticas, etc). Mas é evidente que o desfasamento 
desta evolução interliga-se também, no mesmo local, com os efeitos de fenómenos naturais e sociais 
presentes. 
3 0 Para aprofundar esta problemática, ver a segunda, sexta e sétima partes da obra de R. MARGALEF 
("Biogeografía", "El Ecosistema en el Tiempo", "El Ecosistema en el espado"). A "Síntesis" final retoma, 
numa óptica ecológica mais teórica, as principais ideias de cada parte (p. 886 e p. 889-906). 
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francesa, dominada pela geomorfologia e relativamente fechada às problemáticas teóricas 
levantadas pela questão do ambiente. 

Apesar das dificuldades inerentes à inter e pluridisciplinaridade, as experiências 
de participação em pesquisas pluridisciplinares vieram impulsionar a reflexão 
teórico-metodológica31. A busca de princípios integradores e de um suporte teórico passou 
pela análise de sistema, criando matrizes taxo-corológicas para o estudo do meio abiótico e 
biótico. Tomando como referência a geossistémica proposta por G. BERTRAND32, as 
pesquisas empíricas realçaram resultados demasiadamente totalizantes, entre os quais o 
desajustamento entre modelo global e complexidade da realidade local, ou ainda os perigos 
de dissolução da análise fitogeográfica nos meandros do enquadramento teórico. 
Ressurgiu, de certo modo, o quadro disciplinar, num plano de análise centrada num 
território concreto, ou seja, "mais" biogeográfica —a "biogeografia dos geógrafos"— e 
menos ecológica (C. e G. BERTRAND, 1986, p. 292). Todavia, as fronteiras com 
outras disciplinas não são rígidas: atravessando e entrecruzando-se na biogeografia, 
teríamos as contribuições de especialidades das esferas natural ou social, tais como as da 
Geografia física, a ecologia, arqueologia, história, antropologia, economia, sociologia, ele. 

O que poderia considerar-se como que um "fracasso" dos princípios 
globalizantes é a plena demonstração de que a organização complexa da vegetação apenas 
se torna inteligível numa relação multidimensional, fazendo "dialogar" o geossistema e o 
elemento vegetal, através de um espaço-tempo concreto. Optámos por transcrever 
seguidamente o núcleo teórico-metodológico, elaborado até aos meados da década de 1980. 

" D'abord il y a le paysage... et la végétation est dedans. Perçu dans sa globalité, sa diversité, sa 
variabilité, son unicité; à travers le filtre d'une sensibilité et d'un langage... Bâtir au plus près un 
"modèle" d'organisation et d'évolution; le confronter à d'autres paysages, dans d'autres pays... C'est le 
point de départ du géosystème... La démarche est naturaliste. La méthode se situe à la confluence de la 
géographie et de l'écologie et à l'aval des sciences sociales. Elle tend à construire, à partir des corps 
naturels, un système intégratif e interactif qui prend en compte, a priori, des modifications d'origine 
anthropique. Ni synthétique ni totalisante, cette méthode a pour but de dégager les structures qui 
organisent l'espace géographique, et les systèmes qui en assurent leur fonctionnement à leurs échelles 
respectives. Des unités compréhensives hiérarchisées à partir d'une grille chorologique de référence 

31 Ver, por exemplo, G. BERTRAND, acerca da taxo-corologia temporal, do geótopo local até à zona 
climática (1972, 1974, 1978, 1981); J. TRICART e J. KILIAN, com a eco geografia (1979); 
J.F.RICHARD, 1975. 
32 G. BERTRAND iniciou as suas pesquisas teórico-metodológicas durante a década de 1960, pelos 
caminhos da elaboração de uma "geografia física global" (1968). Definiu o conceito naturalista de 
geossistema, inspirando-se na geografia física soviética, na ecologia americana e na "landscape science" 
anglosaxónica (1978, 1981/82, 1991). Trata-se de um conceito eminentemente territorial que se caracteriza 
por três componentes - fenómenos abióticos, bióticos e antrópicos -, analisados por um método de 
"interface", que integra a análise das interacções entre formas e processos naturais e sociais (1978, 
pp. 171-178; 1991, p. 10. 
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(géotope, géofaciès, géocomplexe, pays, région, domaine, zone...)- La perception est au centre du 

dispositif méthodologique. Le géosystème produit des "modèles" d'interprétation qui, pour l'instant et 

par nécessité, sont surtout "discursifs" et, par choix, essentiellement cartographiques." 

(C. e G. BERTRAND, 1986, p. 293). 

A análise da vegetação, isto é, um dos elementos do geossistema apresentado 
aqui como "conceito de referência" ou "simples artifício", faz realçar "as insuficiências 
actuais dos métodos biológicos, e mais particularmente, do conceito de ecossistema", tal 
como foram assinaladas atrás. Daí a necessidade de ultrapassar "o esquema da 
natureza-clímax e da intervenção humana desestabilizadora." (idem, p. 305-307). Sem 
renunciar à apreensão global do sistema, a investigação orienta-se para o estudo do 
elemento "vegetação", considerando, a priori, um conceito que G. BERTRAND acabou 
recentemente por definir como "a antropização da natureza" (1991, p. 7-9). 

"Le qualificatif d'anthropique définit classiquement l'action directe ou indirecte de l'homme et des 

sociétés humaines sur la nature (exemple: l'érosion anthropique). Je propose d'élargir le concept à la 

totalité de la combinatoire nature/société. L'anthropique est l'ensemble des formes et l'anUiropisation 

l'ensemble des processus matériels et immatériels qui naissent de l'interaction entre les systèmes 

sociaux et les systèmes naturels (1991, p. 7). 

Mais recentemente ainda, C. et G. BERTRAND tentaram resituar a identidade 
da geografia na investigação sobre ambiente e ordenamento, identidade que passa pela 
"reconstrução da geografia física" (1992)33. O "paradigma de interface" ampara-se em três 
postulados metodológicos fundamentais (1992, p. 11), que referimos e comentamos 
pessoalmente: 

— uma perspectiva que considera a geografia como "ciência social dos 
territórios", mas que integra forçosamente uma dimensão natural, uma vez que os 
territórios (nossos quadros de vida, rurais e/ou urbanos) não se individualizam apenas por 
factores de localização dos sistemas produtivos sociais; 

— o aprofundamento da "análise interactiva dos factos sociais e dos factos 
naturais", daí a importância do estudo das "memórias" dos territórios. É a periodização de 
longa e curta duração da natureza e, sobretudo, "a história das sociedades que fizeram e 
desfizeram o seu próprio ambiente... ou o de outras sociedades" (p. 10). 

3 3 Ver Territorialiser l'environnement - Un objectif pour la géographie, que representa uma súmula do 
percurso epistemológico e teórico-metodológico, empreendido vinte anos atrás e acompanhado pelos 
trabalhos do CIMA - Centre Interdisciplinaire de recherche sur les Milieux naturels et l'Aménagement rural, 
URA 366-CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail ("Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 
1972, 1978, 1986). 
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— a complexidade e diversidade, para "tentar apreender o ambiente espacial 
através de um sistema conceptual tridimensional": o Geossistema, conceito naturalista com 
a sua dimensão antrópica; o Território, conceito sócio-económico, mais a sua dimensão 
naturalista; a Paisagem, noção sócio-cultural, que traduz a dimensão cultural da natureza 
(sistema GTP, 1991, pp. 9-12). 

Este núcleo de ideias não só revitaliza a investigação geográfica sobre a 
vegetação entendida como "elemento" de um sistema, mas também estabelece as 
necessárias interferências entre as "duas" práticas geográficas. Se a compartimentação do 
saber da Geografia marginalizou, em França, a Geografia física em relação à investigação 
do ambiente e do ordenamento, verifica-se uma situação similar em Portugal, com a qual 
não se conformam muitos geógrafos (L. CUNHA, 1991). No entanto, não é aqui o lugar 
de aprofundar esta problemática. Cinjamo-nos apenas à fitogeografia e, particularmente, à 
geografia da floresta portuguesa. Sem sombras de dúvidas, a investigação sobre a floresta 
encontra-se extremamente desarticulada. E a situação parece em parte bloqueada pelo 
postulado das "aptidões naturais" do país, formulado em relação às prospectivas 
economicistas de uma produção florestal intensiva. 

Recordemos em síntese final os princípios de base deste trabalho sobre a 
floresta portuguesa: 

— a abordagem desenvolve-se a partir de uma perspectiva humana e social, 
que assume a posição de "exclusão" ainda dominante entre as pesquisas dos dois ramos da 
Geografia. Contudo, admite-se que a Geografia física se situa a jusante das Ciências 
Sociais, partindo do pressuposto que o ambiente "territorializado" resulta da evolução c da 
história das interacções entre fenómenos naturais e sociais; 

— procurou-se então corresponder à identidade de uma "biogeografia dos 
geógrafos" enraizada na natureza e na sociedade. A abordagem pluridimensional tenta 
estabelecer a conexão entre apreensão global e análise local. A par do trabalho de campo 
realizado na Serra da Cabreira, os contactos estabelecidos com investigadores de outras 
disciplinas científicas (arqueologia, história, sociologia, silvicultura e ecologia), gestores 
da floresta (engenheiros florestais da DGF ou do sector privado) e instituições estatais à 
escala nacional, regional e local (DGF, CCRN), permitiram-nos verificar o interesse das 
premissas expostas, num domínio de pesquisas onde prevalecem orientações e finalidades 
técnicas e económicas; 

— a investigação sobre uma "geografia histórica" da vegetação pareceu-nos 
uma etapa prioritária. Não será exagerado afirmar que a floresta portuguesa tem uma 
"memória" um pouco curta. É preciso reconsiderar a evolução da vegetação, que se 
encontra ainda submetida a interpretações e modelos naturalistas demasiadamente lineares. 
Daí a necessária exploração da "história dos territórios", onde interfere a evolução dos 
sistemas naturais e das intervenções humanas. Esta fase de pesquisas deve preceder o 
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diagnóstico e a análise das crises, riscos ou catástrofes naturais, que se enquadram na 
longa duração dos ritmos de qualquer tipo de evolução no ambiente. O ordenamento de um 
património florestal, hoje entendido numa visão virada para o futuro, não pode conceber-se 
no desconhecimento presente da "história" da vegetação. 

"Il n'est plus concevable de conduire une analyse phytogéographique sans recherche historique de 
temps long, du "pollen au cadastre"..., ce qui sous-entend une nouvelle formation de chercheurs, 
beaucoup plus ouverte dans le domaine des sciences sociales." (C. e G. BERTRAND, 1986, p. 307). 

"Historiser l'environnement... C'est la mémoire des territoires et des terroirs, gravée dans l'espace 
comme dans l'esprit des hommes34... Patrimonialiser l'environnement., ce n'est pas seulement 
rechercher une explication dans le passé ou assurer une survivance, c'est projeter l'environnement dans 
un avenir qui ne peut être que d'évolution rapide et souvent de mutation (C. e G. BERTRAND, 1992, 
p. 10). 

Convergiram razões "circunstanciais" (M. SERRES, 1985) e "personalizadas" 
(B. de S. SANTOS, 1987) para que orientássemos as pesquisas fitogeográficas a partir das 
Ciências Sociais. Mas tratou-se mais de responder a uma necessidade concreta que de 
acompanhar a "moda" da ciência pós-moderna. De facto, os processos de 
desarborização/exploração dos incultos/florestação são essencialmente dependentes de 
decisões sócio-económicas, que chegaram a definir a "vocação" e "capacidade" natural dos 
solos. Esta evolução prosseguiu-se ao longo de vários séculos, balizada por 
acontecimentos que moldaram a organização territorial — desbravamentos, queimadas, 
procura repentina de produtos lenhosos, êxodo rural, crescimento urbano, legislação 
pontual ou planos florestais nacionais, etc. As reflexões do capítulo seguinte constituem 
uma abordagem muito incompleta destes processos. Mas era necessário posicionar a 
evolução sócio-histórica da vegetação portuguesa, antes de aprofundar, à escala nacional e 
local, a questão da utilização e projectos de arborização nos baldios serranos. 

34 "Terroir" é uma unidade de terrenos que apresentam as mesmas características ecológicas no interior de 
um "finace" isto é, todo o território possuído, explorado e ordenado por uma comunidade de camponeses. 
Daí os proprietários possuírem uma ou várias parcelas em cada "terroir". Exemplos: várzea aluvial com 
culturas de regadio e prados, vertentes ou chãs soalheiras com socalcos, terrenos reservados para os matos ou 
a floresta etc Apesar de abandonados ou transformados, muitos "terroirs" ostentam as marcas de uma 
determinada evolução material, onde se reflectem as representações simbólicas e míticas do espaço. Ver 
G BERTRAND, 1991, pp. 8-9 e C. e G. BERTRAND, 1991. 

62 



CAPITULO II 

OS PROCESSOS EVOLUTIVOS DA FLORESTAÇÃO EM 
PORTUGAL 

Quando procurámos delinear os processos gerais da evolução do espaço 
florestal, encontrámos, desde início, muitas dificuldades na obtenção da informação. Já 
salientámos que poucos são os historiadores que se empenharam em pesquisas exaustivas 
sobre as "mattas e pinhaes" do país. Mas não se pretende que este capítulo venha suprir a 
escassez, ou completa ausência em determinados momentos históricos, da investigação 
sobre a história florestal do país. É evidente que não nos compete analisar paleo e 
diplomaticamente, nem investigar fontes manuscritas com os métodos próprios da história. 
Até ao século XVIII, utilizámos quase exclusivamente fontes impressas e diversos tipos de 
estudos, sem negligenciar a legislação florestal, incluída, por exemplo, nas Ordenações ou 
em outras compilações legislativas. Foi apenas a partir do século XIX, momento crucial da 
evolução florestal, que resolvemos pesquisar algumas fontes manuscritas ou impressas de 
primeira mão. 

Acima de tudo, o nosso principal objectivo foi de lançar algumas hipóteses 
acerca da distribuição e evolução territorial de espécies e formações vegetais. Como já o 
temos dito, é imprescindível que a implementação do ordenamento territorial se funde no 
conhecimento mínimo da "memória" da floresta, um dos elementos mais significativos do 
nosso ambiente presente. A situação florestal dos finais deste século tem muito a ver com 
circunstâncias e dinâmicas do passado. Queríamos, sim, propor um núcleo de ideias que 
pudesse fomentar discussões e dinamizar pesquisas "para uma geografia histórica da 
floresta portuguesa"1. 

1 Acabámos de citar o título de dois artigos publicados na "Revista da Faculdade de Letras do Porto-
Geografia", em 1985 e 1986. Focando particularmente um período que se estende da Alta Idade Média até 
aos finais do século XVI, estes artigos representam como que um primeiro contacto sobre esta temática. 
Retomaremos aqui algumas ideias e as principais conclusões destes trabalhos preliminares, como também o 
faremos paia o século XIX, sobre o qual desenvolvemos estudos mais recentes, alguns dos quais em 
colaboração com outros investigadores (1988 a, 1989 b, 1989 c e 1990). 
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1. 

PROPOSTA DE PERIODIZAÇÃO 

Como esboçar uma periodização, no âmbito dos primeiros passos de uma 
"geografia histórica da floresta"? As suas bases, estreitamente relacionadas com a evolução 
do espaço cultivado e dos incultos, harmonizar-se-iam com a periodização da história rural 
elaborada em outros países da Europa ocidental. De facto, à escala da longa duração, os 
processos globais de organização territorial, sobretudo os que se desenrolaram nos países 
fortemente ligados pelas mesmas raizes culturais, apresentam nítidas semelhanças. Assim, 
numa fase preliminar, a nossa atenção deteve-se sobre os momentos que, entre outros, se 
consideram marcantes nos processos de modificação da vegetação e dos solos na Europa 
ocidental (C. e G. BERTRAND, 1975, p. 105-111) : 

a. as situações naturais ditas climáticas. A reconstituição das formações 
vegetais "primitivas", ou pré-agrícolas, é essencialmente alicerçada sobre as referências 
climácicas, qualquer que sejam os domínios bioclimáticos analisados, atlântico e 
mediterrânico. Os clímax reconhecidos resultam da progressiva colonização vegetal pós-
glaciar durante a primeira metade do Holocénico, de cerca de 8 000 antes de Cristo até 
5 000-4 000 a.C. De modo geral, admite-se que os clímax tenham sido florestais, ou 
pelo menos essencialmente arbóreos. 

b. o início de modificações significativas na cobertura vegetal no Neolítico 
final. A progressiva sedentarização das comunidades humanas e o surgimento de uma 
economia agro-pastoril constituem um período chave na evolução da vegetação. Já 
referimos que os estudos mais recentes vieram matizar, senão abalar, os modelos da 
evolução progressiva da vegetação até ao clímax. Na Península Ibérica, os resultados das 
pesquisas apontam para uma grande diversidade regional de formações vegetais 
pré-agrícolas, com uma cobertura arbórea mais ou menos fechada, ou nitidamente muito 
aberta. 

c. as transformações ambientais subsequentes aos arroteamentos medievos. O 
recuo da floresta parece ter sido irreversível em muitas áreas da Europa meridional. Mas em 
Portugal, devemos ter em particular consideração a procura de madeira para a construção 
das frotas das expedições dos Descobrimentos e comerciais, a partir dos see. XIV-XV. 
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No século XVI, as preocupações régias acerca da falta de "madeira grossa" e extensão dos 
"incultos" conduziram à promulgação de leis para incentivar a arborização em todo o país. 
É precisamente nesta época que se inicia a formação do ideário em torno da "vocação 
florestal" do país. 

d. as mutações do século XIX. No século passado, toda a Europa ocidental é 
caracterizada por mutações na organização dos territórios, que se interligam com a 
centralização do poder. A partir dos meados do século, agudizou-se em Portugal a 
polémica sobre a extensão dos "incultos", particularmente nos baldios. A progressiva 
profissionalização dos silvicultures e a renovação das instituições florestais públicas 
constituiram então factores essenciais na elaboração de projectos de aproveitamento dos 
incultos. Impôs-se a necessidade urgente da florestação maciça das dunas litorais, serras e 
montanhas. 

Na abordagem preliminar da pesquisa histórica, deparámos com o surgimento 
de um empenho, que iria tornar-se firme determinação do poder central: a florestação do 
país2. Com efeito, a partir dos finais do século XVI, a florestação, bem ou mal sucedida 
até à actualidade consoante o teor e amplitude dos projectos, é como um leitmotiv que, 
quase sem interrupção, orienta o fomento das políticas florestais públicas. 
Simultaneamente, algumas fontes da época do Renascimento deixam transparecer o 
aparecimento de uma representação nostálgica do país, que vai atravessar os séculos 
seguintes: já não existem as matas frondosas da Idade Média, que foram essencialmente 
degradadas pela forte procura de madeira para a construção naval e o fabrico de carvão. 
Estas matas passam então a simbolizar a "natureza perdida" de Portugal. Aqui estão as 
primícias do ideário construído em torno da "vocação florestal" do país, que encontrou 
menor ou maior êxito até aos nossos dias. 

O estudo dos condicionalismos que levaram as instituições régias a fomentar 
uma política nacional de plantações arbóreas implica que se ponha, antes do mais, a 
questão da situação ecológica e da distribuição das matas então existentes. Numa tentativa 
de interpretarmos os rumos da evolução espacial das áreas florestadas, pesquisámos 
principalmente a administração das matas dentro dos limites da "coutada velha" do rei, 
tendo em consideração a organização territorial de exploração agro-silvo-pastoral, dos 
séculos XI-XIII até à "Lei das Arvores" de 1565. 

No entanto, chegámos apenas a esboçar um balanço provisório. As condições 
da exploração florestal e o desequilíbrio crescente entre oferta e procura de toros são, no 

2 Utilizaremos os termos genéricos de "arborização" ou "florestação" para designar, tanto o estado das 
formações arbóreas existentes antes de qualquer decisão humana visando uma acção intencional de 
modificação da cobertura vegetal, como o repovoamento florestal ou reflorestação, que subentende, pelo 
contrário, intervenções humanas e técnicas de povoamento árboreo.em áreas desarborizadas. 
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estado presente das pesquisas, questões de interpretação delicada, tal como as importações 
de madeira documentadas a partir do século XIII. Apesar de tudo, lançámos a hipótese de 
que, durante a Baixa Idade Média, a capacidade produtiva das matas em toros se esgotou 
progressivamente na fachada atlântica. Como indicam os diplomas jurídicos da época, os 
primórdios da (re)arborização justificam-se, em primeiro lugar, pela escassez de "madeira 
grossa" para os arsenais navais, cuja actividade redobra no século XV. Surgem então 
numerosas interrogações acerca da distribuição da floresta de "produção", conforme as 
necessidades impostas pelas construções de barcos. Passemos então a pôr algumas das 
questões mais prementes. 

Quando começa a Expansão, teriam as matas e pinhais das regiões litorais uma 
alta capacidade produtiva para "madeira grossa"? Localizar-se-iam os maciços florestais 
mais extensos e produtivos em áreas do interior, mas de difícil acesso e fora das áreas de 
jurisdição régia? Nas coutadas do rei, subsistiriam essencialmente formações arbóreas 
sobre-exploradas ou já devastadas, que não podiam responder à procura de madeira? Qual 
foi a política dos mosteiros, grandes proprietários florestais, perante a crescente procura de 
toros ou de lenha e carvão? 

Chega-se inevitavelmente a outras interrogações: qual foi a amplitude do recuo 
da floresta durante os arroteamentos medievos dos séculos XII-XIII? E quais as 
formações vegetais antes dos arroteamentos? Para encontrar elementos de respostas, não se 
pode escamotear a questão da vegetação dita natural, ou seja, o ambiente de Portugal antes 
dos finais da Reconquista. É preciso remontar ainda mais no tempo, do sistema 
agro-silvo-pastoril de organização territorial durante a ocupação muçulmana, até à época do 
Neolítico final e do Bronze, em que a fisionomia e a composição florística da vegetação 
passam a interligar-se com modificações ambientais subsequentes às actividades 

agro-pastoris. 
As pesquisas acerca da evolução da cobertura vegetal são muito insuficientes 

para que se possa elaborar, à escala da longa duração, um panorama temporo-espacial 
satisfatório e isento de excessivas generalizações. Mas os achados pré-históricos e as 
análises polínicas já atestaram que, no espaço europeu, as actividades agrícolas e pecuárias 
se desenvolveram mais cedo no domínio mediterrânico sensu lato. Aliás, os resultados das 
investigações feitas no território português durante a década de 1980 comprovam este 
facto. Não será portanto abusivo afirmar desde já que, nas vésperas dos grandes 
arroteamentos medievos, a evolução natural das formações vegetais tinha sofrido a 
influência significativa de modificações antrópicas. 

Salientemos, por fim, que este capítulo, consagrado aos processos evolutivos 
da florestação, é necessariamente inacabado e, de certo modo, pouco imparcial na escolha 
dos períodos e territórios analisados. Se a periodização atrás proposta diz respeito à 
investigação da "memória da floresta", tentámos apenas reconstituir um dos seus múltiplos 
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aspectos. Pareccu-nos que o estudo do fomento das políticas de florestação, intimamente 
ligado à evolução mais ou menos rápida da desarborização, era uma temática aliciante, face 
às circunstâncias presentes da questão florestal no país. 

As controvérsias acerca da florestação fomentada pelo poder central têm uma 
longa história. Daí o particular interesse na pesquisa dos momentos em que as instituições 
públicas tentam montar um sistema legislativo e administrativo, destinado a aumentar a área 
florestal e reduzir a extensão dos incultos. Assim, tendo em conta a periodização global já 
referida, a nossa abordagem irá destacar os assuntos seguintes: 

— as heranças ambientais, onde ressaltam os efeitos de modificações 
irreversíveis, resultantes das actividades agro-pastoris desenvolvidas a partir do Neolítico; 

— a situação florestal nos finais da Idade Média, para os quais esboçamos um 
balanço provisório; 

— os surtos de procura e oferta de madeira e outros produtos lenhosos dos 
séculos XVI a XVIII, mas sem grandes novidades na política florestal e de arborização 
pública, após a promulgação da "Lei das Arvores" em 1565; 

— as mutação das paisagens agro-florestais no século XIX, em que se assiste à 
progressiva formação das áreas mono-específicas da floresta, tal como ainda se 
apresentavam na década de 1960. 
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2 . 

AS HERANÇAS AMBIENTAIS 

2.1. As situações naturais pré-agrícolas 

Durante o período Tardiglaciar do Plistocénico (cerca de 12 000a .C . a 

8 000 a .C) , as condições climáticas da Europa ocidental sofreram oscilações mais ou 

menos propícias à instalação e extensão de espécies vegetais arbóreas. A partir de 

8 000 a .C, data aproximativa do início do Holocénico, o aquecimento global do clima 

conduziu a uma progressiva colonização dos géneros arbóreos Betula,Pinus silvestris, e 

por último, Corylus e Quercus . 

As datas convencionais de radiocarhono e os problemas de calibração: As datas referidas acima 
são as convencionais obtidas a partir das datações C u (ano 0 BP ("Before Present") = 1950 
depois de Cristo). Este método revolucionário de datação foi descoberto por W. F. LIBBY 
(1908-1980), físico e químico dos USA. Até há duas décadas, admitia-se que o isótopo 
radioactivo C14 teria sido sempre constante na atmosfera: o C14, presente em qualquer tipo de 
matéria orgânica viva, desintegra-se lenta e regularmente depois da morte durante cerca de 
70 000 anos. No entanto, para obter datas seguras, não se utiliza este método para além de 
cerca de 35 000 BP. 
Sabe-se hoje em dia que o C14 regista variações na atmosfera. Um ano de radiocarbono não 
corresponde portanto simplesmente a um ano de calendário. Este facto não permitiria a 
simples substracçâo de 1950 para obter uma conversão em anos de calendário. Daí a necessária 
calibração das datas convencionais de Cl4, que se realiza a partir de tabelas elaboradas para o 
efeito (a mais actualizada é a de Pearson, 1983). Quanto mais remota for a morte da matéria 
orgânica, mais recuada é a datação calibrada em anos de calendário, em relação às datas 
convencionais BP. 
A calibração das datas BP fez surgir alguma polémica entre laboratórios de datação e 
arqueólogos, já que a data da morte do material analisado pode não ser contemporânea do 
contexto cultural e ambiental das estações estudadas. Os carvões constituem uma excepção, 
pois parece evidente que a utilização e queima da madeira corresponde à ocupação humana dos 
diferentes níveis de habitat detectados. 
Assinalemos, por fim, a existência de publicações que não indicam se as datas BP foram 
calibradas ou não. Em princípio, desde 1976, as datações seguidas de apenas "BP" não são 
calibradas (datas convencionais a.C e d.C), mas esta regra não é sempre respeitada. Quando 
calibradas, as datas são seguidas de A.C. (ou BC = "Before Christ") eD.C. Perante estas 
dificuldades e visto a natureza do nosso estudo, resolvemos utilizar apenas datas convencionais 
não calibradas (BP, a.C, d.C ou os milénios correspondentes), tal como aliás se encontram 
numa síntese recente da Pré-História em Portugal (Nova História de Portugal, Vol. 1,1990). 
Para mais pormenores sobre a questão do radiocarbono, remetemos para A. M. SOARES e 

|J. P.CABRAL, 1984 e P. KALB, 1989.  
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As interpretações paleo-climáticas registaram um nítido progresso aquando do 
desenvolvimento das análises palinológicas que, no Noroeste da Europa, se iniciaram antes 
da II Guerra mundial. O prosseguimento dos estudos permitiu elaborar uma periodização 
climática convencional, que ainda é utilizada em qualquer trabalho paleo-científico. Nesta 
periodização, destaca-se um estado chamado "óptimo climático" (cerca de 
4 500-3 500 a.C), que corresponde, em áreas de planície e baixa montanha, à 
abundância relativa de pólens de árvores caducifólias — Querceturn mixtum {Quercus. 
Titia, Ulmus, Alnus, etc) — e à diminuição das espécies pioneiras de Pinus silvestris e 
Betula. Os táxones dos pólens de Quercetum mixtum caracterizariam muitas das alianças e 
associações vegetais das formações naturais pré-agricolas, reconstituídas pela 
fitossociologia e paleoecologia. Com matas mais ou menos fechadas, o "óptimo climático" 
é globalmente interpretado como o estado climácico da vegetação anterior aos sinais 
significativos da influência humana. Assim, as situações ambientais teriam sido 
essencialmente florestais ou, pelo menos, predominantemente arbóreas, quando as 
condições edáficas e/ou topográficas não se tornavam factores letais para a árvore. 

As pesquisas revelaram também a existência de domínios bioclimáticos muito 
diferenciados, do Norte ao Sul da Europa, ou das fachadas atlânticas para as regiões 
interiores. De igual modo, constatou-se que muitos dos taxones vegetais que apareceram 
progressivamente no Pós-glaciar, já estavam presentes nos grupos florísticos anteriores ao 
Plistocénico. Em relação a estes dois aspectos, a vegetação da Península Ibérica teria 
sofrido uma evolução contrastada. Toda a área situada a oeste da Península Ibérica já se 
individualizava, no contexto do espaço europeu, pela sua posição meridional de fachada 
atlântica. Em Portugal, a dinâmica da vegetação realizar-se-ia num meio físico globalmente 
singularizado pelos gradientes que ordenam a trama actual dos climas regionais. 

Os estudos paleobotânicos de macrorrestos fossilizados e pólens do Miocénico 
e Pliocénico (cerca de 25 a 2 milhões de anos), oferecem um quadro evolutivo da cobertura 
vegetal, onde ressalta a alternância de climas sub-tropicais e tropicais húmidos e secos, e 
climas temperados quentes com estações contrastadas (J. PAIS, 1989). Também foram 
evidenciado nítidos contrastes bioclimáticos entre a faixa litoral húmida e as regiões 
interiores mais secas (H. NONN, 1966, p. 461 e seg.). Os espessos depósitos da bacia do 
Rio Maior, estudados a partir da década de 1940, revelaram uma grande riqueza de 
macorrestos da flora terciária do Pliocénico, entre os quais os géneros Osmunda, Sequoia, 
Myrica, Sabal, Pinus s.p., Pinus praepinaster, Castanea e Quercus (C. TEIXEIRA, 1943 
e 1944). Recentemente, os trabalhos de palinologia de F. DINIZ, realizados na mesma 
bacia (1984, 1985), permitiram aprofundar os conhecimentos já adquiridos sobre a flora 
pliocénica, para além de comprovar a presença de quase todos os táxones da flora natural 
presente. 
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Foram encontrados pólens arbóreos de grupos bioclimáticos muito variados: 
— laurisilva, com Myrica, Magnólia, Palmae e espécies características de 

formações hidrófilas (Salix, Populus e Alnus, para as árvores; Typha e Nuphar para as 
herbáceas), que domina durante o período de clima quente e húmido do Pliocénico inferior, 
acompanhada por espécies caducifólias temperadas (Quereus, Acer, Fraxinus, Jugions, 

Castanea, etc); 
— coníferas (Pinus, Sequoia, Abies, Picea), certamente mais frequentes em 

áreas de maior altitude; 
— táxones de vegetação esclerófila de tipo mediterrânico (Cistus, Myrtus, 

Olea, Phyllirea, e grupo do Quercus ilex-coccifera), que se individualiza no Pliocénico 
superior, quando diminui a humidade estival. 

Tudo leva, portanto, a pensar que as formações vegetais eram essencialmente 
florestais no Pliocénico. Mas quando o ambiente se tornou mais fresco no Plio-quaternário, 
desapareceram quase todos os táxones da laurisilva. Durante o período das glaciações do 
Plistocénico até ao Wiirm, apenas se dispõe dos resultados de algumas jazidas, que não 
permitem estabelecer uma evolução segura e contínua da vegetação. É provável que se 
confirmou o recuo das espécies arbóreas termófilas do Pliocénico inferior, enquanto se 
mantiveram, consoante as áreas, as essências temperadas (J. PAIS, 1989). 

Aliás, segundo H. NONN, o Noroeste da Península Ibérica é caracterizado até 
ao Wiirm por um longo período muito complexo, com a sucessão de pluviais e 
interpluviais (1966, p. 474 e seg.). Por enquanto, admite-se que não houve glaciações 
nas serras desta área, nem em outras de Portugal, antes do último máximo frio do Wiirm 
(cerca de 18 000 BP). Na Galiza, os tipos de formações detríticas anteriores à época 
wiirmiana, algumas delas ricas em indústrias do Paleolítico Inferior, sugerem ambientes 
mais ou menos húmidos, confirmados pelas análises polínicas. Amostras com relativa 
abundância de Pinus e Betula, acompanhados por Alnus, Corylus e Quercus, intercalam-se 
com outras que revelam formações menos arborizadas (H. NONN, idem). 

Na fachada litoral portuguesa, níveis de praias antigas ou de terraços fluviais 
deram numerosos vestígios de indústrias do Paleolítico inferior, do tipo "pebble culture" 
(seixos afeiçoados) (G. ZBYSZEWSKI, 1958; J. CARDOSO, 1985)3. E s t e s níveis são 
geralmente constituídos por sucessões de areias, conglomerados e argilas, onde se 
encontraram pólens dos grupos florísticos temperados e temperados quentes (Pinus, 

3 Remetemos para as alíneas do capítulo I do Vol. I da Nova História de Portugal (J. P. da 
Cunha RIBEIRO 1990), que são consagrados ao Quaternário (pp. 19-28), Paleolítico inferior arcaico ou 
Pré-Acheulense (pp 32-36) e Paleolítico inferior ou Acheulense (pp. 39-50), no território português. Face 
às explicações altimétricas e eustáticas clássicas, apresentam-se novas interpretações relacionadas com os 
movimeSsostáticos e neotectónicos, que afectaram o país durante as glaciações e depois deta. comos 
métodos actuais de sedimentologia e paleopedologia. Daí a prudência presente quanto às datações e uma 
reavaliação das hipóteses lançadas para as estações paleolíticas, estudadas por H. BREUIL e 
G. ZBYSZEWSKI na década de 1940. 
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Betula, Corylus, Castanea, Salix,Alnus, Quercus, Ulmus, Erica, Rhododendron, etc). As 
condições climáticas teriam oscilado de períodos temperados húmidos e frescos, para 
outros mais quentes com vegetação hidrófila. No Centro do país, o estudo dos achados nas 
estações do Paleolítico médio mostra a presença predominante de uma fauna temperada, 
com o urso, lince, lobo, cavalo, boi auroque e veado (Nova Hist. Port., pp. 53-59). Este 
facto significaria a permanência de uma flora temperada na mesma área. Algumas espécies 
da laurisilva terciária conseguiriam adaptar-se, conservando-se matas residuais em 
situações de abrigo. Lembremos a presença de algumas relíquias no cortejo florístico do 
litoral a sul do Mondego e na Serra de Monchique: Myrica faia (samouco das ilhas), 
Quercus canadensis e Rhododrendon ponticum ssp baeticum, sendo as duas primeiras 
indicadoras da flora macaronésica actual. 

É sobretudo após o período frio do Wiirm IV que mais interessa aqui traçar a 
evolução provável da cobertura vegetal4. Se apenas se reconheceu uma única fase de 
glaciação no país, nas serras do Noroeste (Peneda-Gerês e Cabreira) e na Serra da Estrela, 
ainda subsistem numerosas dúvidas acerca da evolução do ambiente e das culturas 
humanas até ao Wúrm III (quadro 8). A maior parte dos trabalhos apontam para a 
originalidade e a complexidade local da situação paleoclimática que, do Wiirm ao 
Tardiglaciar, singulariza então a fachada ocidental da Península Ibérica. A Galiza e o 
Noroeste Português aparecem como área de transição entre o maciço cantábrico da fachada 
setentrional, mais relacionada com a dinâmica quaternária da Europa do Noite, e o domínio 

lusitânico. 
Por volta de 16 000a.C, a posição da frente polar a norte de Portugal 

provocou fases de clima húmido, com grande nebulosidade e ventos fortes de Oeste. Nas 
serras, a sobre-alimentação nival permitiu a formação de pequenas calotas, línguas 
glaciares e névés de abrigo. Assim, no que respeita a distribuição fitogeográfica, 
persitiriam contrastes regionais relevantes ao longo da fachada ocidental, e entre esta última 
e o interior. Podemos então emitir as hipóteses seguintes, quanto à repartição contrastada 
da vegetação: 

— A floresta boreal (aberta?) ou formações arbóreas abertas mantêm-se nas 
áreas baixas do litoral e até 600-700 m nas serras minhotas, com Pinus, Betula e Alnus, 
num ambiente húmido e relativamente pouco frio no verão. O forte gradiente climático 
altitudinal e a configuração topográfica determinaram que, em alguns sítios, as línguas 
glaciares descessem até 600-500 m, isto é, até ao andar de vegetação arbórea 
(G. GOUDÉ-GAUSSEN, 1981; S. DAVEAU e G. C.-GAUSSEN., 1983). 

4 Entre os numerosos trabalhos que analisam os fenómenos glaciares e periglaciares dos finais do 
Pleistocénico em Portugal, destacam-se os de S. DAVEAU, 1971, 1973, 1977, 1978, 1980, 1984, 1985, 
1988; H.NONN, 1966; G. COUDÉ-GAUSSEN, 1981, 1983; F. REBELO, 1985; G. S. de 
CARVALHO, 1983, 1985. 
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— Os fenómenos periglaciares inscrevem-se nas vertentes acima de 
600-700 m, daí a provável ausência de vegetação arbórea e o desenvolvimento de um 
tapete rasteiro e descontínuo. A glaciação é meramente pontual, com um fácies atlântico no 
Norte do país, mais continentalizado na Serra da Estrela. 

— Pouco se sabe sobre as regiões de baixa altitude localizadas a sul da 
Estremadura. No entanto, a posição da frente polar e os achados pré-históricos sugerem no 
litoral um clima pluvial mais estável, com ambiente predominantemente "temperado", onde 
subsistem vestígios florísticos pré-quaternários em biotopes abrigados (J. ROCHE, 1971, 
1973; J. ZILHÃO, 1985). 

— A leste das barreiras topográficas e para o sul interior, tende-se a considerar 
a existência de um ambiente alternativamente mais seco, pouco favorável para a extensão de 
uma cobertura arbórea contínua, daí, talvez, a presença de formações vegetais temperadas 
de tipo marcescente e esclerófilo. 

O aquecimento post-wurmiano e a desglaciação não se processaram de modo 
regular, nem no tempo, nem no espaço. As oscilações climáticas foram suficientemente 
vigorosas para provocarem mudanças ambientais significativas até ao início do Holocénico. 
Cerca de 10 000 a 9 000 a.C, uma destas flutuações caracteriza-se por uma 
recrudescência do frio acompanhado de secura, que foi relacionada com a fusão do 
inlandsis norte-europeu. As águas oceânicas arrefecidas teriam originado o 
desenvolvimento de um deserto frio com formações estépicas abertas, do litoral ocidental 
da Galiza até à Serra de Sintra (H. NONN, 1966; S. DAVEAU, 1980). Ao longo da orla 
marítima, as análises de pólens (Mougas na Galiza), dos sedimentos eolizados (G. S. de 
CARVALHO, 1985), e dos modelados ou depósitos (construções dunares, grèzes) 
testemunham as modificações que teriam sofrido as paisagens vegetais, passando de uma 
floresta mista para formações desarborizadas. Contudo, pode supôr-se que estas condições 
seriam muito atenuadas no interior. As árvores não teriam desaparecido, nem nas serras 
(encontraram-se pólens de Pinus e Betula na Serra da Segundera,), nem a sul do Tejo. 

A par dos efeitos das flutuações climáticas, devemos ter em conta outros 
fenómenos que levaram à diversidade florística e fisionómica da vegetação. Entre eles, 
ressaltam os processos naturais herdados do período glaciar, tal como os efeitos directos e 
indirectos da transgressão flandriana, entre cerca de 14 000 e 5 000 BP não obstante 
pequenas flutuações posteriores. A transgressão afectou directamente toda a fachada litoral 
da actual bacia do Sado até ao Rio Minho. Remontou nos vales profundos dos principais 
rios e seus afluentes, por exemplo, o Tejo até a montante de Abrantes, o Sorraia quase até 
Coruche e o Mondego um pouco a jusante de Coimbra. Simultaneamente à transgressão 
marítima, iniciou-se o processo de sedimentação e assoreamento fluvial (S. DAVEAU, 
1980, 1985). Por outro lado, a evolução prende-se também com as oscilações dos níveis 
freáticos ou os deslizamentos e acumulações de materiais, dependentes de situações 
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palcoecológicas locais ou regionais que a palinologia e geomorfologia contribuem para 
reconstituir. 

A colonização vegetal decorre, portanto, em situações edáficas dominadas pelo 
factor água e pela instabilidade dos processos geomorfológicos. Nestes meios 
semi-terrestres ou semi-aquáticos, a cobertura vegetal apresentar-se-ia como um mosaico 
complexo de shorre, pântanos, águas salobras, ilhotas progressivamente colonizadas pela 
vegetação e, acima do nível das águas, as vertentes ou planuras, que estariam cobertas de 
matas de Quercetum Mixtum ou pinhais. É nestes ambientes geográficos ainda muito 
instáveis que evoluiram, do Mesolítico para o Neolítico, comunidades humanas que 
deixaram os vestígios dos concheiros do Tejo e Sado, datados de cerca de 5 500 a 
3 500 a.C. (J. ROCHE, 1973; J. M. ARNAUD, 1987). Noutros lugares, como na 
Estremadura ou no litoral alentejano, instalavam-se comunidades de que o habitat 
permanente foi atribuído ao período do Neolítico Antigo — 4 500-3 800 a.C. (C. T. da 
SILVA, 1989; Nova Hist. Port., 1990). 

Em suma, se olharmos globalmente para a evolução dos meios naturais a partir 
do Pliocénico, parecem fundamentais os contrastes que caracterizaram ambientes 
bioclimáticos litorais e interiores, setentrionais e meridionais, sobressaindo uma 
originalidade florística que se articula com a situação espacial do país no continente 
europeu. A heterogeneidade das dinâmicas naturais teria sido, diacrónica e 
sincronicamente, um dos factores mais révélantes da diferenciação paisagística. Numa 
situação ambiental muito instável, um amplo leque de heranças florísticas e 
geomorfogenéticas estaria a condicionar a evolução das formações vegetais, quando 
surgiram sinais ainda incipientes das intervenções humanas. 

2.2. Uma intervenção antrópica precoce no Neolítico 

Como já referimos no capítulo anterior, admite-se que a série progressiva da 
colonização vegetal pós-glaciar chega ao seu termo com clímax climáticos, constituídos 
essencialmente por formações arbóreas ou matas de folhosas, e edáficos, que variam 
consoante os fácies climáticos regionais. A cobertura vegetal que se instala no "óptimo 
climático" do período Atlântico constitui o modelo dos ecossistemas naturais e do 
"equilíbrio natural" posteriormente destruído pelas comunidades humanas (quadro 8). 
Uma vez que a referência climácica é o conceito mais utilizado nas interpretações das 
influências antrópicas, vejamos então quais as situações hipotéticas do ambiente natural 
ainda não transformado pelo homem. Dada a complexidade dos esquemas taxonómicos e 
dinâmicos da vegetação, apresentaremos apenas as espécies arbóreas dos climáx 
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climáticos, caracterizadoras das regiões e alianças florísticas do andar basal ate cerca de 

600 m (N. DEVY-VARETA, 1992). 
Na Península Ibérica, a taxonomia botânica distingue dois territórios florísticos 

onde se encontram numerosas séries dinâmicas de vegetação que terminam, na quase 
totalidade dos casos, por um estádio climácico arbóreo: 

— a região euro-siberiana ocupa a fachada atlântica do Norte da Península até 
Aveiro (Portugal). As árvores folhosas são as espécies mais representativas: caducifólias 
para as comunidades vegetais marítimas, onde sobressai o carvalho roble {Querem robur), 
e perenifólias nas áreas localizadas nos vales e depressões das serras cantábricas 
(azinheiras [Quercus ilex e Quercus rodundifolia]). 

— a região mediterrânica cobre a maior parte do território peninsular e 
subdivide-se, de Norte para Sul, nas áreas bioclimáticas supra-, meso-, e 
termomediterrânicas. É também o género Quercus que caracteriza as espécies arbóreas das 
ordens e alianças florísticas climácicas. Na distribuição de Quercus, das áreas mais 
húmidas para as mais secas, regista-se a presença de Q. pubescens, Q. faginea, Q. suber, 
Q. ilex, Q. rotundifolia e Q. coccifera. A faixa termomediterrânica, do Algarve português 
ao Levante espanhol, individualiza-se pela preponderância de uma aliança onde surge a 
alfarrobeira (Ceratonia siliqua) e a palmeira anã (Chamaerops humilis). 

Considerando apenas Portugal e as respectivas alianças climácicas, o Norte do 
país caracteriza-se peloQuercion ocidentale, com o carvalho roble na fachada litoral até o rio 
Mondego e o carvalho negral no interior a norte do Tejo. A sul do Q. ocidentale, estende-se 
a aliança mediterrânico-atlântica do Quercion fagineae, onde o carvalho português 
marcescente (Quercus faginea) é acompanhado por espécies de Quercus perinifólios 
(sobreiro e azinheira). O vale transmontano do Douro e a Terra Quente, pelos seus 
caracteres mediterrânicos, pertencem também à aliança do Q. fagineae. Por último, a faixa 
costeira do Algarve é o domínio da aliança termomediterrânica do Oleo-Ceratonion 
(J. BRAUN-BLANQUET, et ai, 1956). 

A repartição das alianças climácicas que acabámos de delinear suamriamente 
constitui ainda a principal referência de qualquer análise da evolução vegetal subsequente 
aos primórdios da agricultura. De facto, são particularmente relevantes os recentes 
progressos dos conhecimentos que se verificam na "história" dos recursos naturais 
contemporrâneos da sedentarização do homem no Neolítico. Iremos debruçar-nos 
essencialmente nos resultados das análises polínicas e antracológicas, como também sobre 
os trabalhos de arqueologia que tentam reconstituir o ambiente nos primórdios da 
agricultura. Desenvolveram-se na Península Ibérica estudos de palinologia e antracologia 
com datações C14, que muito contribuiram para que se tenha uma visão mais precisa dos 
meios naturais pré-agrícolas e das intervenções humanas. Os resultados estão ainda por 
ponderar em Portugal, visto que são pouco numerosas as séries evolutivas suficientemente 
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longas e datadas. Alem do mais, utiliza-se a periodização clássica do Holocénico, que pode 
revclar-se pouco adequada para interpretar a evolução nas áreas meridionais da Europa 
(quadro 8). Do conjunto desta situação deriva a necessária prudência na avaliação das 
interpretações dos diagramas polínicos (quadro 9) e análises antracológicas feitas em 

Portugal. 
Na metade ocidental da Península, as análises de palinologia acusam, por volta 

de 5000-3500 a.C, um período com dominância de pólens arbóreos, embora com 
variações regionais significativas (S. DAVEAU, 1980 e 1988). Não se verifica sempre a 
presença de matas densas de caducifólias, pois algumas curvas de frequência dos pólens 
pressupõem a existência de bosques abertos. 

Salientemos as sondagens de Alpiarça no Ribatejo português (C. JANSSEN, 
1985) e no Campo de Calatrava (L.GIL, 1991), que evidenciam, até cerca de 
3 000 a.C, a presença de matas mistas e abertas de Quercus e Pinus e de áreas cobertas 
de urzes (Erica). Em Portugal, esta vegetação arbórea aberta, ou a existência de uma 
floresta parque, também é sugerida pelos restos faunísticos de boi auroque e veado, 
encontrados em alguns concheiros mesolíticos do Ribatejo e Alentejo ocidental. O auroque, 
bovídeo de grande porte, apenas podia sobreviver num meio florestal pouco denso e com 
amplas clareiras (J. M. ARNAUD, 1987; C. T. da SILVA, 1989). 

Vejam-se, no quadro 9, as análises polínicas de Lagoa Comprida (1600 m), 
que oferecem uma série evolutiva desde o Pré-Boreal até aos tempos históricos 
(C. JANSSEN, 1981 e 1985). O Pinus silvestris da floresta boreal é pouco a pouco 
substituído por uma floresta de caducifólias (Quercus e Betula) a partir de 7 000 a.C. 
Durante o quarto milénio antes de Cristo, aparecem sinais de desarborização e aumentos 
esporádicos de Erica, simultaneamente com pólens de cereais e Olea, mas sem modificação 
sensível da floresta de montanha. Tratar-se-ia da abertura da vegetação arbórea 
contemporrânea do Neolítico médio, em que a influência humana teria sido globalmente 
ainda moderada? Na Galiza, a palinologia nos solos de jazidas pré-históricas revela, já nos 
finais do Atlântico (c. de 3000 a.C), a escassez de pólens arbóreos e abundância de 
plantas que acompanham geralmente a extensão da área agrícola (M. J. AIRES 
RODRIGUES, et ai, 1985). 

No tercério milénio (c. de 3000-2000 a.C), já não haveria dúvidas quanto à 
origem da desarborização nas regiões ocidentais da Península. Todas as análises de turfas 
ou solos mencionadas atrás revelam uma forte quebra dos pólens arbóreos, o aumento de 
Erica e das Gramíneas e a presença de pólens de cereais. Na Serra da Estrela, 
C JANSSEN destaca a importância dos fogos para explicar a diminuição dos pólens 
arbóreos e a provável expansão da vegetação rasteira, já que se encontraram espessos 
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níveis de cinzas que testemunham incêndios de grande proporção5. 
Esta evolução pode ainda verificar-se nas sondagens polínicas de Lagoa 

Travessa (quadro 9). No início do Atlântico, a vegetação parece ter sido essencialmente 
arbórea, dividindo-se por três domínios fitogeográficos: floresta mediterrânea húmida do 
Quercion Faginea , floresta perene do Oleo-Ceratonion e pinhais costeiros. Cerca de 
4 500 a.C, observa-se o declínio dos pinhais, que J. E. MATEUS (1985) relaciona com 
os efeitos da transgressão flandriana. Mas também aparecem indícios da instalação de 
formações arbustivas na região, com formações de Erica , ou de maquis esclerófilos com 
carrascos e medronheiros. Segundo o autor, o aparecimento progressivo destes matos 
corresponderia aos sinais mais remotos da intervenção humana. A partir de 3 000 e 
sobretudo 2 000 a.C, alargam-se as áreas de matos, enquanto diminui a aliança Quercion 
Faginea e desaparece Pinus. Repare-se que, nas proximidades, se localizam as jazidas da 
Comporta, que apresentam uma ocupação humana contínua do Neolítico ao Calcolítico 
(c. de 3 000 a 2 320 a.C.) (C. T da SILVA e ai., 1986). 

No futuro, o desenvolvimento das análises de antracologia poderá certemante 
trazer uma valiosa contribuição no conhecimento da evolução da vegetação. Particularmente 
apropriada para o estudo das intervenções humanas durante o Neolítico, a antracologia 
consiste, basicamente, na identificação botânica e datação do material lenhoso, no estado de 
carvão, que os nossos antepassados utilizaram como recurso energético. As estações 
arqueológicas, com estruturas de povoados apresentando vários níveis de lareiras e locais 
de carvões dispersos, são os lugares privilegiados da recolha do material. Depois de 
contados, identificados e datados, os carvões permitem reconstituir e interpretar a evolução 
da vegetação arbórea e arbustiva então existente na região dos povoados. O principal 
interesse da antracologia reside no facto de que considera, simultaneamente, as 
componentes natural e humana. As variações climáticas e/ou a pressão mais ou menos forte 
da exploração vegetal justificam as flutuações das espécies lenhosas encontradas. Também 
importa conhecer o sistema cultural da comunidade humana e as suas relações com o 
ambiente, uma vez que o homem, de certo modo, "escolheu" o material vegetal por 
queimar. A antracologia requer, portanto, uma estreita colaboração entre investigadores das 
duas esferas científicas, sem a qual seria impossível elaborar as etapas da evolução. 

Em Portugal, ainda são poucos os trabalhos de antracologia, para além das 
séries evolutivas se referirem a períodos de curta duração. Apesar de tudo, os resultados já 
são elucidativos quanto à vegetação natural e influência humana. Uma das estações 
localiza-se na região mediterrânica, caracterizada pela aliança florística climácica Quercion 

5 De notar que existiam áreas desarborizadas nas cumeadas da serra muito antes do surgimento da influência 
humana, visto que os pólens da associação Junipero-Ericetum estão sempre presentes a partir de 
7 000 a .C As análises efectuadas na Galiza indicam também, no início do Atlântico, a predominância de 
formações arbustivas nos cumes dos relevos (A. BOUHIER, 1979, p. 24 e seg.). 

78 



fagineae, e as outras nas serras e vales de Trás-os-Montes, onde se interpenetram as 
alianças Q. Faginae e Q. ocidentale. 

Em Medo Tojeiro (litoral alentejano a Sul de Sines), cuja datação e artefactos 
correspondem aos finais do Mesolítico-início do Neolítico (cerca de 
4200 a.C.-3500 a.C.), as análises revelaram uma taxa elevada de carvões provenientes de 
coníferas: 84,1%, dos quais 68,1% de Pinus cf. pinea (pinheiro manso) e 7,6% de 
Pinus sp.. Também foram encontrados carvões de zimbro (Juniperus) e lentisco (Pistacia). 
Daí que se admita a presença de uma vegetação arbórea aberta, constituída por um estrato 
dominante de pinheiros mediterrânicos (D. LUBELL, 1985; C. T. da SILVA, 1989). 
Ressalta a ausência de árvores do agrupamento florístico Q. fagineae, talvez localizado, 
então, mais para o interior (a costa marítima era mais ocidental que na actualidade) e 
afastado do território explorado poe estas comunidades humanas. 

Na região de Trás-os-Montes, foram efectuadas análises antracológicas em 
várias estações arqueológicas datadas do 3o milénio aos finais do Io milénio a.C, isto é, 
do Calcolítico ao Bronze. Neste conjunto, onde a composição florística dos carvões é 
relativamente variada, distinguem-se duas situações ambientais: 

a - A primeira é exemplificada pelas estações situadas a baixa altitude 
(S.O.JORGE, 1986). Em Castelo de Aguiar (150 m), de 2750 a 1780 a.C. 
(Calcolítico/Bronze inicial), a identificação dos carvões mostrou a dominância do carvalho 
negral. Também se identificou, em menor quantidade, o carvalho roble, o sobreiro, giesta e 
urze, esta última associada a sementes de trigo carbonizadas. Pelo contrário, as estações 
situadas a 200-225 m, nas baixas vertentes do vale do Tâmega, perto de Chaves, revelam a 
predominância de pinheiros - bravos e mansos, outros não identificados -, seguida de 
alguns carvões de carvalho negral e sobreiro. O início da ocupação destes povoados dataria 
do Neolítico recente ao Calcolítico (2800-2300 a.C). 

b - A segunda situação ambiental exprime-se nas jazidas serranas da Serra de 
Aboboreira (Baião) entre 700 e 950 m, e na do Buraco da Pala, perto de Mirandela, 
localizada a 860 m. O estudo preliminar realizado por J. L. Vernet na área de construções 
megalíticas da Aboboreira (V. O. JORGE, 1982) conclui pela existência provável de 
matas abertas de carvalhos roble e negral, sem pinheiros, que teria sido localmente 
desbravada na altura da instalação dos monumentos. A destruição completa da vegetação 
arbórea podia datar do Bronze, quando se alastrou a prática das queimadas para os pastos 
(J. L. VERNET, 1988). No habitat aberto da Bouça do Frade (Baião), talvez ocupado 
desde os finais do 2o milénio, verificou-se também, no Bronze final (820-710 a.C), a 
provável presença de matas caducifólias mistas, com aveleiras, salgueiros, azinheiras. A 
camada mais recente revelou o aumento da giesta, sinal da abertura da vegetação arbórea 
provocada por um surto das actividades agro-pastoris (S. O. JORGE, 1988). 
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Veja-se, por último, a análise exaustiva de 3 000 carvões realizada no abrigo 
do Buraco da Pala, local de habitat não permanente para a silagem de cereais, ocupado na 
passagem do Neolítico para o Calcolítico (2780-2450 a.C. a 2170 a.C). O abrigo situa-se 
a 860 m, numa encosta virada para leste e dominando o vale do Tua (M. J. SANCHES, 
1989). Nos 3 000 carvões analisados por I. FIGUEIRAL (1991), foram identificados 
31 taxa, entre os quais se encontram representantes das alianças Quercion ocidentale e 
Q.fagineae. Dominam, mas sem grandes diferenças qualitativas segundo os níveis de 
ocupação, as espécies arbóreas de Quercus de folhas caducas, perenes (sobreiro) e o 
medronheiro (49% dos carvões no nível mais antigo). Quanto às urzes (Erica arbórea) são 
particularmente abundantes a partir de 2450 a.C. - de 30 a 70 % dos carvões em cada 
nível -, sobretudo nas lareiras, já que se trata de um bom combustível. Em proporção muito 
mais baixa, foram detectadas outras árvores e arbustos pertencentes a uma ou outra aliança, 
por exemplo, o freixo, pilriteiro, salgueiro, a aveleira, zimbros e azinheiras ou carrascos. 

É importante assinalar, mais uma vez, a presença de duas espécies de pinheiro 
— silvestre {Pinus sylvestris )e bravo (Pinus pinaster Aiton)— em todos os níveis, embora 
com taxas inferiores a 4% dos carvões encontrados. Hoje em dia, encontramos nas serras 
nortenhas muitas plantações de pinheiro silvestre, conífera de montanha nas vertentes mais 
soalheiras, que foram instaladas nos anos 1940-60. No 3o milénio, seria o pinheiro 
silvestre de Trás-os-Montes uma conífera relicta dos períodos mais frios do início do 
Holocénico? Quanto ao pinheiro bravo, é mais uma vez encontrado no país, como o tem 
sido em outras áreas continentais da Península Ibérica (L. GIL, 1991). 

A questão do pinheiro é de difícil resolução para palinólogos e antracólogos, já 
que não se consegue sempre distinguir nem os pólens, nem os carvões das várias espécies 
de Pinus. No caso das amostras colhidas em áreas de baixa altitude e datadas a partir do 
início do Atlântico (cerca de 5 500 a.C), pode admitir-se que não se trata de Pinus 
silvestris. Durante a década de 1940 e 1950, já se tinham identificado vestígios de Pinus 
em níveis pliocénicos e pleistocénicos, tais como Pinus silvestris, P. halepensis (pinheiro 
mediterrânico de Alepo), e P.praepinaster6. Mas, entretanto, mudaram as técnicas de 
análise laboratorial e as classificações botânicas da espécie. Daí que a questão da presença 
de Pinus na vegetação dos tempos pré-históricos esteja a ser alvo de pesquisas exaustivas. 

De facto, é preciso identificar melhor as espécies para que se esclareça 
definitivamente a polémica sobre a espontaneidade dos pinheiros, nomeadamente a do 
pinheiro bravo. Mas parece desde já confirmado que, em determinadas áreas de Portugal e 
Espanha, várias espécies de pinheiros fizeram parte da evolução do cortejo florístico a 

6 Ver W ROTHMALER, 1941; C.TEIXEIRA, 1944; M.M.ANDRADE, 1944 e 1945; 
H. GAUSSEN, 1950; C. ROMARIZ, 1950; B.RODRIGUEZ, 1952; H. ELHAI, 1964). Segundo 
C TEIXEIRA, Pinus praepinaster ter-se-ia refugiado no Sul do país durante os períodos frios, remontando 
posteriormente' para Norte. Quanto ao pinheiro manso, as opiniões inclinam-se para a sua introdução pelos 
Romanos embora W. ROTHMALER e H. GAUSSEN falem de uma espontaneidade "possível". 
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partir do Tardiglaciar?. O prosseguimento das pesquisas poderá conduzir à futura revisão 
dos actuais modelos de evolução da vegetação, onde não aparece nenhuma série que 
termine pela instalação de pinhais. O pinheiro bravo é assim excluído da vegetação 
climácica na taxonomia "clássica", nem faz parte de qualquer etapa das dinâmicas propostas 
para os clímax regionais. A sua presença na Península seria explicada pela introdução da 
espécie pelo homem, seguida de uma progressiva extensão por difusão espontânea e por 
plantações a partir do século XVI. Por esta razão, o pinheiro bravo é considerado por 
muitos botânicos como espécie indicadora de uma regressão dos ecossistemas naturais, 
biologicamente caracterizados, recorde-se, por formações arbóreas de folhosas. 

Toda a problemática da vegetação primitiva e climácica não pode desligar-se 
das etapas e evolução que caracterizam a organização territorial das comunidades humanas 
pré-históricas. No contexto das finalidades das suas investigações, os arqueólogos e os 
paleo-antropólogos têm insistido sobre a necessidade de reconstituir os quadros ambientais 
em que se desenvolveram os primórdios da agricultura. De modo geral, os resultados das 
pesquisas vêm comprovar que as técnicas e os sistemas de exploração das sociedades 
neolíticas desencadearam importantes modificações na evolução natural. 

Convém sublinhar desde já uma realidade que nos parece fundamental na 
avaliação das dinâmicas dos meios naturais na Europa ocidental meridional. Trata-se do 
surgimento complexo, "multifacetado" ou "polimórfico" do Neolítico antigo. O início da 
neolidzação na fachada atlântica ibérica ocorreu numa época "ligeiramente mais tardia" que 
nas regiões mediterrânicas, isto é, a partir dos meados do 5o milénio a.C. no litoral 
alentejano e algarvio e posteriormente no interior do país (Nova Hist. Port., 1990, p. 89 
e seg.). Mas a neolitização é um longo período em que as actividades predadoras são 
pouco a pouco substituídas pela produção de meios de subsistência. Durante cerca de um 
milénio, alguns estádios sócio-económicos que se consideravam antes sequenciais foram, 
na realidade, contemporâneos, tal como, por exemplo, a "cultura dos concheiros" do Tejo e 
Sado, o megalitismo do Alto Alentejo ou o Neolítico antigo do Alto Alentejo litoral. A 
abordagem actual do Neolítico dá relevo aos particularismos regionais e locais dos novos 
sistemas de produção, que se prendem mais com os recursos naturais do desenvolvimento 
da agro-pastorícia, e menos com as manifestações da difusão técnica e cultural, resultante 
dos contactos com grupos humanos mais desenvolvidos. Daí a relativização das noções de 
estádio sócio-económico "arcaico" e "evoluído", que se articulariam com as alterações 
antropogénicas pouco e muito acentuadas do meio natural. 

Na verdade, quando se esboçam os processos da fixação do homem e da 
organização territorial, as comunidades humanas escolheram em primeiro lugar solos 
pouco espessos e mais fáceis de trabalhar com as técnicas ao seu dispor, evitando o 

7 Remetemos para a bibliografia sobre o assunto, por exemplo a indicada em Geografia de Portugal, 1986; 
S.DAVEAU, 1988; J.L. VERNET, 1983 e 1987; L.GIL, 1991. 
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aproveitamento dos solos fundos e aluviais, onde se encontrariam florestas mais densas. 
Além do mais, os começos da agricultura nas regiões temperadas caractcrizar-se-ia pela 
relação seguinte: quanto menor e mais dispersa fosse a população, maior teria sido o 
pioneirismo para colonizar novas terras. Aplicando um modelo de colonização linear, cada 
geração humana podia assim percorrer 80 a 160 Km, consoante as condições ambientais 
(B. ORME, 1981, in V. O. JORGE, 1982). Considera-se que a grande mobilidade dos 
grupos humanos teria então levado a uma exploração relaUvamente intensiva dos recursos 
naturais. Ao longo de vários séculos, os múltiplos focos habitacionais, uns itinerantes, 
outros permanentes, espalharam por todo o lado a prática regular do fogo e das queimadas. 

Vejamos o exemplo específico das áreas serranas, onde se insere a nossa 
pesquisa local. Nas serras do Norte ou Centro Norte do país, encontram-se sepulcros 
megalíticos que testemunham uma ocupação humana contínua do Neolítico até ao Bronze 
inicial. Na Serra de Aboboreira, a análise exaustiva dos monumentos permitiu lançar 
hipóteses acerca da organização territorial das comunidades humanas que os contruiram e 
utilizaram, a partir de cerca de 3 300 a.C até 1 600/1 400 a.C. (V. O. JORGE, 1982, 

1985 e 1989). 
Nos 3o e 4o milénios, túmulos, povoados e campos eram contíguos e 

localizados em áreas planálticas acima de 700 m. Já referimos que as análises dos carvões 
apontam para uma vegetação arbórea aberta e solos pouco espessos. O método dos 
"territórios de exploração preferencial" possibilita a reconstituição da exploração dos 
recursos locais por cada comunidade: até uma a duas horas de caminho a pé, as condições 
ambientais eram suficientemente diversificadas para o desenvolvimento de uma economia 
mista, baseada na caça, pesca e recolecção nas áreas de baixa altitude, na agricultura e 
pastoreio com transumâncias locais nos planaltos e vertentes. A grande dispersão do 
povoamento e a curta duração da fixação no mesmo sítio justificariam a ausência de 
vestígios do habitat precário que, talvez rodando en torno dos túmulos, foi apagado pelas 
sucessivas fases de queimadas e cultivos. A partir dos finais do III milénio, as mudanças 
sócio-culturais e o esgotamento dos solos levariam à dissociação definitiva do habitat e dos 
sepulcros, fixando-se os povoados dispersos perto das terras aluviais mais férteis dos 
vales. Nas chãs dos altos níveis, então em vias de completa desarborização, continuaria 
apenas a actividade pastoril. 

Durante o 3o milénio, o fenómeno megalítico e a agricultura itinerante são 
contemporâneos dos primeiros povoados sedentários encontrados no Norte do país, 
concretamente nos arredores de Chaves (S.O.JORGE, 1986 e 1990). Na época, a 
economia mista tem aqui a agricultura como principal actividade e o rio Tâmega é uma via 
natural de circulação por onde penetram influências culturais da Meseta espanhola. Em 
outras regiões —Estremadura, Alentejo e Algarve—, a sedentarização, baseada num 
sistema agro-pastoril mais intenso, foi mais precoce e os povoados já eram abertos e de 
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cumeadas. No início do Calcolítico (cerca de 2 700/2 500 a.C), há, portanto, no país 
uma grande variedade de sistemas quanto à exploração dos recursos naturais para a 
agricultura. Sejam eles mais ou menos evolucionados, as práticas culturais das 
comunidades humanas passam a transformar de modo irreversível os solos e a vegetação. 

Confrontando agora os resultados das pesquisas e as hipóteses levantadas por 
palinólogos, arqueólogos e paleo-antropólogos, manifesta-se uma concordância nas 
periodizações da intervenção humana e da evolução vegetal: 

— Os primeiros sinais da influência humana são ainda incipientes durante o 
4o milénio a.C. Nos finais do Mesolítico/início do Neolítico, verifica-se a implantação de 
formações vegetais arbóreas de folhosas, nem sempre fechadas e com a presença atestada 
de várias espécies de pinheiros Sob o domínio das heranças glaciares e periglaciares, os 
processos naturais estão ainda muito instáveis, daí um tapete vegetal multiforme e 
descontínuo. Mas já se observam sinais de desarborização que poderão ter provocado 
mudanças nos balanços hídricos dos solos e na evolução geomorfogenética. Estas 
alterações interfeririam com o processo de colonização arbórea reconhecida durante o 
período do Atlântico. 

— No 3o milénio, as modificações antrópicas já se tornam suficientemente 
sensíveis para que apareçam situações ambientais novas e irreversíveis. Não deixa de ser 
espantosa a "brusca" diminuição de pólens arbóreos, enquanto aumenta a vegetação 
rasteira, sem que se tenham detectado flutuações climáticas de grande relevo. Repare-se 
que, no litoral do Levante espanhol, J. L. VERNET observa que a vegetação 
essencialmente xerófila, que caracteriza hoje os agrupamentos climácicos na região 
mediterrânica sensu lato, resultaria mais do impacte das actividades humanas do que de um 
aumento sensível da secura climática, durante a segunda metade do período holocénico do 
Atlântico (1987).Em relação à periodização convencional da Pré-História, este milénio 
corresponde ao Neolítico final e Calcolítico em que, em Portugal e na Galiza, se processam 
a "consolidação do sistema agro-pastoril", a ocupação de novos territórios e a 
sedentarização das comunidades, numa grande variedade regional dos sistemas culturais e 
sociais (S. O. JORGE, in Nova História de Portugal , 1990, p. 102 e ss). 

Ressalta, portanto, a precocidade das influências humanas, que vieram 
interligar-se com a evolução dos sistemas naturais. Daí as incertezas que surgem hoje na 
utilização dos modelos da dinâmica natural. Não restam dúvidas de que os progressos no 
conhecimento da evolução da vegetação e das intervenções humanas no 
Neolítico/Calcolítico vieram desestabilizar o "imperialismo" do climax. As situações 
naturais têm que ser analisadas à luz da antropização do ambiente, e não em relação a um 
estado hipotético final de estabilidade vegetal, que teria sido precisamente anterior ao início 
da sua destruição. Por enquanto, a investigação acerca desta questão tem-se mostrado 
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prudente nas suas interpretações. Todavia, é provável que venha a ser necessário matizar 
ou corrigir a imagem de um Portugal "florestal" nos começos da Idade Média. 

1.3. Que formações vegetais nos finais da Idade Média? 

Na Europa medieva, a desarborização, os arroteamentos e a modificação dos 
solos pelas culturas e pousios são processos de certo modo banais que acompanharam a 
organização do espaço rural. A Idade Média é um período fulcral na evolução da vegetação. 
Há então uma ruptura irreversível: o ambiente deixa de ser "natural", no sentido absoluto 
em que geralmente se entende. A evolução posterior dos territórios realiza-se através de 
uma interligação indissociável entre processos naturais e sociais, em que a organização dos 
sistemas de produção se desenvolve numa natureza forçosamente modificada. Apenas 
lembraremos aqui alguns dos aspectos fundamentais, que foram abordados num dos 
nossos trabalhos, e acabaremos por esboçar um balanço necessariamente provisório 
(N. DEVY-VARETA, 1985). 

Em Portugal, os séculos XI-XIII correspondem a um período de intensa 
organização dos espaços agro-silvo-pastoris, enquanto a Reconquista avança até ao 
Algarve. Na fachada marítima, do rio Minho até ao Tejo, como também em áreas de 
Trás-os-Montes e da Beira Alta, o movimento arroteador fixa os territórios de exploração, 
ganhando as culturas sobre os bosques e os pântanos drenados no fundo dos vales. A 
norte do Mondego, este movimento é essencialmente fomentado pela fundação de 
numerosos mosteiros e por alguns senhores e ordens militares. Até ao século XIII, 
organiza-se a exploração das terras na área das colinas e planícies minhotas, com a trilogia 
do agrossistema campos-bouças/soutos-monte desarborizado (C. F. ALMEIDA, 1978, 
p. 25-34). Também se estabelece a fixação das áreas para o pastoreio invernal e estival. 
Perante a sobre-exploração das bouças e soutos que já se manifesta a partir do século XIII, 
os prazos dos mosteiros estipulam plantações de árvores e fiscalizam os cortes de madeira. 

A sul do Tejo, a ocupação muçulmana parece ter conduzido, ao longo de vários 
séculos, à criação de montados e à extensão das brenhas. A partir desta época, os 
montados constituem formações antropogénicas que se articulam com as condições 
bioclimáticas, o uso do fogo e um aproveitamento diversificado sob coberto florestal. 
Desenvolvem-se então a exploração de todos os recursos florestais —madeiras, carvão e 
lenhas, pastoreio extensivo— para as necessidades locais e a exportação. 

No entanto, a floresta não foi só modificada pelos sistemas de produção 
agro-pastoril, nem recuou apenas perante os arroteamentos. Ao longo de toda a costa, do 
Minho até ao Algarve, a actividade de numerosos estaleiros é estimulada pelo dinamismo 
das relações comerciais com o Mediterrâneo e o litoral atlântico europeu. Simultaneamente, 
o número de habitantes aumenta nos núcleos populacionais do litoral. Assim, as matas 
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existentes nos séculos XI-XIII forneceram os toros necessários à construção dos barcos de 
mercadoria e das frotas de guerra, a par do material lenhoso utilizado na expansão dos 

centros urbanos. 
No estado actual das pesquisas, não podemos ir muito além de constatarmos a 

exploração de folhosas do género Quercus e de pinhais. É particularmente difícil 
reconstituir a situação florestal nas serras: matas densas, formações arborizadas ou 
matagais? A documentação sugere a presença de uma cobertura arbórea extensa em alguns 
relevos do norte do país. A fauna mencionada para a "caça grossa", tão apreciada pelos reis 
e nobres, com urso, porco montês, veado, cervo, lobo e raposa, é característica da floresta 
e formações arborizadas temperadas. No entanto, as matas ocupariam apenas as meias 
encostas ou os vales menos acessíveis. Acima do limite relativamente baixo das árvores, 
nas vertentes e altos níveis batidos por ventos e chuvas, os processos de desestabilização 
iniciados no Neolítico não permitiriam senão a existência de charnecas arbustivas ou 

sub-arbustivas. 
As crises demográficas do século XIV e o refluxo agrícola terão contribuído 

para que a floresta colonizasse as terras abandonadas? Não se pode excluir a reconquista 
pelas árvores, formações arbóreas ou arbustivas, mas não pela floresta, tal como existia na 
Alta Idade Média. A nova fase de arroteamentos, documentada a partir dos fins do século 
XIV, mal distingue os tipos de terrenos postos em cultivo, apontando sobretudo para 
"brenhas, matos maninhos e terras bravias" e não falando expressamente de matas. 

Desde os séculos XI-XII, a maior pressão da intervenção humana tinha gerado 
situações críticas de instabilidade no meio natural. Nos terrenos declivosos, ou nas regiões 
com secura estival acentuada, as relações entre potencial físico e exploração biológica 
estabelecem-se entre limiares mais estreitos, daí uma maior fragilidade ecológica e o 
desencadeamento de processos físicos irreversíveis e desfavoráveis para a instalação de 
uma floresta semelhante à da época pré-medieval. 

A partir dos finais do século XIII, as consequências da exploração das matas e 
desarborização não se fizeram esperar. A documentação das Chancelarias Reais mostra que 
os direitos costumeiros dos povos, em princípio salvaguardados pelo rei, os abusos no 
corte de madeira e nas queimadas tornam-se uma preocupação permanente, tanto para o rei 
e os "poderosos" do reino como para os "moradores" nos termos dos concelhos. E no 
reinado de D. Dinis (1279-1325) que se multiplicam as cartas régias contra o corte das 
árvores e lenhas para comercialização e se promove a rearborização dos pinhais costeiros, 
assegurando ao mesmo tempo os direitos contemplados nos forais quanto ao abastecimento 
em produtos florestais. 

Dos finais de Duzentos datam as referências documentais sistemáticas das 
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montarias8 na coutada real, ou seja, na área de matas reservadas para as caçadas do rei e da 
nobreza. A publicação das cartas régias referentes às montarias na História Florestal... 
permitiu-nos traçar algumas hipóteses quanto aos grandes momentos da evolução territorial 
da floresta coutada. 

Em meados do século XIV, já estavam organizados os territórios das 
montarias, de que se têm notícias em fontes datadas da Alta Idade Média. Mais tarde, as 
Ordenações Afonsinas9 irão transcrever o Regimento dos monteiros de 1435 promulgado 
por D. Duarte (1433-1438). Aí também se encontra a delimitação da "coutada velha", que 
tinha então atingido a sua maior extensão e onde as matas reais justapunham-se com os 
coutos dos mosteiros e as propriedades da nobreza e das Ordens Militares. Essencialmente 
localizada na fachada litoral entre Porto e Setúbal, prolongava-se no interior até Coimbra, 
Abrantes, Montemor-o-Novo e nos arredores de Évora. Na realidade, a "coutada velha" 
seria um espaço florestal descontínuo onde haveria, ora matas dispersas ao lado de 
pântanos, charnecas e terras exploradas, ora maciços florestais mais extensos nas áreas 
menos povoadas ou mais afastadas dos mercados urbanos. Os documentos deixam 
entrever que, no fim do século XIV, a coutada real ainda seria predominantemente 
constituída por matas. 

Repare-se que, na mesma época, a principal função das montarias ainda tem 
mais a ver com a protecção da"caça grossa" do que com a dos produtos lenhosos. Todavia, 
a partir do início do século XIV, as matas não estavam apenas destinadas às caçadas reais. 
A informação publicada das Chancelarias mostra que a exploração crescente suscitou uma 
legislação própria para o abastecimento local e regional de madeiras e lenhas. A protecção 
da caça já não seria a única função do monteiro nos finais do século XIV. Os pequenos 
monteiros locais teriam afinal as competências de guardas florestais, que também tentariam 
fiscalizar os excessos de uma exploração descontrolada das madeiras. 

Durante a primeira metade do século XV, manifestou-se nas montarias uma 
separação cada vez mais nítida entre as medidas de protecção à caça —a diminuição da caça 
grossa era então um facto consumado— e outras, directamente relacionadas com a 
produção lenhosa. A partir do reinado de Afonso V (1438-1481), o rei tenta regulamentar 
por todo o país o corte de carvalhos, sobreiros e pinheiros mansos, necessários para a 
construção dos barcos da Expansão. Por outro lado, cresce uma procura generalizada de 
produtos florestais, sobretudo em volta dos grandes centros urbanos. De facto, havia nesta 

8 No Antigo Regime, o termo montaria tem dois significados. É um tipo de caçada regulamentada para a 
"caça grossa", que se realizava em áreas reservadas (coutadas). Corresponde também às várias circunscrições 
que dividiam todo o espaço coutado. Cada montaria era fiscalizada por um monteiro-mor nomeado pelo rei e 
cada mata na circunscrição era vigiada por um monteiro, também designado pelo rei. No topo desta 
hierarquia, encontrava-se o Monteiro-Mor do Reino. O primeiro foi nomeado em 1385 por D. Fernando 
(C. M BAETA NEVES, 1980; História Florestal..., desde 1980). Ver J. A. NEIVA VIEIRA (1991), que 
apresenta um enquadramento legislativo e estastístico dos processos de arborização e desarborizaçâo da Idade 
Média até à actualidade. 
9 Livro I, Título 67. 
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altura uma forte concorrência entre várias formas de exploração das matas: nenhuma 
actividade económica ou meramente quotidiana passava sem madeiras, lenhas, carvão e 
pastoreio sob coberto florestal. 

Assim, parece que a primeira metade do século XV representa um período de 
transição. Como aconteceu no Entre-Douro-e-Minho no século XIII, fragmentam-se pouco 
a pouco as matas da coutada do Porto até Setúbal e diminui a sua capacidade produtiva para 
as necessidades em matéria prima requerida pelos arsenais marítimos. As importações de 
madeira em toros e tabuado por intermédio das relações hanseáticas vão, então, começar a 
compensar regularmente o desequilíbrio entre oferta e procura das madeiras nacionais. 

"Nos princípios do século XV, Portugal pode descrever-se como um vasto 
matagal, entresachado, afora algumas cidades e villas, de pequenas povoações, 
circundadas de breves arroteas" (A. S. S. COSTA LOBO, 1984, p. 77). Teria sido esta 
visão global que se poderia ter do país? "Um vasto matagal", isto é, formações vegetais 
arbustivas, mas também arbóreas e arborizadas, ou seja, uma "floresta" com árvores de 
pequeno porte10? A asserção de COSTA LOBO foi mais pensada no âmbito da situação 
agrícola após as crises demográficas do século XIV. Contudo, podia ser realmente esta a 
fisionomia dominante das paisagens no país, sobretudo nas regiões mais povoadas. E 
apenas o desenvolvimento da história florestal que permitirá reconsiderar as representações 
paisagísticas dos finais da Idade Média. Geralmente, oferece-se a imagem de um país 
coberto por matas, projectando os conceitos de "floresta natural" e de capacidade produtiva 
em matéria lenhosa que temos na actualidade. De facto, as matas que consideramos hoje 
"naturais" são formações estrutural e floristicamente modificadas por selecções, exploração 
e tratamentos seculares. De igual modo, a imagem das matas fechadas e frondosas é, em 
parte, uma herança dos "medos" medievais que a fixaram na memória colectiva. 

Num domínio de transição bioclimática marcado por um período estival de 
secura, os estratos arbóreos das matas naturais seriam relativamente baixos. A exploração 
secular e o fogo conduziram certamente à diminuição das capacidades de produção lenhosa, 
que podia ter sido eventualmente reestabelecido por tratamentos culturais apropriados, para 
além das medidas defensivas de protecção e fiscalização. Ora, precisamente, revela-se 
estranha a ausência de qualquer "código" de exploração e tratamentos florestais 
promulgado pelas instituições régias, tal como aconteceu, por exemplo em França e em 
alguns estados da Alemanha, a partir dos meados do século XIV. O significado desta 
ausência é, por enquanto, de difícil interpretação, mas deve relacionar-se com a interligação 
de dois conjuntos de factores: as condições ambientais —excessiva demora na regeneração 

10 A nomenclatura das formações vegetais secundárias é confusa e varia consoante as disciplinas dos 
campos natural ou social e o significado dado pelo senso comum. Matagal, charneca (alta) ou brenha são 
mais utilizadas para o maquis mediterrânico perinifólio; mato (baixo), charneca (rasteira) para as formações 
sub-arbustivas do domínio mediterrânico (garrigue) ou aUântico (lande) (O. RIBEIRO, 1986, p. 49-50; 
C. SOUTO CRUZ, s/d). "Brenhas" e "matos maninhos" são os termos que aparecem com muita frequência 
nos documentos da época, sendo "charneca" mais usual a partir do século XVI. 
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das matas de folhosas em relação à procura de tabuado— e diversos interesses económicos 
concorrência entre a produção lenhosa e outros tipos de necessidades, interesses ligados 

ao comércio externo que facilitaram a importação de madeira. 
Aqui fica apenas a possibilidade de um balanço provisório nos finais da Idade 

Média: brenhas e matagais extensos, matas e pinhais fragmentados, com capacidades de 
produção para toros relativamente fracas, nos locais de maior acessibilidade. Em meados 
do século XV, quando Portugal inicia a sua política de Expansão, agudiza-se o 
desequilíbrio entre oferta e procura de madeiras, marcando definitivamente o declínio da 
floresta medieva. 
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3. 

A FLORESTAÇÃO, "OBSESSÃO" DAS INSTITUIÇÕES CENTRAIS 
A PARTIR DO SÉCULO XVII 

Durante a Idade Média, o desenvolvimento do comércio externo tinha 
estimulado o que se pode considerar como a primeira grande indústria portuguesa, a 
indústria naval. Mas quando Portugal se lança na política de Expansão e sobretudo mais 
tarde, no século XVI, constrói uma importante frota comercial, aumentam drasticamente 
nos arsenais as necessidades em "madeira grossa" de qualidade —sobreiro, carvalho e 
pinheiro manso. Verificam-se assim mudanças significativas no abastecimento para a 
construção naval, a partir dos meados do século XV. Os documentos régios referem a 
necessidade de poupar árvores para as "galés e navios", tornando-se estas notícias 
correntes, senão quase monótonas nos finais do século. No seguinte, muitas naus 
comerciais, com tonelagem incomparavelmente superior aos navios da época das 
Descobertas, são construídas nos estaleiros da Baía e de Goa com as madeiras exóticas 
locais. Entretanto, na metrópole, esgotam-se os principais focos nacionais de 
abastecimento ou afastam-se demasiadamente para o interior, de tal modo que as 
importações de matéria prima são imprescindíveis (N. DEVY-VARETA, 1985 e 1986). 

Da ilha da Madeira vinham madeiras de boa qualidade no início do século XV. 
Aquando da sistemática colonização agrícola da ilha durante a segunda metade deste século, 
os fogos das queimadas destruíram a maior parte das matas que abasteciam Portugal. 
"Desta maneira varreram grande parte da dita madeira, fazendo terra de lavoura". 
(J. M. da SILVA MARQUES, Suplem. Vol. I, p. 172). No mesmo século, foi 
aumentando o número de navios que, vindo da Europa do Norte, entravam no porto de 
Lisboa com cereais e madeiras diversas (A. H. de O. MARQUES, 1959). Nos séculos 
XV e XVI, às entradas de tabuado da Europa setentrional em Lisboa, juntam-se as 
importações de França ou Espanha nos portos do Noroeste. As espécies frequentemente 
mencionadas são o carvalho e o pinheiro silvestre — pinheiro de Flandres, de Riga ou 
"dalemanha", que refere a informação histórica e florestal dessa época, até se encontrar 
ainda na documentação do início do século XX. 

Para além dos toros e madeiras requeridos pela construção naval, os produtos 
florestais alimentariam importantes fluxos no comércio interno, estabelecendo-se uma 
concorrência nunca vista anteriormente entre actividades industriais, por exemplo a 
produção de sabão, de barcos e de vidro. Surgem crises de abastecimento de madeiras para 
a construção civil e o artesanato, ou de aprovisionamento em lenhas, principalmente nos 
centros urbanos. Outros factores vão também contribuir para o aumento da deflorestação e 
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a crise florestal subsequente. Entre eles, destacamos os mais relevantes: o desenvolvimento 
do pastoreio e das transumâncias no Alentejo, Beiras e serras; os efeitos dos fogos e das 
queimadas, contra as quais foram reiteradas medidas defensivas, mas com poucos 
resultados positivos (as mais conhecidas são as da bacia do Mondego e do Ceira, de 1368 a 
1491); a vaga bem documentada de arroteamentos de 1450 a 1550, que colonizam as 
"brenhas e matos maninhos" e fazem recuar as orlas das matas ou abrem clareiras nas 
matas reais e nos coutos dos mosteiros; por último, as crises de subsistências, frequentes 
nos finais do século XV, que levam ao fabrico furtivo de carvão e cortes indevidos ou 
roubo de madeira para venda. 

Nas numerosas reuniões das Cortes realizadas durante os séculos XV e XVI, 
as questões de índole florestal eram constantemente apresentadas ao rei. Os moradores 
tentam salvaguardar os seus direitos costumeiros ameaçados pelas restrições dos 
proprietários. Renovam-se sempre as mesmas queixas - falta de madeira e de lenha, 
alienação dos usos nos baldios, excesso de terras coutadas. Até ao fim de Quinhentos, vão 
permanecer sem grandes alterações a estrutura administrativa das matas reais e as funções 
dos monteiros, que podemos qualificar ainda de medievas. Para as instituições centrais, era 
urgente o fomento de uma política florestal que não fosse meramente defensiva, mas sim 
mais coerente em relação aos novos condicionalismos sócio-económicos. O reinado de 
D. Manuel (1495-1521) constitui um marco decisivo na passagem da floresta medieval 
para a política florestal do Renascimento. 

3.1. A Lei das Árvores de 1565 e o prosseguimento da 
desarborização 

Entre as medidas florestais tomadas pela administração do rei no 
Renascimento, sobressaem, a partir dos finais do século XV, ou seja do reinado de 
D. Manuel, os descoutamentos de grande parte da "coutada velha" (1498), as tentativas de 
fiscalização do fabrico de carvão, a protecção do sobreiro (1546 e 1564), várias 
providências de âmbito regional e local contra o uso das queimadas, e por último, os 
regimentos de florestação nos incultos, publicados para serem executados em todo o 
território. Debruçar-nos-emos particularmente aqui sobre as leis de arborização, sobretudo 
a de 1565, de que a transcrição nas Ordenações Filipinas (1603) fez o modelo sempre 
referido até ao século XIX (N. DEVY-VARETA, 1986). 

Mas antes, vejamos que significado dar aos descoutamentos de D. Manuel nas 
Cortes de 1498. As queixas sobre dificuldades de abastecimento, o alargamento da área 
cultivada e a diminuição da caça levaram o rei a abolir as suas coutadas da Terra de Santa 
Maria até Abrantes, na península de Setúbal e no concelho de Montemor-o-Novo. Todavia, 
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não passaram de uma medida provisória, promulgada no início do reinado para agradar aos 
concelhos. Alguns anos mais tarde, várias cartas régias mostram que o rei ordena a 
"reformação" das montarias extintas para regularizar a exploração da madeira. Esta 
"reformação" não contempla a reorganização da administração das matas, nem a do estatuto 
dos monteiros. A exploração das matas continua nos mesmos moldes, baseados numa 
política defensiva e fiscalizadora. 

Poucos anos antes dos descoutamentos, em 1494 ou 1495, tinha sido 
promulgado o que se considera o primeiro regimento de florestação no país.Todos os 
moradores do reino tinham que plantar árvores, mas não se conhece o conteúdo específico 
desta "obrigação". Alguns alvarás posteriores dão a entender que as plantações foram 
poucas, já que contrariavam o sistema de aproveitamento do solo, particularmente as 
actividades pastoris e os arroteamentos atestados para a época. Esta obrigação foi 
certamente abolida, como também as penas a que tinham sido sujeito os concelhos não 
cumpridores. No caso contrário, esta lei teria sido transcrita nas Ordenações Manuelinas de 
1521, acompanhando outras provisões que recomendam a plantação de oliveiras, vinhas e 
amoreiras (Livro I, Tít. 39) ou proibem o fogo posto e as queimadas (Livro V, Tít. 83). 
Contudo, depara-se com o carácter inovador do diploma, que comprova a falta de madeiras 
e constrangimentos locais para a arborização. 

Menos de um século mais tarde, o principal objectivo da chamada Lei das 
Árvores de 1565 é realçado pela sua designação nas Leis Extravagantes que transcrevemos: 
"Que se prantem arvores para madeira". O diploma assume uma posição jurídica de 
vanguarda, instituindo, à escala dos municípios, uma política de arborização sistemática 
nos incultos dos baldios e das propriedades privadas. São os vereadores incumbidos deste 
empreendimento e os corregedores da sua fiscalização. Aliás, esta nova função dos 
municípios situa-se no prolongamento de outro diploma incluído nas Ordenações 
Manuelinas, que fomentava as plantações de amoreiras, oliveiras e vinha. No entanto, para 
além de uma fiscalização sempre aleatória, a Lei das Árvores não prevê nenhum dispositivo 
ou corpo técnico específico e remete, implicitamente, para práticas seculares de arborização 
ou regeneração florestal, talvez mais apropriada para uma floresta de "subsistência" que 
para a produção de "madeira grossa". 

A Lei das Árvores representa uma etapa fundamental na história da florestação 
por duas principais razões. É a primeira manifestação directa do que vai constituir a maior 
preocupação das futuras políticas florestais, isto é, arborizar os incultos. Mas, no estado 
actual da investigação histórica, neste caso necessariamente baseada no apuramento das 
Vereações, é difícil avaliar a execução da Lei nas décadas subsequentes à sua 
promulgação11. As pesquisas feitas manifestam uma certa relutância e demora na aplicação 

11 Ver A. de OLIVEIRA (1965), para as plantações no concelho de Coimbra. 
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do regimento. Prefere-se plantar vinhas nos melhores terrenos e, nos outros, a arborização 
vinha certamente contrariar a criação de gado. 

A segunda razão prende-se com as espécies que encabeçam a lista das essências 
arbóreas — pinheiros, castanheiros e carvalhos —, as últimas reservadas para os solos 
mais fundos. Até aos finais do século XVI, a informação florestal distingue raramente o 
pinheiro manso do bravo, embora diferencie as "mattas" (de folhosas— carvalhos e 
sobreiros), os soutos e os "pinhaes". Mas é de admitir que o bravo seria escolhido para os 
solos mais pobres ou degradados, nomeadamente nos baldios localizados em vertentes 
declivosas e níveis serranos. Apesar da impossibilidade de fazer qualquer balanço da 
florestação realizada, podemos lançar a hipótese de que, a partir da Lei das Árvores, as 
plantações de pinheiro bravo teriam constituído focos de difusão da espécie. A florestação 
fomentada pelos municípios teria favorecido a progressão espontânea desta resinosa, 
enquanto prosseguia, nos séculos XVII e XVIII, a desarborização das folhosas. 

Nada se diz sobre o sobreiro, fulcro da legislação florestal desde o século XIII. 
Estava, em princípio, protegido no Alentejo e Ribatejo pelas leis de 1546 e 1564. Mas 
existem fontes que atestam os cortes ilícitos de sobreiros. A Charneca progredia ao longo 
do Teio e estendia-se para o interior. Parece que o sobreiro já estava "condenado" em 
meados do século XVI. Se a Lei das Árvores não menciona esta espécie, devem-se 
procurar as causas no interesse económico que o sobreiro então apresentava. 

De facto, o seu alto poder calorífico e lenta combustão fazia dele um excelente 
carvão para a indústria de fundição, nomeadamente na Casa da Moeda. Depois de cortados 
para madeira ou fabrico de carvão, os sobreiros regenerariam em talhadias a partir das 
cepas, até formarem as brenhas que a documentação refere tão frequentemente. Após cerca 
de 15 anos, já se podiam cortar para fazer carvão. Tratava-se de um sistema de produção 
contínua e de fácil organização, que rentabilizaria áreas extensas e pouco povoadas no 
Alentejo, a maior parte pertencendo ao rei, ao Duque de Bragança, às Ordens e outros 
nobres. Os poderosos do reino.tinham assim ao seu alcance fontes de rendimento a curto 
prazo mais lucrativas que a exploração para "madeira grossa", que, aliás, teria acarretado 
maiores custos para o transporte. O fabrico de carvão irá prolongar-se por mais de dois 
séculos, até que mudem os condicionalismos económicos dos produtos fornecidos pelo 
sobreiro (N. DEVY-VARETA, 1986, p. 31). 

A Lei de 1565 e outras provisões contra a desarborização publicadas durante o 
século XVI foram transcritas, com algumas modificações, nas Ordenações Filipinas 
(1603)12. As duas primeiras décadas do reinado dos Filipe de Espanha caracterizam-se por 
reformas e inventariação do património florestal da coroa, que culminam com o novo 

12 Livro I, Tít. 58 ("Dos corregedores das comarcas"), Lei 46 (fiscalização da arborização, consoante o 
título, "Dos vereadores") e Tít. 66 ("Dos vereadores"), Lei 26 (transcrição da Lei das Árvores); Livro V, 
Tít. 75 (lei contra o corte de sobreiros de 1546). Ver também no mesmo livro os Títulos 86 (contra o 
fabrico de carvão e os fogos), 111 (contra as coutadas particulares), 114 (contra a exportação de tabuado). 
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Regimento do Monteiro-Mor de 1605: as montarias constituem então coutadas de madeira. 
Em Espanha, também escasseava a madeira para a construção naval, numa época em que o 
rei queria continuar a assegurar a supremacia da sua frota de guerra e mercantil. Os 
Descobrimentos, as frotas comerciais e a guerra entre os Turcos e os cristãos tinham 
devastado as matas e pinhais de alto fuste na Península Ibérica. 

É surpreendente constatar a admiração que se tinha em relação ao conjunto de 
medidas tomadas no século XVI, e reforçados posteriormente sob o reinado de Filipe II de 
Espanha e seu sucessor13. Este surto de ordenamento e fomento florestal é, pois, um 
modelo sempre referido no conteúdo das leis ou qualquer ensaio até ao século XIX — 
tombo dos pinhais (1586), regulamento do Pinhal de Leiria (1597 e 1598), "Lei das 
Arvores" incluídas nas Ordenações Filipinas (1603), Regimento do Monteiro-Mor (1605), 
que apresenta o primeiro inventário das matas ou pinhais reais e particulares dentro dos 
limites medievos da "coutada velha". Mas as recomendações incessantes a partir da 
segunda década de Seiscentos mostram que a execução da lei de arborização encontrou 
muitas resistências. A situação florestal é sempre deplorada pelo rei, situação em relação à 
qual, afinal, todos se acomodam perante as necessidades quotidianas de produtos florestais 
e a "pobreza" das madeiras para a Marinha, que é superada pelas importações. 

Uma carta régia de 1618 lembra a "ordem que se deve dar para se plantarem 
árvores de pinho e sovro nas Commarcas desse Reino" e a mesma advertência será 
renovada cinco anos mais tarde, em 1623. O novo alvará de 1633 torna-se mais incisivo 
sobre o assunto, declarando-se o rei informado "que se não ha conseguido o intento, com 
que esta Lei se fez para as madeiras dos navios". Uma fiscalização severa é prevista com 
certidões de benfeitorias para os funcionários municipais cumprirem as suas obrigações. 
No entanto, um aviso de Luís Mendes de Vasconcelos, em 1638, sublinha tanto os roubos 
e falta de madeira, como a morosidade de arborização. Do último quartel do século XVII 
em diante, novas ofensivas legislativas incitam a plantar carvalhos e amoreiras (1676, 
1678, 1679,1713...). Por outro lado, redobram resoluções ou decretos de fiscalização dos 
vereadores e corregedores em relação às leis de 1623 e 1633 (1678, 1713, 1716, 1756...), 
até um alvará de 1842, que se reporta ainda expressamente às leis do início do 
século XVII. 

Nas matas coutadas do rei, o Regimento do Monteiro-Mor de 1605 não teria 
conseguido estabilizar a conservação e a produção de "madeira grossa", quando a 

13 A partir dos séculos XVII-XVIII, apresentamos os resultados de pesquisas documentais baseadas nas 
fontes seguintes: Synopsis chronológica, de J. A. de FIGUEIREDO, índice cronológico, de J. PEDRO 
RIBEIRO, Collecção chronológica da Legislação Portuguesa, de J. J. ANDRADE e SILVA, Collecção da 
Legislação Portuguesa, de A. DELGADO da SILVA, além dos inventários realizados por 
N. C. CARDOSO (1955), M. A. NUNES COSTA (1963, 1964), C. M. BAETA NEVES (1965), 
J. R. CORREIA de ALMEIDA (1981-82). A Memória... (1868) de L. A. REBELO DA SILVA 
proporciona um visão de conjunto sobre a evolução cronológica da legislação, em continuação à promulgada 
sob os reinados medievos (p. 274 e segs). A História de Portugal nos séculos XVII e XVIII do mesmo 
autor é mais completa sobre o assunto (1860-1871, T. IV, Livro VI, pp. 413-633). 
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exploração ultrapassa os limites das capacidades produtivas durante os reinados dos 
Filipes. Face aos descoutamentos progressivos e às numerosas transgressões em que os 
próprios detentores de ofícios não são alheios, a provisão de 11/12/1640 resolve que "as 
coutadas, pelo que toca às madeiras, se tornem a pôr no estado antigo". Mas, no novo 
regimento de 1650, constata-se apenas a continuação do mesmo processo e aquele não 
contém nenhuma inovação, para além do aperfeiçoamento do sistema fiscalizador contra os 
que cortam sobreiros e fazem carvão ou cinzas. 

Afinal, todas as modalidades de gestão ou fomento florestal, onde se 
sobrepõem monteiros, guardas e funcionários municipais, não tiveram os efeitos esperados 
quanto à produção dos toros de que a Marinha necessitava, principal preocupação da 
administração régia. No que se refere às coutadas do rei, as matas e pinhais registam uma 
nítida diminuição da produtividade. O estatuto de monteiro torna-se mais um título 
honorífico que um cargo associado de perto a reformas de fundo e à arborização. Esta 
situação não parece ter mudado após a instituição, em 1605, do Regimento do 
Monteiro-Mor, que elimina todas as estruturas ainda "medievais" da administração das 
coutadas. Não se promove a criação de um corpo tecnicamente profissionalizado. Guardas 
e monteiros continuam a tentar fiscalizar a exploração das madeiras, controlar os direitos 
costumeiros e proteger a caça. Este dispositivo pouco rígido irá ainda atravessar quase dois 

séculos. 
Durante os séculos XVII e XVIII, a contínua insistência do corpo legislativo 

acerca do fomento florestal significaria portanto a permanência de um balanço negativo 
entre o crescimento global da exploração nas matas e nos incultos, e a arborização. E 
sobretudo a partir dos meados de Setecentos que aparece nitidamente documentado o 
agravamento das condições de aprovisionamento em produtos florestais. Recrudescem 
então as tensões já existentes entre o consumo e a oferta de madeira e de outros produtos. 
Antes do mais, regista-se um aumento populacional significativo que provoca maiores 
necessidades de produtos correntes. A questão florestal desenvolve-se também no 
momento em que se acelera o processo de desamortização dos baldios e maninhos, que 
leva à desarborização e à especulação sobre os preços dos produtos das matas. Outros 
acontecimentos gerados pela evolução da natureza não são menos importantes à escala 
regional ou local, tal como o terramoto de 1755 e a reconstrução da cidade de Lisboa, ou 
ainda a série de anos frios e secos, e maus anos agrícolas dos fins do século e início do 
seguinte (A. de OLIVEIRA, 1979, p. 14-27). 

À volta dos centros urbanos e focos de produção artesanal ou industrial, as 
questões da lenha, cinzas, carvão e material de construção são debatidas com o maior 
cuidado pelas respectivas jurisdições. Sucedem-se interminavelmente queixas e pedidos de 
regulamentação acerca dos cortes de árvores. Em 1748, tinham sido deslocadas as fábricas 
de vidro de Coina para Marinha Grande, situada perto dos pinhais do rei que podiam 
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fornecer a matéria prima para os fornos. Mas mesmo assim, os calafates de Boa Vista e 
Alfama pedem, em 1750, a proibição de os proprietários venderem pinheiros mansos para 
lenha. Aproveitam para observar que "havia algum descuido em se fazer semear de novo as 
terras aonde se fizeram cortes" (B. MACEDO, p. 294). 

No Ribatejo, os preços da lenha duplicam após 1755, o que origina falta de 
material para alimentar os fomos locais de telhas, tijolos e cal. As pequenas oficinas pedem 
então licenças para cortarem lenhas nas coutadas reais da margem esquerda do Tejo (idem, 
p. 319-320). O interesse deste documento reside no facto de não mencionar matas ou 
pinhais, mas sim, a predominância de matos e "moitas". De 1796 a 1814, os avisos de 
abastecimento em lenha e carvão para a capital são quase anuais, mas é apenas no início do 
século XDC que se promulgam firmes regulamentações no intuito de diminuir a utilização 
de lenhas de pinho e aumentar a de tojo. 

No Norte do país, numerosas oficinas animam também a vida económica local. 
Na descrição de Trás-os-Montes de 1796, Columbano P. RIBEIRO de Castro assinala 
575 ferreiros distribuídos por toda a província. Quanto ao Noroeste, a área mais 
arborizada e a mais povoada do país, aumentam também todos os preços. A questão do 
abastecimento torna-se premente para o uso quotidiano e as actividades industriais, tais 
como as ferrarias de Guimarães, a olaria e cerâmica de Barcelos, as construções navais 
distribuídas ao longo da costa, etc. De facto, em todo o país, os arsenais marítimos não 
encontram todas as madeiras adequadas no território nacional. Prolongam-se as facilidades 
comerciais para importação de tabuado e mastros, a que se juntam as aduelas e arcos de 
pipas, aquando da expansão da cultura da vinha do século XVII em diante14. As fontes de 
aprovisionamento localizam-se sempre no Norte da Europa, na Suécia e na Prússia, e na 
Rússia, com a qual foi concluído um tratado para este efeito em 1787. 

Muitos ensaios, Descrições e Memórias publicadas no século XVII e XVIII 
realçam ou subentendem o prosseguimento da desarborização de espécies espontâneas — 
carvalhos, sobreiros e pinheiros—, como também o alargamento das áreas incultas. As 
obras de L. MENDES DE VASCONCELOS (1608) e M. SEVERIM DE FARIA (1655) 
evidenciam como a política da Expansão e subsequente primazia das actividades comerciais 
bloqueia a vida económica e social do país, deixando "charnecas estéreis" lá onde havia 
matas e terras cultivadas15. 

14 Os barcos que entravam nos portos eram sujeitos a "visitas de saúde", de que os registos permitem 
conhecer o conteúdo da carga transportada. Nas visitas realizadas na barra do Douro, aduelas e madeiras, 
mastros e tabuados constituem produtos frequentemente referenciados nas embarcações oriundas de 
Hamburgo, Amsterdão e Roterdão. Durante a década de 1673-1682, por exemplo, 18,3% dos 895 barcos 
"visitados" transportavam este úpo de mercadoria (J. A. P. FERREIRA, 1977). 
15 L. MENDES DE VASCONCELOS, Sítio cie Lisboa, 1608, pp. 101-107, M. SEVERIM DE FARIA, 
Notícias de Portugal, 1655, pp. 127-129 e 148-149, in António SERGIO, 1974. De salientar que tanto um 
como outro destes estudos, relevantes no contexto da historiografia do país e pensamento económico dos 
séculos seguintes, são abundantemente citados na História... de L. A. REBELO DA SILVA (nota 13), a 
par das Memórias fisiocráticas do século XVIII. 
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No entanto, é difícil avaliar qual é, na época, o estado real da cobertura vegetal 
e a extensão da superfície agrícola para "grãos". Por outro lado, convém analisar com 
prudência as fontes documentais dos finais do século XVIII, fortemente marcadas por 
considerações que se prendem com o fisiocratismo e/ou interesses económicos ligados as 
madeiras para a Marinha. Além do mais, a terminologia utilizada permanece vaga, o que 
dificulta a reconstituição fisionómica suficientemente rigorosa das formações vegetais. 
Fala-se sobretudo em termos de montado, charneca, mato, brenha", moita, serras 
"estéreis e nuas", isto é, em princípio completamente desarborizadas. 

As Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa abundam 
de apreciações sobre o estado lastimável dos incultos que, no Sul do país, podiam ser 
colonizados para o cultivo ou a arborização (A. H. da SILVEIRA, 1789; D. VANDELLI, 
1789) Nas charnecas, que se estendiam nesta altura até Montargil, o fabrico e o comércio 
de carvão eram então actividades imprescindíveis, além de lucrativas, e até se exportava 
carvão alentejano para Espanha. Outra Memória dá instruções para a regeneração dos 
sobreiros e a instalação da pastos, lamentando que "a cultura destas arvores só se deva à 
natureza e ao acazo" (J. P. F. de SEQUEIRA, 1790, P. 356). 

Será, contudo, curioso notar que as Memórias registam também outro tipo de 
processo. J. M. da C. PESSOA refere-se às causas que levaram à suspensão das fábricas 
da foz do Alge em 1759. Aponta para a falta de lenhas nos arredores que, embora 
pertencendo às fundições, são utilizadas para outros efeitos. Mas assinala também que os 
terrenos são destruídos pelas "copiosas e dilatadas queimadas, que tem feito os habitadores 
daquellas terras, para nellas semearem trigos, cevadas, centeios, e plantarem algumas 
árvores" (1789, p. 384). 

A análise da obra de LINK proporciona uma visão do país de maior relevo. Em 
1797-1799, este naturalista alemão empreendeu várias viagens através do território, 
percorrendo campos e serras (M. LINK, 1805). Para além do seu interesse pela botânica e 
pelas descrições paisagísticas, a sua obra mostra que tinha relativamente poucos 
preconceitos negativos em relação a Portugal, o que não foi sempre o caso de outros 
estrangeiros que viajaram no país durante a segunda metade do século XVIII. 

M. LINK vem confirmar a desarborização dos arredores de Lisboa, onde 
observa alguns pinhais dispersos, deplorando que, apesar das proibições, os pescadores 
do Seixal e Trafaria continuem a arrancar as raízes das árvores mais jovens para tingir as 
redes (T. I, Cap. XIV). No Alto Alentejo, descreve a grande extensão das charnecas, 
estevais ebrenhas com as suas carvoarias, paisagens entrecortadas por montados, 
reproduzindo também largos extractos da Memória de A. H. da Silveira (1789) (T. I, 
Cap. XIII; Cap. XIV, p. 200 e seg.). 

16 Ver A. SILBERT (1967) no que respeita esta questão (Vol.I, p. 163-204 para a Beira Baixa; Vol II, 
p. 401; 442-470 para o Alentejo). 

96 



De um modo geral, as vertentes e os níveis superiores das serras são "estéreis", 
"nus", "feios e pelados", mas matas de carvalhos subsistem nos altos vales, como na Serra 
do Gerês acima de Leonte, ou rodeando Na Sa da Peneda (T. II, Cap. XXIX). M. LINK 
encontrou também maciços de castanheiros no Marão, perto de Fundão, em Portalegre e 
em Monchique (T. III, p. 325). Nos planaltos de Trás-os-Montes, observou apenas 
alguns bosques de carvalhos, mas os vales e as bacias (Mirandela, Campeã) são 
intensamente cultivados e arborizados (idem, Cap. I). A Beira Alta é muito deflorestada, 
com a excepção dos arredores de Viseu, onde se encontram carvalhos e castanheiros (idem, 
Cap. III). Na faixa litoral, da Estremadura até Aveiro, as áreas cultivadas alternam com 
charnecas, urzais e pinhais. Repare-se que era muito descontínua a área dos pinhais, 
localizando-se essencialmente nas regiões costeiras da bacia do Sado até ao rio Minho, com 
maiores densidades no Norte da Estremadura até ao sopé da Serra da Estrela. 

Finalmente, descreve a região de Entre-Douro-e-Minho, o "modelo" sempre 
referenciado em outras obras da época, onde se associam árvores e vinha trepadeira que 
rodeiam campos e prados, com bosques jardinados de carvalhos, sobreiros e castanheiros 
(Cap. XXIX, T. II). No entanto, a norte de V. N. de Famalicão, a maior parte das colinas 
são cobertas de urzais. Alguns pinhais circundam a cidade do Porto e a vila de Amarante. 
M. LINK assinala também a presença de uma mata extensa de pinheiros e sobreiros antes 
de chegar a Caminha, a futura mata estatal de Camarido. 

Assim, há cerca de 200 anos, predominava ainda no Noroeste uma vegetação 
arbórea de caducifólias17. A organização territorial ainda recorda a trilogia medieva dos 
agrossistemas minhotos: muitas árvores dispersas na área cultivada; bouças e soutos na 
base das colinas e cobrindo algumas encostas; montes e cumes completamente 
desarborizados ou com poucas árvores espaçadas, onde se roça o mato e o gado pastoreia 
livremente. Mas, desde a Idade Média, tinham surgido grandes modificações nos sistemas 
de cultura, resultantes da expansão da vinha de enforcado, da "revolução do milho" e das 
plantações de oliveiras. 

Do conjunto que acabámos brevemente de expor, aparecem cada vez mais 
vincados os contrastes entre a "obsessão" da legislação acerca da necessidade da 
arborização, a ausência de novos dispositivos institucionais e técnicos, e a desarborização 
que, consoante as regiões, acompanha os rumos da evolução sócio-económica. E preciso 
esperar pela última década do século XVIII para que o prelúdio de reformas orgânicas 
esboce uma tímida clarificação do aparelho institucional no tocante à floresta. 

17 Os relatórios dos párocos do concelho de Santo Tirso para a elaboração do Dicionário Geográfico 
(P. L. CARDOSO, 1758) mencionam sobretudo a presença de carvalhos, castanheiros e sobreiros nos 
"montados" e "incultos" das colinas e "serras". Os pinheiros aparecem apenas em três paroquias das 19 que 
enviaram respostas ao questionário —Alvarelhos, Coronado (S. Mamede) e S* Cristina (Couto de S° Tirso) 
("O concelho de S° Tirso", Boi. Cultural, 1955). 
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3.2 Fomento da florestação e "incultos" 

Entretanto, após 1750, a questão do aproveitamento dos incultos para 
arborização ou cultivo começa a ocupar um lugar de destaque em qualquer estudo 
publicado sobre a utilização dos solos. Mas a problemática do potencial da expansão da 
floresta e da arborização tem que se enquadrar no ambiente sócio-político do último quartel 
do século XVIII. É o momento em que se afirma o declínio do Antigo Regime e se 
prenuncia o advento do liberalismo e "individualismo", vistos como agentes de 
"progresso" do país, no domínio tanto técnico como sócio-económico. 

A partir de 1790, as reformas e os projectos das instituições centrais no âmbito 
florestal abrangem sobretudo dois principais campos de acção: o das matas da coroa, que 
sempre se relaciona com o problema do aprovisionamento em tabuado para a Marinha c o 
campo da política de florestação em algumas áreas críticas. 

Nos finais do século, o Pinhal de Leiria encontrava-se em muito mau estado. 
Os regimentos de 1751 e 1783, que pouco alteraram os alvarás promulgados pelos reis 
Filipe de Espanha no fim de Quinhentos, não tinham melhorado a sua capacidade 
produtiva. Em 1790, é editado um novo regulamento, que extingue o sistema dos antigos 
couteiros e seus privilégios, subslituindo-os por um pequeno corpo de funcionários 
encarregados do ordenamento. Em quatro anos sucessivos, de 1796 a 1799, são lançadas 
as bases de uma remodelação de fundo para aumentar a produção de toros, passando todos 
os pinhais do rei para a Junta da Fazenda da Marinha. A Junta faz um inventário em 1798, 
de que resultariam, no ano seguinte, novas recomendações para a observação das leis de 
1623 e 1633. 

Finalmente, em 1800, admite-se que a administração das montarias necessita de 
uma reforma orgânica. Muito reduzidas desde o regimento de 1650, que tinha actualizado o 
de 1605, estabelecem-se novas delimitações, a abolição dos ofícios e privilégios, e a 
criação de patrulhas volantes. Também são confirmadas as proibições tradicionais relativas 
ao pastoreio ou outras formas ilícitas de exploração. É, de facto, o reconhecimento da 
absoluta desadaptação da Montaria-Mor em relação ao ordenamento florestal que se 
pretendia. Os sucessivos descoutamentos feitos de 1650 a 1800 não justificavam uma 
organização de ofícios tão pouco eficiente. As matas ou pinhais das áreas descoutadas 
tinham passado para a Direcção dos Pinhais da Fazenda da Marinha e ficavam apenas umas 
tapadas nas proximidades de Lisboa para os lazeres da Corte. Abolidas em 1821, repostas 
em 1824, o que restava das coutadas reais acaba quase por desaparecer na altura da venda 
dos bens da Coroa (M. COSTA, 1964). Algumas malas e pinhais do rei (14 864 ha) são 
incorporados na Administração-Geral das Matas criada em 1824, que, no início das suas 
actividades, reconhece a sua ruína quase completa. 
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No que se refere à florestação, um novo passo é dado nos primeiros anos do 
século XIX, antes que as invasões napoleónicas venham suspender a sua execução. Sob o 
impulso de J. Bonifácio de Andrada e Silva, Intendente-Geral das Minas e Metais desde 
1802 até às invasões, a plantação de pinheiros e amoreiras toma-se o fulcro da legislação. 
O Intendente-Geral é hoje considerado como o primeiro "silvicultor" português, já que 
tinha estudado silvicultura na Alemanha na qualidade de metalurgista. Preocupado com as 
fontes energéticas das actividades industriais, tinha-se dedicado à restauração das matas e 
dos pinhais das ferrarias do Alge, dotando-as de um regime florestal. Em 1802, enquanto 
se tentava mais uma vez a realização de um tombo dos baldios, o próprio J. B. de 
Andrade e Silva promove a publicação de duas cartas régias para fomentar a fixação e 
arborização das dunas de Lavos e a plantação de pinheiros perto de Aveiro e da foz do 
Vouga. 

A par da actuação das instituições públicas, outras há que prolongam uma 
política muito antiga. Ainda não abordámos até agora, senão muito brevemente, a situação 
e evolução da floresta eclesiástica na Época moderna. Não abundam as pesquisas sobre o 
assunto, mas sabe-se, pelo menos, que de todos os proprietários que possuíam grandes 
superfícies arborizadas, foram as ordens religiosas que melhor cuidaram do seu 
património. Durante a Idade Média, os mosteiros implementaram regularmente plantações 
nos coutos. Os primeiros inventários florestais foram empreendidos no país pelos grandes 
mosteiros, tal como o de Alcobaça em 1530, antecipando de muito tempo as iniciativas das 
instituições régias no fomento da rearborização dos pinhais costeiros, degradados pelos 
cortes e fogos (I. GONÇALVES, 1984, pp. 118-124 e 355-368). 

Vejamos, por exemplo, esta evolução no extenso couto da abadia Tibães 
(Braga). Contrariamente à tendência geral do século XVII, prosseguem as plantações de 
carvalhos, sobreiros e castanheiros (A. de OLIVEIRA, 1974, p. 275 e ss). No seguinte, 
a abadia acresce-lhes as de salgueiros e desenvolve o fomento dos pinhais a partir de 
178618. Na segunda metade do século XVIII, o mosteiro redobra a vigilância e o 
policiamento dos montes dos coutos, já que os cortes de árvores e as roças ilícitas são mais 
frequentes. O mosteiro tinha os seus próprios viveiros, quando ainda não existiam na 
região (A. de OLIVEIRA, 1979, p. 226-232). Aliás, faz-se sempre na época o elogio das 
matas de folhosas nos coutos, em nítido contraste com o estado geral da floresta minhota. 
Além de serem imprescindíveis para as actividades agro-pecuárias e as construções dos 

18 Mais uma vez se apresenta o problema do tipo de espécies de pinheiro semeado. Em 1786-88, "semeouse 
hum pinhal de Flandres"; mais tarde, em 1801-03, "semearãose pinhões... que não prosperarão todos por 
causa de dilatados e rigorosos invernos." (Mapa de plantações de A. de OLIVEIRA, 1979, s/p). No couto 
costeiro da Estela, semeiam-se também pinheiros. Temos ainda que encarar as três hipóteses: pinheiro 
silvestre, manso ou bravo. A madeira importada de pinho de Flandres era utilizada nas construções de luxo, 
além das construções navais. Não é portanto de admirar que se tenha experimentado o seu fomento. Quanto 
ao pleno sucesso das sementeiras e bom desenvolvimento das árvores, já se pode ter mais dúvidas. Aliás, as 
confusões entre pinheiro de Flandres e bravo eram ainda frequentes no início do século XIX, tal como o 
verificaremos na alínea consagrada à situação florestal de Oitocentos. 
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monges, os produtos florestais eram comercializados, constituindo uma fonte importante 

de rendimentos para os mosteiros. 
Com base em documentos da época e estudos recentes, analisaremos 

seguidamente a situação florestal no Noroeste onde, embora fosse uma das áreas mais 
arborizadas do país, a florestação dos incultos e a conservação das matas constituem então 
uma das principais preocupações das instituições centrais. Limitar-nos-emos a apontar as 
condições do bloqueamento da florestação nos finais do Antigo Regime político e 
realçaremos também os interesses divergentes entre o poder central e os grupos sociais 
locais, acerca da arborização dos incultos e exploração das matas. 

A nova demarcação das comarcas em 1792 deu origem à preparação de estudos 
sobre algumas províncias, entre as quais o Minho. No Plano para a descrição geográfica e 
económica da província do Minho (1799), repare-se que as questões das matas e dos 
baldios ocupam um lugar preeminente (A. CRUZ, p. 109-128). Em 1803, o Visconde de 
Balsemão recebe ordens, algumas prescritas por J. B. de Andrada e Silva, para 
"promover e animar as plantacoens de amoreiras e mais árvores de alto festo". Para este 
efeito, os magistrados das comarcas e câmaras são incumbidos da realização de inquéritos 
nas suas jurisdições, não só acerca das amoreiras, mas também sobre o estado das matas e 
os locais mais propícios para a criação de viveiros. Grande parte da informação que juntou 
o Visconde de Balsemão tem um valor desigual, que depende do empenhamento das 
câmaras ou personalidades contactadas. Toda esta informação, reunida no Rezisto das 
plantações, foi utilizada pelo V. de Balsemão para escrever uma Memória sobre o Minho 
que não foi publicada, mas lida na Academia Real das Ciências em 1814-181519. 

Estes dois trabalhos completam as informações dadas por Link acerca da 
distribuição e composição florística dos territórios arborizados e florestais. As folhosas 
predominam nas áreas de cultivo, coutos e devesas. Daí talvez as dificuldades encontradas 
nas plantações das amoreiras, pouco aliciantes tanto para os proprietários como para os 
povos. Aliás, trata-se de um fomento conjuntural que não terá no futuro qualquer 
prosseguimento. Os pinhais são abundantes nas áreas ocidentais dos concelhos litorais e ao 
longo do rio Minho, tal como é explicitamente referido em Gaia, Maia e Caminha. Em 
Esposende, encontram-se quase exclusivamente pinheiros. O relatório de Caminha oferece 
a mais pormenorizada descrição da cobertura florestal, que foi elaborada à escala da 

19 Rezisto dos officios e Ordens sobre Plantations de Arvores nas Provindas do Norte, 1803 e 1804-1806. 
Reúne cartas e questionários do Visconde de Balsemão e as respostas mais ou menos extensas ^ cfiman». 
A CRUZ publicou as perguntas e o relatório de Esposende da autoria de Custódio José Gomes 
deVILAS-BOAS (1970, p. 92-102), o maior documento de todo o manuscrito (*«»'£..,p.<&-7e 
36-47). Salientemos também o interesse das respostas de Caminha, Valença e Penafiel (p. 26 27 e 29). 
J NUNES (1984) transcreve no seu trabalho parte das cartas mandadas por algumas camarás A Menwna 
sobre o estado da agricultura da provinda do Minho, principalmente tocante a ^ ^ « f " ^ 1 ^ 
nor J M A MENDES (1980) com uma ampla introdução sobre o seu autor, o Rezisto, e diversos 
assuntos referentes aos séculos XVIÏÏ-XIX. Note-se que o Rezisto e a Mentiria versam essencialmente sobre 
r a i S d e Entre-Douro-e-Minho, não abrangendo a montanha minhota, para além de breves achegas 
acerca da S. do Maião e Meia Via e da região de Castro Laboreiro. 
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freguesia. Mas, curiosamente, são omissos os pinheiros da "Mata de Camarido". 
Esquecimento voluntário? Podemos pensá-lo, se considerarmos por um lado as motivações 
dos inquéritos, e por outro, os condicionalismos da exploração dos pinhais em toda a 

província. 
De um modo geral, o Visconde de Balsemão atribui o mau estado dos pinhais e 

das matas à ausência de planificação dos cortes e de limpeza. Invoca também a exploração 
florestal desenfreada, devida à procura de material de construção, e os estragos provocados 
pelo pastoreio livre e os fogos. Estão a ser "aniquiladas" as matas de folhosas, com a 
excepção dos bosques dos coutos, cuidadosamente conservados pelos religiosos. 
Sucedem-se de forma monótona as apreciações do autor sobre pinheiros de "mui má 
qualidade", ou "mui derrotados". De facto, não faz referências senão a pinheiros de 
pequeno porte, observando que "a necessidade determina o acto do corte". E escusado 
repetir mais uma vez quais eram as necessidades da região em produtos florestais, que 
contrariavam o crescimento dos pinhais até ao estado adulto. Além do mais, assinala-se que 
muita madeira da região era "exportada" pelo porto de Esposende. Tratar-se-ia de um 
comércio de cabotagem para outras cidades portuguesas ou para a Galiza. A descrição 
aponta para material de construção, sobretudo madeira de solho de 12 palmos (2,5 m), 
lenhas e remos (A. CRUZ, p. 101). 

Na opinião de Vilas-Boas, os pinhais de Esposende resultam de uma 
regeneração espontânea. "Os pinhais renascem naturalmente do pinhão cahido com o 
vento..., a natureza supre neste destricto a perguiça dos Proprietários, reproduzindo os 
pinheiros do pinhão disperso" (A. CRUZ, p. 99). Em outros concelhos, havia algumas 
sementeiras feitas por particulares ou plantações fomentadas pelas câmaras, por exemplo 
em Valença e Aveiro. Mas para o V. de Balsemão, os proprietários e os povos são 
"preguisosos" e "indolentes", o que justificaria o estado da cobertura florestal e o "atraso" 
técnico-cultural da agricultura. São, pois, comentários vulgares na época em que nos 
situamos. 

Entre os motivos do bloqueamento do fomento florestal, tal como as 
instituições centrais o entendiam nessa época, a questão dos "incultos" e dos baldios surge 
com certa relevância. Mas as respostas não fornecem avaliações de superfície, com a 
excepção dos montes da comarca de Penafiel. Se os dados indicados mostram que os 
baldios eram mais numerosos nos concelhos do Norte da região, a recensão ficou 
incompleta por excluir as áreas de montanha. Notemos também que as câmaras não 
estavam então interessadas em pormenorizarem o assunto20. Muitos incultos não podiam 
ser dispensados, já que forneciam o mato para estrumação, lenhas e pastos (J. NUNES, 

2 0 No Couto de Tibães, A. de OLIVEIRA calculou que, nos finais do século XVII, as terras não aráveis, 
incluindo matos e devesas, representavam 20% da superfície total no maior casal, e cerca de 40% no menor 
(1979, p. 66). 
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1984)21. O processo de alienação individual dos baldios e da "repartição dos montes" é 
também abordado pelas câmaras. Várias leis promulgadas durante a segunda metade do 
século XVni, entre as quais a de 23 de Julho de 1766, tinham tentado limitar os abusos 
da divisão entre os "poderosos" locais. A confusão jurídica existindo entre bem do 
concelho e logradouro comum facilitou certamente o estabelecimento de situações 
irregulares, prejudicando os direitos dos vizinhos. 

Para ultrapassar os impasses da legislação em proveito da arborização nos 
baldios, Vilas-Boas apresenta uma proposta em que se adjucaria sem foro a propriedade 
dos terrenos e das árvores plantadas aos particulares. No entanto, prossegue que "he 
verdade que esta liberdade he contraditória a Ley de 23 de Julho de 1766, que estabelece o 
aforamento dos maninhos". É preciso contornar esta dificuldade, aplicando as leis de 
arborização das Ordenações Filipinas22 e as de 1623 e 1633. Além do mais, propõe que se 
simplifique o processo de acquisição de terras para sementeiras de pinheiro, deixando-o ao 
livre arbítrio dos corregedores e oficiais das câmaras (A. CRUZ, p. 94-95). As raízes 
desta proposta encontram-se nas disposições legislativas do início do século XVII, mas há 
incompatibilidades com a legislação setecentista acerca da alienação e aforamentos dos 
baldios. Nos começos do século XIX, a política régia de florestação esbarra portanto com 
uma situação jurídica muito complexa e contraditória. As "dúvidas e embaraços" 
provocados pela valorização dos incultos articulam-se localmente com os interesses 
divergentes dos grupos sociais. As aspirações dos vizinhos, dos grandes lavradores ou da 
burguesia são ora ponderados, ora exarcebados pelos funcionários, consoante as relações 
pessoais ou colectivas entre uns e outros. 

De Norte a Sul da região, as câmaras defendem-se com sólidos argumentos 
contra a arborização dos incultos, "de absoluta necessidade" para os matos e o corte de 
lenhas pela população mais desfavorecida. Nas comarcas litorais de Viana e de Barcelos, 
demonstram que há pinheiros em número excessivo e que os terrenos que podiam ser 
arborizados fornecem carvão. Nas do interior, então com menos pinhais, tal como em 
Penafiel ou Guimarães, dizem que as terras são "apertadas" para a sua plantação, provando 
também que o desenvolvimento dos pinheiros prejudicaria o crescimento do mato 
(J. NUNES, p. 38-43). A comarca de Guimarães declara, curiosamente, ter poucos 
baldios e poucas matas "por os terrenos não serem aptos para ellas" (J. A. MENDES, 
p. 79). Em Esposende, Vilas-Boas lamenta que as sanções previstas pelas antigas leis de 
arborização não sejam aplicadas e consagra alguns parágrafos sobre a ausência de 

21 Não abordaremos aqui a complexidade das formas jurídicas que revestem a evolução dos "incultos" — 
baldio, logradouro comum, bens do concelho, maninhos, bens de mão morta- utilizando^ termo genérico 
de baldio. Para uma informação mais completa, ver Thomaz A. de V. N. PORTUGAL 790) 
A A ROCHA PEIXOTO (1908), F.J.VELOSO (1953), A. SILBERT (1967), O. RIBEIRO (1970), 
A CASTROi (1971), A.GIL (1975), M. M. SOBRAL NETO (1984), J.NUNES (1984), 
M. RODRIGUES (1987), J. GRALHEIRO, (1990). 
22 Ver nota 12 deste capítulo. 
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fiscalização: os corregedores devem castigar os oficiais camarários que não promovem a 
arborização e fecham os olhos perante a "indolência" dos proprietários (A. CRUZ, 
p. 95-96). Em suma, as considerações de Vilas-Boas sobre a actuação do poder local 
situam-se na mesma linha de rumo que a personalizada por J. B. de Andrada e Silva, o 
qual, na sua Memória de 1815, preconizava uma administração florestal "única e 
enérgica". 

Colocando agora todos os protagonistas ligados à questão do fomento florestal 
e da alienação dos baldios, parece necessário matizar a oposição pela qual se costuma 
demarcar o processo à escala local, isto é, "todos" contra os "vizinhos" e seus direitos 
(M. RODRIGUES, 1987). Esquematizemos seguidamente a pluralidade das situações 

locais: 
— os representantes da autoridade régia e uma política de arborização já antiga, 

rejuvenescida pela corrente fisiocrática, mas sem inovações de vulto, para além dos 
projectos de fixação das dunas; 

— os vizinhos e seus direitos nos logradouros comuns, de que a divisão 
prejudica os mais pobres. Para além das suas próprias necessidades, a venda de lenha 
colhida nos baldios constituía um complemento relevante aos escassos rendimentos dos 
"sem terra"; 

— os proprietários, membros da burguesia ou lavradores abastados, que se 
apoderam dos melhores baldios. Contudo, os seus interesses não se coadunam com as 
modalidades de produção de toros; 

— os administradores das câmaras, acusados de "corrupção" neste processo, 
ocorrência documentada que não se pode excluir. Todavia, velam também pelas 
conveniências locais contra a ingerência das autoridades centrais, tentando salvaguardar os 
matos necessários à produtividade agrícola e ao aprovisionamento em produtos lenhosos. 

Algumas petições do Minho mandadas às primeiras Cortes liberais de 
1821-1823 mostram a complexidade da situação económica e dos conflitos sociais que se 
prendem com os baldios e a floresta. Vejamos um exemplo que se refere à exploração das 
matas no Minho (A. SILBERT, 1968, p. 150-151). Alguns proprietários protestam 
contra a limitação dos cortes de árvores estabelecida à escala nacional em 1807 e renovada 
em 1820. É o Intendente da Marinha do Porto que, na região, verifica a aplicação das leis 
que protegem carvalhos, sobreiros e pinheiros mansos. Os lavradores pedem a extinção 
das proibições, "ficando-lhes livre dispor delias como melhor lhes convier sem 
dependência de licença". Para justificar esta reclamação (que não será atendida), não 
hesitam em relacionar a interdição com a "desanimação geral na plantação de árvores" pelos 
particulares. A exploração e a arborização para a produção de tabuado para a Marinha, 
sobretudo as essências de qualidade mencionadas nas leis, imobilizariam o seu património 
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florestal, o que não se ajustava, nem com os rendimentos especulativos que podiam tirar 
das matas, nem com as necessidades mais correntes de produtos lenhosos. 

Assim, a partir dos começos de Oitocentos, a valorização dos incultos e a 
exploração florestal na área das colinas evoluem num processo que escapa às orientações 
delineadas pela política régia. Esta evolução apenas se confirmará mais tarde, no 
século XIX adentro. Mas reconhecemos os limites das nossas pesquisas, que 
sobrevoaram os dois séculos em que se assiste à progressiva formação da ideologia da 
vocação e aptidão do país para a produção agrícola e florestal. 

O estudo dos processos evolutivos da floresta carece ainda de trabalhos e 
monografias baseados em fontes primárias, que, por seu lado, têm de ser articuladas com o 
ambiente natural já transformado pela acção humana. Se a desarborização após 1750 é um 
processo globalmente confirmado na informação disponível, até à situação conotada de 
"catastrófica" no início do século XIX, é necessário interpretar a evolução através do 
conceito de "floresta" produtora de toros, que é subjacente no conteúdo de muitos 
documentos. Por outro lado, verificámos que os surtos da legislação sobre florestação, a 
execução dos diplomas e o alargamento da área florestal não foram suficientemente 
investigados para que se possa esboçar um quadro territorializado que não seja muito geral. 

Acerca da distribuição e fisionomia das "mattas e pinhaes", apenas 

delinearemos as hipóteses seguintes: 
— o espaço florestal ou arborizado da Época Moderna era constituído por um 

mosaico muito mais heterogéneo que na actualidade. No Norte do país, havia maior 
extensão de espécies mediterrânicas: sobreiros e pinheiros mansos são frequentemente 
mencionados na documentação que se refere ao Entre-Douro-e-Minho. No interior, 
abundavam soutos e carvalhais nos locais florestados; 

— a área dos pinhais ainda era descontínua e situava-se essencialmente na 
fachada marítima entre os rios Sado e Minho. A florestação fomentada pelos municípios 
teria favorecido a progressão espontânea desta resinosa, enquanto prosseguia, nos séculos 
XVII e XVIII, a desarborização das folhosas; 

a existência de grandes extensões de "incultos" é a nota dominante da 
informação, particularmente no Alto Alentejo ocidental e nos cumes de qualquer relevo. 
Mas este facto não excluiria a presença de árvores dispersas ou de bosques mais densos, 
ignorados nas avaliações da época por não produzirem madeira de boa qualidade. 

A par das incessantes recomendações e "obrigações" para arborizar, as 
Reformações da Época Moderna revelam um "ordenamento" florestal muito incipiente. 
Correspondem mais a uma política defensiva e fiscalizadora contra a deflorestação, 
tentando-se, ao mesmo tempo, garantir o abastecimento necessário para lenhas, carvão e 
outros usos quotidianos. De facto, são muito raras as informações sobre técnicas culturais, 
regulamentos dos cortes e tratamentos para a regeneração das folhosas. O "atraso" 
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técnico-cultural é um aspecto sobre o qual insistiu particularmente o pensamento económico 
do fim de Setecentos, em parte inspirado, aliás, pelo ordenamento "exemplar" das matas 
francesas a partir da Réformation de 1669 e pelo da floresta alemã. 

Todavia, a ausência de um ordenamento formalmente expresso num código 
florestal específico seria menos a consequência do "atraso" que da fragilidade ecológica da 
floresta portuguesa. A fragilidade das matas de folhosas é característica da floresta da zona 
temperada, sobretudo se tivermos em conta as intensas modificações do ambiente natural 
geradas pelo homem. É ainda mais acentuada em Portugal pela localização do país em áreas 
bioclimáticas de transição. Terá sido, na época considerada, esta fragilidade um factor 
determinante, que não favoreceu "ordenamentos" específicos para a produção de toros de 

folhosas? 
Antes de tudo, a questão da situação ecológica da floresta tem que ser colocada 

no contexto dos diversos sistemas de produção regionais, onde se articulam a exploração 
da cobertura vegetal e a organização dos territórios. Por um lado, a grande extensão dos 
chamados "incultos" mais ou menos arborizados justifica-se então pela sua integração nos 
sistemas de produção agrícolas e pastoris: transumâncias regionais (e mesmo 
luso-espanhola), prática corrente do pastoreio sob coberto arbóreo, utilização do mato para 
estrume, etc. Por outro, era preciso que por todo o lado, particularmente nos arredores dos 
grandes centros urbanos, houvesse áreas destinadas ao fornecimento de lenhas e carvão 
para a subsistência da população ou para uso industrial. O comércio destes produtos 
tornou-se altamente lucrativo para os proprietários e de necessidade vital para os 
camponeses. 

Na altura em que aumenta a intensidade da desarborização, os estudos 
fisiocráticos publicados nos finais do século XVIII propõem o reestabelecimento das 
"riquezas" agrícolas, que outrora teriam existido no país, e a reconstituição das matas que 
se reduziram em fumo. Perante a "decadência" dos campos e a escassez da produção 
agrícola e florestal, o núcleo das ideias fisiocráticas assenta em três principais vectores: a 
necessária partilha dos logradouros comuns "incultos" para cultivo e arborização23; o 
fomento da florestação num quadro legislativo completamente reformulado; a regeneração 
das formações arbóreas espontâneas no Alentejo. A afirmação de F. SOARES FRANCO 

"Planta-se pouco, e arranca-se muito, porque não se olha senão ao presente." 
(1804-1806, p. 331 e seg.)—, faz eco à observação de D. VANDELLI —"Os bosques, 

23 Sobre este assunto, transcrevemos uma das opiniões mais radicais, expressa na definição de baldio que 
consta no Elucidário das Palavras... publicado em 1798-99. "Baldio: escusado, inútil, por demais supérfluo 
e desnecessário." Mais ponderada e fundamentada é a célebre Memória de Thomaz A da Villa Nova 
PORTUGAL (1790), que reconhece a confusão que existe entre baldios (dos moradores), maninhos (do 
senhor da terra) e bens do concelho. Se para o autor os baldios, no seu sentido genérico, tem mais 
inconvenientes que vantagens, não deixa de defender os moradores contra as partilhas que favorecem os mais 
ricos. 
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raros são os que de novo se plantão, e nos antigos não ha todo o cuidado para a sua 

conservação, e augmento." (1789, p. 165). 
Nas Memórias físiocráticas, ressalta a idealização de um desenvolvimento 

florestal incompatível com os condicionalismos nacionais dos recursos económicos da 
época, entre os quais se destacam as fontes energéticas e as dificuldades de comunicações 
para a comercialização das madeiras e da cortiça (J. GASPAR, 1970). Além do mais, a 
ciência agronómica ainda é "importada" e os constrangimentos naturais são, por vezes, 
descurados para o fomento de algumas espécies particularmente apreciadas, tal como o 
"pinheiro das Flandres" (L. F. de MORD AU, 1782, p. 69). A influência fisiocrática em 
Portugal não reside tanto nas críticas e propostas imediatas, como nas suas manifestações 
que perduram ainda no século XIX. Não será certamente alheio a este facto o desfasamento 
de alguns decénios em que se difundiram os pontos de vista fisiocráticos no país. 

Na segunda metade de Oitocentos, gerações de economistas, agrónomos e 
silvicultores, então responsáveis pela elaboração da política agrícola e florestal, ficarão 
marcadas pelas "considerações" divulgadas, havia cem anos, pelos fisiocratas. Estas 
ideias, agrupadas em dois conjuntos, representam as duas faces da mesma ideologia: 

— as fortes potencialidades naturais de produção agrícola e florestal do país 
nas charnecas mediterrânicas e, genericamente, nos baldios. Daí a apologia do 
individualismo agrário, que beneficiaria a valorização das terras abandonadas ou 
"improdutivas", melhorando e controlando as técnicas camponesas, tais como as 
queimadas que degradam solos e vegetação; 

— o desenvolvimento da "tese da decadência" de um país que se virou 
essencialmente para o mercantilismo após a Idade Média, intrepretada como o "século de 
ouro" da agricultura e da floresta. A evolução sócio-económica do país a partir do 
Renascimento justificam as numerosas asserções relativas ao estado de "abandono" do 
espaço cultivado, à "preguiça" dos camponeses e ao absentismo dos grandes proprietários, 
à corrupção das instituições e as "negligências" no fomento da arborização. 

Em 1815, J. Bonifácio de Andrada e Silva, considerado, recorde-se, como o 
pioneiro da silvicultura portuguesa, aconselha uma administração "única e enérgica" para 
acabar com a exploração vigente da floresta e a extensão dos incultos, de que vê o símbolo 
no "machado estragador do rústico" (1815, p. 19). 
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4. 

AS MUTAÇÕES DO ESPAÇO FLORESTAL NO SÉCULO XIX 

O século XIX é um período de importantes transformações do espaço 
cultivado e florestal, que se prendem com as novas condições económicas instauradas após 
as guerras liberais e o desmantelamento das estruturas do Antigo Regime. As várias 
interpretações que têm sido lançadas acerca do desaparecimento do Antigo Regime, a par 
do desenvolvimento do capitalismo e arranque do crescimento económico, não serão 
discutidas aqui, senão indirectamente referidas de quando em quando ao longo da nossa 
exposição. E isso por duas razões fundamentais. 

Em primeiro lugar, estas questões já foram alvo de análises exaustivas, entre as 
quais a história económica deu o maior contributo. Não deixaremos, contudo, de assinalar 
brevemente as posições fundamentais que sustentam as análises sobre o desaparecimento 
do Antigo Regime e/ou o crescimento económico no século XIX: permanência do Antigo 
Regime após as Guerras liberais, que se relaciona com as resistências sociais, sobretudo da 
burguesia mercantilista, às mutações exigidas pela passagem para uma economia capitalista 
(V. MAGALHÃES GODINHO, 1980); abolição do Antigo Regime pelas revoluções 
liberais e desaparecimento das suas características económicas em meados do século XIX, 
daí a "importância da penetração do capitalismo no meio rural", mantendo-se o país numa 
situação de dependência externa que provocou "um lento desenvolvimento industrial" 
(M. H. PEREIRA, 2a ed., 1983, p. XI-XIII). 

Para além destas duas posições, J. REIS aponta para uma terceira : a estrutura 
fundiária herdada do Antigo Regime e consolidada pelas reformas liberais, com a 
concentração da propriedade no Sul e sua excessiva fragmentação no Norte. Não vê, aliás, 
entre as três interpretações "qualquer incompatibilidade lógica ou histórica" (1984, 
p. 9-11). Ainda permanece, pois, alguma polémica acerca dos condicionalismos do 
(não)desenvolvimento económico no século passado e dos diferentes sectores implicados 
no processo24-

A segunda razão também foi decisiva. Se a escassez de trabalhos sobre os 
processos evolutivos da floresta constitui, quanto a nós, o entrave mais relevante para esta 
discussão, acresce outro determinante, ou seja, a insuficiência de estudos históricos 

2 4 Ver o recente estudo de M. F. ALEGRIA (1990), que faz uma abordagem mais pormenorizada desta 
problemática, no quadro da progressão da rede ferroviária (1990, p. 221-232). Após ter apresentado os 
pontos de vista defendidos em Portugal, Espanha e Itália, chega a concluir o seguinte: "Em resumo: as 
relações entre maior ou menor desenvolvimento económico e desenvolvimento do caminho de ferro 
dificilmente podem ser medidas com rigor..." (p. 229). 
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regionais, com a excepção do Minho e do Alentejo. É através destes dois casos exemplares 
que as grandes fases da evolução agro-florestal são ainda essencialmente apreendidas, a par 
das primeiras avaliações estatísticas à escala nacional, que surgem na segunda metade do 

século. 
De facto, a extensão do espaço agrícola e as mutações florestais foram 

observadas e quantificadas por estudiosos da época. Basta ver as análises sobre a 
"paisagem agrária" de M. H. PEREIRA, que foram feitas à luz de trabalhos publicados 
sobre agricultura e meios rurais a partir dos meados do século XIX (1983, p. 41-82)25. Os 
rumos da evolução delineada pela autora interligam-se com a política económica da 
Regeneração e as sucessivas subidas e descidas dos preços agrícolas. Conclui dizendo: 

"Um longo movimento de alargamento da área cultivada desenrola-se desde 1835, acompanhando o 
próprio aumento populacional: em quase todos os distritos o desbravamento de novas terras é sensível 
cerca de 1870. Dado o papel dos cereais na alimentação, este movimento implicou naturalmente o 
alargamento da cerealicultura, principalmente do milho, que era então o principal cereal. Um corte vem 
interromper este vasto movimento, que assume a partir de 1870 características regionais nitidamente 
divergentes. Na região mediterrânica, inicia-se (ou talvez se acentue somente) uma impressionante 
regressão da cultura, em favor das pastagens e explorações florestais, regressão estimulada pela 
coincidência de uma forte descida dos preços do trigo com uma alta dos preços do gado e do vinho... O 
Noroeste atlântico não foi afectado, senão muito ligeiramente pela modificação da conjuntura após 
1870: é a única região cuja paisagem agrária se manteve praticamente inalterável" (p. 82). 

A sul do Tejo, assistir-se-ia à instalação de montados para produção de cortiça. 
Mas a norte, as paisagens tout court já não teriam sido amplamente modificadas pelas 
plantações de pinheiro bravo e sua expansão para o interior da região? Os movimentos 
territoriais da evolução agro-florestal revestem formas contrastadas, que variam consoante 
as regiões e as diversas modalidades de penetração do capitalismo nos campos. Todavia, 
estes movimentos não podem ser exclusivamente relacionados com os da área cultivada. 
Lembremos que, nos estudos dedicados à história sócio-económica do Alentejo e do 
Minho, a evolução é essencialmente interpretada de modo linear, admitindo-se padrões do 

tipo: 
— arroteamentos -» desarborização de matas ou de formações arbóreas, além 

do desbravamento de formações arbustivas (folhas atlânticas e charnecas meridionais). 
— plantações ou regenerações florestais —> regressão dos "incultos" e 

estagnação ou diminuição da superfície agrícola (regeneração do sobreiro e plantações de 
pinheiro). 

25 Citamo-los por constituirem hoje as fontes mais utilizadas no estudo da situação agrícola e florestal do 
país no século XIX: Relatório acerca da arborização.., 1868; G. PERY, 1875 e 1883-1886; Recenseamento 
do gado.., 1870; P. MORAIS, 1889; A. SAMPAIO, 1923. 
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Na realidade, os processos foram certamente mais complexos, podendo até 
coexistir numa determinada área movimentos florestais contrários de desarborização c 
florestação. Mas contribuiriam para a progressiva formação dos maciços florestais, tal 
como ainda se reconhecem na actualidade. No estado presente da investigação sobre o 
assunto, sublinharemos apenas as grandes tendências que levaram à distribuição dos 
maciços florestais inventariados no início do nosso século. 

4.1. Os contrastes da evolução florestal 

Se hoje podemos reconhecer os diversos rumos da evolução, apreendcm-se por 
enquanto de modo apenas aproximado ao longo do século. Em primeiro lugar, porque os 
elementos estatísticos disponíveis à escala nacional devem ser encarados com muita 
prudência para pesquisar, ora os surtos de arroteamentos e o problema dos "incultos", ora 
a desarborização e as plantações ou regenerações florestais26. Além do mais, alguns dos 
mecanismos relativos aos movimentos fundiários não foram o alvo de uma investigação 
sistemática. Trata-se, entre outros, da venda dos bens nacionais após 1834 e do destino da 
extensa área arborizada que possuiam os mosteiros, ou ainda do prosseguimento da 
apropriação individual dos baldios. 

Apresentam-se no quadro 10 as avaliações correntemente utilizadas nas 
pesquisas sobre evolução da ocupação dos solos no século XIX. Ressaltam logo as 
características geralmente apontadas em qualquer abordagem preliminar sobre o espaço 
agro-florestal dos finais de Oitocentos: a grande extensão dos "incultos" até à década de 
1870 e o aumento significativo da área cultivada e florestal, que se verifica na Carta 
Agrícola de 1902. No entanto, pode supor-se que este aumento não foi tão brusco: a par do 
alargamento da superfície cultivada que, segundo M. H. PEREIRA, se iniciou cerca de 
1835, a área florestal teria também sofrido uma progressiva expansão após as guerras 
liberais. Não deixa de ser, pois, surpreendente, e mesmo praticamente irrealizável, uma 
expansão física de 15% num quarto de século, passando de 640 000 ha para cerca de 
2 milhões de ha na Carta Agrícola, de que o levantamento começou em 1887. A superfície 
florestal parece ter sido muito sub-avaliada por G. PERY, que apenas referiria montados, 
matas e pinhais de alto fuste, não contabilizando as formações arbóreas com fraca 
capacidade produtiva em madeira e cortiça. 

O quadro 11 acerca da evolução da floresta por espécies permite verificar a 
nítida insegurança dos elementos estatísticos de que dispomos, no que respeita aos 
montados entre 1875 e 1902. Mais espantosamente ainda, deparamo-nos com o surto do 

26 Remetemos para os comentários de O. RIBEIRO (1970) e M. II. PEREIRA (1983) sobre o valor 
desigual e discutível das fontes estatísticas, ou outros documentos, que são geralmente utilizados na 
investigação geográfica e histórica dos meios rurais, durante os séculos XVIII-XIX. 
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pinheiro bravo nas primeiras décadas do século XX. Houve, realmente, surto, mas não 
nestas proporções. Aliás, é o que observa o silvicultor A. MENDES DE ALMEIDA, que 
propõe uma reavaliação dos dados da Carta Agrícola, "fazendo os correctivos devidos aos 
números apresentados... naquela época." (1928, p. 5). O progressivo alargamento da área 
do pinheiro iniciou-se certamente antes da década de 1870, tal como é sugerido em outros 
documentos (Relatório..., 1868; B. de BARROS GOMES, 1877 e 1878; Relatório..., 
1881). 

Assim, este brusco aumento do pinheiro não corresponderia a todas as 
plantações efectivamente realizadas nos finais do século passado e início do presente, mas 
também a uma avaliação mais realista e precisa da ocupação do pinheiro, após o 
melhoramento das técnicas de inventariação e mudanças na escolha dos critérios 
estatísticos. Basta ver que o grupo das espécies "diversas" diminui em relação ao aumento 
das outras essências, reconhecidas agora por técnicos mais profissionalizados. Esta 
evolução prende-se com uma situação completamente nova: foi em 1886 que foram 
reformados os serviços institucionais da Agricultura, nos quais a participação de 
silvicultures é determinante no departamento dos "Serviços Florestais" então criado. 

Analisando os movimentos fundiários relativos ao património da Igreja e aos 
baldios, vejamos algumas hipóteses acerca das modificações ocorridas e suas 
consequências, nomeadamente nas terras da fachada litoral, onde os novos proprietários 
vão semear pinheiros (A. SAMPAIO, 192327; M. V. CABRAL, 1981; J. NUNES, 1984). 
Grande parte do património florestal ou de terrenos por arborizar são abrangidos pela 
venda dos bens nacionais, que beneficia sobretudo a pequena e média burguesia, 
contribuindo este processo para reforçar a classe dos grandes proprietários fundiários. 
Após a venda dos bens da Igreja, as brenhas, charnecas, matas e pinhais adquiridos têm 
então um destino que depende essencialmente das condições económicas mais ou menos 
lucrativas para os proprietários: os terrenos são sobre-explorados, regenerados ou 
florestados. A especulação sobre os preços das lenhas e das madeiras e a arborização com 
pinheiro bravo teriam sido os processos mais relevantes nesta época. 

O reforço da concorrência que sempre se estabeleceu entre produtos lenhosos, 
nomeadamente lenhas e madeiras, é um facto reconhecido na segunda metade do século. 
Mas vai tomando pouco a pouco aspectos diferentes com o surgimento de novos mercados, 
principalmente no caso do pinheiro bravo. Vejamos, por exemplo, a evolução dos preços 
das lenhas de pinheiro e de carvalho no Porto entre 1844 e 1911, que foi analisada por 
M. H. PEREIRA (1983, p. 185-190), e as hipóteses que daí se podem tirar. 

Os índices dos preços passam de 100 (período 1844-1856) para 317 e 474 
em 1902, respectivamente para o carvalho e o pinheiro, chegando a lenha de pinho a 

2 7 Os Estudos d'Economia rural do Minho (1887) de A. SAMPAIO, publicado no Vol. II da edição de 
1923 (pp. 153-262), não foram reeditados em 1979. 
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atingir o índice 627 em 1910. A autora observa que, a partir de 1877, "a alta da lenha de 
pinho coincide efectivamente com um período de grande progresso da rede ferroviária" 
(p. 188). Muito procurado para as travessas do caminho de ferro, o pinho torna-se um 
produto mais raro e de alto preço para lenhas. Mas M. H. PEREIRA sublinha que as 
informações sobre preços de madeiras e lenhas, que podiam explicar a subida dos preços, 
são contraditórias, variando com as fontes consultadas e as regiões implicadas. De facto, 
os preços têm grandes variações de uma área para outra, apesar de as comparações serem 
dificultadas pela diversidade das medidas de peso ou de volume então utilizadas28. 
Contudo, pode admitir-se que os preços da madeira de pinho, de que a procura vai 
crescendo, registariam um aumento contínuo, até nas áreas mais arborizadas do país. Daí a 
rentabilidade desta essência e provável progressão das sementeiras de pinheiro a partir dos 
meados do século XIX. 

É difícil saber quais foram os efeitos reais dos preços das lenhas na evolução 
da superfície florestal. M. H. PEREIRA propõe que "dois fenómenos contrários teriam 
sido possíveis: o desenvolvimento das plantações florestais ou o seu esgotamento gradual" 
(p. 189). Com o aumento da procura de madeiras lenhas, os dois processos —plantações 
de pinhais, sobre-exploração de outros e cortes nos carvalhais— teriam sido simultâneos, 
pelo menos ao longo da fachada marítima. Nestas áreas, a complexidade dos movimentos 
fundiários, que se prende com a apropriação individual de matas e parcelas de monte, teria 
favorecido evoluções aparentemente contraditórias, isto é, plantações e desarborização. 

Nos baldios, as "partilhas de montes" aceleram-se após a lei de desamortização 
de 1869. Mas, no Minho, é ainda difícil reconstituir em pormenor a progressão deste 
movimento no espaço e no tempo. A descrição feita por A. SAMPAIO em 1887 é por 
enquanto insubstituível, tanto em relação à importância tomada pela "cultura do mato" 
(1923, Vol. II, p. 189-205), como para as modificações dos sistemas de cultura nos 
"incultos" das colinas (p. 189-199 e 208-209). 

Divididos em sortes onde o proprietário tinha apenas a exclusividade da roça do 
mato, os montes passam pouco a pouco para o domínio particular com a vedação das 
parcelas, onde as sementeiras de mato são acompanhadas por plantações de árvores, 
"carvalhos e sobreiros no Minho Central, pinheiro bravo no litoral" (p. 198; J. NUNES, 
1984, p. 97). "Foi assim que nos últimos cinquenta anos se tem transformado a 
propriedade dos montes", afirma A. SAMPAIO (p. 209). Isto é, desde os meados do 

2 8 Sobre o assunto, sublinhemos que conviria examinar exaustivamente toda a documentação da 
Administração-Geral das Matas, que fornece indicações preciosas quanto ao leque e à evolução dos preços 
praticados nas matas do Estado, conforme à sua localização. Em 1865-1867, por exemplo, os preços da 
lenha variam de 100 reis nos pinhais de Leiria a 900 na Mata de Gamando (Relatório..., 1868. doe. 6). Mas 
a diversidade das medidas utilizadas é um dos maiores entraves para uma apreciação relativamente objectiva: 
encontram-se preços para rama, lenha verde ou seca, carro ou carrada, motano, fachina, estere, por árvore... 
(C. de SOUSA PIMENTEL, 1888, p. 179 e seg.). Na região muito florestada de Leiria, a subida dos 
preços do pinheiro (por unidade) teria sido a seguinte: 1846: 300 reis; 1852: 369 reis; 1857: 1200 reis; 
1862-1863: 1421 reis (J. A. CORVO, 1857; R.FREITAS, 1867). 
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século. Á propósito da mesma evolução, J. NUNES argumenta a favor da intensificação 
da "cultura do mato" e da arborização nos montes privatizados, sem que se tivesse muito 
alargado a área cultivada nos vales e depressões. 

Apesar de todas as limitações que encontrámos para delinear a evolução 
florestal, tentaremos assentar as suas grandes linhas até aos começos do século XX, ou 
seja, quando foram contabilizadas com mais rigor as áreas do pinheiro bravo e das folhosas 
mediterrânicas. As mutações florestais articular-se-iam com os processos seguintes: 

a. a desarhorização das folhosas a norte do Tejo. 
Esta tendência secular tem diversas origens que se prendem, ora com os 

arroteamentos, ora com a procura e especulação sobre as lenhas, carvão e madeira de 
construção, estimuladas pelo crescimento demográfico dos centros urbanos. Além do mais, 
o "mal dos castanheiros" provocou uma forte diminuição da área desta espécie. O corte de 
bosques e de formações arbóreas precedeu muitas plantações de vinhas e oliveiras, como 
também a extensão da cultura do milho no interior do país. Na região de 
Entre-Douro-e-Minho, verifica-se, a partir do fim do século XVIII, o recuo dos arvoredos 
localizados nas concavidades dos vales, que foram desbastadas para aumentar a área do 
milho (J. NUNES, 1984, p. 68, 70, 72). 

Todavia, nas áreas mais isoladas do interior, as bouças particulares e as 
talhadias dos baldios não desaparecem totalmente, permanecendo integradas nos sistemas 
locais de produção agro-florestal ou de abastecimento em lenhas. B. de BARROS GOMES 
observou extensas talhadias regulares de carvalho negral no concelho de Montalegre (1877, 
p. 9). Pelo contrário, a área dos carvalhos portugueses e das azinheiras da Terra Quente 
transmontana registou uma forte diminuição provocada pelos arroteamentos para as 
plantações das vinhas do Douro (p. 10). 

Os castanheiros que ladeavam as parcelas cultivadas e muitos soutos são pouco 
a pouco dizimados por uma micose, a "tinta" dos castanheiros. Detectada na foz do Ave e 
do Leça em 1838 e estendendo-se para leste, a doença foi particularmente virulenta no 
Minho. Na década de 1880, já tinha atingido o distrito de Portalegre e a bacia inferior do 
Zêzere e, no fim do século, a Serra de Monchique (C. SOUSA PIMENTEL, 1888, 
Vol. II, p. 74; P. CUNHA E SILVA, 1900, p. 641). 

b. a regeneração dos montados de sobreiros. 
Após a descida dos preços de trigo durante a década de 1860, ter-se-ia reduzido 

a extensão das terras de cereais conquistadas sobre as charnecas do Ribatejo e do Alentejo 
ocidental (M. H. PEREIRA, 1983,p. 67 e seg.). Os grandes proprietários preferem 
orientar-se para produções mais rentáveis nos mercados, como o gado bovino e a cortiça. 
Trata-se, sobretudo, da regeneração de brenhas e talhadias, que domina largamente sobre 
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as plantações de sobreiros (B. de BARROS GOMES, 1877, p. 15-16). Ao mesmo 
tempo, o escoamento do produto é facilitado pelo desenvolvimento da rede ferroviária, que 
atinge sucessivamente Vendas Novas (1861), Évora (1863) e Beja (1864) 
(M. F. ALEGRIA, p. 274-282). 

É difícil reconstituir a evolução da superfície de montados regenerados para 
produção de cortiça. Poucos anos antes da publicação das estatísticas da Carta Agrícola de 
1902, o silvicultor P. CUNHA e SILVA, utilizando dados preliminares da Direcção-Geral 
da Agricultura, avalia os montados: predominaria então o sobreiro em 210.000 ha e a 
azinheira em 250.000 ha (1900, p. 640 e 652). Mais um caso em que se verifica um 
discrepância acentuada entre fontes estatísticas (quadro 11). 

c. a "invasão" do pinheiro bravo. 
No início do século, os pinhais estendiam-se de modo bastante descontínuo 

tanto ao longo da costa, como na fachada marítima. O Pinhal de Leiria, com cerca de 
10.000 ha., e outros pinhais (mansos ou mistos) localizados num raio de 75 Km à volta de 
Lisboa, constituíam o que restava das coutadas reais. Este património, sobre-explorado e 
com fracas capacidades de produção, encontrava-se então sob o égide da 
Administração-Geral das Matas desde 1824 (14 864 ha). Fora desta área, haveria 
plantações realizadas ao abrigo das leis subsequentes às do século XVII. Mas, no interior 
da fachada marítima, os pinhais, tal como os podemos observar hoje em dia, faziam-se 
mais raros, o que não exclui a hipótese de que o pinheiro vegetasse espontaneamente nos 
incultos. 

Esta situação parece mudar nos meados do século. Os relatórios ou descrições 
publicados nas últimas décadas mostram até que ponto os pinheiros se impõem nas 
paisagens, da península de Setúbal até aos sopés das vertentes serranas a norte do Tejo. 
Misturam-se com carvalhos e castanheiros na Beira central e já se encontram povoamentos 
pioneiros nos concelhos da Covilhã e de Belmonte (B. de BARROS GOMES, 1878). No 
Noroeste, "on les exploite, on les garde, on les sème, on les possède plutôt en petits bois 
plus ou moins reliés les uns aux autres, qu'en forêts étendues" (B. de BARROS GOMES, 
1877, p. 11). Reparemos como já se manifesta a pulverização das parcelas florestais, 
decorrente da arborização dos montes partilhados e da abolição do morgadio (1863). 

O crescimento do pinheiro bravo, mais rápido que o das folhosas espontâneas, 
rentabiliza a curto e médio prazo as plantações, apresentando-se, diríamos, como o 
"eucalipto" do século passado. Substituindo o carvalho como fonte energética, o pinheiro 
encontra no mercado múltiplas saídas que se adaptam às revoluções mais ou menos curtas 
da sua exploração. Para árvores de 10 a 25-30 anos, podiam obter-se sucessivamente os 
produtos seguintes: lenhas para usos domésticos com derramas precoces; pequenos troncos 
para lenha industrial e fabrico de carvão; outros destinados à exportação para Espanha 
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(caixas de embalagem das frutas andaluzes); esteios de minas; travessas do caminho de 
ferro; postes telegráficos; material de construção; produtos resinosos29. Daí a 
heterogeneidade dos tratamentos culturais e da estrutura dos pinhais, fortemente 
denunciados pelos primeiros silvicultores, porque guiados pela "ambição de um lucro 
repentino" por parte dos proprietários (Relatório..., 1868, p. 6-7). 

Qual o reflexo destas mutações nos fluxos comerciais internos e externos? Não 
é fácil abordar o assunto antes dos meados do século. Desde a época do Renascimento, 
madeiras, lenhas e carvão foram sempre mercadorias que animavam intensamente as redes 
de transportes. Mas, durante a segunda metade do século XIX, verificar-se-ia um aumento 
global da produção florestal, a que acresceu a melhoria dos transportes. Regista-sc então 
um nítido crescimento nos movimentos de produtos florestais para as necessidades 
nacionais e a exportação fora do país. 

A análise do tráfego ferroviário realizada por M. F. ALEGRIA (1990) mostra 
que madeiras, carvão e cortiça são os produtos que mais aumentam na evolução da 
composição das mercadorias transportadas, a par de outros produtos agrícolas 
(p. 349-387). No caso específico das madeiras, o volume transportado assume um 
aumento significativo, a partir da década de 1880, nas linhas do Centro e do Sul. Aliás, na 
conclusão do estudo, a autora insiste novamente sobre o facto de que "embora haja 
diferenças na composição do tráfego das várias redes, sendo mais importante o transporte 
de vinho na do Minho e Douro e da Companhia Real, o de adubos, cortiça e forragens na 
do Sul e Sueste, há mercadorias cujo transporte representa proporção importante em todas: 
cereais, madeira e carvão" (p. 488). 

A inexistência ou irregularidade de estatísticas relativas ao comércio externo 
não permite seguir a evolução contínua dos produtos florestais senão após 1865. Mas 
parece que a balança comercial dos mesmos produtos se tornou positiva nos anos 1855-60 
(quadro 12-A). É de notar que as exportações de cortiça, essencialmente em bruto no 
séc. XIX e de que 50% são adquiridos pela Grã-Bretanha, se destacam no valor total a 
partir dos anos 1870 (M. H. PEREIRA, p. 234-237). A cortiça vai manter esta posição 
predominante até ao fim do século, baixando posteriormente o seu valor no conjunto dos 
produtos florestais exportados, até atingir menos de 50%, aquando do crescimento da 
produção e exportação de pasta na década de 1960. 

2 9 Para mais pormenores sobre a exploração dos pinhais e sua relação com os tipos de produtos mais 
procurados na época, ver C. de SOUSA PIMENTEL, 1888, p. 179 e segs e p. 183 e segs. Confrontando 
as estimativas propostas por vários autores, calculámos que cada kilómetro de caminho de ferro precisava de 
cerca de 100 m3 de travessas, além de 10 a 15 m3 por ano para a sua conservação. Para a rede telegráfica, 
inaugurada em 1857 e com 3323 Kms dez anos mais tarde, referem-se cerca de 70 000 postes, mais uns 
10 000 para a manutenção das linhas (C. de SOUSA PIMENTEL, 1888; P, CUNHA e SILVA, 1900, 
p. 636; J. ANDRADE CORVO, 1857, p. 283 e segs). 
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Quadro 12 
O comércio externo de produtos florestais em Portugal, de 1840 a 1920 

A . 
Em 1000 reis 

PRODUTOS 1842 1843 1848 1851 1854 1855 1856 1861 

IMPORTAÇÕES 

(Madeira) 

260 416 454 664 1 - 677 1- AAA 470 756 

EXPORTAÇÕES 

Madeira 

Cortiça 

Total das exportações 

127 188 205 295 

254 

549 

394 

312 

706 

398 

272 

670 

486 

355 

841 

506 

421 

927 

1. J. A. CORVO (1857) indica para estes anos 300 000 reis de arcos e aduelas e 110 000 reis de tabuado. 

Fonte: RODIGUES DE FREITAS, 1867; M. H. PEREIRA, 1983 

B . 
Em 1 000 reis e % 

ANOS IMPORTAÇÃO 

Média anual % Madeira 

EXPORTAÇÃO 

Média anual % Madeira 

1870-1879 

1880-1889 

1890-1899 

1900-1909 

1910-1919 

826 97,5 

1 115 97,3 

1464 90,6 

1985 72,6 

3 452 67,4 

1 313 15,2 

2 795 5,8 

3 506 7,4 

4 639 17,6 

5 594 24,1 

Fonte: A. Mendes de ALMEIDA, 1929; Die. Hist. Portugal, "Madeira" 

117 



Quanto às madeiras exportadas, a proporção começa a aumentar no fim do 
século XIX, antes de atingir cerca de 20% no início do seguinte (Quadro 12-B). 
Em 1890-1900, trata-se sobretudo de pinheiro bravo, exportado para Espanha pela rede 
ferroviária de Leste (toros, tábuas, traves, vigas, travessas e postes telegráficos) e para a 
Grã-Bretanha (esteios de minas) (P. CUNHA e SILVA, p. 645; M. F. ALEGRIA, 
p. 477-478). No entanto, o défice comercial para madeiras permanece elevado. As 
importações abrangem sobretudo madeiras de qualidade, de que sempre tem carecido o 
país. As aduelas e arcos de pipa de carvalho constituem pelo menos 50% do valor das 
exportações: após o surto de plantações de vinha em todo o território, as necessidades 
excedem de longe a capacidade e qualidade de produção nacional. 

Em jeito de conclusão, sublinhemos mais uma vez que os processos de 
desarborização e plantação ou regeneração florestais conduziram a uma individualização 
dos maciços produtivos e das respectivas composições florísticas, evidenciando melhor a 
disúnção entre os domínios bioclimáticos atlântico e mediterrânico. A construção do espaço 
florestal criou as duas grandes áreas florestais então mono-específicas dos pinhais e dos 
montados de sobreiro. Mas o que ressalta mais desta breve apresentação, é a escassa 
participação directa das instituições estatais. A extensão e transformações do espaço 
florestal foram essencialmente orientadas pela iniciativa privada, realizando-se praticamente 
à margem da Administração-Geral das Matas (1824-1886), cuja actividade ficou reduzida 
ao pequeno património do Estado. Foi apenas nos últimos anos do século que os "Serviços 
Florestais" se lançaram definitivamente na arborização das dunas e de alguns baldios 
serranos. Foi também nos finais de Oitocentos que, numa conjuntura onde se acentua o 
défice global da balança comercial, se afirma esta convicção: a floresta pode fornecer 
produtos que, pela sua quantidade, contribuam para o reestabelecimento das contas 
externas. 

4.2. Os "Serviços Florestais": os homens e as ideias 

Talvez seja precisamente por causa da morosidade da actuação e política 
florestal das instituições estatais que a informação oriunda dos "Serviços" tenha sido tão 
pouco aproveitada em estudos recentes. Parece-nos, pois, indispensável que, num futuro 
próximo, seja feita uma análise exaustiva da documentação, manuscrita ou impressa, 
publicada pelos gestores ou primeiros silvicultures no quadro da Administração-Geral das 
Matas. Por um lado, esta informação permitiria completar ou corrigir o conhecimento sobre 
a distribuição das espécies arbóreas; por outro, facilitaria a articulação de aspectos 
apreendidos isoladamente, como o estado das matas, os circuitos comerciais e a evolução 
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dos preços dos produtos florestais, a questão da arborização e dos incultos, as dilações 
administrativas no ambiente de instabilidade política vivida até ao Fontismo, etc. 

Limitar-nos-emos apenas a apresentar um panorama global acerca da evolução 
dos serviços florestais nascentes, isto é, dos homens e das ideias que presidiram à 
implementação da política florestal do Estado. Os quadros 13 e 14 foram elaborados para 
realçar as relações existentes entre os principais etapas do progressivo surgimento e da 
actuação dos "Serviços Florestais" (quadro 13), e os mais importantes trabalhos publicados 
sobre floresta e arborização, ao longo do século XIX (quadro 14). Nesta evolução, a 
década de 1860 constituiu, a nosso ver, um momento chave de transição, que se encontra 
delimitado pelos projectos da criação de um Curso superior de silvicultura a partir dos 
finais dos anos 1850, e as leis de desamortização de matas da coroa e baldios nos anos 

1866-69. 
As modificações que se pressentem nesta década estão intimamente 

relacionadas com a estabilização política da Regeneração, em que o Fontismo, além do 
fomento das infra-estruturas, promoveu a modernização das estruturas económicas e o 
desenvolvimento do ensino técnico-científico. 

"As ciências da Terra como ciências autónomas cresciam então em Portugal. A sua 
institucionalização concretizava-se a pouco e pouco em função das necessidades do poder, do seu grau 
de desenvolvimento e da existência de quem as cultivasse. A Agronomia e a Silvicultura são das que 
cedo se individualizam com uma forte ligação aos novos tempos políticos e aos seus ideais — a 
Regeneração. Pretende-se o desenvolvimento do País, mas ele é só viável através do conhecimento do 
território, que possibilite o seu controlo. Há primeiro que arrolá-lo e depois, estudá-lo, para o 
transformar. Legisla-se sem cessar, criando organismos, missões e profissionais. É nestas tarefas que 
agrónomos e silvicultores são chamados a desempenhar um não pequeno papel, como os mais 
habilitados e os mais fácil e rapidamente disponíveis para analisar e propor soluções, num campo a 
que hoje chamaríamos de 'planeamento regional'."30 

Durante a primeira metade do século, os cargos que se prendem com a gestão 
das matas do Estado, nomeadamente a partir da criação da Administração-Geral das Matas 
em 1824, são desempenhados por oficiais de marinha, engenheiros militares ou 
Conselheiros, que zelam pelo reestabelecimento da capacidade produtiva florestal 
(C. M. BAETA NEVES, 1965, p. 26-33). No dizer de C. M. BAETA NEVES sobre 
este período até à instituição do Ministério das Obras Públicas em 1852, "manteve-se o 
amadorismo... que nesta data [1852] passou a ser substituído pelo professionalismo 
técnico" dos que tinham frequentado os Cursos de agronomia ou as Escolas de silvicultura 
estrangeiras (1984, p. 157). De facto, antes da criação do Curso de silvicultura em 1865, 

30 N. DEVY-VARETA e J. C. GARCIA, 1989 c, p. 139. 
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Quadro 13 
Etapas fundamentais da formação e actuação dos "Serviços Florestais" no século XLX 

1/07 e 7/07/1802 

24/07/1824 

1839-1853 

16/07/1842 

30/08/1852 

1852 

1865 

21/09/1867 

28/08/1869 

28/07/1886 

25/11/1886 

13/12 e 27/12/1888 

1896 

1901 

24/12/1901 
e 24/12/1903 

L 

— Leis de arborização das dunas no Couto de Lavos, nos arredores de Aveiro e 
nas margens do rio Vouga, fomentadas por J. BONIFÁCIO DE ANDRADA E 
SILVA. 

— Criação da Administração-Geral das Matas para a gestão do património 
florestal do Estado (14 864 ha), dependente da Secretaria do Estado da 
Marinha. 

— Tentativas logradas para a elaboração de um código florestal. 

— Último diploma legislativo que se refere ainda às leis de arborização de 
1623 e 1633. 

— Instituição do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria 
(MOPCI). A Administração-Geral das Matas passa a ser uma das secções da 
Repartição da Agricultura, integrada na Direcção do Comércio e Indústria. 

— Criação do Ensino Superior Agrícola —Instituto Geral de Agronomia—, 
com disciplinas de Ciências Florestais. 

Criação do Ensino Superior Florestal, com um Curso de Silvicultura no 
mesmo Instituto. 

— Decreto para "...um geral reconhecimento da area florestal do reino e das 
zonas, cuja arborisação se pôde reputar necessária, assim como das matas e 
florestas a que se refere a lei de desamortização..." de algumas matas estatais, 
promulgada em 22/06/1866. 

— Lei de desamortização dos baldios. 

— Reforma do Ministério das Obras Públicas. Extinção definitiva da 
Administração-Geral das Matas, de que os serviços passam para a Direcçâo-
Geral da Agricultura então criada. 

— Publicação do Plano de organização dos Serviços Florestais, que se 
encontram a cargo da Direcçâo-Geral da Agricultura. 

Regulamentos provisórios dos serviços de arborização para os dois 
primeiros Perímetros Florestais por demarcar, respectivamente, na Serra do 
Gerês e na Serra da Estrela. 

— Reconhecimento da arborização nas dunas litorais. Apenas tinham sido 
plantadas 2 891 ha desde 1802, ficando 34 351 ha por arborizar. 

Património florestal do Estado avaliado em 33 303 ha. 

— Em 1901, lei reorganizando o Ministério das Obras Públicas e instituindo 
as modalidades do regime florestal no país. O Regulamento do regime florestal 
é publicado em 1903. . 

Fonte: N. DEVY-VARETA, 1989 b 
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Quadro 14 
Principais obras publicadas sobre floresta e arborização no século XLX 

— Memoria sobre a necessidade e utilidades do plantio de novos bosques em 

Portugal, de J. BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA. 

— Manual de Instrucções praticas sobre a sementeira, cultura e corte de pinheiros..., 

de F. L. G. DE VARNHAGEN. 

— Relatório acerca da arborisação geral do paiz..., redigido por C. RIBEIRO e 

J. NERY DELGADO. 

— Relatório da Administração-Geral das Matas do Reino, Dez. 1865 a Dez. 1867. 
— Condições Florestaes de Portugal, de Bernardino de BARROS GOMES. 
— Notice sur les arbres forestiers du Portugal, de B. de BARROS GOMES. 
— Cartas Elementares de Portugal, de B. de BARROS GOMES. 
— Relatório da Administração-Geral das Matas, relativo ao Anno económico 
1879-1880. 

(Último relatório desta Administração, de que o cargo de Administrador-Geral 
ficou vago de 1881 a 1886) 
— Pinhais, soutos e montados, de C. A. DE SOUSA PIMENTEL. 
— Início da publicação do Boletim da Direcção-Geral da Agricultura (1889-1917), 
onde estão consignadas a legislação e as actividades do Estado no âmbito florestal. 

Fonte: N. DEVY-VARETA, 1989 b 
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alguns futuros silvicultores irão formar-se fora do país. Nos finais da década de 1850, 
Venâncio Dcslandes tinha feito uma viagem às principais escolas europeias que ensinavam 
agronomia e silvicultura. Regressou convencido e não deixou de o dizer. 

"É preciso fundar ao mesmo tempo em Portugal, nos assumptos florestaes, a sciencia, a 

administração e o ensino. A escola florestal será uma decepção, se a fundarmos sem ter apparelhado 

os elementos, com que a devemos instaurar. As sciencias florestaes são quasi desconhecidas em 

Portugal. Cumpre naturalisa-las na nossa terra, mandando aos centros mais acreditados d'esté ensino 

especial homens, cuja vocação e cujos estudos theoricos os habilitem a aproveitar a sua frequência 

em algumas das escolas mais auetorisadas da Europa."31 

A frequentação de escolas estrangeiras e a fundação das portuguesas vai 
permitir uma nítida melhoria da preparação dos homens que passam a preencher os quadros 
superiores das repartições administrativas. Entre as novas gerações de técnicos, que 
participarão activamente na elaboração da política florestal central a partir dos anos 1870, 
citemos B. de BARROS GOMES e J. FERREIRA BORGES, formados pela Escola de 
silvicultura de Tharandt (Alemanha), respectivamente em 1862 e 1881. Do Instituto Geral 
de Agronomia de Lisboa, saíram P. R. da CUNHA E SILVA (1870), C. A. de SOUSA 
PIMENTEL (1873), H. MATOS MENDIA (1880), e finalmente A.MENDES DE 
ALMEIDA (1886). 

A evolução para o "professionalismo técnico" faz-se nitidamente sentir nas 
obras referenciadas a partir do fim da década de 1860. Observa-se também que os 
progressos da botânica, da agronomia e da silvicultura possibilitam o aperfeiçoamento dos 
argumentos para a ofensiva contra os "incultos" e a ineficácia das instituições centrais. Mas 
nesta fase, a "batalha" desenrola-se sobretudo ao nível do discurso económico e político. 
Vejamos então toda esta evolução ao longo do século XLX. 

Já mencionámos atrás J. BONIFÁCIO de ANDRADA e SILVA, 
intendente-geral das Minas e Metais do Reino, de 1802 até às invasões francesas. É 
considerado como o primeiro "silvicultor" português, por ter estudado silvicultura na 
Alemanha, na qualidade de metalurgista, preocupado com as fontes energéticas da 
indústria. A sua Memória..., ainda presa ao pensamento fisiocrático dos finais de 
Setecentos, oferece um panorama desolador do património florestal da coroa. No início do 
séc. XIX, apenas se podia explorar os "famintos restos" das matas inventariadas em 1605, 
sob o reinado de Filipe II de Espanha (Regimento do Monteiro-Mor do Reino). Salienta 
que a deflorestação foi particularmente intensa no século XVIII, atribuindo esta situação ao 
crescimento demográfico, arroteamentos e aumento do consumo quotidiano e industrial de 
produtos florestais. 

31 V. DESLANDES, 1858, in N. DEVY-VARETA e J. C. GARCIA, 1989 c, p. 141-142. 
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Mas insurge-sc também contra a falta de planeamento e tratamento cultural em 
todas as matas do país, e denuncia a ausência de vigilância em relação às práticas correntes 
dos proprietários e dos povos, principalmente os cortes indevidos, as queimadas e o 
fabrico de carvão. O autor preconiza novos regulamentos e nova administração, lembrando 
os passos fulcrais da legislação desde a Idade Média, e defende, ao mesmo tempo, maior 
empenho no fomento de arborização. Ele próprio tinha promovido o alvará de 1802 para a 
colonização das dunas, que não foi avante por causa da "uzurpaçâo pérfida dos Francezes" 
e, mais tarde, das guerras liberais. Daí que a Memória, redigida em 1812, seja 
essencialmente dedicada às técnicas de preparação do terreno e plantações nas areias. 

Para avaliar o conteúdo da Memória , bem como os progressos da silvicultura, 
basta examinar o Manual de G. VARNHAGEN (1836). Entre os administradores-gerais 
das Matas do Reino, este engenheiro militar foi o que desempenhou o seu cargo durante 
mais tempo (1824-1842). Logo na introdução da obra, VARNHAGEN adverte que tratará 
apenas dos pinheiros bravo e manso e das experiências realizadas no Pinhal de Leiria, 
comparando-as com as de outros países. As técnicas silvícolas são nitidamente mais 
apuradas que as referenciadas na Memória de 1815. Mas G. VARNHAGEN não deixa de 
a mencionar brevemente, sublinhando que J. B. de ANDRADA e SILVA escreveu "a 
parte theoretica deste objecto", isto é, da "conservação e aumento [das matas] de forma que 
algum dia se possa exportar, o que agora nos vem de fora: falo em madeira, alcatrão e 
breu". Aliás, no Manual, encontra-se uma das primeiras avaliações, meramente qualitativa, 
das formas de exploração territorial: 1/7 para as culturas; 1/7 para "matas e árvores 
dispersas"; 5/7 para "charnecas e serranias estéreis" (quadro 10). 

G. VARNHAGEN resolve finalmente a questão da diferenciação, confusa 
ainda no início do século, entre o pinheiro silvestre (Pinus silvestris L.) e o bravo (Pinus 
pinaster Ait.). Demonstra que os pinheiros observados por J. B. ANDRADA e SILVA do 
Norte do país até ao Ribatejo, qualificados de "silvestre", são, de facto, "bravos". Além do 
mais, reconhece como foram decepcionantes as tentativas de plantações do silvestre no 
Pinhal de Leiria, já que o crescimento do "pinheiro do norte" é mais lento que o do 
"português" (p. 69-70). A madeira importada do Nordeste europeu, área espontânea do 
pinheiro silvestre, era utilizada nas construções navais e outras construções de luxo. Não é 
de admirar, pois, que se tenha experimentado o seu fomento, mesmo em áreas 
ecologicamente pouco apropriadas, ora nas matas do Estado, ora em alguns coutos 
eclesiásticos de Entre-Douro-e-Minho, nos finais do séc. XVIII (A. de OLIVEIRA, 1979). 

A partir dos meados do séc. XIX, prosseguem as alienações de montes e 
inicia-se o movimento de plantações florestais. Os primeiros técnicos silvicultores tentam 
despertar o interesse das instituições recentemente criadas, apontando para a 
desorganização em que decorrem os processos de alienação e florestação, e a "incúria" 
generalizada nas modalidades de exploração das matas e dos pinhais. A questão da 
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desamortização de algumas maias estalais é também um assunto que divide as opiniões nas 
repartições do Estado. Assim, por um lado, denuncia-se a ocorrência frequente da 
desarborização após alienação de qualquer terreno mais ou menos florestado, 
nomeadamente nos relevos, mas por outro, admite-se que seria mais rentável para o Estado 
concentrar os investimentos na florestação de áreas relativamente mais acessíveis. 

O decreto-lei de 22/04/1866 pediu que se fizesse um inventário pormenorizado 
do património florestal gerido pelo Estado, inventário esse que se encontra no Relatório da 
Administração-Geral das Matas do Reino de 1865-1867 (p. 54-58). Nos 18 310 ha 
inventariados, dos quais perto de 15 000 ha são arborizados, mais de 80% cabem ao 
Pinhal de Leiria. Entre o quinto restante, propõe-se a desamortização de matas de dimensão 
reduzida, mal localizadas ou pouco produtivas, para dar prioridade à florestação das dunas 
ou terras litorais acessíveis (p. 6-7). Em 1855, Filipe FOLQUE, futuro director do 
Instituto Geographico que iria elaborar o Relatório acerca da arborização geral do país 
(1868), dizia sobre o Pinhal de Leiria que era "o único que temos que se possa chamar 
mata", isto é, a única "mata de produção" (J. de ANDRADE CORVO, 1857, p. 290). 

O Relatório acerca da arborização... de 1868 é certamente a fonte mais utilizada 
no campo da investigação rural do fim do século passado, utilização que vem até ao 
presente. Nunca tem merecido, no entanto, um estudo exaustivo em confronto com outras 
fontes de informação, talvez por se apresentar como o "ensaio" por excelência sobre o 
estado de desarborização, que, segundo os dados fornecidos, atingia cerca de metade do 
país (quadro 10). 

Trata-se de um trabalho que tinha sido "encomendado" ao Instituto 
Geographico pelo decreto de 21/09/1867. O próprio director, Filipe FOLQUE, salienta que 
os técnicos, "engenheiros d'obras publicas, de minas, de florestas, engenheiros 
geographos, e chorografos", não estavam preparados para elaborar este estudo 
{Relatório..., p. 1-3). Os engenheiros Carlos RIBEIRO e Joaquim NERY DELGADO 
tinham dirigido o reconhecimento geológico do país, e "por conseguinte deviam d'elle 
conhecer uma grande parte". Aproveitaram, portanto, as observações da documentação 
existente e reunida para outros efeitos, nomeadamente a preparação de plantas geodésicas e 
das cartas geológica e orográfica de Portugal. Daí que o Relatório seja o comentário de um 
"esboço" da distribuição dos incultos na escala de 1/500.000, integrando "esclarecimentos" 
dos técnicos que tinham feito trabalho de campo. 

Se a descrição ficou muito aquém dos objectivos preconizados pelo decreto de 
21/09/1867 {Relatório..., p. 1-11), é apesar de tudo uma "fotografia" insubstituível do 
país, que vem confirmar a "arborização necessária e útil" do território. Já se encontram aqui 
as ideias básicas da política florestal nos "incultos", com solos degradados, mais aptos para 
a arborização que para um aumento significativo da área cultivada (p. 14). Mas o consenso 
acerca das aptidões naturais do país para a agricultura, defendido nessa altura por grande 
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parte dos agrónomos, vai ainda dominar as práticas sócio-económicas do poder central até 
ao Reconhecimento dos Baldios realizado durante os anos de 1930. 

Quanto às causas do estado das matas, menciona-se acima de tudo o "desamor" 
ou "o desmazelo e incúria dos particulares" e proprietários, que não deixam crescer as 
árvores (p. 297). Esta apreciação ainda recorda o "machado estragador do rústico" 
denunciado por J. B. de ANDRADA e SILVA na Memória de 1815. Todavia, oRelatório 
contém poucas referências sobre a interdependência entre incultos, área cultivada e 
pecuária, excepto no que toca à falta generalizada de "methodo racional". Em suma, a 
avaliação da situação florestal é parecida com a que tinha sido formulada nos finais do 
séc. XVIII, quando as condições sociais e económicas eram analisadas por estudiosos 
influenciados pelas ideias fisiocráucas. 

Será que o país se encontrava realmente numa "quasi completa desnudação" 
(p. 14)? Não se terá dado particular ênfase à questão dos "incultos" no próprio momento 
em que o entusiasmo de muitos técnicos penetrava nas repartições ministeriais? No âmbito 
da questão florestal, deixemos estas perguntas em aberto, enquanto não for compilada a 
informação que, à escala regional ou local, possa esclarecer a complexidade das relações 
existentes, por exemplo, entre ideologia da florestação, técnicos agrónomos e silvicultures, 
organização institucional, movimentos de apropriação dos baldios e procura/oferta de 
produtos florestais. Podemos, no entanto, encontrar alguns elementos de resposta em outro 
tipo de documentação elaborada durante a década de 1870, como o conjunto de relatórios 
incluídos nas publicações da Administração-Geral das Matas, ou ainda as obras de 
B. de BARROS GOMES (quadro 14). 

Dizíamos atrás que não tinha sido aproveitada com profundidade a informação 
do século passado oriunda dos "Serviços Florestais". Mas uma das excepções são os 
trabalhos do silvicultor B. de BARROS GOMES (1839-1910), que marcaram gerações de 
silvicultures, botânicos e geógrafos portugueses e estrangeiros, até à primeira metade do 
nosso século, nomeadamente, quanto aos geógrafos, A. GIRÃO, H. LAUTENSACH e 
O. RIBEIRO. Apenas queríamos salientar aqui as ideias fundamentais das suas 
contribuições mais relevantes, tanto no plano estritamente profissional, como no domínio 
do estudo científico da vegetação que pessoalmente empreendeu32. 

Após ter saído da Real Academia Florestal de Tharandt em 1862, 
B. de BARROS GOMES ingressa nos quadros da Administração-Geral das Matas, 
iniciando a sua carreira com o "ordenamento cultural" dos Pinhais da Machada e Vale de 

3 2 Paia mais pormenores sobre as obras publicadas de que se tem referência, a bibliogafia da vida, dos 
trabalhos e da sua influência científica, ver N. DEVY-VARETA e J. C. GARCIA (1989 c.) e 
N. DEVY-VARETA; J. RESINA RODRIGUES; J. C. GARCIA (1990). Acerca da influência do 
silvicultor sobre investigadores estrangeiros, e para além dos escritos de O. RIBEIRO sobre 
B. de BARROS GOMES (1934, 1977 e 1978), ver os comentários do geógrafo alemão 
H. LAUTENSACH, na Geografia de Portugal, (actualizada por S. DA VEAU), V. II, 1988, ou ainda os do 
botânico francês H. GAUSSEN num extenso artigo publicado sobre a floresta portuguesa (1940). 
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Zebro, o primeiro do género a ser formulado e dirigido em Portugal33. No ano seguinte, 
publica os primeiros artigos no Arquivo Rural (1863). A consulta do último Relatório de 
1879-1880, de que falaremos mais adiante, permite verificar que B. de BARROS 
GOMES tinha atingido o cume da mesma carreira, na qualidade de chefe da Divisão 
Florestal do Centro desde 1879, após ter sido nomeado como chefe da do Norte (1872) c 
do Sul (1874). Das três Divisões criadas por uma reforma em 1872, a do Centro era 
certamente a mais importante, com 12 654 ha, incluindo os Pinhais de Leiria. 

Nessa altura, B. de BARROS GOMES encontrava-se também no topo das suas 
investigações pessoais, uma vez que acabavam de ser publicados os seus principais 
estudos, as Condições Florestaes de Portugal (1876), a Notice sur les arbres forestiers du 
Portugal (1877) e as Cartas Elementares de Portugal (1878). As publicações iniciam-se, 
portanto, logo após a seu regresso de Tharandt, desenvolvendo-se até terminarem pouco 
antes do seu pedido de exoneração definitiva da administração pública em 188234. 

Pelo que acabamos de referir, contrariamente ao que poderia ter acontecido, 
B. de BARROS GOMES não se deixou absorver por uma dedicação invulgar às tarefas 
de silvicultor na Administração, mas tirou partido da sua formação científica —naturalista, 
mas também humanística, já que tinha concluído o Curso de Filosofia da Universidade de 
Coimbra em 1860—, como das suas viagens pessoais ou oficiais, de que anotava 
minuciosamente as observações. 

Em 1876, são publicadas as Condições Florestaes de Portugal..., de que o 
título completo salienta a ilustração com dois mapas, "carta orográfica" e "carta xilográfica 
e regional". Vale a pena 1er a introdução, onde o autor enumera os objectivos, fontes e 
método de trabalho, ou seja, o processo empírico da investigação, marcada por tonalidades 
positivistas. Tudo isto para sistematizar o enquadramento da floresta a partir dos 
"subsídios" sobre o meio físico e sócio-económico de que se dispunha então no país, 
confrontando os modelos alemães de evolução e ordenamento florestal com a realidade 
portuguesa (p. 7-10). Logo de início, o silvicultor propõe a meta que considera 
fundamental para "renovar" a questão florestal. 

"Submetter a uma revisão todos os lados porque tem sido encarada a influencia que os 

arvoredos exercem sobre as condições phisicas e económicas de um paiz, é renovar questões que tem 

preocupado muitos espíritos dos mais influentes, sem terem tido a solução fundamentada de que 

33 Incluído no Relatório... 1865-1867, 1868, doe. 5, 6 e 7. 
34 Abandonou a carreira profissional para seguir outro caminho na vida. A sua vivência religiosa tmha-se 
tornado mais intensa a partir dos meados dos anos 70. Após a morte da sua mulher em 1879, ingressou na 
Congregação dos Lazaristas Vicentinos, sendo ordenado presbítero em 1888. De 1903 a 1910, ensinou na 
Escola Apostólica de São Vicente de Paulo, onde morreu assassinado no dia da implantação da Republica. 
Ver a biografia completa publicada anonimamente na revista "O Mensageiro de S. Vicente de Paulo", entre 
1943 e1955. 
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seguramente são susceptíveis, desde o momento em que o progresso dos estudos consegue esclarecer 
os dados essenciaes para ella." (p. 7). 

Trata-se porém de um obra inacabada, de que foi apenas escrita a primeira 
parte: a "base" das pesquisas sobre a repartição da floresta ("orografia e divisão regional, 
povoação, geologia e meteorologia") e a "distribuição dos arvoredos". O. RIBEIRO já 
realçou o modo quase revolucionário como B. de BARROS GOMES concebeu esta base, 
apresentando uma novidade "geográfica" notável em relação às descrições corográficas da 
época (1934, 1977, 1978). O seu espírito fortemente integrador levou-o a considerar uma 
divisão regional baseada na orografia e comprovada pelos contrastes climáticos e a 
repartição da população por concelho (1876, pp. 13-22). Procurando unidades regionais 
homogéneas, B. de BARROS GOMES optou por uma base concelhia, pois esta parece 
ser "mais em harmonia com a natureza das divisões regionais" (1876, p. 21). 

Não lhe custa demonstrar seguidamente que a repartição das espécies arbóreas 
vem confirmar a divisão regional. Desta divisão e da sua confrontação com a distribuição 
das árvores "sobressaem verdadeiras harmonias naturais" (p. 49), cujo conceito caracteriza 
o nascimento da geografia moderna na Europa ocidental, nos finais do século XIX. As 
áreas do pinheiro bravo e do género Quercus serão melhor definidas na Notice... (1877), 
mas não deixa de abordar as questões taxonómicas das várias espécies de Quercus ou da 
espontaneidade dos pinheiros (p. 49-64), sendo as suas propostas várias vezes referidas 
nas classificações botânicas subsequentes (A. PEREIRA COUTINHO, 1888 e 1913; 
J.HENRIQUES, 1900; W. ROTHMALER, 1941; J. C. VASCONCELOS e J. do 
A. FRANCO, 1954). 

As Condições Florestaes... acabam bruscamente. Nunca será publicada a 
segunda parte, onde B. de BARROS GOMES se propunha expor temas relacionados com 
a produção das matas, a influência das matas sobre o clima e sua opinião acerca da política 
florestal. Mas a Notice... e as Cartas... permitem que se tenha uma ideia do seu conteúdo, 
ao verificar-se a atitude pouco conformista do silvicultor-geógrafo, face ao ideário que se 
desenvolvia sobre arborização e incultos. 

O interesse da Notice... (1877) reside, em primeiro lugar, nos nítidos 
melhoramentos feitos pelo autor na análise da distribuição das espécies florestais. É a 
versão final da Carta Xilographica, que será transcrita nas Cartas Elementares... no ano 
seguinte. Aparecem então as três regiões florestais —pinheiro bravo, carvalhos de folha 
caduca e carvalhos perinifólios, que correspondem aproximadamente aos agrupamentos de 
regiões naturais definidas nas Condições Florestaes... . Esta "divisão tripartida de Portugal 
(oceânica, transmontana, mediterrânica)" (O. RIBEIRO, 1978, p. 228) iria muito 
influenciar as propostas de divisão regional elaboradas, meio século mais tarde, pelos 
geógrafos A. GIRÃO, H. LAUTENSACH e o próprio O. RIBEIRO. 
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Finalmente, em 1878, saem do prelo as Cartas Elementares de Portugal. São 
cinco mapas, cada um acompanhado por um extenso comentário que integra dados 
correlativos dos fenómenos apresentados numa ou noutra carta35. São "elementares", 
porque escritas no intuito de "contribuir para melhorar, quanto possivel, o ensino escolar 
português" {Prefacio da obra), com a difusão do "progresso dos estudos" que orientava as 
suas pesquisas e tarefas profissionais desde o início da década de 187036. 

Aliás, este contributo no âmbito pedagógico não aparece isolado, mas 
enquadra-se numa das preocupações crescentes da segunda metade do século: melhorar o 
ensino, e sobretudo o ensino da geografia, que proporcionava o "conhecimento do país" e 
das suas "condições físicas e sociais". Este conjunto de mapas é hoje considerado como o 
primeiro atlas de Portugal com bases científicas e foi a propósito desta obra que 
O. RIBEIRO disse que o seu autor foi "geógrafo, malgré lui " (1978), certamente o 
primeiro geógrafo português. 

Detenhamo-nos agora particularmente na análise da vegetação arbórea na 
Notice... (1877) e no comentário da "Carta dos arvoredos" (1878). Trazem importantes 
esclarecimentos sobre questões essenciais debatidas na época, em torno do rumo que devia 
tomar a política florestal: as origens do estado de desarborização do país, o impacte da 
florestação no ambiente físico e na economia. 

B. de BARROS GOMES não vai muito no sentido de apoiar 
incondicionalmente o consenso geral acerca dos incultos e do estado de desarborização. 
Toda a sua obra mostra uma extrema ponderação na análise das origens deste processo. 
Não se limita, tal como vinha sendo tradicional desde os finais do século XVIII, a constatar 
e condenar o estado lamentável das matas. Antes do mais, tenta compreender o sentido das 
mutações sócio-económicas que ocorriam em Portugal e o seu reflexo na floresta, 
aplicando sempre o princípio de que o "progresso dos estudos" da natureza e da sociedade 
deve orientar-se para a "revisão" da questão florestal no país. 

Assim, ele sublinha, ora o surto de florestação particular (pinheiro bravo e 
sobreiro), ora as relações locais entre interesses agro-pecuários e florestais nos incultos, 
mas também a especulação sobre lenhas e a falta de ordenamento nas matas (1877, 
p. 9-10). Parece-lhe, nomeadamente, que o estado de completa desarborização é 
demasiadamente exagerado, não correspondendo às realidades observadas durante as suas 
numerosas viagens através do país. "La surface boisée maintenue ou créée par les intérêts 

3 5 Os mapas já Unham sido preparados e/ou publicados nos anos anteriores, como fundamentos da 
elaboração da "carta dos arvoredos": "Carta concelhia" (1876), "Carta do relevo, orographico e regional 
(1875), "Carta dos arvoredos" ou "Carta Xilographica" (1876), "Carta agronómica" (1877) e "Carta da 
povoação concelhia" (1876). As Cartas... foram re-editadas em fac-similé na ocasião do II Congresso 
Florestal Nacional (Novembro de 1990), com uma Introdução à qual remetemos para uma caracterização 
mais específica da obra (1990, nota 32 deste capítulo). 
36 Mas, para permanecermos fiéis ao espírito e às palavras do autor, não podemos ocultar que, pondo deste 
modo os seus conhecimentos ao serviço da sociedade, B. de BARROS GOMES cumpria uma forma mais 
plena de apostolado cristão, o que constituía para ele nessa altura uma preocupação constante. 
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agricoles unis aux besoins forestiers des populations est très considérable, dépassant de 
beaucoup des appréciations peu fondées sur l'examen direct du pays" (1877, p. 18). 

Consciente dos processos evolutivos que estão a decorrer, B. de BARROS 
GOMES não diferencia apenas as três "regiões florestais" pelos contrastes das condições 
orográficas e climáticas —a "seceura do ar", conforme as suas palavras (Carta dos 
arvoredos, 1878, p. 2, 2a col.). Evidencia, sim, as interacções entre a "espontaneidade da 
distribuição" das espécies arbóreas e "a modificação que experimenta pela acção do 
homem" (idem, p. 1, §4°). Por isso, ele chega a afirmar que o predomínio de uma 
essência em determinada área, o sobreiro sobre o azinho, o pinheiro bravo sobre o manso, 
ou vice-versa, "pode ser devido a uma acção perseverante do homem, favorecendo mais 
uma ou outra" (idem, p. 2, Ia col.). 

A conclusão do comentário à Carta dos arvoredos , as "deducções praticas", 
revela algo de novo, isto é, a interpretação do silvicultor acerca de dois problemas então 
muito discutidos e que começavam a servir de argumentos em favor da necessidade da 
arborização maciça pelos "serviços florestais": a origem da estiagem prolongada na metade 
Sul do país e a influência das matas (e da florestação) sobre o clima. B. de BARROS 
GOMES acaba de recordar que a repartição espontânea dos sobreiros, azinhos carvalhos e 
pinheiros bravos, como também a "estruetura anatómica" destas espécies, se relaciona com 
a maior ou menor duração da estiagem. Diz então: 

"E se isto é o que se deve deduzir, em primeiro logar, do estudo das arvores florestaes do paiz, 
como attribuir antes á desarborisação, que se lhe tem notado, aquelles rigores de seceura que a 
arborisação que lhe resta tão bem indica terem sido taes desde remotas eras? Como esperar da 
rearborisação em grande escala grandes resultados, modificações no clima de grande importância?" 

É isto o que algumas vezes se tem feito; parecerá comtudo melhor deduzir, em segundo logar, 
d'aquelle estudo, que a rearborização, grande ou pequena, só nos pode trazer modificações locaes 
secundárias, úteis talvez e não para desdenhar; mas que ao todo não fará senão aceusar melhor ainda as 
zonas de grande seceura e de menos seceura, que já hoje se podem notar e circumscrever no paiz, 
como existentes de longa data." (p. 4). 

Prossegue com outra "deducção pratica", mostrando-se mais interessado em 
que a arborização pudesse resolver as "bem maiores necessidades ruraes de humidade nas 
zonas transmontanas e alemtejanas do que no resto do paiz", daí que não se referisse 
directamente aos baldios incultos das áreas serranas. 

A interpretação global de B. de BARROS GOMES contrariava outra então em 
voga: o prolongamento da estiagem provocado pela desarborização e a possibilidade de a 
florestação aumentar a quantidade de precipitação. Talvez esta começasse a ter maior 
aceitação por parte de outros silvicultores da Administração-Geral das Matas, que preferiam 
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uma mudança radical na política florestal do Estado. Na instituição, e fora dela, 
rcforçava-se a corrente defensora da arborização maciça dos "incultos", que se ajustava 
mais aos ideais da Regeneração que o ordenamento moroso das matas nacionais. A atitude 
assumida por B. de BARROS GOMES, apesar do reconhecimento geral das suas 
competências no domínio técnico e cienuTico, não deixaria de encontrar alguma oposição. 

Para verificar o que acabámos de sugerir, basta examinar o último Relatório da 
Administração-Geral das Matas (1881), que se encontrava em fase de decadência 
institucional e sofria constantes remodelações. Entre as várias reformas, a de 1872 tinha 
sido a mais importante, uma vez que a nova estruturação dos serviços passou a ser gerida 
por verdadeiros profissionais. De todos Relatórios elaborados pela Administração, este é 
justamente um dos que apresentam maior interesse, por confirmar a evolução para o 
"professionalismo técnico" dos homens, que iria conduzir à mutação da política florestal. 
Encontram-se, de facto, nele os sinais dos nítidos progressos realizados, tanto nas técnicas 
silvícolas, como no conhecimento do meio físico do país e da distribuição das essências 
florestais37. Vejamos particularmente as opiniões expressas ou veladas sobre as questões 
que preocupavam B. de BARROS GOMES. 

Logo na carta introdutória ao Relatório da Administração, é abordada a 
problemática dos efeitos negativos e positivos, respectivamente, da desarborização e 
florestação sobre o clima. O administrador-geral João Cândido de MORAIS justifica nestes 
termos a anexação de um extenso parecer (pp. 263-320), acerca da influência favorável da 
floresta sobre o clima. "Pareceu-me bom tornar conhecido o parecer da academia das 
sciencias de Vienna, relativo á influencia das matas sobre o clima, a fim de, escudando-se 
na respeitabilidade d'aquelle corpo scientifico, poder affirmar algumas proposições que de 
outro modo talvez parecessem carecer de fundamento" (1881, p. 1). 

Como já vimos, B. de BARROS GOMES não ia muito neste sentido. Após o 
seu afastamento, a "revisão" que ele preconizava parece ter sido esquecida ou afastada das 
preocupações dos técnicos e/ou altos funcionários, que tomaram em mão a política e o 
fomento florestal nas décadas seguintes. Vinte e cinco anos mais tarde, A. MENDES de 
ALMEIDA tentaria ainda provar que a florestação podia ser um agente de transformação 
das condições climáticas, que teriam sido degradadas pela desarborização (1902, 
p. 18-20)38. 

3 7 Apenas assinalamos a apresentação pormenorizada das matas e pinhais do Estado e o conjunto de mapas 
sobre a reparação por concelho de 9 espécies arbóreas, que resultam das pesquisas pessoais do silvicultor 
B. de BARROS GOMES para a elaboração da "carta dos arvoredos". O primeiro anexo (pp. 215-262) é 
constituído pelo relato do botânico polaco J. RIVOLI relativo a uma expedição feita em 1873 na Serra da 
Estrela, em que participou também B. de BARROS GOMES. 
3 8 A MENDES de ALMEIDA menciona que a frequência das chuvas aumentou no concelho de Mértola 
com a plantação de alguns montados. Também felicita um proprietário que, após ter plantado 20 ha de 
pinheiro bravo na Serra de Mendro, fez crescer a pluviosidade nas áreas circundantes. 
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A questão do clima era, pois, fulcral, uma vez que estava na base da 
argumentação que defendia a política nacional de arborização em todo o território. Ao longo 
do mesmo Relatório, adivinham-se dilações e indecisões nas orientações futuras a dar à 
política florestal, a par das dificuldades de ordem financeira. O que fazer? Continuar 
exclusivamente a obra de lento e dispendioso aumento da produtividade do património 
estatal ou alienar matas e empenhar-se mais na florestação das dunas e serras? Os 
acontecimentos imediatos vêm confirmar a crise que atravessava a Administração-Geral das 
Matas e a que não resistiu (quadro 13). No ano da publicação deste último Relatório, o 
administrador-geral João CÂNDIDO DE MORAES foi exonerado das suas funções, 
ficando o cargo vago até à extinção definitiva da Administração em 1886. 

Dos meados dos anos 80 ao início do século XX, em que se promulga a 
instituição e o regulamento do regime florestal (1901 e 1903), a influência dos técnicos 
formados no país —e socialmente mais independentes em relação à classe dos 
proprietários— vai ser determinante, quando ocorrem mudanças em todas as esferas da 
vida nacional. Num ambiente de crise geral, as soluções propostas para remediar os atrasos 
do sector agro-florestal tornam-se mais "tecnocráticas". 

Agrónomos e silvicultures já ocupam nessa altura os serviços da 
Direcção-Geral da Agricultura, criada em 1886 aquando de uma reforma do Ministério das 
Obras Públicas (quadro 13). A Administração-geral das Matas é então substituída pela 
repartição dos serviços florestais a cargo da mesma Direcção. A partir deste momento, 
enraiza-se um credo quase unânime em torno do desenvolvimento agro-florestal do país, 
através da "instrução" dos agricultores e da difusão de novas práticas culturais. 

O decreto da organização dos "serviços florestaes" (25/11/1886) estabelece, 
com base em agrupamentos de distritos, as três cicunscrições florestais do Norte, Centro e 
Sul, "comprehendendo as matas e os terrenos arborisaveis, que, nos termos do presente 
decreto, devam ser reduzidos á cultura florestal" (art. Io). De facto, já é instituído um 
único tipo de regime florestal para os incultos das cumeadas, encostas dos montes e as 
dunas do litoral (art. 4o e 5o). Os terrenos serão adquiridos pelo Estado por expropriação, 
salvo no caso em que os proprietários, colectivos ou particulares, se comprometerem à 
florestar ou cultivar os terrenos39. 

Este novo quadro institucional devia responder aos anseios dos defensores da 
arborização em grande escala nos incultos. O primeiro passo é dado em 1888, quando são 
criados os primeiros Perímetros Florestais serranos na Serra do Gerês (4 480 ha) e na 

3 9 O decreto prevê também a venda de matas e pinhais do património estatal que não interessava conservar 
(art Ia) ORelatório da Administração-Geral das Matas de 1881 fornecia uma "relação das matas do estado 
que convém alienar" (p. 33). Trata-se de terrenos em mau estado de arborização, dispersos em 31 lugares, 
com superfícies de 0,01 a 57,5 ha, o total perfazendo cerca de 305 ha. 
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Serra da Estrela (5 514 ha). Em 1896, realiza-se um reconhecimento das dunas litorais 
por arborizar, que iria acelerar a lenta florestação das areias desde o início do século. Na 
última década de Oitocentos, abre-se portanto um novo período, onde uma nova geração de 
silvicultures dispõe da aparelhagem jurídica e técnico-científica para que seja eliminado o 
espectro secular dos "incultos", por uma intervenção estatal directa nos processos de 
florestação, nomeadamente nos baldios serranos. 
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CAPÍTULO III 

ACERCA DOS BALDIOS E DA SUA FLORESTAÇÃO 

A decisão política da arborização maciça dos baldios arrastou-se ao longo de 50 
anos, da criação dos perímetros nas serras do Gerês e da Estrela até à publicação da Lei de 
Povoamento Florestal em 1938. Após a promulgação do regulamento do regime florestal 
em 1903, são formados alguns perímetros nas serras, mas o movimento cessa no início 
dos anos 20. Quando a I República já se encontrava numa crise profunda, as tentativas de 
desamortização e colonização agrícola dos baldios levam de novo a um surto de decretos e 
alienações, de 1918, ano em que foi instituída a Direcção-Geral dos Serviços Florestais e 
Aquícolas (DGSFA), até à suspensão do processo de alienações em 1932. Continua-se a 
pensar que a escassez da produção agrícola poderia ser solucionada pelo aproveitamento de 
terrenos que, aliás, ainda não tinham sido devidamente inventariados. Das duas tendências 
de aproveitamento dos incultos e baldios, a florestal não se impõe de imediato na política 
agrária, apesar da maior influência dos seus defensores no corpo institucional do Estado. 

Após o golpe de Estado Militar de 1926, a entrada definitiva de 
A. de O. Salazar no governo como Ministro das Finanças (7/04/1928) marca o início de 
uma nova política, que se manifesta, no ano seguinte, pelo arranque da Campanha de 
Trigo. Durante uma década, a questão dos baldios acende lutas de interesses contrários 
acerca do seu aproveitamento. Acabam por vencer os defensores da florestação em 1938, 
com a publicação da Lei de Povoamento Florestal. 

Toda a complexidade deste processo, brevemente resumido aqui, tem sido alvo 
de publicações e estudos, que constituiram os alicerces da nossa abordagem à escala 
nacional. Recorremos, em primeiro lugar, às publicações oficiais da época, fontes de 
informação imprescindíveis para abordar a dimensão espaço-temporal do processo1. 
Também utilizámos a análise de um primeiro balanço da arborização realizado pelo 
silvicultor J. MENDONÇA em 1961 e a recensão legislativa das inclusões e submissões 
de baldios elaborada por A. GIL (1975). Parte das fontes referidas acima, nomeadamente, 
nomeadamente as publicações oficiais, foram também aproveitadas no livro Os baldios de 

1 Reconhecimento dos Baldios..., 1939; Plano de Povoamento Florestal, 1940; Plano Geral de 
Aproveitamento dos Baldios Reservados, 1941. 
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M. RODRIGUES (1987), que se debruça preferencialmente sohre a evolução jurídica do 
pós-25 de Abril. A obra de J. GRALHEIRO (1990) oferece o enquadramento jurídico 
mais completo até à actualidade, com numerosas resenhas históricas. 

Ressalta sobretudo o estudo de J. ESTEVÃO, que utilizou todos os trabalhos 
mencionados, a par de muitos outros de índole político-económica. A extensa comunicação 
A florestação dos baldios (1983) é o resultado de uma pesquisa que reveste a maoir 
relevância no pequeno conjunto de obras publicadas sobre o assunto. Por fim, consultámos 
alguns dos trabalhos de investigação feitos sobre o Estado Novo desde os meados da 
década de 19802. 

Qual o interesse então de retomar esta questão? Apenas a preocupação de uma 
abordagem territorial mais precisa à escala global, antes de empreendermos a análise do 
processo na Serra da Cabreira. Deixámos por enquanto em segundo plano aspectos que já 
foram tratados nos estudos referidos, por exemplo, os efeitos da arborização, que só 
abordaremos com o devido pormenor no último capítulo deste trabalho. A abordagem 
territorial levou a uma reorganização da análise estatística "clássica" que já tem sido feita, 
ou reproduzida, sem que se discriminassem as superfícies dos baldios envolvidos e as 
regiões abrangidas. Tal como no capítulo anterior, tentámos também aprofundar "as ideias 
dos homens" que apoiaram a política de florestação dos baldios e participaram na 
"Campanha da Arborização" fomentada pelo Estado Novo. 

2 F. ROSAS, 1986, 1990, 1991. Como, entretanto, foi publicada em 1992 o Volume XII da Nova História 
de Portugal (Portugal e o Estado Novo -1930-1960), resolvemos remeter essencialmente para esta obra, por 
oferecer uma visão de conjunto mais abrangente e fornecer elementos bibliográficos mais completos no 
tocante à evolução de todos os sectores da vida portuguesa nessa época. 
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1 . 

OS COMEÇOS FRUSTRADOS DA ARBORIZAÇÃO MACIÇA 
(1888-1938) 

No início do século XX, a questão dos incultos/baldios e do aumento da 
produção agrícola continuam a orientar os rumos da política agrária. Os últimos anos da 
Monarquia e a I República representam um período de grande instabilidade política, a que 
acresce um estado de crise económica e social permanente. A emigração regista então um 
surto significativo, até ao desencadeamento da Grande Guerra. Essencialmente apoiada 
pela média burguesia rural e urbana, a República vê-se logo confrontada com a agitação, as 
greves e os anseios dos grupos sociais mais desfavorecidos, do operariado industrial aos 
trabalhadores assalariados e aos "sem terra" nos campos. 

As tentativas de jugulamento da crise passam por projectos de intervencionismo 
estatal, que se articulam com as duas grandes opções da política económica, mais 
proteccionista ou liberal. Numa e noutra destas modalidades, entram em jogo o destino dos 
incultos nos latifúndios meridionais e o dos baldios das serras a norte do Tejo. Não 
pretendemos aqui aprofundar o problema ideológico das relações entre política económica e 
aproveitamento dos incultos e baldios. Analisaremos acima de tudo os efeitos destas 
tendências na evolução da submissão dos baldios ao regime florestal e da sua arborização 
até 1938. 

1.1. Evolução do regime florestal nas serras 

Em 1901, o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria sofre 
novamente uma remodelação (Decreto do 24/12). A actividade da Direcção-Geral da 
Agricultura é então dividida por 4 repartições; a par dos serviços agronómicos, de instrução 
agrícola e pecuários, reorganizaram-se os Serviços Florestais e Aquícolas (Parte VI, art. Io 

a 164°). Logo no artigo 2o, note-se a relevância dada à florestação dos incultos, uma vez 
que a arborização das serras, a hidráulica florestal e a fixação das dunas encabeçam a lista 
das divisões previstas na nova orgânica. O regime florestal constava no plano da criação 
dos serviços em 1886, mas de forma relativamente incipiente. Considera-se que foi efectiva 
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e juridicamente instituído em 19013 pelo mesmo decreto. 
Estabelece-se três modalidades (art. 26° a 29o): o regime total nos terrenos 

pertencentes ao Estado; parcial nos terrenos das Câmaras, Juntas de freguesias e outras 
associações; parcial de polícia florestal nos dos proprietários particulares (coutadas e 
conservação dos terrenos arborizados). A submissão ao regime parcial é prevista "de 
direito e de facto" para os terrenos pertencentes às corporações administrativas e outras 
entidades referidas no art. 26°, "ficando subordinados" aos Serviços Florestais. No caso 
de estas entidades não terem condições económicas para custear a florestação, a mesma 
será suportada pelo Estado (art. 28°). Por último, apenas sublinhamos o art. 34°, que 
remete para o "regulamento que determinará as condições e prazos em que deverá ser feita a 
arborização." Mas passaram ainda dois anos antes da publicação do Regulamento do 
regime florestal (24/12/1903). Trata-se de um diploma muito extenso de 311 artigos, que 
fixa os complexos trâmites de todo o processo de inclusão, submissão, preparação dos 
projectos de arborização e a respectiva execução e modalidades de exploração. Tudo está, 
em princípio, previsto na lei, de tal modo que as disposições são qualificadas na época 
como "sábias" e "maleáveis". 

O quadro 15 ilustra as grandes linhas acima traçadas, no que respeita à 
evolução da aplicação do regime florestal nos baldios serranos, de 1886 até à lei de 1938. 
A nossa relação (muito resumida) do movimento dos baldios justifica que se esclareçam 
algumas particularidades do regulamento de 1903 e, ao mesmo tempo, as dificuldades 
encontradas na elaboração do quadro. Trata-se, em primeiro lugar, do próprio processo 
relativo ao regime florestal parcial, isto é, a "inclusão", seguida da "submissão" publicada 
com o respectivo plano de arborização (art. 5o a 13°, 1903). De facto, a complexidade 
jurídica regida pelo regulamento contribuiu para que a formação de um Perímetro, por 
sucessivas submissões, demorasse às vezes muito tempo, até mais de duas décadas4. Por 
isso, no quadro 15, indica-se o ano de inclusão (I) e/ou de submissão (S), referido na 
recensão de A. GIL, para além da superfície e da designação dos Perímetros Florestais. 

A lentidão do processo relaciona-se claramente com as realidades intrincadas 
dos usos locais. Era primeiro decretada a "inclusão por utilidade pública". Antes da 
"submissão" definitiva, fazia-se um inquérito (art. 14° a 37°, 1903) para distinguir os 
baldios "dispensáveis" e os logradouros comuns, em princípio salvaguardados pela 

3 Art 25°: "O regime florestal compreende o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a 
criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas 
também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou 
necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas e 
benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral 
marítimo." 
4 Sendo uma unidade de base criada pelos Serviços Florestais para efeitos de arborização, o perímetro 
correspondia no maior parte dos casos, aos baldios administrados por uma Câmara municipal, porque 
"pertencia", segundo o Código Civil de 1867, ao concelho (art. 15°, 1903), e usufruídos de direito pelas 
populações locais. A sua designação é geralmente o nome da serra onde se localizam os terrenos. 
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Quadro 15 
Evolução da inclusão ou submissão dos baldios ao regime florestal até 1938 

(Portugal Continental) 

Ano Área 
Ha 

N°de 
Perím. 

Nome dos Perímetros (concelho) 

1888 4.480 

5.649 

2 1 Regulamento provisório dos serviços de arborização da Serra do Gerês 
Nova S 1904: Perímetro da S. do Gerês (Terras de Bouro) em regime total. 
Regulamento... da Serra da Estrela. Perímetro de Manteigas (com matas do concelho 
S 1905, 135 ha) 

1903 396 1 S Covilhã. 

1909 805 1 S Matas da Lousã (Braçal, Cabeça Gorda e Sobral - Lousã). 

1910 3.461 
200 

2.375 
6.000 

4 I Serra de Montejunto (Alenquer e Cadaval), S 1913 
I Sarzedo (Covilhã) 
I* Serra da Peneda (Arcos de Valdevez) [S 1944] 
I* Serra do Ramiscal (Arcos de Valdevez) [S 1944] 

1911 483 
505 

2 I Serra de Reboredo (Torre de Moncorvo), S 1912 
I Serra de S. Mamede (Portalegre), S 1912 

D12 420 1 I Serra da Ota (Alenquer). Em 1922, exclusão de 218 ha para serem divididos 
entre vizinhos. 

1913 371 1 S Serra da Boa Viagem - Prazo de S. Marinha (Fig.da Foz) 1) S Baldios de 
Buarcos em 1922. 

1914 1.365 
160 

2 I Nascentes do Zêzere (Manteigas), S 1919 
I Aldeia do Carvalho (Covilhã), S 1919 

1915 300 
1.217 

2 I Sameiro e Serra de St" Marta (Braga) 
I Valhelhas (Guarda), S 1916 

1916 6.167 
455 

3 I Serra do Marão e Serra da Meia Via (Amarante), reunidos num único em S 1939 
I Conceição (Tavira), S 1919 

1917 1.724 1 I Serra da Lousã (Lousã) de 1917 a 1924, S 1935. 

1919 4.338 
828 

2 I Serra da Cabreira (Vieira do Minho), S 1923 
I Serra de Sintra (Sintra), S 1920. I Serra da Malveira (Cascais) em 1929 

1921 142 1 S Louriçal do Campo (Castelo Branco) 

1922 950 1 I Serra do Buçaco (Penacova, Mealhada e Mortágua), S 1926 e 1936 

1923 1.200 1 I* Serra Amarela (Mata do Cabril - Ponte da Barca) [S 1945] 
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Quadro 15 
Evolução da inclusão ou submissão dos baldios ao regime florestal até 1938 

(Portugal Continental; 
continuação) 

Ano Area N°de Nome dos Perímetros (concelho) 
Ha Perím. 

1929 12.000 2 I Serras da Padrela e do Alvão (V. Pouca de Aguiar - Alvão, S 1944) 
3.705 I* Cabeceiras de Basto (baldios da Câmara) [S 1950] 

1930 3.400 5 I Serra de Montezinho (Bragança), S 1934 
1.800 S* Serra da Nogueira (Bragança), nova S 1935 (S 1951) 
4.320 I Terras de Bouro (baldios de Vilar da Veiga), S 1946. 
231 S Alcangosta (Fundão) 
381 I Castelo Novo (Fundão), S 1934 

1933 217 4 I Barão de S. João (Lagos), S 1934 
10.300 I Mondim de Basto, S 1940 

660 I* Caramulo (Paredes de Guardão, in Tondela e Oliveira do Frades) [S 1941] 
638 I Vila do Bispo, S 1955. 

* Baldios integrados em perímetros mais extensos após 1938 e ano da submissão definitiva (19..) 
1) Arborização em regime total em 1914 

FONTES: Reconhecimento..., 1939, Vol. I, Anexo I, p. 3-319 
Estatísticas Agrícolas, 1960, p. 180-185 
J. MENDONÇA, 75 anos de arborização..., 1961, p. 40-56 
A. GIL, Os baldios..., 1975, p. 38-117 
Anexos II e III 
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legislação. A leitura do quadro permite verificar que alguns baldios —*Pcneda, Ramiscal, 
Cabril, Cabeceiras de Basto, Caramulo e Serra da Nogueira—, apenas incluídos, foram 
integrados em Perímetros mais extensos, após 1938. Mas alguns trabalhos iniciais de 
arborização podiam ter começado nestas áreas, mesmo antes da publicação do plano, 
embora em extensões reduzidas. Assim, pode entender-se melhor como é difícil evitar uma 
certa arbitrariedade na elaboração da listagem das datas, consoante a escolha do ano da 
inclusão ou submissão, ou ainda a criação definitiva ou parcial dos perímetros5. 

Acentua-se o mesmo carácter arbitrário, quando apreciadas as superfícies 
envolvidas no processo. A pouca exactidão dos valores que se encontram nas fontes 
primárias é um facto já reconhecido, uma vez que as primeiras avaliações foram geralmente 
feitas "a olho" e só posteriormente corrigidas por medições nos mapas. Ponderados os 
casos mais duvidosos, apresentamos no quadro 15 superfícies reavaliadas pelos Serviços 
Florestais nos anos 60, e outras rectificadas após a devida confrontação de dados 
(Anexo II e III). Por último, recorde-se que tratamos essencialmente dos baldios serranos 
e que não abordaremos o processo de submissões nas dunas e areias litorais6. 

No entanto, seria da maior conveniência consultar no Diáro do Governo todos 
os decretos de inclusão e submissão, como também os diplomas que rectificaram alguns 
casos de abusos por parte dos Serviços Florestais. É evidente que este trabalho moroso 
apenas pode ser realizado no quadro de um estudo regional ou local7. 

Em resumo, o movimento aponta para cerca de 81 000 ha de baldios serranos 
incluídos ou submetidos até 1938, movimento cuja evolução anual é ilustrada pelo 
quadro 16. Este total aproxima-se dos calculados por duas fontes da época, a Memória 
sobre o reconhecimeto dos baldios no norte do Tejo efectuado em 1935 pelos Serviços 
Florestais (DGSFA), e o próprio Reconhecimento nacional publicado em 1939. Contudo, a 

5 Este quadro, tal como o da evolução registada após 1938 (quadro 23), difere portanto dos elaborados por 
J. A. ESTEVÃO (p. 1180, 1197 e 1243). O autor apenas refere a primeira data de inclusão ou submissão, 
sem considerar as modificações posteriores, nem as superfícies abrangidas. Por exemplo, em 1923, não foi 
toda a Serra Amarela incluída no regime florestal, mas só a Mata do Cabril (1 200 ha, concelho de Ponte 
da Barca), sendo toda a serra (10 227 ha) submetida em 1945. 
6 Este facto merece ser assinalado, já que algumas fontes ou trabalhos publicados mal distinguem as fases 
do processo (antes ou depois da lei de 1938), ou pouco atendem à localização dos baldios progressivamente 
submetidos. Por exemplo, no Reconhecimento dos baldios (1939), o total dos baldios a cargo dos Serviços 
Florestais antes de 1938 é avaliado em 99 828 ha; mas apenas 80 855 ha, posteriormente incorporados no 
Plano de Povoamento Florestal, se situam nas serras. 
7 A análise da arborização na Serra da Cabreira permitiu-nos detectar duas incorreções nas fontes geralmente 
utilizadas. O Perímetro do Sameiro (300 ha), incluído em 1915 (D. n°2 061 de 18/11) não se situa no 
concelho de Manteigas (J. MENDONÇA, 1961), mas sim, no de Braga. A inclusão do Sameiro de Braga 
foi anulada pelo Despacho Ministerial de 27/12/29, após a promulgação do Decreto n° 16 543 (23/02/29, 
D do G de 27/07/29) Este decreto estabelecia os trâmites pelos quais os "proprietários" prejudicados pelas 
transgressões à legislação sobre polícia florestal (D. n° 12 625 de 3/11/26) podiam elaborar um processo 
contra as indevidas inclusões. Os baldios paroquiais das freguesias de Sameiro (Manteigas) foram integrados 
no Perímetro de Manteigas (1888), após 1938 (A. S. BAPJONA DE PREITAS, 1989, p. 8). Quanto aos 
baldios de Cabeceiras de Basto incluídos cm 1929, repare-se que o Reconhecimento menciona uma área 
(3 705 ha), que abrange todos os montes das freguesias do concelho submetidos em 1950. A área do 
Peímetro da Serra da Cabreira (Cabeceiras de Basto) foi então avaliada em 9 882 ha. 
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Quadro 16 
Áreas baldias serranas sob regime florestal de 1888 a 1938 

Anos Area Anos Area 
Ha Ha 

1888 10 129 1919 5 166 

1903 396 1921 142 
— 1922 950 

— — 1923 1200 
1909 805 — — 
1910 12 036 — — 
1911 988 1929 15 705 
1912 420 1930 10 132 
1913 371 — — 
1914 1525 — — 
1915 1575 1933 11815 
1916 6 622 — — 
1917 1724 — — 1917 1724 

TOTAL 81701 

FONTE: Quadro 15 
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soma por nós calculada não cobre a mesma realidade espacial. O quadro 17, que resulta da 
confrontação dos dados disponíveis realizada no Anexo III, foi precisamente elaborado 
para realçar as principais causas, que possam explicar as disparidades numéricas entre as 
fontes. Notemos que esta confrontação não toma em consideração todas as incorrecções ou 
avaliações de superfície, que foram posteriormente corrigidas. 

Após estas observações sobre os cuidados a ter no manuseamento das 
estatísticas disponíveis, passemos então à análise do movimento global expresso no 
quadro 16. Em primeiro lugar, destaca-se a lentidão do processo das submissões, a que 
acresce a morosidade inicial da arborização estatal, que, em 1925, apenas atingia cerca de 
10 000 ha nas serras. Durante as primeiras décadas do século, as leis "sábias" de 
1901-1903, subsequentes à experiência adquirida pela aplicação dos regulamentos de 
1888, não parecem ter conduzido às mudanças esperadas pelos defensores da florestação. 
Podemos distinguir nitidamente quatro fases: 

a — a primeira de 1888 a 1908. São duas décadas onde não há mais 
submissões significativas, senão as dos Regulamentos provisórios de arborização nos 
Perímetros de Manteigas e do Gerês (cerca de 10 000 ha). A lenta execução dos dois 
primeiros planos, pode considerar-se como um período de confronto "experimental" entre 
o regime florestal instituído em 1886 e as realidades locais da submissão. Após 1903, 
surgiram duas questões essenciais, que irão ocasionar, como veremos mais adiante, as 
mais fortes contendas: a diferenciação dos baldios ditos "públicos" (arborizáveis) e 
"comuns" (em princípio, não arborizáveis), e o problema da "harmonização" dos usos com 
a arborização (art. 7o, 1903; J.ESTEVÃO, p. 1182). Durante esta primeira fase, o 
regresso ao proteccionismo iniciado em 1889 abre um período de alargamento da área 
cultivada, sobretudo no Alentejo. A aplicação do regime florestal teria ficado na época em 
segundo plano na política de aproveitamento dos incultos. Os efeitos da promulgação das 
leis de 1901 e 1903 não se fizeram logo sentir, fora das áreas em que já tinha sido 
decretado o regime florestal. 

b — a segunda de 7909 a 1919. A evolução torna-se regular de 1909 em 
diante, apesar do montante global das superfícies envolvidas ficar muito aquém do que se 
esperava. Em 1910, os Serviços Florestais já tinham um vasto plano por desenvolver em 
41 perímetros e cerca de 300 000 ha. Verificam-se inclusões e submissões todos os anos 
num total de cerca de 31 000 ha, com a excepção de 1918, ano em que foi instituída a 
Direcção dos Serviços Florestais e Aquícolas. Observa-se também uma maior dispersão 
geográfica, sobretudo nas vertentes serranas ocidentais (quadro 15). Mas as superfícies 
mais extensas localizam-se nas serras do Noroeste e na Serra da Estrela. J. ESTEVÃO 
relata alguns pormenores das dificuldades encontradas nos terrenos destas áreas, mesmo 
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quando eram aplicadas as disposições de "harmonização" preconizadas pelas leis do início 
do século (p. 1179-1184). 

c — a terceira de 1920 a 1928. Com um total próximo dos 7 500 ha, 
caracteriza-se, pelo contrário, pela diminuição do movimento até 1923, aliás dominado pela 
inclusão da Serra da Cabreira (Vieira do Minho) em 1919 com 4 338 ha, a que se segue a 
ausência de novas inclusões ou submissões, de 1924 a 1928. Para esta brusca interrupção 
concorreram vários factores de índole política e sócio-económica. Há então um momento 
critico de instabilidade e agravamento da crise no país. Depois do armistício de 1918 e da 
queda de Sidónio Pais, decorre um período em que os princípios da "excelência da pequena 
propriedade" no aproveitamento agrícola dos incultos retomam um lugar de destaque na 
política agrária. Os Republicanos procuram firmar o regime político e fazer face à crise 
sócio-económica. O maior liberalismo que se regista então na política económica leva à 
promulgação de uma vaga de decretos de 1918 a 1927, que vem acelerar o processo de 
desamortização nos baldios. 

d — a quarta a partir de 7929. Manifesta-se um surto de decretos de inclusões 
(37 652 ha) até 1933, com particular incidência nas serras de Trás-os-Montes. Estes anos 
correspondem ao início da Campanha do Trigo e ao estabelecimento de formas de 
intervencionismo estatal na política económica. Mas o movimento é logo novamente 
interrompido. A promulgação de dois decretos em 1932 é o primeiro passo para a mudança 
no que toca o destino dos baldios. Um determina a realização de um inventário dos baldios 
(n° 20 968 de 28/02), e o outro, a suspensão das alienações (n° 12 956 de 8/12). Passam 
depois cinco anos em que se confrontam interesses económicos e políticos, até ser 
decretada a arborização maciça. No entanto, já havia muito tempo que estava justificado o 
"necessário" arranque deste empreendimento. 

1.2. Apologia da florestação 

A par do estado de crise geral e das dificuldades financeiras que explicam a 
lentidão do processo, a demora na aplicação do regime florestal prende-se ainda com os 
reflexos do ideário económico sobre o destino a dar aos baldios. Para não alargar 
demasiadamente um assunto que ultrapassa o nosso propósito, basta lembrar que a ideia de 
que Portugal é essencialmente agrícola continua a impôr-se, quando se tenta jugular a crise 
durante os anos de 1910 e 1920. Convém salientar a importância da reedição da obra 
Portugal Económico em 1918 (Ia ed., 1902), onde " ANSELMO DE ANDRADE insiste 
no facto de uma economia predominantemente rural ter a vantagem social, política, de 
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permitir absorver sem atritos de maior as crises" (M. V. CABRAL, 1974, p. 90)8. 
Assiste-se também ao ressurgimento do argumento apresentado por BASÍLIO TELES em 
1902 para defender a pequena propriedade, isto é "as glebas... constituem um recurso 
imprescindível contra as crises" (M. V. CABRAL, 1974, p. 348). 

É precisamente na década de 1920 que se observa uma quebra no movimento 
de submissão de baldios (quadro 16). Pelo contrário, as desamortizações —partilha entre 
vizinhos ou venda em hasta pública— conhecem um impulso repentino, de 1918a 19279. 
Ressaltam, por exemplo, os decretos de 1918 (n°4 812) e de 1920 (n° 7 127) que 
autorizam a divisão dos baldios pelas Câmaras, no intuito de aumentar a produção nacional 
de cereais. Os de 1924 (n° 9 843) e 1925 (n° 10 552) permite, em cada baldio, a 
alienação dos 2/3 do logradouro comum, quando aprovada pelos 2/3 dos moradores. 
Realizou-se assim a partiha de 16 124 ha de baldios em 10 concelhos, em que o de 
Mértola concentra por si só cerca de 10 000 ha do total, enquanto é muito fraca a 
representação dos baldios serranos a norte do Douro. Mas, de modo geral, não se sabe 
com exactidão a superfície das áreas então privatizadas. A criação da Divisão dos Baldios, 
Incultos e Colonização no Ministério da Agricultura em 1925 quis justamente responder à 
vontade de controlar um movimento em expansão, uma vez que passou a tratar de qualquer 
assunto relacionado com os baldios e seu aproveitamento. 

Durante esta fase de alienação dos baldios, recua, aparentemente, a influência 
dos silvicultures. Não lhes agrada este processo de divisão e denunciam com insistência a 
desarborização, que geralmente segue a partilha de muitos terrenos nas áreas das colinas e 
serras. Mas outros tantos são florestados pelos novos proprietários, tal como aconteceu no 
concelho de Águeda. Alarga-se assim a área privada do pinhal que, desde o século XIX, ia 
colonizando os incultos do interior, a norte do Tejo. Avaliada em cerca de 900 000 ha por 
A. MENDES DE ALMEIDA no início do século XX, a área do pinheiro aumenta de 
220 000 ha até 1928, segundo os dados estatísticos calculados pelos Serviços Florestais 
(A. MENDES DE ALMEIDA, 1929; Cap. II, quadro 11). Não há dúvidas de que se 
mantém firme a posição dos silvicultures, que advogam a vocação florestal do país desde 
os meados do século passado. Voltemos às opiniões emitidas por A. de MENDES DE 
ALMEIDA, então silvicultor de renome e que prosseguia uma carreira de alto funcionário 
nos quadros da DGSFA, além de ser professor no Instituto Superior de Agronomia. 

8 A obra de A. de ANDRADE, que foi o último Ministro da Fazenda da Monarquia e um economista de 
renome no início do século (também foi director do Instituto de Agronomia), contribuiu muito para o 
desenvolvimento posterior da ideologia ruralista. Na selecção de documentos dos séculos XIX-XX 
organizada por M. V. CABRAL (1974), encontram-se extractos de estudos significativos para esse período, 
nomeadamente os de B.TELES (1902), S. do MONTE PEREIRA (1908), EZEQUIEL DE CAMPOS 
(1913), A. de O. SALAZAR (1916 e 1918) e A. de ANDRADE (1918). 
9 Reconhecimento..., 1939, p. 1-24; M. RODRIGUES, p. 48-52; J. GRALHEIRO, 1990, pp. 36-38. 
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Escolhemos analisar, em primeiro lugar, os trabalhos publicados em 1902-190410, antes 
de prosseguirmos pelos estudos mais conhecidos escritos nos anos de 20. Apreenderemos 
assim melhor a evolução da lógica de um dos defensores mais representativos da 

arborização. 
Verificámos no capítulo anterior que, pelos anos de 1900, o balanço do 

comércio externo referente aos produtos florestais é largamente positivo e dominado pelas 
exportações de cortiça. Mas, pouco a pouco, as madeiras progridem no valor das 
exportações, enquanto diminuem no das importações (quadro 12-B). O sentido desta 
evolução não escapa a A. MENDES DE ALMEIDA, que põe em evidência o interesse da 
arborização nas serras para o desenvolvimento comercial e industrial do país (1902, p. 5). 
Apresentando a situação silvo-industrial da Europa, manifestam-se-lhe nítidas as novas 
relações que iriam estabeler-se entre floresta e indústria num futuro próximo. De facto, está 
a findar a era da floresta como fonte de combustíveis e de material para a construção naval 
(idem., p. 13). Ao observar os níveis de consumo de madeira nos países industrializados, 
na maior parte deficitários quanto à produção, ele realça a vantagem comercial da 
arborização em Portugal (idem, p. 16-17). No entanto, e particularmente no país, 
reconhece que ainda não se pode prescindir das lenhas grossas, então indispensáveis para 
as caldeiras das locomotivas e vários usos industriais11. 

Acerca do processo de florestação que se registava no país, ele confirma que 
"são os particulares quem mais tem trabalhado para diminuir a área inculta" (1904, p. 11). 
Mas calculava-se que ainda havia, nessa altura, cerca de 3,6 milhões de hectares de 
incultos. Embora não se refira directamente ao movimento arroteador que decorria nas 
charnecas após as leis proteccionistas de 1889 e 1899, A. MENDES DE ALMEIDA não se 
poupa em declarar o seu desacordo, pois os solos são em grande parte impróprios para a 
agricultura. Critica fortemente o comportamento dos grandes proprietários que, ora 
abandonam grandes áreas incultas, ora convertem em searas terrenos pouco propícios para 
a cerealicultura (1904, p. 11 e segs). 

Segundo J. REIS (1979), a colonização das charnecas foi então "substancial, 
embora difícil de avaliar com exactidão" (p. 779). Manifestaram-se rapidamente 
rendimentos baixos e sinais de esgotamento dos solos, não obstante o uso crescente de 
adubos (pp. 784-785). A influência política dos grandes proprietários e agricultores, que 
tinham liderado o regresso ao proteccionismo, teve "um papel crucialmente determinante". 

10 A arborização e utilização das serrasportuguezas..., 1902; Valorização dos terrenos incultos 1904 O 
problema florestal português, 1918; Portugal Florestal, 1928; Portugal, a sua riqueza súvtcola, 1929 
Mukos de/tes trabalhos rísultam da publicações de conferências-V*****™ mTtoVoblnT) 
proferiu na Associação Central da Agricultura Portuguesa em 1902 (A arborização...), 1918 (O problema...) 
e \921 (Portugal Florestal). , , . , , 
H MENDES DE ALMEIDA vai manter esta opinião até 1918, quando o consumo de ^ P ™ Ç ^ f £s 

caminhos de ferro rondava 1 200 T diárias (O problema florestal português, 1918, p. 6; J. ESTEVÃO, 
p. 1184-1185). 
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Mas J. REIS revela que a ameaça de uma grave crise económica foi também um factor 
decisivo. "As importações de trigo representavam já em valor 30% do défice da balança 
comercial" (pp. 764-765). Nestas condições, não podiam vencer as advertências dos 
Serviços Florestais, mesmo tendo em mão as leis do regime florestal. 

O mau funcionamento dos serviços agrícolas e florestais do Estado constitui 
para A. MENDES DE ALMEIDA o maior constrangimento para fomentar um melhor 
aproveitamento dos solos (1904, p. 16-17). "Se os particulares trabalham para diminuir a 
área inculta não sucede o mesmo aos corpos e corporações administrativas" (idem, p. 18). 

O silvicultor não julga "conveniente" a divisão dos baldios, senão em "poucas 
circunstâncias", admitindo, ao mesmo tempo, que se trata de uma "questão bastante 
espinhosa, não fornecendo as sciencias política e agronómica soluções definidas". Não 
acredita na transformação dos baldios em "verdes prados e searas doiradas", nem em 
"bellas florestas", após a partilha em pequeníssimas parcelas. Defende, sim, a "ingerência 
activa" do Estado, que deveria estimular a aplicação do regime florestal recentemente 
instituído, como também o recurso ao crédito por parte dos corpos administrativos, no 
intuito de custear a arborização. 

Na opinião de A. MENDES DE ALMEIDA, a "posse do Estado" havia de 
estender-se a todas as áreas serranas e do litoral, que necessitavam urgentemente da 
instalação de matas de protecção (idem, p. 24-25). Não deixa de referir os trabalhos de 
arborização que estão a decorrer nas bacias-vertentes dos rios Lima, Homem, Cávado, 
Tâmega, Mondego e Zêzere. Mas também acrescenta que prosseguem "não tanto como era 
para desejar", por causa da "opposição dos povos e as difficuldades financeiras da nação". 
Não faltam, no pensamento de A. MENDES DE ALMEIDA, os argumentos clássicos a 
favor da florestação, na maior parte técnicos, que constam no regulamento de 1903. 
Lembremos os principais, tais como a correcção dos processos de erosão e a consequente 
melhoria dos solos, a regularização hidrológica nas bacias-vertentes, a diminuição do 
assoreamento nos vales inferiores (Mondego) e, por último, a normalização do regime de 
precipitações. 

A par desta argumentação, ele apresenta outras consequências favoráveis da 
florestação, nomeadamente o desenvolvimento industrial à escala regional, de que 
menciona a experiência adquirida na Serra da Estrela. Sublinha, por exemplo, os benefícios 
da restauração das pastagens para a produção de lã e indústria de lanifícios, ou ainda a 
regularização das águas para o aproveitamento da energia hidráulica. Daí que tome posição 
contra a tendência demasiadamente "agrícola" da política agrária, apenas matizando, aliás, o 
princípio inicial. "Embora o nosso paiz não tenha condições para ser industrial, como 
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afirma o Sr. Anselmo d'Andrade..., por não produzir bem e barato, urge socorrer as 
indústrias estabelecidas" (1902, p. 23-24)12. 

A exposição das ideias de A. MENDES DE ALMEIDA mostra perfeitamente o 
teor dos fundamentos da arborização desenvolvidos, no início do século, por parte dos 
florestais. De notar que, habituado a contactar com as populações serranas, o silvicultor 
permanece relativamente moderado nas suas apreciações acerca da atitude dos vizinhos: 
atribui a sua oposição ao "temperamento indolente do montanhez" e ao facto de que "a 
orientação das populações ruraes ainda é arboricida" (1902, p. 31; 1904, p. 19). Mas, 
apesar do tom pouco agressivo no contexto da época, as suas palavras expressam o 
confronto entre dois modos de perceber o uso do espaço. Se a arborização das serras 
levanta então "um problema fundamentalmente social" (J. ESTEVÃO, 1983, p. 1181), as 
suas raízes residem na irredutibilidade de duas "lógicas" de utilização do espaço. Os 
projectos dos silvicultures e as práticas dos moradores contrapõem-se, de modo irredutível, 
na apreensão das relações entre recursos locais, território e desenvolvimento social e 
económico. 

Passado um quarto de século, em Portugal Florestal (1928), A. MENDES DE 
ALMEIDA afirma com maior convicção a prioridade a dar à arborização nos incultos 
alentejanos e baldios serranos. Embora não disponha de dados estatísticos recentes (foi 
nesta publicação que corrigiu os da Carta Agrícola de 1902, tal como consta no quadro 11 
do Cap. II), constata a diminuição das áreas incultas, que estima terem passado de 3,5 
para 3 milhões de ha. Mas não se inclina muito a favor de um movimento de florestação e 
colonização agrícola essencialmente conduzido pela iniciativa privada, sobretudo pelos 
grandes proprietários. Já vimos que, desde os seus primeiros trabalhos, o silvicultor 
costuma emitir opiniões e comentários que realçam o clima de animosidade latente que 
então existia entre técnicos e grandes proprietários. 

Em 1918, por ocasião de outra conferência (O problema florestal português) 
realizada na Associação Central da Agricultura Portuguesa, que justamente agrupava os 
grandes proprietários, já tinha dito que "a voz corrente de que o país é essencialmente 
agrícola não se prova com factos". Dez anos volvidos, a sua firmeza torna-se mais 
persuasiva (Portugal Florestal, 1928). Apoiando-se nos trabalhos científicos da época, 
afirma que o conjunto das condições do meio físico português é mais favorável à 
silvicultura que à agricultura. 

"O continente português, sendo no geral montanhoso com uma percentagem de vales 

insignificante e com os peneplanos alentejanos formados por terrenos de fraca produtividade, tem 

fatalmente de ser, senão mais, pelo menos tão silvícola como agrícola (1928, p. 9) ... A política 

12 Na edição de 1918, A. de ANDRADE ainda afirma que "não se deve pensar em fazer de Portugal um país 
de indústrias, que nunca poderão competir com as dos países estrangeiros. É a agricultura a nossa legítima 
função de trabalho." (M. V. CABRAL, 1974, p. 473). 
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agrária tem que basear-se na verdade dos factos, ou seja: na orografia, natureza dos solos e condições 

climatéricas, que não permitem que seja economicamente aproveitada em cultura agrícola mais de 

metade da superfície produtiva do país, devendo o restante ser aproveitado florestalmente, pois assim 

o exige o regime hidrográfico e a utilização de milhões de hectares de incultos que ainda possuímos" 

(idem, p. 11). 

Continua a insistir sobre os principais objectivos que, na época, justificam o 
fomento da florestação: bloquear os fenómenos de erosão e reestabelecer os regimes 
hidrológicos. Precisamente quando outras forças económicas e políticas se preparavam 
para o lançamento da Campanha do Trigo, as palavras deste alto funcionário da 
administração pública reiteram uma posição de desacordo total em relação às orientações da 
política agrícola. Lamenta que, desde a rejeição de uma proposta de lei em 1910 para o 
fomento de um plano de arborização em cerca de 300 000 ha de terrenos serranos, o 
Estado nunca tenha "energicamente" tentado fomentar uma "política florestal liberal 
conducente ao aumento e conservação da riqueza silvícola" (idem, p. 12). No seu entender, 
a elaboração de um plano florestal nacional resolveria uma das questões prementes para o 
aumento da produção agrícola e industrial, ou seja, o problema da água (irrigação e 
desenvolvimento da produção de energia hidráulica). 

Em suma, apresenta o mesmo leque de argumentos que no início do século, 
agora caucionado pela experiência técnica dos Serviços Florestais e a evolução favorável do 
balanço comercial das madeiras (A. MENDES DE ALMEIDA, 1929). A conclusão de 
Portugal Florestal (1928), em que aparece uma expressão final característica do novo 
momento político que se avizinhava, resume a posição dos defensores da florestação. "As 
soluções dos problemas agrários e industriais dependem, em grande parte, da arborização, 
e por isso, ...devemos convencer-nos de que da arborização depende o engrandecimento 
do país." (p. 16). 

A apologia da florestação que acabamos de apresentar foi essencialmente 
elaborada nas fases em que diminui (1888-1908) ou cessa (após 1918) o movimento de 
submissão. A lenta aplicação do regime florestal nas serras, a cessação do processo de 
inclusão ou submissão e a legislação a favor das alienações de baldios justificam 
plenamente a atitude assumida pelo silvicultor A. MENDES DE ALMEIDA. 

1.3. Arborização e política agrícola 

Interroguemo-nos então sobre o facto de os defensores da arborização não 
terem conseguido que se tomassem providências no sentido de acelerar o processo de 
submissão dos baldios. A questão das dificuldades financeiras, tantas vezes invocadas. 
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teria sido em parte resolvida em 1922 pela lei n° 1341 de 25/08, que atribuiu aos Serviços 
Florestais um Fundo especial de 5 000 contos para a arborização e criação de novos 
Perímetros nas serras e nas dunas. Curiosamente, esta verba não chegou a ser aproveitada 
na totalidade, tendo sido apenas aplicados 188 contos (Plano de Povoamento Florestal, 
1940, p. 7). Na opinião de A. GIL, talvez fosse a falta de estruturas nos próprios Serviços 
o principal factor responsável da situação (A. GIL, 1975, p. 34). Poderíamos também 
acrescentar-lhe outro, que se prende com a situação do país, nessa altura pouco favorável 
ao prosseguimento das submissões. 

Quando A. MENDES DE ALMEIDA faz o ponto da situação nas áreas sob 
regime florestal, sublinha que "de 1922 a 1925 semearam-se e plantaram-se anualmente em 
média 291 ha em dunas e 608 ha em serras" (1928, p. 13). Mas nas dunas, a arborização 
estava relativamente mais avançada. As figuras 7 e 8 ilustram a evolução anual das áreas 
semeadas e do número de árvores plantadas nas dunas e serras, de 1886-87 a 193613. 
Repare-se como a colonização das dunas se realiza com valores regulares, variando entre 
cerca de 200 e 400 ha por ano desde cerca de 1900. O reconhecimento realizado em 1896 
tinha relançado a colonização arbórea das areias litorais, projectada então em 34 351 ha 
(Cap.II, quadro 13). Até 1927, serão fixados 8 046 ha de dunas, aumentando mais ainda 
o ritmo de 1927 a 1936, com 12 413 ha (Plano de Povoamento Florestal, 1940, p. 103). 

No caso das serras, o triénio mencionado pelo silvicultor situa-se num período 
em que as áreas arborizadas são superiores às das dunas. Conforme os dados fornecidos 
pelo autor, os trabalhos realizados neste triénio representam 17,5% de toda a arborização 
efectuada desde 1888 (10 328 ha). Nos anos de 1918-1925, semearam-se na montanha 
4 394 ha, isto é, uma área superior à semeada durante as três décadas decorridas 
(fig. 7-A). A tendência para o aumento relativo da florestação nas serras aparece mais 
vincada, se olharmos para a fig. 7-B, onde são representados os valores acumulados das 
sementeiras. Quanto às plantações, não é possível avaliar a evolução das superfícies, já que 
as densidades de árvores por hectare variam muito consoante as espécies. Mas observa-se 
na fig. 8 que as plantações crescem com regularidade nos baldios serranos, registando-se 
apenas uma quebra (1927-28), antes do surto dos anos 30. 

Verifica-se assim que à diminuição acentuada das submissões durante a década 
de 1920, corresponde um maior empenho na arborização dos perímetros serranos criados. 
Contudo, o seu andamento permanece muito aquém do projectado pela Direcção-Geral dos 

13 As estatísticas de arborização dizem sempre respeito a biénios (1886-1887, 1887-1888, 1888-89,...), já 
que os trabalhos de cada época se realizam durante o Outono-Inverno. Por conveniência gráfica e de escrita, 
referimos apenas o segundo ano, respectivamente nas figuras e no texto. Assinalamos também que os 
valores incluem as ressementeiras e replantações, sendo portanto os acréscimos anuais de áreas florestadas 
inferiores aos dados disponíveis. Por último, sublinhemos que foram posteriormente rectificados os totais 
das superfícies arborizadas antes de 1938. O Plano de Povoamento florestal indica 23 350 ha para as dunas 
e 23 245 ha para as serras (PPF, p. 105 e 113), enquanto a Estatística Agrícola de 1960 fornece os valores 
respectivos de 17 345 ha e 20 973 ha (Anexo V). 
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DUNAS: 25.589 ho 

SERRAS: 17.782 ho 

DUNAS 

■ SERRAS 

1887 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1936 a) 
a) 193 Í -35 ■ 18 meses 

A - EVOLUÇÃO ANUAL 

Fig. 7  Áreas semeadas e ressemeadas para a florestação das 
dunas e serras, de 1887 a 1936 

FONTE: PPF, 1940, p. 103. 
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Serviços Florestais e Aquícolas, criada em 1918. "Ainda é muito pouco", diz 
A. MENDES DE ALMEIDA, após ter apresentado os dados estatísticos (1928, p. 13). De 
facto, havia então duas dezenas de perímetros distribuídos por cerca de 41 000 ha, e 
muitos eram de dimensão reduzida ou sem plano aprovado. Em contrapartida, os Serviços 
Florestais tinham desde 1910, como já referimos, um vasto plano abrangendo perto de 
300 000 ha e 41 Perímetros. Apresentado como proposta de lei sobre a valorização dos 
terrenos incultos, tinha sido rejeitado pela Câmara dos Deputados, ainda antes da 
proclamação da I República. 

Ainda com base neste plano, inicia-se a partir de 1929 uma fase de inclusões, 
ou seja, a quarta fase anteriormente delineada. O regime florestal vai ser então aplicado em 
amplas áreas baldias (37 652 ha), como nunca se tinha visto desde o início do século 
(quadro 15). Os terrenos sob administração estatal, a maior parte por inclusão, passam de 
44 000 ha para cerca de 81 000 ha, com maior incidência em Trás-os-Montes, onde são 
criados perímetros nas Serras da Padrela, Alvão, Montesinho e Nogueira, e no concelho de 

Mondim de Basto. 
Aliás, o início da década de 1930 é marcada por uma ofensiva generalizada 

contra os incultos, de Norte a Sul do país. Enquanto extensos baldios serranos passam sob 
regime florestal e são florestados no Norte, decorre o período "aúreo" da Campanha do 
Trigo no Alentejo. De 1929 a 1933, 150.000 ha de terras são postas em cultivo e a 
produção de trigo duplica, atingindo 640 000 t em 1932*4. Entretanto, os trabalhos 
prosseguem nas dunas e nas serras. Durante a Ditadura Militar, chega-se a valores nunca 
atingidos desde a publicação do regulamento florestal em 1903 (fig. 7 e 8). Mas para os 
Serviços Florestais, "ainda é pouco", uma vez que menos de um quarto dos baldios 
submetidos tinham sido arborizados. 

A partir de 1933, é bruscamente interrompido o movimento de inclusões no 
regime florestal, posteriormente à promulgação do decreto n° 20 968 de 1932. O diploma, 
proposto pela Divisão dos Baldios, obriga as Câmaras e Juntas de freguesias a mandar uma 
relação dos terrenos baldios dependentes das suas jurisdições, no intuito de se proceder ao 
inventário nacional ainda inexistente15. Na alínea seguinte deste capítulo, consagrado à 
Plano de Povoamento Florestal do Estado Novo, analisaremos os efeitos deste decreto, que 
abre o período em que se caminha directamente para a decisão política da "necessária" 
arborização nos baldios. 

14 J M. PAIS, 1978, p. 327. De notar que a Campanha de Trigo se denrolou entre 1929 e 1937 
(D n° 17 252 de 16/08/29). A colonização das terras aumentou até 1934, diminuindo posteriormente a 
área semeada em cereais (F. ROSAS, 1991; Nova Hist. Port., 1992, pp. 314-315). 
15 Em 1925 no próprio ano em que foi institucionalizada a Divisão dos Baldios, Incultos e Colonização no 
Ministério da Agricultura o decreto n° 11 344 tinha incumbido os técnicos dos Serviços Florestais de um 
inquérito baseado nos objectivos seguintes: balanço da arborização efectuada, avaliação das áreas baldias e 
outros incultos próprios à florestação, estado das indústrias florestais. Porém, "não se obtiveram quaisquer 
resultados práticos", segundo J. ESTEVÃO (p. 1187). 
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Porem, ainda antes de 1938, os partidários de "Portugal Florestal" conseguem 
que seja publicada em 1927 a lei de "Protecção da riqueza florestal do País" (Decreto 
n° 13 658). O artigo Io —"Não é permitido reduzir a área florestal do país..."— resume o 
teor geral da lei. São proibidos os cortes indevidos e a mutilação de qualquer espécie, 
sendo os proprietários obrigados a rearborizar as parcelas exploradas. O decreto impõe 
limitações à prática das queimadas, mesmo quando realizadas para arrotear novas terras. 
Também incumbe as companhias de caminho de ferro da limpeza regular dos terrenos que 
se encontram ao longo das linhas. A lei regulamenta a extracção e compra de cortiça, cujo 
local de produção e peso transacionado devem ser participados aos Serviços Florestais. No 
caso da cortiça ou de outras disposições (autorização de cortes, rearborização e 
desenvolvimento de estações experimentais), o papel dos Serviços aparece tão determinante 
que o decreto prevê uma reorganização da instituição e a ampliação dos quadros do 
pessoal. 

Parece que os florestais conseguiram que fossem promulgadas parte das 
medidas que preconizavam desde 1910. Mas não esqueçamos que a prontidão das 
disposições tomadas em 1927 se relaciona também com os progressos da corrente 
favorável à Campanha do Trigo. A extensão das terras aráveis podia reduzir a área dos 
sobreiros. Esta lei não impediu que, durante os anos 30, fossem cortados muitos 
sobreiros, nem que se arroteassem brenhas, mais vocacionadas para a produção de cortiça. 
Se considerarmos as estatísticas disponíveis (mas muito imprecisas) sobre áreas produtivas 
e de incultos, podemos desde já averiguar uma das razões pelas quais o aumento da 
"riqueza florestal" ficou em segundo plano na política agrária. 

Quadro 18 
Variação das áreas produtivas e de incultos entre 1902 e 1930 

Tipos de área 1902-1906 ! (ha) [1930] 2 (ha) Variação % 
Produtiva: Área agrícola 

[Terras aráveis] 

Área florestal 

3 111882 

[2 338 371] 

1 956 500 

3 332 000 
[2 442 500] 

2 331441 3 

+6,4 

[+3,6] 

+19,2 

Incultos: produtivos 

improductivos 

1931618 
1917 000 

1 565 000 

1 731 640 

-19 
-9.7 

Fontes: 1. Carta Agrícola; 2. E. A. LIMA BASTO, 1936, p. 26-27; 3. A. MENDES DE 
ALMEIDA, 1929. 
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De facto, a área florestal, nomeadamente o pinhal, teria regularmente crescido 
de 1902 a 1929. Mas a expansão relativa da superfície agrícola não parece ter registado as 
mesmas proporções. A disparidade da evolução é ainda mais acentuada, se apenas 
tomarmos em conta as terras aráveis. Daí que a "questão do pão" permanecesse no centro 
das preocupações económicas. 

O arranque e o desenvolvimento da Campanha do Trigo (1929-1938) foram 
objecto de um amplo trabalho, que analisa todas as componentes da colonização, lançada 
no ano a seguir àquele em que A. de O. Salazar participa no governo como Ministro das 
Finanças (J. M. PAIS et alii, 1976 e 1978). 

Apenas queremos salientar aqui que a "derrota" provisória da corrente florestal 
resultou da evolução político-económica desencadeada pelos grandes proprietários. Após a 
I Guerra Mundial, gerou-se um movimento contra os projectos republicanos de reforma 
agrária. Este movimento contribuiu para que os grandes proprietários saíssem do 
"isolamento político em que se encontravam no sistema liberal" (1978, p. 347-364). Por 
isso, a partir de 1924, a Associação Central da Agricultura Portuguesa participa 
activamente nas associações económicas, que reuniam os interesses da agricultura 
capitalista e de outros sectores produtivos. 

Contudo, na "futura síntese entre o agrarismo e o industrialismo" defendida por 
J. PEQUITO REBELO (1929), não havia por enquanto nenhum lugar para uma política de 
intervenção directa do Estado em proveito da arborização. Recorde-se que os latifundiários 
possuíam então a principal fonte de riqueza silvícola do país. Nos anos 20, a cortiça 
representava cerca de 75 a 80% do valor das exportações de produtos florestais. Acima de 
tudo, a "futura síntese" tinha que tornar "farto o pão dos pobres" (J. PEQUITO REBELO, 
in J. M. PAIS, 1978, p. 349-350). 

Empreendida em nome da "restauração" económica, a Campanha do Trigo 
reanimaria o tecido das relações, que "não só envolvem a cerealicultura alentejana, mas 
também abarcam toda a formação social portuguesa do tempo" (1978, p. 322). De facto, a 
Campanha abrangia os anseios dos camponeses sem terra e dos trabalhadores urbanos, 
para os quais o pão constituía o essencial da alimentação, dos agricultores e grandes 
latifundiários, como também dos industriais produtores de adubos e maquinaria agrícola. 
Enraizada nas associações económicas formadas nos finais da I República, a colonização 
agrícola dos incultos alentejanos exerceu uma influência decisiva na edificação do Estado 
Novo. Pelo seu intermédio, o regime político conseguiu "um grau de integração ideológica 
que, provavelmente, nunca mais voltou a apresentar-se" (1978, p. 364). 

Considerando agora os efeitos da florestação, parece-nos que não teria 
encontrado um suporte tão integrado, mesmo se, para os técnicos dos Serviços Florestais e 
com o necessário alargamento do quadro de pessoal, as condições estivessem reunidas para 
iniciar de imediato a submissão maciça dos baldios ao regime florestal. O empenho na 
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arborização das serras não teria conseguido a mesma "coesão" nacional em volta do novo 
regime político. Não teria, inversamente, agravado a destabilização e contrariado o 
princípio de "paz social", que era então apologeticamente enunciado? Entre, por um lado, o 
espectro da valorização dos incultos pela arborização, e por outro, as apreensões geradas 
pela crise financeira, a agitação social ou as revoltas da fome, importava antes de mais nada 
aumentar a produção nacional de trigo. 
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2. 

O PLANO DE POVOAMENTO FLORESTAL DO ESTADO 
NOVO 

Em 5 de Julho de 1932, Salazar forma e preside o seu primeiro Ministério. 
Menos de um ano mais tarde, entrava em vigor a Constituição do Estado Novo 
(11/04/1933). A consolidação de Salazar no poder e a institucionalização do regime 
económico do Estado Novo vão precipitar a concretização da política de arborização 
maciça. De 1932 até à promulgação da Lei e do Plano de Povoamento Florestal (PPF) em 
1938, o corpo das instituições centrais supera pouco a pouco os conflitos de interesses 
contrários, que dominavam anteriormente a definição das políticas agrária e industrial à 
escala nacional. Os Serviços Florestais desempenham uma importante função na 
transferência dos interesses de valorização "agrícola" para os de aproveitamento 
"silvo-industrial" dos baldios. 

A legislação promulgada nos anos 1932-37, e directa ou indirectamente 
relacionada com as áreas baldias, tomou um rumo cada vez mais favorável ao fomento da 
arborização maciça pelo Estado. J. ESTEVÃO analisa com pormenor e grande interesse a 
evolução jurídica e económica do processo à escala nacional na F parte do seu estudo — 
1932-1938. Que explorações para os baldios? (p. 1158 1176). Aliás, os estudos mais 
recentes sobre o Estado Novo sempre referem este trabalho, não acrescentando nada sobre 
a questão dos baldios (F. ROSAS, 1990, p. 185). Por isso, não nos deteremos 
longamente nos mesmos assuntos. No desenvolvimento de uma perspectiva essencialmente 
espacial, realçaremos apenas os passos fundamentais da evolução, antes de darmos uma 
especial atenção à própria lei de 1938 e ao desenrolar global da campanha de arborização. 

2.1. "Reconstituição económica" e baldios 

Entre os decretos publicados no período de 1932-1937, convém antes do mais 
reter os seguintes: os dois diplomas de 1932, a que já se fez referência na alínea anterior; a 
Lei de Reconstituição Económica (n° 1914 de 24/05/1935); por último, o decreto 
n° 27 207 de 16/11/1936, que institui a Junta de Colonização Interna (JCI). 

O primeiro decreto de 1932 (n° 20 968 de 28/02) incumbe as Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesias do inventário dos baldios nos limites das suas 
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jurisdições. Cada administração é obrigada a mandar uma relação dos terrenos à Divisão 
dos Baldios. Apesar de muitas não terem cumprido esta tarefa, foram então recenseados 
347 252 hectares no continente, informação que consta no Reconhecimento... da JCI 
(1939, Vol. I, p. 24). O segundo (n° 12 956 de 8/12) está directamente ligado ao 
anterior, pois declara a "suspensão das alienações de todos os baldios ... até que se 
pudesse averiguar qual a melhor forma, a mais rigorosa e a mais justa, de se fazer o seu 
aproveitamento" (J.ESTEVÃO, p. 1160). 

A Lei de Reconstituição Económica de 1935, publicada dois anos depois da 
Constituição do Estado Novo, reveste-se de uma importância capital para a questão dos 
baldios. A política económica caminha então declaradamente no sentido do 
intervencionismo estatal na vida nacional, por meio de um programa de investimentos 
públicos previsto ao longo de 15 anos (1936-1950). Os propósitos, que tinham permitido a 
conjugação das duas forças dominantes em volta da política proteccionista e da Campanha 
do Trigo, ou seja, os "agraristas" e os "industrialistas", não se ajustam mais aos 
condicionalismos da política interna e externa. 

Por um lado, passados seis anos, já se esgotava a Campanha do Trigo: as 
advertências de alguns agrónomos e muitos silvicultures contra o cultivo das terras mais 
pobres vêem-se confirmadas por manifestações evidentes de degradação dos solos, tal 
como tinha acontecido, aliás, no início do século (M. de AZEVEDO GOMES, 1945; 
J. REIS, 1979). Por outro, a situação internacional já estava preocupante, com a 
militarização crescente da Alemanha e a evolução conturbada da II República espanhola, 
proclamada em 1931. Daí a relativa importância dos investimentos previstos na Lei de 
Reconstituição Económica para a defesa nacional (49%). Cabem 51% ao fomento 
económico, dos quais 31% para a agricultura, silvicultura e pecuária (Nova Hist. Port., 
Vol. XII, pp. 317-318). 

Para os florestais, os projectos de "reconstituição" económica tinham que 
integrar a "cruzada" pela arborização dos baldios. No próprio ano em que surge a Lei de 
1935, os Serviços Florestais não perdem tempo. Como já o temos dito várias vezes, o 
organismo encontra-se técnica e ideologicamente preparado para iniciar o projecto de 
florestação. Apenas faltava alargar os quadros do pessoal, em número insuficiente para a 
organização do empreendimento nos perímetros. Mas as plantações realizadas e os 
inventários existentes possibilitam a rápida elaboração, em 1935, da Memória sobre o 
reconhecimento dos Baldios no norte do Tejo..., (PPF, 1940, p. 12-13; p. 32-102). Não 
contando com áreas inferiores a 500 ha, apuraram-se 532 307 ha de baldios, entre os 
quais 452 186 ha foram "reconhecidos", 80 121 ha já estavam submetidos (Anexo II). 
Para além dos cerca de 20 000 ha que tinham sido arborizados nos terrenos submetidos, o 
aprovetamento global prevê: 
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— 60 000 ha para pastagens; 
33 000 ha para matas de espécies espontâneas; 

— 420 000 ha para floresta de produção. 
Na descrição dos perímetros criados (80 121 ha) ou a criar, sobressaem os 

argumentos técnicos de recuperação dos meios físicos, nomeadamente a correcção 
hidrológica. Mas também se evidenciam outros objectivos que se enquadram nos 
investimentos programados, tais como a defesa nacional (nas regiões fronteiriças) e o 
abastecimento dos centros de consumo e indústrias locais existentes ou por fomentar. A par 
das considerações técnicas, a Memória reproduz, as ideias formuladas no início do século 
por A. MENDES DE ALMEIDA que, em 1935, desempenhava altas funções nos Serviços 
Florestais16. Como já vimos, em 1933, acaba a fase de inclusões dos baldios, directamente 
dependente do regulamento de 1903. Segue-se então a elaboração da Memória, que 
representa uma ofensiva aberta contra a eventual divisão e colonização agrícola dos baldios 
serranos, prefigurando o futuro Plano de Povoamento Florestal de 1938. 

Vejamos agora a terceira e última etapa iniciada em 1936 pela instituição da 
Junta de Colonização Interna (JCI). Após a promulgação da Lei de Reconstituição 
Económica, prepara-se uma remodelação do Ministério da Agricultura que possa responder 
ao arranque do programa de investimentos. Em primeiro lugar, opera-se uma mudança 
significativa na distribuição das pastas ministeriais. O Ministro da Agricultura Linhares de 
Lima, que tinha coordenado a Campanha do Trigo, é substituído por Rafael Duque, mais 
aberto aos propósitos dos florestais17. Em 1936, a reorganização leva à extinção da 
Direcção-Geral da Acção Social Agrária, de que dependia a Divisão dos Baldios, e à 
criação da Junta de Colonização Interna. As competências prioritárias da JCI abrangem o 
fomento das infra-estruturas de regadio e a subsequente instalação de casais agrícolas18 e 
postos agrários (art. 173°, n°4 do decreto n°27 207 de 16/11/1936). O outro objectivo 
não é menos importante nas atribuições da Junta: o reconhecimento dos baldios, que seria 
justamente empreendido no intuito de proceder às reservas de terrenos "susceptíveis de 

16 Não concordamos plenamente com a opinião de J. ESTEVÃO, quando sugere que, até 1936-1938, ao 
longo da produção literária dos técnicos florestais, não se assiste a uma corrente (industrialista) que pugna 
directa ou indirectamente pela florestação, tendo apenas em vista um futuro incremento industrial 
(o 1192) De facto, não se formou uma corrente com tanto peso como a dos agranstas em iyz4-iyz», 
corrente esta que defendia interesses privados sob o rótulo do "interesse ^ « g ^ S S 1 ^ » ™ 
no seio das instituições centrais —por enquanto, conhece-se melhor a de A. MENDES DE ALMEIDA— 
para apoiar, já no início do século, a valorização e salvaguarda das pequenas industrias locais pela 
arborização das serras. Ha, contudo, um facto que não negamos: o "estafado tema da erosão mencionado 
pelo silvicultor constituía um velho argumento, entre os mais explorados na defesa da florestação. Nos 
planos elaborados para cada perímetro após 1938, o mesmo tema será reiterado com insistência, 
integrando-se nos principais objectivos da "necessidade nacional" da florestação. 
17 Sobre Rafael Duque e sua influência na política agrária de 1934 a 1944, ver F. ROSAS, 1991. 
i8 "O casal agrícola constituído por modesta mas saudável casa de habitação, necessárias acomodações e 
terreno parcial ou totalmente contíguo...representa a forma integral de colonização: fixa em condições 
estáveis a família;...facilita equilibrada intensificação cultural, sem os excessos da agricultura industrializada 
e sem os inconvenientes da parcela minúscula..." (Plano Geral de Aproveitamento dos Baldios Reservados, 
JCI, 1941, p. 21). 
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aproveitamento para instalação de casais agrícolas". As competências da JCI mostram 
portanto o carácter transitório deste organismo. Em suma, a Junta foi criada para extinguir 
definitivamente os dois maiores obstáculos que se consideravam então contrários ao 
"progresso" da agricultura: a falta de água nas áreas mediterrânicas e a existência de áreas 
de incultos a norte do Tejo19 

No preâmbulo da lei (ponto 12), indica-se que "como se sabe, está feito, 
grosso modo, o reconhecimento dos baldios do País". Dispunha-se dos dados recolhidos 
em 1932-1933, a par da recenção oficiosa incluída na Memória dos Serviços Florestais. 
Prossegue o preâmbulo: 

"Uns serão arborizados, outros servem de logradouro comum dos povos e outros podem e devem ser 
aproveitados para colonização. Quantos milhares de hectares? Não tanto como parece, se se quiser 
fazer obra duradoura e nada que venha resolver o problema que o aumento da população vai pondo em 
evidência." 

Por um lado, a arborização tem um lugar de destaque. Mas, por outro, estas 
palavras não manifestariam também a desejável compatibilização entre as três modalidades 
de aproveitamento? Acima de tudo, admite-se a pouca extensão dos terrenos 
"colonizáveis", que não o sejam de modo provisório. Desde as origens, os vizinhos 
cultivavam nos baldios algumas parcelas temporárias, chamadas cavadas a norte do 
Douro, que se multiplicavam nos anos de crise de subsistências. Agora, este tipo de cultivo 
e o fraco rendimento das colheitas não podem suprir a permanente falta de mantimentos. A 
resolução deste "problema", que se prende com o crescimento demográfico, afigura-se tão 
difícil que se torna um "problema do governo", já que acarreta muitos outros. A eventual 
deestabilização social e subsequente intensificação das correntes migratórias para as áreas 
urbanas foram questões prementes que dividiram, logo de início, as correntes agrícolas e 
industriais da "reconstituição económica". 

Embora o governo procure uma conciliação viável entre as forças em presença, 
permanecem ainda fortes conflitos entre os defensores de um ou outro tipo de 
aproveitamento. Mas o aumento significativo da área agrícola pela colonização dos baldios 
é posto em dúvida na lei da criação da Junta de Colonização Interna. Estão subjacentes a 
argumentação e os dados publicados na Memória de 1935, em que se destinava cerca de 
80% das áreas avaliadas para a arborização. Fazemos nossa a opinião de J. ESTEVÃO, 

19 A resolução do "problema agrícola" pelo fomento estatal da irrigação era uma ideia antiga que progredia 
desde os finais do século XDC. Recorde-se que um dos argumentos de A. MENDES DE ALMEIDA abonava 
no sentido de a florestação aumentar a retenção das águas nos solos, e daí também as reservas locais para 
irrigação e energia hidráulica. Os trabalhos do conceituado agrónomo SERTÓRIO DO MONTE PEREIRA 
(1858-1915) exerceram uma influência decisiva nas gerações de técnicos e políticos então no poder. Tinha 
dito, no início do século: "Em Portugal, não há problema de propriedade, o que há é um problema de água" 
(in M. V. CABRAL, 1974, p. 84 e 387). 
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quando, referindo-se ao decreto da instituição da JCI, afirma que "em Novembro de 1936, 
a aposta da florestação estava praticamente lançada" (p. 1174). 

O prosseguimento da política legislativa confirma o sentido das mudanças 
abertas pela Lei de Reconstituição Económica de 1935. A Lei de Povoamento Florestal 
(n° 1971 de 15/06/1938) é promulgada um mês antes que se considere concluído o 
inventário dos baldios. O Reconhecimento..., que completou os dados obtidos pelo 
recenseamento de 1932-1933 (lei n° 20 968 de 28/02/1932), será apenas publicado em 
1939. 

Nos estudos que consultámos, são apresentados os resultados globais do 
primeiro inventário oficial efectuado à escala de Portugal continental, nomeadamente o 
Mapa-resumo do reconhecimento e reserva dos baldios do continente (Vol. I, p. 50-51) e 
o pequeno mapa de Portugal que ilustra a Área baldia em relação à área de cada distrito 
(p. 57). Como não estão aí contabilizadas as áreas sob regime florestal, resolvemos 
elaborar o quadro 19, em que se indicam, por distrito, os baldios reconhecidos em 1937-38 
e os que estavam a cargo dos Serviços Florestais em 1936. Por isso, não deixámos de 
transcrever alguns erros de avaliação que assinalámos no início da capítulo e que foram 
posteriormente corrigidos (Anexo III). A respectiva figura 9 evidencia a localização por 
distrito dos baldios e os grandes tipos de aproveitamento projectados20. 

Assim, pode observar-se o que nos importa mais uma vez sublinhar, ou seja, 
não tanto os valores absolutos, como a distribuição das áreas baldias e sua aptidão 
essencialmente florestal, sancionada pelo Reconhecimento. Nas serras e montanhas a norte 
dos distritos de Leiria e Castelo Branco, concentram-se cerca de 80% dos baldios do 
continente. O aproveitamento florestal é aí previsto na quase totalidade dos terrenos. 
Verifica-se também que apenas 5 572 ha de baldios foram reconhecidos nas dunas e areias 
litorais. A maior parte já se encontrava sob administração estatal (18 460 ha) e, como 
referimos acima, em curso avançado de arborização. 

Os dados do Reconhecimento, publicados, repetimó-lo, após a promulgação da 
lei n° 1971 de 15 de Junho de 1938, vêm corroborar a Memória de 1935, elaborada em 
proveito da valorização dos incultos serranos pela florestação. Nas áreas baldias 
recenseadas em 1937-38, a taxa de aproveitamento florestal atinge 81,6% (colunas 3/2 do 
quadro 19). O Reconhecimento parece assim dar o golpe final ao "sonho" multisecular da 
vocação agrícola dos baldios, uma vez que a "reserva provisória", essencialmente prevista 
para o aproveitamento agrícola, é limitada a 79 451 ha. 

2 0 Para a reprodução do Mapa-resumo..., ver J. ESTEVÃO, p 1191, e M. RODRIGUES, p. 57 e 82. 
A CASTRO reproduziu também a figura no artigo do "baldios" do Die. Hist. Port. (Vol. I, p. 279). Por 
conveniência cartográfica, corrigimos o valor do distrito do Porto, com 6 167 ha na Serra do Marão, em 
vez dos 14 000 ha referidos no Reconhecimento . 
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Viana do Cas te lo 
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Fig. 9 - Os baldios e seu aproveitamento segundo o Reconhecimento de 1939, 
nos distritos de Portugal continental 

Fonte: Quadro 19 
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2.2. A Lei de Povoamento Florestal de 1938 

Em 1938, a Lei de Povoamento Florestal determina, de modo conciso mas 
incisivo, as modalidades genéricas à arborização em todos os perímetros, quer nos 
constituídos antes de 1936, quer nos que iriam ser formados num futuro próximo. Para 
facilitar a análise da lei e suas implicações, resolvemos anexar o texto no fim deste 
trabalho, por ser curto e suficientemente esclarecedor (Anexo IV). Apresentando apenas 
XVII Bases, a lei contrasta fortemente com o regulamento de 1903, constituído por 
311 artigos e inumeráveis alíneas. Aqui, o texto jurídico não oferece grandes dificuldades 
quanto ao essencial do seu conteúdo, logo expresso na Base I: os baldios a norte do Tejo 
"serão arborizados", após terem sido "definitivamente reconhecidos pelos serviços do 
Ministério da Agricultura como mais próprios para a cultura florestal do que para qualquer 

outra". 
Se bem que não tencionemos entrar nos pormenores da lei, convém esclarecer 

uma questão fundamental, sobre a qual podem divergir as opiniões, consoante os 
pressupostos ideológicos e as finalidades das pesquisas. Onde reside verdadeiramente a 
"novidade" do diploma? Serão realmente originais as normas que regem a preparação e 
sucesso do empreendimento? A lei de 1938 nunca se refere explicitamente à legislação do 
início do século. Contudo, verifica-se sem dificuldades maiores que ela retoma muitos das 
suas disposições, simplificando-as, já que o regulamento de 1903 permanecia em vigor2*. 
A principal novidade da lei encontra-se precisamente na Base I, que dá o impulso inicial 
para o carácter autoritário das Bases seguintes. Quando se diz que "os terrenos baldios, 
definitivamente reconhecidos..., serão arborizados", escamoteia-se completamente a 
distinção entre os vários tipos de baldios que estipulava o novo Código Administrativo de 
1936, publicado em 1940. 

O complexo regime jurídico dos baldios, sobretudo os que "pertenciam" aos 
concelhos quando usufruídos de direito por várias comunidades serranas, era o maior 
entrave à arborização maciça nas serras. O Código Administrativo de 1936 distingue os 
baldios municipais e paroquiais (art. n° 389), tal como no Código Civil (1867). Mas 
acrescenta outra classificação (art. n° 390): os baldios indispensáveis do logradouro 
comum; os dispensáveis, uns próprios para cultura, outros impróprios; os baldios 
arborizados ou destinados à arborização. O artigo n° 393 estipula que os baldios 
indispensáveis para os moradores de algum concelho ou freguesia "continuarão a ter o 

21 Por isso, aceitamos com reservas os comentários de J.ESTÊVÃO (p. "89-1190). Algumas 
"novidades" por ele apontadas constam no regulamento de 1903, nomeadamente a Base III (art 43 ) e a 
Base VI (art 227°, parágrafo 4). Pelo contrário, a clausula, que permiúa a entrada de gado nas plantações 
suficientemente desenvolvidas e que, segundo o autor, foi abolida em 1938 não se encontra na legislação 
de1903 mas sim, nos dois Regulamentos provisórios de arborização de 1888 (art. 7°, parágrafo umco). 
Apesar de tudo sabe-se que os guardas florestais continuavam a autorizar a entrada do gado nas plantações 
para pastoreio, quando o crescimento das árvores já não podiam ser prejudicado pelos aniamais. 
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mesmo carácter e destino" (in J. GRALHEIRO, 1990, p. 56). Contrariamente ao Código 
Civil, o Código Administrativo não faz, implicitamente, coincidir o usufruto dos baldios 
com os limites dos concelhos. 

Muitos silvicultores tinham a experiência de contactos mais ou menos 
conflituosos com as comunidades locais. A salvaguarda, mesmo relativa, dos usos e 
costumes espaciais (art. 14° a 37, 1903), articulava-se mal com as "necessidades" da 
florestação. Os resultados eram por demais conhecidos: um processo moroso de submissão 
e a execução irregular da arborização. "É necessário desembaraçar os serviços de um certo 
número de exigências da legislação actual, que, se fossem cumpridas, ocupariam por muito 
tempo o reduzido pessoal técnico de que pode dispor-se." (Plano de Povoamento Florestal, 
1940, p. 14). É esta a opinião expressa no relatório, apresentado com a proposta de lei à 
Assembleia Nacional pelo Ministro da Agricultura Rafael Duque, em 18 de Fevereiro de 
1938. 

O mesmo documento foi mandado à Câmara Corporativa que o examinou num 
curto espaço de tempo, pouco mais de um mês. A leitura do seu longo e cuidadoso parecer, 
datado de 27/03/1938, permite constatar o complexo ambiente político e institucional em 
que foi promulgada a lei florestal (PPF, 1940, pp. 137-194). Para além da proposta de lei, 
a Câmara Corporativa apreciou o relatório, ou seja, o projecto do Plano de Povoamento 
Florestal (PPF) a desenvolver durante um período de 30 anos (1939-68). 

Foi elaborado com base na Memória de 1935, que se encontra anexada ao texto 
introdutório de Rafael Duque e à proposta de lei, com vários mapas estatísticos e 
orçamentais. O Plano retoma as principais linhas traçadas para a arborização de 
420 000 ha (sementeiras em 315 000 ha, plantações em 105 000 ha), instalação de 
60 200 ha de pastagens e conservação ou regeneração de 33 500 ha de "reserva" (matas 
espontâneas). O fomento das infraestruturas tinha que acompanhar necessariamente a 
florestação. O Plano prevê, por exemplo, 940 casas de guarda, a construção de 
2 415 Km de caminhos e uma rede telefónica de 5 800 Km (PPF, p. 117). 

Algumas das finalidades delineadas no relatório realçam ainda mais os 
objectivos políticos do momento a que a Câmara subscreve, nomeadamente o 
intervencionismo crescente do Estado Novo, a que acrescem as necessidades de defesa 
nacional (pela criação de "espaços verdes" de camuflagem) perante as ameaças da guerra. 
Do ponto de vista económico, o parecer aprova os argumentos de desenvolvimento 
industrial ligado à arborização, que sobressaem no relatório. A Câmara também concorda 
com as perspectivas de melhoria da balança comercial, pelo aumento das exportações de 
madeira em bruto e trabalhada. As outras finalidades são por demais conhecidas: corrigir as 
práticas de um pastoreio "indisciplinado" e a subsequente erosão das vertentes ou 
irregularidade da pluviosidade (idem, p. 152-159). De modo geral, o parecer da Câmara 
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Corporativa é de que "todas as finalidades concorrem para o acervo de aplausos que a 

proposta merece" (idem, p. 159)22. 
Mas interessa agora aprofundar a questão da novidade fundamental que abriu 

caminho para a florestação maciça. O Ministro Rafael Duque salientava no relatório a 
"necessidade" de "desembaraçar os serviços [florestais] de um certo número de exigências 
da legislação actual" (PPF, p. 14). Após ter lembrado as definições dos baldios 
mencionadas no Código Administrativo, a Câmara Corporativa aconselha o seguinte: "para 
melhor harmonia na aplicação das leis e desembaraço de quem tem de as observar, 
sugerimos que se faça uma simples referência ao Código Administrativo, na redacção das 
bases da proposta em apreciação que a isso melhor se prestarem" (idem, p. 175). 

Daí que o parecer altere o início da Base I, introduzindo os termos: "Os 
terrenos baldios, dispensáveis do logradouro comum a que se refere o Código 
Administrativo" (idem, p. 186). Todavia, a redacção final tem a forma que se conhece. 
Nem o ministro, nem a Câmara tocam mais no assunto, mesmo quando algumas previsões 
orçamentais são posteriormente rectificadas em 1939 (idem, p. 195-200)23. 

Resolvida desta forma a questão dos logradouros comuns, a lei fixa nas Bases 
seguintes as regras de arborização que, muito acauteladamente, tinham sido estabelecidas 
no início do século. As duas modalidades à escolha no regulamento de 1903, isto é, a 
florestação pelas entidades administrativas ou pelo Estado (art. 219°), estão aqui 
contempladas. Mas a experiência adquirida tinha demonstrado que só o Estado podia 
assumir todos os custos, garantir a execução eficiente dos projectos e controlar o 
crescimento das plantações. O que justifica o conteúdo da Base VI: os baldios "entram na 
posse dos serviços à medida que foram arborizados", o que contrasta fortemente com o 
emaranhamento das mesmas disposições tomadas em 1903 (art. 227°, alínea 4). 

A demarcação dos baldios a arborizar (Base III), os inquéritos para avaliar os 
"usos, costumes e regalias dos povos" (Base IV) e a elaboração dos projectos (Base VIII) 
estavam consignados com precisão no regulamento de 1903, respectivamente nos 
Capítulos V (art. 38° a 50°), IV (art. 14° a 37°) e nos artigos 84° a 100°. Mas ressalta 

22 vale a pena mencionarmos que o enquadramento "científico" relativo à distribuição das essências 
florestais ainda pertence às pesquisas de B. de BARROS GOMES, ^ ™ ? % f ™ ^ « ^ Z 
da Câmara Corporativa (p. 145), quer no relatório de Rafael Duque (p. 17 e 21-22). Aliás, será interessante 
nofârTuï RaïÎDuque faz uma citação do silvicultor acerca das "modificações locais secundárias de um 
Srelat ivamente seco pela florestação (Cap. H, 4). Serve-lhe para justificar que a poUuca de florestação 
do Estado comece pelos baldios do Norte do país, e não pelo Sul mais seco (embora não fosse bem esUi a 
ideia de B. de BARROS GOMES). Por enquanto, são os particulares, ou seja os grandes proprietários, que 
devem arborizar o Alentejo. _ T 
23 Ver J ESTÊVÃO que resume o relatório e parecer, transcrevendo as várias redacções da Base i 
(n 1192-1195) O autor apresenta também os comentários, que Marcelo CAETANO fez acerca dos baldios 
noManua Ide Direito Administrativo de 1937 (J.ESTEVÃO, pp. 1162-1164). O Manual d ^ n g u e ^ 
"coisas comuns" (baldios indispensáveis do logradouro comum, inalienáveis, mas apenas para determinada 
comunidade de u entes) e as "celsas públicas" (baldios próprios das freguesias ou concelhos dispensáveis e 
S S o u podendo ser declarados de "utilidade pública" pelo Estado). Portanto, pode deduzir-se que, 
segundo M. CAETANO, os baldios destinados à arborização não entrariam na primeira categoria. 
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mais ainda em 1938 que o inquérito deverá procurar a forma de "promover, tanto quanto 
possível, a conciliação destes interesses [os usos e regalias dos povos] com o interesse 
geral da arborização" (Base IV). Esta redacção vem substituir à de 1903, quando diz que o 
inquérito é destinado a conhecer "os inconvenientes que da aplicação do regime florestal 
possam resultar para os povos" (art. 14, 2o). 

Embora os "inconvenientes" e a designação de logradouro comum desapareçam 
na lei de 1938, não é menos verdade que os florestais tinham que tomar em consideração 
os costumes dos vizinhos nos projectos. Tratar-se-ia então de um mero requinte da 
legislação, cuja presença sossegaria as reticências ou a oposição ao empreendimento? Ou, 
pelo contrário, queria a legislação refrear um pouco o zelo dos técnicos? 

Neste sentido, a penúltima Base é significativa das situações ambíguas em que 
iriam ser colocados os homens dos Serviços Florestais nos perímetros. A proposta inicial 
da lei apenas continha quinze Bases. Foram acrescentadas as duas últimas, que se inspiram 
em algumas das sugestões da Câmara Corporativa. 

A Base XVI, aludindo ainda à "conciliação" dos interesses locais e nacional da 
Base IV, apresenta o conjunto das finalidades do Plano, mas numa amálgama onde se 
justapõem caoticamente todos os objectivos. Os silvicultures deveriam considerar "as 
necessidades nacionais de alimentação e vestuário, especialmente as dos povos dos 
concelhos ou freguesias a que pertencerem os baldios" [sublinhado nosso], bem como à 
questão da defesa nacional, às obras hidráulicas, à arborização e correcção torrencial, etc. 
Os constrangimentos da posição jurídica dos baldios, como "coisas públicas" ou "coisas 
comuns", não são esquecidos, mas sumariamente ultrapassados. Além do mais, a Câmara 
Corporativa tinha também apontado para uma melhor coordenação do Plano com outros 
elaborados por várias instituições, nomeadamente os Serviços Hidráulicos (PPF, p. 168 e 
177-180). Simplificando ao extremo a redacção proposta no parecer, a última Base tenta 
disfarçar os problemas de relações com as demais instituições estatais, que a arborização 

iria acender ou agravar. 
Em suma, este breve exame da Lei de Povoamento Florestal de 1938 mostra o 

grande peso das lutas institucionais em torno das modalidades da florestação, e daí as 
controvérsias acerca das "necessidades" do país. Aprovado o plano de arborização em 
420 000 ha de baldios, qual o futuro dos objectivos da Junta de Colonização Interna? 
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2.3. Dois pianos em confronto: Plano de Povoamento Florestal e 
Plano Geral de Aproveitamento dos Baldios Reservados 

A análise dos pontos mais polémicos da Lei de Povoamento Florestal 
revela-nos que os seus defensores, embora "vitoriosos" no contexto da política económica 
da época, não conseguiram dissimular os numerosos equívocos que decorrem da 
indistinção voluntária entre baldios e logradouros comuns. Parece que a Junta de 
Colonização Interno fica vencida aquando da publicação da Lei do PPF em Junho de 1938, 
pois a sobrevalorização do aproveitamento florestal limitava de imediato os seus objectivos 
de acção. No entanto, a Junta não deixa de prosseguir uma das tarefas de que tinha sido 
incumbida: o reconhecimento dos baldios e sua aptidão para a divisão e instalação de casais 
agrícolas. Num espaço de tempo muito curto, desde a mobilização dos técnicos para os 
trabalhos de campo em 14/09/1939 até à apresentação do relatório final (13/07/1940), a JCI 
elabora o Plano Geral de Aproveitamento dos Baldios Reservados (PGABR), oficialmente 
publicado em 1941 (PGABR, 1941, Vol. I, p. 17-31). 

J. ESTÊVÃO analisa este plano nas suas grandes linhas em várias partes do 
seu estudo, dando também conta do fracasso da sua execução (p. 1238-1242). Mais uma 
vez, remetemos particularmente para as páginas onde o autor relata a forte polémica que se 
gerou entre a Junta e os Serviços Florestais. Em termos macro-económicos, J. ESTEVÃO 
realça novamente os fundamentos desta oposição irredutível: as bases do "agrarismo", 
articulado com a ideologia ruralista dominante no Estado Novo24, e as do "industrialismo" 

crescente (p. 1211-1238). 
Debruçar-no-emos preferencialmente sobre os tipos de áreas em princípio 

atribuídas ao PGABR, cuja superfície global pouco mudou depois de 1940. O plano inicial 
de 1940 aponta para uma área de 190 552 ha, e a última actualização de 1950 para 
196 584 ha. Este pequeno aumento justifica-se pelo alargamento da acção da Junta no 
distrito de Viana do Castelo (Estatística Agrícola, 1943 e 1950). Mas, do Reconhecimento 
dos baldios publicado em 1939 até à década de 50, repare-se que mudam os sucessivos 
significados de "reserva", "aptidão" e "aproveitamento dos baldios", ilustrando, por si sós, 
a controvérsia entre dois poderes institucionais, em que a JCI acaba por ficar 
subalternizada. A evolução foi esquematizada no quadro 20, no intuito de facilitar a 
confrontação de dados que têm origens diferentes. 

No Reconhecimento de 1939, constata-se logo a assimilação da "aptidão" com 
o "aproveitamento dos baldios", tal como na Memória de 1935. Pelo contrário, o PGABR 
introduz uma nítida diferenciação entre as capacidades e as formas possíveis de 
aproveitamento. De facto, o Plano constitui uma tentativa relativamente bem fundamentada, 
para evitar a submissão maciça ao regime florestal. O projecto foi baseado no estudo de 

2 4 Ver a definição e os objectivos da instalação dos casais agrícolas na nota 18. 
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190 552 ha de baldios, reparados por dez distritos, o que representa pouco mais de 50% 
da área total inventariada nas mesmas administrações em 1939 (quadro 21)25. Nas páginas 
consagradas ao "estudo dos baldios", dá-se relevância ao principal objectivo dos trabalhos 
de campo: o "interesse local em vantagem das populações rurais", mais do que "a forma de 
valorizar a terra". Também se insiste no facto de que "não se partiu de fórmula ou ideia 
preconcebida para o estudo do aproveitamento dos baldios" (PGABR, 1941, p. 19 e 21). 
Subentendidas estariam as palavras, "como para o estudo feito na elaboração do Plano de 
Povoamento Florestal". 

Quadro 21 
A área estudada para a elaboração do Plano Geral de Aproveitamento dos Baldios 

Reservados (1941) 

Hectares % 
PGABR, 1941 : 

Área baldia estudada em 10 distritos ^ 190 552 100,0 

Aptidão florestal 162 811 85,4 

Aptidão agrícola 27 741 14,6 
RECONHECIMENTO, 1939 : 

Total da área baldia nestes 10 distritos 359 383 100 

Aproveitamento florestal 306 054 85,2 

"Reserva provisória" 2) 68 327 — 

1) V. do Castelo (45 157 ha), V. Real (105 069 ha), Bragança (19 975 ha), Aveiro, Coimbra, 
Leiria, Viseu (4 930), Guarda (9 171), Évora, Faro. 
2) A soma das parcelas é superior ao total pelo facto de a "reserva provisória' incluir terrenos 
com aproveitamento agrícola pastoril e florestal. 
Fonte: PGABR, 1941, [p. 32]; Reconhecimento..., 1939 (ver quadro 19) 

No capítulo "Formas de valorização", salientam-se, em primeiro lugar, os 
desígnios chave da Junta, isto é, a divisão em glebas e a instalação de casais agrícolas. A 
"arborização pelos Serviços Florestais" aparece apenas no fim da lista dos objectivos, a 
seguir à "manutenção do logradouro comum regulamentado". Por enquanto, a Junta 
inclina-se para a permanência dos logradouros "por certo período de tempo". É da opinião 
de que é preferível esperar pelo "exemplo" dos casais agrícolas e da divisão em glebas, 

25 Dos treze distritos com baldios provisoriamente reservados, Santarém, Portalegre e Beja não foram 
abrangidos pelo estudo do PGABR. Nos outros, foram de facto "percorridos 286.684 ha das freguesias ou 
povoações onde estão localizados os 190.552 ha de baldios estudados, inquirida a economia das respectivas 
populações rurais, apreciada a situação agrícola das diversas regiões" (1941, Vol. I, p. 35). 
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antes de se proceder a uma privatização coerente dos baldios. São portanto aqui respeitadas 
as disposições do Código Administrativo acerca da distinção entre baldios e logradouros 

comuns. 
O quadro 22 esquematiza a distribuição das formas de valorização 

consideradas pelo PGABR. Notemos que não se menciona especificamente a noção de 
"reserva", mas diferenciam-se aptidão e aproveitamento. No caso da floresta, apenas cerca 
da metade dos terrenos reconhecidos "aptos" para a arborização seriam entregues aos 
Serviços Florestais. A explicação dada por este facto prende-se com a dimensão reduzida 
dos terrenos, de tal forma que a instalação de parcelas arbóreas não justificaria os custos do 
empreendimento. Pelo contrário, a Junta propõe a inclusão destes terrenos no património 
particular das administrações locais. Afinal, a maior parcela das formas de aproveitamento 
pertence ao logradouro comum. Para além da questão dos logradouros em que divergem os 
dois planos, sobressai a ideia da Junta de que as áreas afectadas ao Plano de Povoamento 
Florestal seriam indicadas por ela própria, sobrepondo-se deste modo ao livre arbítrio de 
que gozava a Direcção das Florestas desde 1938. 

Não é difícil constatar que se evidencia uma completa incompatibilidade entre o 
Plano dos baldios Reservados (PGABR) e o florestal (PPF). Mas o último já estava 
aprovado desde 1938, e a discussão do outro acaba por ser adiada, mesmo após os estudos 
aditivos realizados pela JCI em 1941-1942. Finalmente, um ofício assinado por A. de 
O. Salazar viabiliza a entrada do PGABR na Câmara Corporativa em Setembro de 194326. 

O parecer da Câmara, apenas emitido em Março de 1944, manifesta agora um 
certo distanciamento desta instância em relação ao acordo fundamentalmente favorável que 
tinha dado ao projecto do Plano de Povoamento Florestal (J. ESTEVÃO, p. 1203-1205). 
Os baldios"não são necessariamente "incultos", nem "forçosamente impróprios para a 
cultura agrícola", e daí "não exclusivamente destinados à arborização". Conformando-se ao 
estipulado no Código Administrativo e às realidades locais apreendidas durante os 
inquéritos, a argumentação da Junta é, sem dúvida, muito mais próxima das posições 
assumidas pelo Chefe do Governo, se não as reflecte fielmente. 

2 6 Ver J.ESTÊVÃO, 1983, p. 1201-1202. Outro acontecimento, também analisado pelo autor, teve 
implicações fundamentais no processo, ou seja, o desenrolar da 2" Guerra Mundial (idem, p. 1216-1219). A 
ofensiva da JCI até 1943 corresponde a um momento em que o plano florestal pode ter sido travado pelos 
problemas orçamentais derivados da "economia de guerra" e a forte inflação que se registou no país durante 
este período. De 1939 a 1944, o "custo da vida" teria aumentado por ano de 11,2% a 14,2% (F. ROSAS, 
1990, p. 298) Além do mais, era preciso manter a produção de adubos orgânicos, quando os químicos 
importados falharam durante os anos mais duros do conflito mundial. Mas a situação militar da guerra muda 
nos finais de 1942 (desembarque dos Aliados no norte da África e batalha de Estalingrad no inverno de 
194243). Da "neutralidade equidistante", Portugal passa a ter uma posição de "neutralidade colaborante" a 
partir de Agosto de 1943, quando Salazar faz um acordo que permite o acesso dos Açores à aviação dos 
Aliados (Nova Hist. Port., Vol. XII, p. 48 e segs). A questão de política externa resolvida, o que 
possibilitava também a importação de produtos alimentares essenciais, não podia o Plano da JCI medir-se 
abertamente com o Plano Florestal? 
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Mas os defensores da florestação suplantam bruscamente o Plano da Junta em 
1944. Dois meses depois da Câmara Corporativa ter dado o seu parecer, ou seja, a partir de 
Maio de 1944, inicia-se um período de submissões que não terá equivalente no futuro, 
atingindo perto de 124 000 ha até Dezembro de 1944. 

Se voltarmos à leitura do quadro 20, verifica-se que, após a elaboração do 
PGABR e sua actualização em 1942, é fixada a "reserva definitiva", que coincide com toda 
a área do estudo realizado em 1939-1940, a que acrescem algumas correcções no distrito de 
Viana do Castelo (Estatística Agrícola, 1943). De "provisória" em 1938 (e essencialmente 
agrícola e pastoril), a reserva torna-se "definitiva", incluindo os logradouros comuns e os 
terrenos destinados ao PPF. 

Repare-se que na Estatística Agrícola de 1950, ano em que se publicam os 
dados finais das formas de aproveitamento previstas nos baldios, os terrenos "reservados 
para colonização" referem-se à cultura florestal (dominante) e à reserva agrícola, tal como 
no Plano de Baldios Reservados de 1941. Não restam dúvidas de que a denominação 
"definitiva" confirma o poder fiscalizador que pretendia a Junta de Colonização Interna para 
a afectação dos terrenos no domínio florestal. 

No entanto, em 1950, a causa da Junta já estava praticamente perdida. Basta 
comparar, no quadro 20, a evolução da execução do PGABR e das submissões do PPF. 
Aliás, as últimas referências estatísticas por área são esclarecedoras (Estatística Agrícola, 
1963). Dos cerca de 34 000 ha de baldios que transitaram efectivamente para o PGABR 
da Junta de Colonização Interna, as áreas divididas em glebas ou atribuídas aos casais 
agrícolas aproximam-se do projecto inicial (quadro 22), respectivamente com 13 995 e 
4 342 ha. Entretanto, apenas 8 002 ha tinham sido entregues aos Serviços Florestais, e 
5 607 ha foram destinados a logradouro comum. Contudo, e ainda em 1963, os Serviços 
Florestais já tinham submetido ao regime florestal cerca de 370 000 ha. 

Em 1938, foi aprovado o plano de arborização nos baldios, mas depois, como 
para "compensar" e equilibrar as forças institucionais, Salazar acelerou em 1943 o processo 
da aprovação do PGABR apresentado pela Junta de Colonização Interna. Foi precisamente 
na altura de uma viragem da guerra e de um acordo com os Aliados, que veio desbloquear 
as dificuldades de abastecimento de produtos de primeira necessidade. 

Será então que ele próprio não teve, em 1938, algumas reticências subjacentes 
em "autorizar" (contra o Código Administrativo) a florestação maciça dos baldios? Teria 
dado muito peso ao objectivo da defesa nacional? Mas não teria receado também que uma 
forte oposição local pudesse abalar o "equilíbrio" social nos meios serranos? Ora, este 
equilíbrio dependia tanto dos recursos que os povos usufruíam nos baldios, como da 
importante influência na vida local de alguns "poderosos". Além de possuírem grandes 
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rebanhos que pastavam nos baldios serranos, essa influência garantia a "coesão" e a "paz" 

entre as forças sociais locais. 
Reparemos que quando foi tomada a decisão de florestar os baldios, o Estado 

Novo encontra-se numa fase de relativa estabilidade do regime (1930-1941/42), em que o 
chefe do Governo procura arbitrar as fortes contradições que existiam entre os sectores da 
vida nacional (Nova Hist. Port., Vol. XII, pp. 9-17). Nos começos do Estado Novo, 
houve muitas controvérsias e contradições quanto à concretização da política de 
"reconstituição económica". As "linhas de rumo" preconizadas por J. FERREIRA DIAS 
(1945), no sentido de um maior intervencionismo estatal no crescimento industrial, 
consolidar-se-ão apenas nos anos de 1950. Até lá, o regime atravessa um período de crise 
devido aos efeitos da guerra. E nesta evolução, manter-se-ão sempre conflitos abertos ou 
latentes com a corrente "ruralista". 

Na história do Estado Novo, o Plano de Povoamento Florestal parece ser, 
acima de tudo, um dos exemplos mais significativos da "arbitragem autoritária", que 
A. de O. Salazar conseguiu no jogo conjuntural dos equilíbrios entre interesses políticos 
e sócio-económicos de âmbito nacional e internacional. 
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3 . 

APRECIAÇÃO FINAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE 
POVOAMENTO FLORESTAL 

No prolongamento do movimento registado de 1888 a 1933 (quadro 15), 
elaborou-se o quadro 23, que apresenta de modo sucinto as submissões, criação ou 
reorganização dos perímetros florestais no âmbito do Plano de Povoamento Florestal, de 
1940 a 1967. Com base nos números absolutos anuais, a figura 10 inclui também as áreas 
envolvidas no processo antes de 1938. Na mesma, representou-se a evolução anual da 
florestação realizada nas serras, de 1939 a 1972. 

Após 1938, o ritmo das submissões ao regime florestal reflecte a influência dos 
acontecimentos simultâneos e interferentes que referimos anteriormente: a elaboração do 
Plano da Junta de Colonização Interna e o desenrolar da II Guerra Mundial. Até que os 
Serviços Florestais resolvam desenvolver uma política de submissões maciças, logo a 
seguir ao parecer favorável dado pela Câmara Corporativa ao Plano dos Baldios 
Reservados (PGABR). 

Assim, verifica-se primeiro como o arranque das submissões é bloqueado em 
1942-1943, antes de se registar o surto que já assinalámos durante o segundo semestre de 
1944. Foi então que o Plano Florestal de 1938 se impôs em detrimento do plano da JCI. 
Em seis meses, foram submetidos um pouco mais de um quarto de todas as áreas baldias 
serranas de Portugal continental (123 895 ha). Daí o afrouxamento do processo que 
caracteriza os cinco anos seguintes, durante os quais os Serviços trataram da organização 
dos planos locais de arborização e projectos de infraestruturas. Mas também se 
descobriram outros problemas, nomeadamente dificuldades orçamentais, que levaram ao 
reajustamento das verbas necessárias à execução dos empreendimentos. 

As submissões prosseguem na década de 1950, sobretudo entre 1954 e 1958, 
período em que foi completado quase na íntegra o projecto do Plano Florestal. De 1940 a 
1960, 368 374 ha de baldios passaram a ser administrados pelos Serviços Florestais, 
ficando apenas por submeter dois núcleos significativos, o Maciço Calcário Estremenho e a 
Serra da Boalhosa, esta última localizada no distrito de Viana do Castelo. Aliás, a demora 
para a submissão da S. da Boalhosa relacionou-se com os projectos de divisão que a JCI 
tinha planeado nesta área. 
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Quadro 23 
Evolução da submissão dos baldios serranos ao regime florestal de 1940 a 1967 (Portugal 

continental) 

Ano Area total 
Ha 

N°de 
Perím. 

Nome dos Perímetros : Superfície em ha (Distrito) 

1940 33 228 8 S. da Agra: 7 643 (Viana); Deilão: 12 124, Monte Morais: 3 481 (Bragança). 
S. da Freita: 4 760 (Aveiro). Rabadão: 2 400, Penela: 370 (Coimbra). 
Castanheira de Pêra: 2 400 (Leiria); Carvalhal: 50 (C. Branco). 

1941 46 304 18 S. de Bomes: 3 924, Avelanoso: 1 580, Paião: 345 (Bragança). 
Rio Mau: 2 717, Préstimo: 2 220, Ladário: 2 160 (Aveiro). 
S. Salvador 6 731, S. Lourenço: 5 535, Caramulo: 2 890, S. da Arca: 1 580, 
Penoita: 1 278, Mundão: 606, Seixo e Facho: 515, S. da Crasto: 505 (Viseu). 
S* das Necessidades: 5 413, S. da Aveleira: 4 977, S. P. do Açor: 2 957, 
S. P. Dias e Alveite: 371 (Coimbra). 

1942 13 903 3 St* Luzia: 4 117 (Viana). Gois: 7 970 (Coimbra). Vouga 1816 (Viseu). 

1943 2167 2 S" da Abadia: 1 672, S. do Merouço: 495 (Braga). 

1944 123 895 8 S. do Soajo e Peneda: 34 480, Vieira e Monte Crasto: 9 054, S. da Anta: 4 250 
(Viana). S. do Faro 625 (Bragança). 

Barroso: 47 055, Chaves: 10 251, Alvão: 10 000, Ribeira de Pena: 8180 (V.Real). 

1945 18 718 3 Entre Vez e Coura: 4 727, Entre Lima e Neiva: 3 764 (Viana). 
S. Amarela: 10 227 (Braga). 

1946 163 1 Charneca do Nicho (Leiria). 

1950 23 531 3 S. da Cabreira (C. Basto): 9 882 (Braga). 
S. da Coroa :13 066 (Bragança). Coutos de Mértola: 583 (Beja). 

1951 8 520 
9 200 

1 St" Comba (V.Real). 
Baldios de Vinhais (Serra da Nogueira) 

1954 31415 4 S. de Leomil: 18 320, S. de Montemuro: 8 825 (Viseu). 
S. do Pisco: 2 277 (Guarda); S. de S. Tomé do Castelo: 1993 (V.Real). 

1955 5 876 1 Pampilhosa da Serra: 5 876 (Coimbra). 

1956 10 537 3 S. do Marão e Ordem: 8 250 (V. Real). Alto Côa: 2 037 (Guarda). 
Barrancos: 250 (Beja). 

1957 4 785 2 S. Domingos e Escarão: 3 315 (V. Real). S. Matias: 1 470 (Viseu). 

1958 35 904 4 S. da Mó e Viso: 1 367 (Aveiro). S. Pedro do Sul: 12 174, Penedouro :1 863 
(Viseu). S. da Estrela: 20 500 (Gouveia e Seia - Guarda - até 1967). 
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Quadro 23 
Evolução da submissão dos baldios serranos ao regime florestal de 1940 a 1967 (Portugal 

continental, continuação) 

Ano . \ r ea total 
Ha 1 

N°de 
Perím. 

Nome dos Perímetros : Superfície em ha (Distrito) 

1959 3 364 1 Herdade da Contenda (Beja). 

1960 6064 4 S. da Lapa: 4 845 (Viseu). Baldio das Ferrarias: 897, Salvador 164, 
Cabeça Gorda: 160 (Beja). 

1961 90 1 Mourão (Évora). 

1962 
al967 

14 250 4 Batalha, S. dos Candeeiros, Alcanede, S. de Aire: 5 300 (Santarém) 
e 8 950 (Leiria). 

1963 1780 1 Alge (Coimbra) 

1964 245 1 Castro (Santarém) 

1965 7 650 1 Boalhosa (Viana) 

1967 1366 1 Terras da Ordem (Faro) 
■ 

FONTES: Reconhecimento..., 1939, Vol. I, Anexo I, p. 3319 
Estatísticas Agrícolas, 1960, p. 180185 
J. MENDONÇA, 75 anos de arborização..., 1961, p. 4056 
A. GIL, Os baldios..., 1975, p. 38117 
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As figuras 11 e 12 procuram ilustrar, respectivamente, a evolução espacial das 
submissões, e a distribuição dos baldios/perímetros florestais no país. O histograma da 
figura 11 fornece os valores relativos das áreas submetidas à escala dos distritos, em cada 
uma das fases delimitadas no processo global, ou seja, 1888-1933, 1940-45, 1950-51, 
1954-58 e 1959-6727. Quanto à figura 12, representa a situação territorial final e foi 
realizada com base no mapa dos baldios e matas nacionais da Direcção-Geral das Florestas. 
Deste conjunto de figuras, ressaltam nitidamente os sentidos da progressão territorial das 
submissões. 

Antes de 1938, conforme se mostrou no início do capítulo, o regime florestal 
atingiu sobretudo a Serra da Estrela e, nos distritos a norte do Douro, as vertentes e cumes 
ocidentais da barreira orográfica da S. da Peneda à S. do Marão. Dos baldios de Arcos de 
Valdevez até à S. do Marão (Amarante), tinham sido incluídos ou submetidos perto de 
43 000 ha. Na mesma área, sobressaíam então três sedes na implantação dos Serviços 
Florestais: Gerês, Vieira do Minho e Amarante. A partir destes polos, iniciou-se a 
arborização nos baldios da S. do Gerês, da Cabreira e do Marão, que atingiu cerca de 
12 000 ha em 1936, isto é, a metade da florestação efectuada nas serras antes do Plano 
Florestal de 1938 (Anexo IH). 

Nos anos de 1940-45 (fig. 11), a segunda fase imediatamente subsequente à 
aprovação do Plano de Povoamento Florestal concentra 51% das áreas afectadas pelo 
processo de submissão (238 000 ha). Durante os anos de 1940-42, os Serviços tomaram 
conta dos terrenos localizados nos rebordos ocidentais do Maciço Antigo, de Castanheira 
de Pêra (Leiria) até à Serra de Freita (Aveiro), penetrando no interior ao longo da bacia do 
rio Vouga até ao concelho de Sátão (Perímetros de S. Salvador e S. Miguel e Lourenço)28, 
ou atingindo os concelhos de Gois e Arganil (Perímetros de Gois, Rabadão, Sa das 
Necessidades e S. Pedro do Açor). 

Já nos finais da II Guerra Mundial, e logo a seguir à promulgação do Plano dos 
Baldios Reservados, regista-se uma série de submissões em cadeia. Nos anos 1944-45, 
cerca de 132 600 ha são repartidos por 11 perímetros (quadro 23). Foram então 
submetidos os baldios que os florestais talvez conhecessem melhor. O gráfico da figura 11 

2 7 Para a repartição das superfícies dos perímetros florestais por distrito, utilizámos os dados das 
Estatísticas Agrícolas , 1960. Recorde-se que os números eram então pouco rigorosos e que a formação de 
alguns perímetros se realizou ao longo de vários anos. Tal é o caso, por exemplo, da S. da Boalhosa, do 
Perímetro de Entre Vez e Coura ou ainda do de Vieira e Monte Castro (A. GIL, p. 52, 65, 103-104). Não 
se pretendeu atingir a maior exactidão estatística, mas sim, esboçar as tendências da evolução. Além do 
mais, os totais absolutos por distrito não correspondem aos presentes, pelo facto de terem sido feitas novas 
medições, exclusões de pequenas áreas do regime florestal, ou passagem de outras para novas instituições, 
nomeadamente o Serviço Nacional dos Parques e Reservas Naturais. Para resolver a representação gráfica das 
áreas da primeira fase (quadro 15), que foram posteriormente inseridas em perímetros novos ou mais 
extensos (quadro 23), adoptou-se mencionar a área baldia total - [81 701 ha, 17,5%] -, e a área dos 
perímetros definitivamente criados antes de 1938 - [65.113 ha, 13,9%] -, assinalando nas fases seguintes as 
superfícies incluídas alé 1933 e integradas no PPF a partir de 1940. 
28De notar que a submissão dos terrenos nestes dois perímetros do distrito de Viseu se prolongou até 
1961-1962. 
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M • Baldios serranos 

© - Baldios e matas nacionais 
das areias e dunas 

M • Outras matas nacionais 

Fig. 12 - Distribuição territorial dos baldios e das principais matas 
nacionais em Portugal Continental 

FONTE: Mapa 1/1.000.000, DGF, 1985. 
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mostra nitidamente que todos os terrenos reconhecidos em Viana do Castelo passaram ao 
regime florestal nesses dois anos, com a excepção da Serra da Boalhosa (1965). Aconteceu 
o mesmo na maior parte dos terrenos de Vila Real, ficando apenas por completar neste 
distrito a submissão da Serra do Marão (1956). 

Depois de 1950, evidenciam-se submissões em três principais áreas: a Serra da 
Nogueira (baldios de Vinhais em 1951), o norte do distrito de Viseu (S. de Leomil e 
Montemuro) e o extenso perímetro da Serra da Estrela (1954-58). Em 1958, os Serviços 
Florestais do Estado já administravam cerca de 430 000 ha de baldios nas serras. 

No que respeita à execução dos planos de arborização, só esboçaremos as 
tendências globais (fig. 10 e Anexo V), antes de examinarmos a situação do Plano de 
Povoamento Florestal no início da década de 1970, quando os Serviços Florestais 
consideraram que o Plano se encontrava nos termos da sua execução (fig. 13 e 
Anexo VI)29. Como era de esperar, a evolução das superfícies arborizadas é desfazada em 
relação ao processo de submissões. 

Tecnicamente falando, a falta de infraestruturas locais constituiria então o maior 
entrave à execução dos projectos, a par da ocorrência de conflitos com os compartes. 
Contudo, manifestaram-se também outros problemas, nomeadamente dificuldades 
financeiras relacionadas com a "economia de guerra". De facto, revelaram-se de imediato 
muito insuficientes as verbas do orçamento fixadas no Plano inicial (quadro 24). O mapa 
das despesas previstas indica um total de 79 000, 98 000 e 120 000 contos, 
respectivamente para os quinquénios 1939-43,1944-48 e 1949-53 (PPF, 1940, p. 119). 

O Plano de Povoamento Florestal nunca chegou a ser aplicado conformemente 
ao projecto inicial. Teremos ocasião de analisar na Serra da Cabreira todas as componentes 
que justificam os desajustamentos entre plano local de arborização e obras realizadas. Por 
enquanto, apenas focamos uma entre muitas, a questão das verbas. Quando o PPF foi 
integrado no Io Plano de Fomento (1953-58), foi-he atribuído uma verba de 
400 000 contos (com uma florestação reavaliada em 63 735 ha), ou seja, quase o triplo 
do que tinha sido previsto quinze anos atrás. No segundo Plano (1959-1965), a mesma 
verba atingiu 531 000 contos (J. ESTÊVÃO, p. 1248). 

29 Salientemos mais uma vez as dificuldades inerentes às estatísticas florestais, quer pelos trabalhos bienais 
de arborização (nota 13), quer pelo facto de que as cifras podem ou não incluir as ressementeiras e 
replantações (ver as observações de J.ESTÊVÃO acerca deste assunto, p. 1251). J.MENDONÇA 
distingue a "área arborizada" do "acréscimo anual", que exclui as áreas rearborizadas (1961, p. 57-58). Com 
base nesta fonte, e confrontando os dois tipos de dados com os do INE (fornecidos pela Direcção dos 
Serviços Florestais), optamos pelas Estatísticas Agrícolas, que distinguem também as "Plantações e 
Sementeiras" (com uma nota "a) inclui replantações e ressementeiras") da "Superfície arborizada", cujos 
valores sao necessariamente inferiores (1960, p. 178-179; 1972, p. 154-155). No entanto, depara-se sempre 
com algumas diferenças, tal como constam nos Anexos V e VI. 
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Quadro 24 
O orçamento inicial do PPF e a execução material da arborização e construção de caminhos, 

de 1939 a 1972 

Quinquénio 
Projectado 

Despesas Arborização Caminhos 
Contos Ha Km 

Realizado 
Arborização Caminhos 

Ha Km 

(antes 1938) 

1939-1943 

1944-1948 

1949-1953 

1954-1958 

1959-1963 

1964-1968 

79100 20 000 800 

98 300 36 000 600 

122 400 58 000 500 

145 100 79 000 380 

143 700 100 000 135 

158 800 127 000 ._ 0 

(20 973) (480) 

14 982 154 

19 723 136 

38 838 180 

67 895 357 

75 065 376 

56 011 405 

' TOTAL 747 400 420 00 2 415 272 514 1 608 

Fonte: PPF, 1940, p. 117 e 119; Anexo VI. 

O conjunto destes motivos, embora sumariamente apresentado, permite 
entender os rumos da evolução (fig. 10). De 1939 a 1947, foram arborizados 27 170 ha; 
a partir de 1948, o ritmo aumenta ligeiramente de ano para ano, com uma média anual de 
cerca de 8 000 ha até 1955. O período 1956-64 corresponde aos anos em que mais se 
florestou nas serras, com o recorde de 20 084 ha em 1958. Em menos de dois 
quinquénios, período que abrange os dois primeiros Planos de Fomento, 140 000 ha de 
baldios foram colonizados pela floresta. Daí o franco optimismo de J. MENDONÇA, 
silvicultor da Direcção-Geral dos Serviços Florestais que elaborou o relatório de divulgação 
75 Anos de actividade na arborização nas serras (1961). 

A partir dos meados dos anos 60, começa a diminuir a média anual, para 
chegar a cerca de 5 000 ha em 1972. Foi nesta altura que os perímetros foram alvo de 
inquéritos, no intuito de fazer o balanço do PPF, tal como aconteceu na Serra da Cabreira. 

O gráfica da figura 13 mostra a situação final em 1972, quando, conforme já se 
disse, os Serviços Florestais deram por terminado o PPF nas serras. Numa superfície 
avaliada em 490 000 ha, as sementeiras e plantações tinham coberto entre 268 000 e 
297 000 ha de baldios, segundo os dados fornecidos nas fontes consultadas (Anexos V 
e VI). Mas repare-se que, em 1968, último ano do 6o quinquénio previsto em 1938, os 
planos de arborização não contemplavam a totalidade da área dos perímetros, mas 
deixavam cerca de 16,5% das áreas sem projecto definitivo. A par da instalação de 
pastagens, os motivos mais frequentemente invocados pelos técnicos prendem-se com a 
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reconsideração dos investimentos em parcelas exíguas ou de difícil acesso, ou ainda em 
terrenos com solos esqueléticos ou rochosos. 

Nos primeiros anos a seguir à Revolução de 1974, a questão da arborização 
nos baldios (e das plantações industriais de eucaliptos) é interpretada à luz de uma violenta 
crítica à política autoritária e repressiva do Estado Novo. O "verão quente" de 1975 foi 
marcado pela maior vaga de incêndios florestais até então vista no país, destruindo cerca de 
82 086 ha de povoamentos arbóreos, entre as quais numerosas plantações de resinosas 
nas serras ou de eucaliptos no Alentejo (Anexo I). 

O problema dos baldios já constava das medidas urgentes preconizadas pelo 
programa de reforma agrária (n° 203-075 do 15/04) e foi logo posto à consideração da 
Assembleia Constituinte. Com a publicação dos Decretos-Lei n° 39/76 e n° 40/76 (19/01), 
mais conhecidos sob a designação de "Leis dos Baldios", a Assembleia devolve todos os 
terrenos aos compartes de direito30. A lei institui modalidades de administração pelos 
vizinhos (assembleia e conselho directivo), que decidem se os Serviços Florestais 
continuarão ou não a assegurar a gestão técnica dos terrenos por arborizar. De modo geral, 
os moradores escolheram de preferência o regime de associação com a gestão técnica dos 
florestais, nomeadamente nos baldios do Noroeste. 

Analisaremos mais em pormenor no último capítulo as implicações e resultados 
da lei. Mas, como remate final a esta apreciação, convém realçar os grandes traços da 
evolução dos baldios após 1976, uma vez que a questão não ficou resolvida por muito 
tempo e que surgem ainda periodicamente conflitos locais em torno.destes terrenos. E 
sobretudo, importa sublinhar que os pressupostos ideológicos podem deformar a 
apreensão da "história dos baldios" e/ou conduzir à ideia de que já temos acerca da mesma 
os conhecimentos suficientes. 

Logo a partir de 1977, em que se definem as atribuições dos poderes 
autárquicos, são apresentados projectos de abolição ou modificação da "lei dos baldios". 
Ao longo da década de 80, surgem regularmente na Assembleia da República outros 
projectos de "ofensivas legislativas" contra o actual regime de administração, que podem 
encontrar-se em obras de divulgação de maior ou menor vulto, destacando-se entre as mais 
relevantes a de M. RODRIGUES (1987, pp. 117-203) e J. GRALHEIRO (1990). O 
cerne das discussões reside na passagem da administração para as Juntas de Freguesias, a 
que se opõem os defensores da completa usufruição dos terrenos pelos compartes. 

As forças políticas a favor da alteração da lei de 1976 justificam o seu empenho 
pela desadaptação dos baldios e do seu regime em relação aos anseios de "modernização" e 
desenvolvimento local. Pelo contrário, os seus defensores, embora reconheçam a 
3 0 "Dizem-se baldios os terrenos comunitariamente usados e fruídos por moradores de determinada freguesia 
ou freguesias, ou parte delas"; "Os terrenos baldios encontram-se fora do comércio jurídico..." (art. Io e T 
do D. L. n° 39/76). 
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transformação das relações entre moradores e territórios possuídos e fruídos por eles, 
apostam no respeito da propriedade comunitária, que não julgam tão esvaziada das suas 
raízes histórico-culturais e económicas, como afirmavam os primeiros. 

Aliás, recentemente, a revisão da Constituição da República (1989) actualizou o 
estatuto específico dos baldios, que integram um dos sectores de propriedade dos meios de 
produção. Ao lado do sector público e do sector privado, o sector cooperativo e social 
inclui, entre outros, "os meios de produção comunitários, possuídos e geridos por 
comunidades locais" (art. 82°, 4, b) )31. 

Em suma, a questão dos baldios que acabamos de resumir tornou-se sobretudo 
um objecto de luta partidária à escala do poder central e local. De uma maneira geral, todo o 
recente processo de discussões revela numerosas distorções no conhecimento das 
realidades históricas e presentes dos baldios. Qual a origem destas distorções, que 
sobressaem nos discursos político-partidários, ou ainda em alguns trabalhos publicados 
nos últimos anos? 

Em primeiro lugar, depara-se com uma tendência de homogeneização em torno 
da evolução dos baldios. Há dois poios de opiniões mais radicais que se manifestam: ora 
os baldios são depressa assimilados com mera herança do passado em vias de dissolução 
territorial e desaparecimento, ora são recuperados em nome da conservação das 
"tradições". Contudo, já se sabe que as relações ainda existentes entre comunidades e áreas 
baldias foram no passado (e continuam a ser) multifacetadas do Norte ao Centro do país, 
consoante as formas locais de organização social e económica. 

Por fim, já não se justifica mais que se continue a contornar ou adiar a análise 
aprofundada do processo territorial da arborização imposta pelo Estado Novo, sob o 
pretexto de que já se conhecem, na generalidade, as origens e implicações da sua execução, 
como também as reacções dos povos e os conflitos abertos ou latentes com os 
silvicultores32. Se os Serviços Florestais foram, até há poucos anos, um dos agentes 
identificados com a política autoritária e repressiva do Estado Novo, chegou o tempo de se 

3 1 A situação dos baldios foi modificada, já que, nos textos constitucionais precedentes (1976 e 1* revisão 
de 1982), integravam o "sector público comunitário" (art. 89°, 2, c). Ver J. GRALHEIRO (1990) sobre 
este assunto (Anexo I, pp. 159-203) e as referências dos vários Pareceres da Procuradoria-Geral da República 
dados de 1978 a 1985 (pp. 138-140). O Acórdão n° 325/89 (D. R., I Série, de 17/04/89) do Tribunal 
Constitucional , transcrito por J. GRALHEIRO (pp. 175-203), declarou inconstitucional o projecto de 
administração dos baldios pelas Juntas de Freguesia. Os princípios das "Leis dos baldios", sobretudo o 
art. Io do Decreto n° 39/76, adquiriram a "dignidade de matéria constitucional... Assim, só em sede de 
revisão constitucional tais princípios podem ser alterados" (idem, p. 61). No entanto, a decisão não foi 
tomada por unanimidade (6 a favor e 3 contra). A leitura das declarações de voto mostra a importância da 
complexidade da natureza jurídica dos baldios, que continua a dividir as opiniões, desde que começou o 
processo de alienações sistemáticas no século XVM. 
3 2 Em 1961, J. MENDONÇA, apresentava as causas do "descontentamento e incompreensão, expressos 
por antipatia ou animosidade". Classificando as queixas em volta de cinco temas, o autor aponta: a redução 
dos efectivos pecuários; a falta de lenhas e matos; a impossibilidade de cultivar parcelas temporárias; a 
inclusão nos baldios de terrenos particulares; os procedimentos incorrectos dos funcionários dos Serviços 
(p. 123). 
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assumir este facto e se multiplicarem estudos territoriais e trabalhos de campo sobre o 
desenvolvimento e impactes do plano de arborização. 

A obra literária Quando os lobos uivam de Aquilino RIBEIRO teve uma 
importância capital na divulgação dos conflitos gerados pela arborização. Foi precisamente 
publicada em 1958, em que se florestou a maior extensão de terrenos. Nascido no concelho 
de Sernancelhe, Aquilino RIBEIRO romanceou a luta dos povos da Serra de Leomil, 
localizada no distrito de Viseu, onde foram na época particularmente agudos os conflitos, 
como são também firmes as posições actuais dos moradores contra os projectos de reforma 
da "lei dos baldios" de 1976 (M. RODRIGUES, 1987). 

Pela análise que fizemos sobre a evolução das submissões ao regime florestal, 
vislumbra-se que as formas que tomou o processo de florestação não foram homogéneas 
em todos os baldios. Entre outras, é por esta razão que a sua devolução acarretou situações 
locais complexas, que não se conseguem resolver a nível das instâncias do poder central. 
Pela mesma razão, discordamos da opinião de M. RODRIGUES, quando diz, na 
introdução do seu trabalho apaixonado em prol dos baldios, onde refere situações concretas 
do distrito de Viseu: "A realidade nos outros distritos do Norte e do Centro é, no essencial, 
idêntica" (p. 17). Mas o nossa discordância será apenas confirmada pela confrontação do 
processo .global da execução do Plano Florestal, com a realidade social e territorial dos 
baldios da Serra da Cabreira. 
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CAPÍTULO IV 

OS BALDIOS DA SERRA DA CABREIRA (VIEIRA DO 
MINHO) : UMA AMOSTRAGEM TIPO 

Na primeira parte, analisámos como o arranque e desenrolar da arborização 
maciça dos baldios serranos representa, afinal, a concretização relativamente tardia dos 
anseios dos Serviços Florestais quanto à valorização dos "incultos". Para um estudo local 
dos processos de submissão ao regime florestal e subsequente florestação durante a 
vigência do Plano de Povoamento Florestal, não há dúvida de que o Noroeste do país 
oferece uma grande variedade de situações, entre as quais tivemos que escolher um 
caso-tipo de uma delas. 

Em primeiro lugar, destacam-se manifestamente dois tipos de situações: 
— antes de 1938 (quadro 15, p. 137-138), alguns baldios foram apenas 

incluídos no regime florestal, tais como os terrenos de maior ou menor extensão 
localizados na Serra da Peneda, Serra do Marão, Serra Amarela ou nos concelhos de 
Terras de Bouro (Serra do Gerês) e Cabeceiras de Basto (Serra da Cabreira). Poucos 
perímetros foram então definitivamente criados. O da Serra do Gerês, formado após a 
promulgação do Regulamento de arborização de 1888, era o mais antigo. Em 1919, foram 
incluídos no regime florestal os baldios do concelho de Vieira do Minho, que passaram à 
submissão parcial em 1923. Todavia, vimos que, em termos de superfícies (fig. 11, 
p. 179) e de "campo experimental" para os silvicultores, este conjunto se reveste na época 
de importância relevante à escala nacional; 

— a maioria dos baldios foi envolvida no processo de submissão ao regime 
florestal parcial depois da aprovação do Plano de 1938 (quadro 23, p. 175-176)). Foram 
então criados os perímetros florestais correspondentes, alguns integrando terrenos 
anteriormente incluídos. Em 1950, acaba o processo de submissão, ficando apenas a Seira 
da Boalhosa (Viana do Castelo), que foi mais tardia e progressivamente abrangida pelo 
regime florestal a partir de 1965. 

Mas, para além deste escalonamento no tempo da intervenção estatal, os 
terrenos diferenciavam-se muito consoante a sua localização em relação aos centros 
urbanos, eixos de circulação ou à fronteira com Espanha (fig. 14). A preparação e 
execução do Plano Florestal não iria desenrolar-se por trâmites jurídicos idênticos, nem 
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Fig. 14 - Os terrenos baldios nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto 

FONTE: Mapa dos baldios, 1/100 000, DGF (simplificado). 
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poderia ter o mesmo impacte local na Serra da Sa Luzia perto de Viana do Castelo, nos 
baldios das Terras de Basto ou ainda nos da Serra da Peneda. Há também fortes contrastes 
no que toca as condições do meio físico em vista da florestação, sendo potencialmente os 
terrenos de montanha, com vertentes declivosas, solos esqueléticos e precipitações 
intensas, os menos favoráveis ao pleno sucesso das sementeiras e plantações. 

Quanto aos usos e costumes das aldeias serranas, estudos históricos, 
etnológicos e geográficos1 mostram que não eram uniformes, senão pela existência de 
algumas modalidades e práticas correntes adaptadas aos recursos produtivos deste tipo de 
território: a organização da vigilância dos bovinos e a das vezeiras do "gado miúdo", a 
divisão das águas da serra para a rega dos campos no sopé das encostas e nas cavadas, a 
recolha de mato, lenha e madeira, e por último, as batidas ao lobo, que constituíam então 
uma prática imprescindível na vida serrana. 

Examinando agora a organização global da vida das aldeias, repare-se que 
existiam dois grupos de sistemas sociais e territoriais. Por um lado, a vida agro-pastoril era 
regida por uma forte disciplina comunitária, de que Vilarinho das Furnas representava um 
dos modelos mais perfeitos; por outro, mais frequente, os laços entre os vizinhos de uma 
ou várias aldeias e seus usos e costumes territoriais se estabeleciam no(s) baldio(s) 
segundo uma ttadição oral, que tinha sido transmitida de geração em geração. 

Em suma, a escolha de um perímetro florestal implicava a consideração de 
vários critérios, não só ligados ao próprio processo de submissão e arborização, mas 
também relacionados com a localização dos terrenos e a organização social da utilização 
dos recursos nos baldios. De igual modo, mesmo se a nossa pesquisa incide 
essencialmente sobre a execução do Plano Florestal de 1938, tivemos em consideração a 
dinâmica recente dos meios serranos. Nas últimas três décadas, a evolução não foi 
homogénea, embora globalmente caracterizada pela diminuição significativa da população. 
A figura 14 mostra como, no Noroeste, os terrenos baldios ainda ocupam hoje em dia 
superfícies extensas na montanha, nomeadamente no distrito de Viana do Castelo (cerca de 
35% da área distrital) e no de Braga (perto de 10%). Daí a necessidade de posicionar o 
lugar dos baldios no território regional, e de avaliar globalmente a importância dos maciços 
ou núcleos arbóreos serranos, no conjunto das formas que o espaço florestal oferece no 
presente. 

1 Ver nomeadamente A. A. DA ROCHA PEIXOTO, 1908; TUDE M. DE. SOUSA, 1927; J. LEITE DE 
VASCONCELOS, 1927, 1936 (?); V.TABORDA, 1932 (2'ed., 1987); O. RIBEIRO, 1939, 1941, 
1948- J DIAS, 1948 (2" ed., 1983), 1953; F. J. VELOSO, 1953; R. SOEIRO DE BRITO, 1951, 1953; 
J. MACHADO CRUZ, 1969; M. VIEGAS GUERREIRO, 1981; R. F. MOREIRA DA SILVA, 1982; 
I. MEDEIROS, 1984. No n° 5 da Revista Studium Générale , consagrado ao tema "Comunidades rurais", 
apresenta-se um glossário da terminologia referentes às práticas comunitárias e um mapa das formas ainda 
existentes em 1980 no Noroeste (p. 241-252). 
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1. 

O LUGAR DOS BALDIOS SERRANOS NO MOSAICO 
TERRITORIAL DO NOROESTE PORTUGUÊS 

Antes do mais, esclarecemos que esta abordagem prévia se limita aos três 
distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, isto é, ao Noroeste administrativo. De certo 
modo, são as fontes estatísticas que impõem a selecção de dados e a elaboração de 
indicadores no quadro dos limites administrativos. No entanto, não existem no Noroeste 
administrativo inconvenientes maiores que possam distorcer os resultados de uma análise 
global. Com efeito, encontram-se contemplados nos três distritos todas as componentes da 
caracterização que se pretende, ou seja, a diversidade da composição floristica da floresta, e 
os grandes contrastes da organização do espaço regional2. 

Quem atravessar o Noroeste português da cidade do Porto até ao rio Lima, 
mesmo com um olhar pouco atento, poderá facilmente constatar a omnipresença do 
pinheiro bravo, em pequenos bosques ou matas extensas, frequentemente misturado com 
eucaliptos nos concelhos que rodeiam a Área Metropolitana do Porto. O pinheiro é, hoje 
em dia, a espécie dominante no Noroeste, ocupando sempre mais de dois terços do espaço 
florestal em cada distrito, quando a taxa da sua ocupação à escala nacional mal ultrapassa 
40% (quadro 25). Enquanto vai diminuindo ligeiramente a importância do pinheiro de 
Viana do Castelo (74,5% da área do distrito) até ao do Porto (68%), aumenta, de Sul para 
Norte, a ocupação das plantações de eucaliptos ou das parcelas onde esta espécie é 
considerada dominante em relação ao pinheiro (respectivamente, 3,2% e 26%, em Viana e 
Porto)3. Note-se também no quadro 25 que as taxas de ocupação das outras folhosas 
(carvalho, castanheiro e folhosas diversas) diminuem de Norte para Sul. 

No Noroeste, a taxa de arborização (35,3%) e a de incultos (19,5%) situam-se 
um pouco acima das mesmas à escala do país, avaliadas respectivamente em 34,7% e 
15,8%. Este facto pressupõe que existem fortes contrastes na distribuição regional da 

2 Sublinhemos, contudo, a disparidade das datas de publicação das fontes estatísticas. Nos três distritos do 
Noroeste, ainda não foi oficialmente publicada a actualização das áreas florestais por concelho, baseada nas 
fotografias aéreas de 1980/1990. Apenas existem dados por distrito (Inventário Florestal, in: "Est. e 
Inform.", DGF, n° 299, 1989 e n° 303, 1993) Os dados por concelho que utilizámos referem-se ao 
levantamento dos meados da década de 1970, não contemplando portanto as alterações resultantes dos 
incêndios e das novas plantações (Inventário Florestal, 1985, in: "Est. e Inform.", DGF, n° 297,1985). A 
utilização do Recenseamento da População (1981) e do Recenseamento Agrícola (1979) foi em parte feita 
através dos dados reproduzidos e tratados em dois estudos, realizados por geógrafos (L. P. S. MARTINS, 
1985 e A. DOMINGUES, 1986), modificando algumas tipologias, quando o julgámos necessário. 
3 Remetemos para os critérios do Inventário Florestal que foram apresentados no início do trabalho (Cap. I, 
D-
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utilização dos solos. Ainda no quadro 25, repare-se que Viana do Castelo é o distrito, onde 
são mais vincados os contrastes entre área florestal e área de "incultos". 

A figura 15 ilustra a variação das taxas de arborização por concelho, há cerca 
de quinze anos. Ressalta um grau relativamente elevado da florestação nos concelhos 
ocidentais, de Monção até Penafiel (35 a 49%), enquanto a montanha minhota regista as 
taxas mais baixas, de 20 a 29%, excluindo obviamente os municípios do Porto e de 
Matosinhos. Aliás, vê-se que a distribuição das áreas incultas (fig. 16) é como que o 
"negativo" do estado da arborização; aqui, serras e montanhas acusam taxas de incultos 
superiores a 20% das superfícies respectivas dos concelhos. 

Para localizar melhor os concelhos onde predominam resinosas, folhosas 
espontâneas e exóticas, basta analisar o histograma da figura 17. Nos concelhos mais 
arborizados, predominam o pinheiro bravo e o eucalipto. Todavia, a taxa actual desta 
última espécie é muito mais elevada nos concelhos do Sul da região4. Um grupo de 
concelhos serranos e da montanha minhota.individualiza-se nitidamente, na parte superior 
do histograma, pelas taxas de arborização mais baixas do Noroeste. Neles, sobressaem o 
carvalho e resinosas ou folhosas diversas, ou seja, essências espontâneas e outras espécies 
exóticas introduzidas aquando da arborização dos baldios. 

Na figura 18, foram reunidos alguns dos principais indicadores 
sócio-económicos da regão. Quando se confrontam com a distribuição das taxas de 
arborização (fig. 16), fazem realçar uma situação paradoxal e uma das mais originais no 
contexto territorial do Noroeste: grande parte das áreas mais florestadas insere-se no grupo 
dos concelhos mais urbanizados e onde mais aumentou a população desde 1960. Nos 
"concelhos centrais", as taxas da população activa nos sectores secundário e terciário são 
superiores às médias dos três distritos. Pelo contrário, aparece menos arborizada a área dos 
"concelhos periféricos", nomeadamente o interior Norte montanhoso. Segundo a análise 
comparativa realizada por A. DOMINGUES (1986), a "periferia" é aqui definida por uma 
economia essencialmente baseada na agricultura e pela predominância da população 
agrícola familiar ("o conjunto de todas as pessoas dos agregados domésticos dos 
produtores agrícolas", diz o Recenseamento Agrícola de 1979), em relação à população 
recenseada em 1981. 

De facto, quando nos deslocamos na área das planícies e colinas do Noroeste, 
não é difícil constatarmos um extremo embrenhamento estrutural, que atinge precisamente 
um alto grau de "desordem" paisagística aparente a Sul e Leste da linha Barcelos-Braga-
Fafe-Penafiel: justapõem-se parcelas cultivadas e bosques nas planícies, extensos pinhais e 
eucaliptais nas colinas, quintas, casas e unidades industriais dispersas nos vales e nas 

4 Os dados do Inventário florestal publicados em 1985 e 1989/1993 fornecem as áreas respectivas seguintes, 
quanto à ocupação do eucalipto (povoamentos puros e mistos dominantes) à escala dos distritos: Viana: 
648 ha e 2 500 ha; Braga: 6 540 ha e 12 800 ha; Porto: 8 147 ha e 22 900 ha. Pelo contrário, 
diminuíram nos três distritos os povoamentos mistos de eucaliptos "dominados" (geralmente pelo pinheiro). 
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Fig. 15 - A densidade florestal nos distritos do Noroeste por concelho, cerca de 1 980 

Fonte: Inventário Florestal, DGF, 1985 
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Fig. 16 - Taxa de áreas i nculta3 nos concel hos do Noroeste, cerca de 1980 

Fonte: Inventório Florestal, DGF, 1985 
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Fig. 17  Taxa das principais essências florestais no Noroeste, por concelho 

FONTE: Inventário florestal, DGF, 1985. 
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1 

% população activa no sector primário > 30% 

_ limite dos concelhos onde: 
popul. agrícola familiar (1979) > 48% 
popul. residente (1981) 

% popul. activa no sector secundário > 
média dos distritos (1981 ) 

% popul. activa no sector terciário > 33% 

concelhos caracterizados pelos indicadores 1 e 2 

concelhos não contemplados pelos 
indicadores seleccionados 

KD 

Média do Noroeste: Sector Io: 14,8% 
2o: 50,5% 
3o : 34,7% 

10 km 

A - Distribuição da população activa por concelho em 1981 

B - Variação da população entre 1960 e 1981 C - Taxa de urbanização em 1981 

Fig. 18 - Alguns indicadores sócio-económicos no Noroeste 

FONTE: Recenseamento Agrícola (1979), Recenseamento da população (1981), 
in A. Domingues (1986 - Fig. A) e L.P.S. Martins (1985, Fig. B e C). 
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encostas, aglomerados populacionais que se desenvolvem ao longo das vias rodoviárias e 
dos quais se identificam dificilmente os limites ou o centro, fora das sedes de concelhos 
(L. P. S. MARTINS, 1985). Durante as duas últimas décadas, terras agrícolas e mais 
recentemente florestadas, tendem a ser ocupadas por construções de toda a ordem, quando 
bem localizadas em relação a um sistema de infraestruturas, que se encontra em vias de 
nítido e acelerado melhoramento 

Apesar de a importância estatística da área florestal ser relativamente inferior 
nos "concelhos periféricos" (fig. 16 e 17), a distribuição da floresta ( ou de formações 
arbóreas) não oferece uma situação menos complexa. E isto depende de vários factores 
interferentes, entre os quais se destacam as condições actuais do ambiente natural, 
determinante nas áreas desarborizadas de montanha, e os processos locais de florestação, 
nomeadamente nos baldios incendiados após 1974. Assim, podemos distinguir duas áreas 
com elevadas taxas de arborização: os concelhos do litoral a norte da cidade de Viana e nos 
do vale do Minho; os localizados nas Terras de Basto e na Serra do Marão (Amarante). 
Entre estas duas áreas, evidencia-se outro conjunto no qual se localiza a "montanha 
minhota" —de Norte para Sul, as Serras da Peneda, do Soajo, Amarela, do Gerês e da 
Cabreira. Na montanha, mais afastada dos mercados de trabalho não agrícola, não é tão 
vincada a tendência para a dissolução das relações entre os antigos sistemas de exploração 
territorial, que integram a utilização dos baldios, e as sociedades locais. 

Para definir áreas-tipo de ocupação florestal e das respectivas espécies 
arbóreas, podemos cingir a análise aos dois grupos de concelhos diferenciados pela 
distribuição da população activa, com mostra a figura 18-A. Com os outros indicadores 
(fig. 18-B e 18-C), vimos que, globalmente, se distinguiam os "concelhos centrais" 
agro-florestais e urbano-industriais e os "concelhos periféricos", essencialmente serranos e 
de economia agrícola. O quadro 26 apresenta precisamente a repartição da floresta e das 
principais essências nestes dois grupos de concelhos. 

Quadro 26 
Taxa de ocupação florestal nos "concelhos centtais" e nos "concelhos periféricos" 

do Noroeste 
Taxa 

Áreas Sup total Sup. florest. Pinh. bravo Eucalipto Carvalho Rd+Fd D 

"C. centrais" 

"C. periféricos" 

44,3 

54,3 

48,3 

51,1 

51,7 

47,8 

85,6 

12,3 

15,5 

84 ,5 

6,2 

93 ,8 

TOTAL 2) 98,6 99,5 99,5 97,9 100 100 

1) Rd + Fd: Resinosas diversas e Folhosas diversas (pinheiro silvestre, larício, 
Chamaecyparis, Pseudotsuga, Cupressus, etc; vidoeiro, carvalho americano, etc) 

2) Foram excluídos os concelhos do Porto e de Matosinhos. 

FONTE: Inventário Florestal, 1985. 
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Note-se que os contrastes não são muito aparentes, senão para o eucalipto, 
concentrado na área "centro", e os carvalhos e essências diversas, que se encontram quase 
exclusivamente na "periferia". Mas, se tentarmos articular estes dois grupos com a 
distribuição florestal por espécie, individualizam-se melhor as tendências da repartição, 
apesar das limitações impostas pelas estatísticas apenas disponíveis à escala concelhia. A 
figura 19 representa 4 grupos, diferenciados com base nos critérios seguintes: a 
composição arbórea dominante, os grandes traços do meio físico, a presença de baldios e, 
por último, as características dos indicadores sócio-económicos (fig. 18). 

Nesta tipologia, a área "periférica" é subdividida por três grupos, enquanto o 
Grupo A-l reproduz sensivelmente a área "centro". Repare-se, contudo, que o concelho de 
Viana integra o Grupo A-2, pela abundância do pinheiro bravo e a existência de baldios. 
Por seu lado, o quadro 27 fornece as taxas da utilização dos solos (floresta e incultos), 
como também as das principais espécies florestais de cada Grupo, em relação ao total 
respectivo dos três distritos. 

Assim, o relacionamento entre os parâmetros acima referidos permite 

distinguir: 
— o Grupo A-l, "Litoral e interior urbano-industrial", que forma um vasto 

conjunto homogéneo de concelhos quanto às espécies florestais: o pinheiro bravo —43,6% 
da área dos pinhais do Noroeste— e sobretudo o eucalipto, com uma taxa próxima dos 
80%. De notar também que este Grupo se caracteriza pela exclusividade quase total da 
propriedade florestal particular; 

— o Grupo A-2, "Litoral Norte e Vale do Minho", onde predomina o pinheiro 
bravo, nas propriedades privadas ou nos baldios. A urbanização é aqui meramente costeira; 

— o Grupo B, "Basto-Marão", a que se agregou o concelho de Fafe, pelas 
semelhanças da parte oriental serrana deste município com as Terras de Basto (carvalhos e 
essências diversas); 

— o Grupo C, "Montanha e sopé", onde incluímos os concelhos de Vila 
Verde, Amares e Póvoa de Lanhoso, embora se registe actualmente uma crescente 
mobilidade da população para o mercado de trabalho da área urbano-industrial de Braga. 
Neste grupo, onde se concentra metade das superfícies baldias do Noroeste, os incultos 
assumem valores relativos elevados. Sobressaem também os carvalhos (cerca de 70% da 
área ocupada no Noroeste) e os povoamentos mistos de resinosas e folhosas, instalados 
pelos Serviços Florestais (53,9%). 

O Inventário Floretal (1985) confirma portanto os processos evolutivos 
delineados no capítulo II, onde analisámos as causas do desaparecimento dos carvalhais na 
área litoral e nas colinas do interior (Grupos A). As espécies arbóreas frequentemente 
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Quadro 27 
Tipologia de concelhos segundo a ocupação das espécies florestais no Noroeste 

ÁREAS Sup. Total 
% 

Sup. Flor. 
% 

Incultos 
% 

Pb 
% 

Eue 
% 

Cv 
% 

Rd + Fd 
% 

Grupo Al 
"Litoral e interior 
urbano-industrial" 36,9 40,3 13,0 43,6 79,2 — 3,3 

Grupo A2 
"Litoral Norte e 
Vale do Minho" 16,8 19,3 14,9 22 3,9 1,6 13,6 

Grupo B 
"Basto-Marão" 18,1 19,0 19,6 17,9 13,1 28,6 29,2 

Grupo C 
"Montanha e sopé" 26,8 20,9 52,3 16,0 3,4 69,8 53,9 

Total 100% 1) 98,6 99,5 99,8 99,5 99,6 100 100 

Total 100 ha 7 279 2 632 1444 2 107 153 84 216 

1) Foram também excluídos os concelhos do Porto e Matosinhos. 

Fonte: Inventário Florestal, DGF, 1985. 

Fig. 19 - Grupos de concelhos no Noroeste, segundo a ocupação das essências florestais 

Fonte: Quadro 27 
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mencionadas até ao século XIX estão igualmente pouco representadas no conjunto do 
Noroeste: é o caso do castanheiro (21 ha, localizados principalmente em Monção), do 
pinheiro manso (apenas 99 ha) e do sobreiro (198 ha). No entanto, o sobreiro continua 
omnipresente nos estratos arbustivos ou arborescentes do sub-bosque de muitos pinhais. 
Dos cerca de 200 ha inventariados para os sobreirais, 191 ha constituem uma das Reservas 
Integrais do Parque Nacional da Peneda-Gerês (Freguesia de Ermida, Terras de Bouro). 
Aliás, no mesmo Parque (fig. 14), encontram-se os mais extensos carvalhais do território 
regional, principalmente localizados nos concelhos de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e 
Terras de Bouro. 

No que diz respeito ao pinhal e aos eucaliptais, voltamos a sublinhar que as 
estatísticas do Inventário Florestal (1985 e 1989) incluem, para cada uma das espécies, os 
"povoamentos puros" e os "povoamentos mistos dominantes". Assim, parte das áreas 
florestais de pinheiros e eucaliptos são, na realidade, povoamentos mistos. Se ainda 
considerarmos os "povoamentos dominados", constata-se que a floresta "mista" é 
particularmente relevante no Noroeste. 

Este facto relaciona-se sobretudo com a introdução do eucalipto nos pinhais, 
nomeadamente quando se iniciou no país a instalação das primeiras plantações, a partir das 
últimas décadas do século passado (E. GOES, 1977, p. 24 e segs). Daí que no Noroeste, 
onde já predominava nesta época o pinheiro bravo na fachada marítima, os eucaliptais do 
tipo "misto dominante" sejam particularmente numerosos: 14 200 ha nos 38 200 ha 
inventariados nos três distritos (Inventário Florestal, 1989; quadro 25). Os dados distritais 
actualizados em 1989 mostram que apenas cerca da metade dos eucaliptais são puros nos 
distritos de Viana e Braga, subindo esta proporção a 70% no do Porto. Quanto aos 
eucaliptos considerados "dominados", num total de 23 600 ha, ocupam no Noroeste as 
áreas comparativamente mais elevadas (também acontece o mesmo nos distritos de Aveiro e 
Viseu), em relação a outros distritos do país, onde os "dominados" são menos 
significativos e a área das plantações mais extensa. 

A tipologia elaborada seria certamente diferente, se tivéssemos tido em 
consideração indicadores relacionados com a propriedade florestal, as estruturas fundiárias 
e a importância económica da floresta na região, particularmente a silvo-indústria de que 
apresentámos uma caracterização geral no primeiro capítulo. Abandonámos o projecto 
inicial da análise da propriedade e das estruturas fundiárias, assumindo o facto de que a 
apreciação destas dimensões permaneça, por enquanto, no domínio das generalidades. Em 
princípio, a informação disponível proporcionaria uma base viável de análise sincrónica e 
diacrónica. No entanto, a discontinuidade ou discrepância dos critérios utilizados pelas 
fontes estatísticas torna inoperacional o relacionamento dos dados, perdendo-se também a 
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possibilidade de traçar tendências evolutivas5. Basta exemplificar com as observações 

seguintes: 
— O Inventário Florestal acaba por actualizar os seus critérios de avaliação da 

superfície florestal em 1966, mas fornece apenas de início dados à escala do distrito; 
O Inquérito Agrícola de 1968 oferece estatísticas das diversas essências, 

mas só para os povoamentos puros (nos mistos, não são diferenciados as espécies 
arbóreas). Os dados, que se referem apenas às explorações agro-florestais, são 
apresentados por concelho, mas não pelas diferentes áreas das unidades de exploração 
agrícola e florestal; 

O Recenseamento Agrícola de 1979 apresenta critérios exactamente 
inversos, ou seja, a superfície florestal por concelho e por áreas de exploração, mas sem 
distinguir as espécies arbóreas. 

Escolhemos o exemplo do pinheiro bravo para demonstrar como a utilização 
das fontes estatísticas publicadas pode levar a interpretações aleatórias (quadro 28). De 
facto, mesmo contando com as áreas arborizadas nos perímetros florestais em datas 
próximas {Estatísticas Agrícolas, 1968 e 1977), a área florestal por distrito regista um 
défice de cerca de 25% no Inquérito Agrícola (1968) e no Recenseamento agrícola (1979) 
em relação aos dados do Inventário Florestal. Este valor atinge 38% para o prinheiro 
bravo, já que os inquéritos agrícolas só inventariaram os povoamentos puros. À escala do 
concelho, reparámos que as discrepâncias são ainda maiores, nomeadamente nos distritos 
de Viana e do Porto. 

Desta confrontação de dados resulta que apresentemos apenas dados colhidos 
no Recenseamento de 1979, e só para o conjunto dos três distritos do Noroeste. A 
figura 20 ilustra com nitidez dois factos já conhecidos: por um lado, o peso da pequena 
agricultura no Noroeste (cerca de 85,4% das explorações tinham uma área compreendida 
entre 0 e 3 ha), e por outro, o pouco peso correspondente em relação à taxa da superfície 
florestal (20,6%, fig. 20-B). Quase todas as explorações superiores a 3 ha são 
agro-florestais e, acima de 10 ha, mais de metade da área explorada é constituída por 
pinhais e matas (fig. 20-A). 

Constrastando com a pequena agricultura, uma grande parte da floresta privada 
do Noroeste integra unidades de exploração com mais de 20 ha. Na figura 20-B, 
constata-se que estas explorações, apenas 1,3% do total, concentram 40% da área florestal. 
Como os dados analisados respeitam a explorações e não se dispõe de outros no que toca à 
propriedade florestal, apenas podemos apontar para uma tendência frequentemente 

5 Referimos particularmente as estatísticas seguintes: Inquérito ou Recenseamento Agrícolas de 1952-54, 
1968 e 1979; Reconhecimento Florestal do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA), 
1950-55- Inventário Florestal, a partir de 1966. Náo considerámos o Recenseamento Agrícola de 1989, pois 
os últimos dados publicados pelo Inventário Florestal (1993) à escala do distrito correspondem a uma 
cobertura de fotografias aéreas mais antiga (1982 no Noroeste). 
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sub-avaliada no Noroeste, isto é, a importância da grande propriedade florestal em termos 
de ocupação territorial, embora fragmentada em numerosas parcelas. 

Todavia, esta realidade pode ser apreendida através de dois trabalhos, onde 
foram utilizados as fontes cadastrais e fiscais do concelho de Vila do Conde 
(R. F. MOREIRA DA SILVA, 1981 e 1983) e Amarante (F. GUICHARD, 1980 e 
1985). Estes estudos referem-se só indirectamente às matas e pinhais, mas vem comprovar 
a importância da grande propriedade florestal nos dois concelhos. 

No concelho de Vila do Conde, localiza-se um núcleo da "área das doações", 
que, nos finais do século passado, se estendia até aos concelhos de Guimarães, Paredes e 
Vila Nova de Gaia. Após a abolição dos vínculos do morgadio em 1863, "a doação é o 
único processo de transmissão de bens que evita a divisão da terra" (R. F. MOREIRA DA 
SILVA, 1983, p. 30). As propriedades doadas são unidades de exploração que ocupam 
mais de metade da superfície agro-florestal nas 30 freguesias do concelho. As maiores 
explorações, com mais de 8 ha de lavradio, têm, em média, uma área florestal superior a 
10 ha, geralmente constituída por povoamentos mistos de pinheiros e eucaliptos 

(p. 83-104). 
No caso do concelho de Amarante, a grande propriedade florestal é certamente 

mais significativa. Segundo os dados do Recenseamento Agrícola de 1979 que, recorde-se, 
apenas fornece dados sobre as explorações agro-florestais, cerca de 53% da área das matas 
encontram-se em unidades superiores a 20 ha, enquanto a média do Noroeste se situa a 
40%. No seu estudo, F. GUICHARD põe em relevo a importância da renda fundiária, que 
apreendeu com base no valor fiscal das propriedades sobre o qual incide o imposto 
fundiário (1980, p. 115-140). Dos 897 proprietários não residentes em Amarante, dois 
terços possuem parcelas agrícolas e florestais no concelho e a maior parte (405) reside nos 
concelhos limítrofes —por ordem decrescente, Baião, Marco de Canavezes e Felgueiras. 
Mas no Porto, vivem também 247 proprietários (28%) que, no seu conjunto, detêm 47% 
do valor fiscal das propriedades pertencentes aos que não residem no concelho de 
Amarante. 

Embora os dados utilizados por F. GUICHARD não distinguam com 
pormenor os grupos sócio-económicos dos proprietários, nem as superfícies implicadas, o 
peso relevante da renda fundiária na parte oriental do distrito do Porto ajusta-se com outras 
fontes, nomeadamente os requerimentos dos contratos de associação para fins de 
florestação, que nos forneceram os serviços regionais da Direcçâo-Geral do Fomento 
Florestal (1977-1986). Foram geralmente grandes proprietários florestais residentes em 
cidades ou vilas nortenhas, com actividades remuneradas fora da agricultura, que se 
dirigiram aos serviços das Brigadas de Arborização, criadas em 1977, para concluírem 
contratos de arborização, nomeadamente durante a vigência do Projecto Florestal Português 
(1981-1986). 
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Os pedidos das Comissões de baldios ou das respectivas freguesias são 
dominantes no início das actividades das Brigadas regionais. Pouco a pouco, aparecem e 
aumentam os pedidos individuais de proprietários singulares para florestação de grandes 
áreas, até mais de 100 ha, muitas vezes após a ocorrência de incêndios. Repare-se que a 
frequência dos pedidos para áreas superiores a 15 ha é particularmente elevada nos 
concelhos orientais de Baião, Marco de Canavezes, Amarante e Lousada. 

Para concluirmos esta breve abordagem acerca do mosaico agro-florestal no 
Noroeste, queremos salientar a dificuldade de articular as áreas-tipo de ocupação florestal, 
definidas no quadro 27, com a distribuição das formas de propriedade e/ou gestão 
florestal. Esta dificuldade surge, não só do conhecimento ainda insuficiente das formas 
delineadas, como também do seu emaranhamento no território regional, sobretudo no que 
se refere à propriedade privada. Consoante a importância da política de intervenção do 
Estado e das empresas de celulose, e considerando as formas de propriedade privada 
singular, podem destacar-se esquematicamente os cinco tipos seguintes6: 

— os baldios/perímetros florestais sob a gestão da DGF, ou seja, 64 000 ha, 
de que cerca de 34 000 ha são arborizados7; 

— a área protegida do Parque Nacional da Peneda-Gerês (Serviço Nacional de 
Parques), com perto de 45 000 ha nas serras da Peneda, Soajo, Amarela e Gerês (distritos 
de Viana e Braga), dos quais não mais de 10 000 ha estariam florestados; 

— as plantações de produção industrial intensiva, do Alto Minho até à Serra de 
Valongo, atingindo talvez 10 000 ha ; 

— a grande e média propriedade florestal, com cerca de 70 000 a 90 000 ha 
de floresta em propriedades superiores a 20 ha; 

— a floresta "camponesa", distribuída por todo o Noroeste e que abrangeria 

110 000 a 130 000 ha de matas e pinhais. 
Estas formas estão efectivamente sempre presentes em cada um dos quatro 

grupos delimitados. Apenas no Grupo A-l (fig. 19), o mais urbanizado e o mais 
florestado de todos, não existem baldios. Mas as modalidades de intervenção do Estado 
aumentaram com o Plano de Acção Florestal desde 1987, e estão para adquirir maior peso 
com o empenho no fomento das plantações e beneficiações, desenvolvidas por instituições 
públicas no quadro da aplicação das medidas florestais dos Regulamentos Comunitários8. 
Pelo contrário, o Grupo C da montanha minhota caracteriza-se pela maior percentagem de 
6 As estimativas das áreas indicadas foram calculadas por extrapolação e/ou ponderação das fontes utilizadas 
na elaboração dos quadros e das figuras deste capítulo, para além das que se seguem: Portugal, País de 
Florestas, 1992, p. 54; Estatísticas Agrícolas, 1960 e 1989; dados fornecidos pela Portucel E.P. 
(6 829 ha arborizados pela empresa de pasta e papel nos distritos do Noroeste, de 1973 a 1982). 
7 A propriedade florestal do Estado (regime florestal total) não tem grande significado no Noroeste e reduz-se 
à Mata do Camarido (Viana do Castelo - concelho de.Caminha), com 143 ha. 
8 Ver nota 8 do capítulo I. 
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áreas baldias geridas com co-participação estatal (Adminstrações Florestais e Parque 
Nacional da Peneda-Gerês). 

Assim, na área dos "concelhos periféricos" (fig. 18-A), a que correspondem, 
grosso modo, os Grupos A-2, B e C (fig. 19), estão representadas todas as formas de 
propriedade e gestão florestal, mais ou menos relacionadas com a intervenção das 
instituições estatais. Foi aí que se iniciou o processo de arborização dos baldios serranos 
nos finais do século passado (Perímetro da Serra do Gerês). Foi também na montanha 
minhota que foi criada a.primeira área protegida no país em 1971. É, por fim, na área de 
montanha integrando o Grupo C que se situa o Perímetro Florestal da Serra da Cabreira 
(Vieira do Minho), de que vamos analisar a arborização no âmbito do Plano de 
Povoamento Florestal de 1938. 
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2. 

PORQUÊ O PERÍMETRO FLORESTAL DA SERRA DA CABREIRA? 

Fortes motivações pesaram no facto de desenvolvermos na área dos baldios o 
estudo local dos processos evolutivos da florestação no país. Os fundamentos mais 
determinantes estão justificados ao longo da primeira parte deste trabalho. Lembremos 
particularmente o "problema nacional" da valorização dos "incultos" e os progressivos 
reflexos da ideia de "vocação florestal" do país, que ganhou maior força com o 
desenvolvimento técnico e científico, durante a segunda metade do século XIX. Mas outras 
razões surgiram simultaneamente no percurso das nossas pesquisas. 

Já vimos que, fora da área das matas nacionais, a florestação dos baldios 
serranos é o primeiro plano de intervenção estatal directa, em grande escala e planificada a 
longo prazo. Além do mais, a arborização destes terrenos caracteriza-se por 
constrangimentos relevantes, tanto de ordem natural, como social. Daí que este 
empreendimento tivesse marcado decisivamente a posterior evolução da política florestal do 
Estado, uma vez que o Plano de Povoamento Florestal é dado por acabado alguns anos 
apenas antes da Revolução do 25 de Abril. Nesta perspectiva, e assumindo também a 
insuficiência das pesquisas históricas e de dados estatísticos e cartográficos, dispõe-se 
sobre esta questão da informação indispensável, por intermédio das pessoas que trabalham 
(e trabalharam) na actual Direcção-Geral das Florestas, bem como da consulta da 
documentação e dos arquivos das instituições florestais. 

Resta apenas realçar os motivos imediatos que nos levaram a escolher este 
perímetro. De facto, a par dos requisitos que acabámos de apresentar, deviam ser 
contemplados outros de âmbito mais prático. Para o trabalho documental e de campo, 
teve-se particular atenção em escolher uma área, cuja extensão pudesse garantir a 
viabilidade da análise espacial, com a respectiva expressão cartográfica. Aliás, os contactos 
com a Circunscrição Florestal do Porto foram logo aliciantes, não só porque foi posta a 
nossa disposição toda a documentação existente (completada posteriormente na 
DGF-Lisboa), como também pelo facto de o antigo Director desta Circunscrição (hoje 
aposentado) ter orientado a arborização do perímetro durante vinte anos, como chefe da 
Administração Florestal de Vieira do Minho. 

No início deste capítulo, localizaram-se os baldios/perímetros florestais do 
Noroeste na figura 14, onde foi também assinalada a situação do concelho e perímetro de 
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Vieira do Minho. Com o apoio deste enquadramento inicial e da figura 21, passemos agora 
à exposição dos critérios da nossa escolha. Estamos aqui cm presença de: 

a. um perímetro abrangido pelo regime florestal em 1919. ou seja, ao abrigo 
das leis florestais publicadas em 1901-1903. A inclusão dos baldios da Serra da 
Cabreira-Vieira do Minho no regime florestal em 1919 (4 338 ha), seguida da sua 
submissão em 1923, foi, logo de início, um incentivo decisivo da opção (quadro 15, 
p. 137). A precocidade da intervenção estatal permitiria confrontar as realidades locais com 
o processo analisado à escala nacional. A submissão não teve o efeito que se esperava 
quanto à arborização, já que o perímetro foi quase inteiramente florestado durante a 
execução do Plano de Povoamento Florestal de 1938. Terminado o Plano, cerca da metade 
das plantações e sementeiras foram destruídas por incêndios durante o "Verão Quente" de 
1975. Os acontecimentos locais que abalizam a evolução dos baldios/Perímetro florestal 
exemplicariam portanto fielmente todo o processo global, que decorreu a partir dos finais 
do século passado. 

b. um pequeno volume montanhoso bem individualizado. Os baldios deste 
Perímetro identificam-se perfeitamente com um volume montanhoso granítico culminando a 
1262 m no Talefe. Esta designação regional, típica de Trás-os-Montes e das Beiras, 
recorda, com modificação linguística popular, os telégrafos de sinais que existiam nos 
cumes serranos. Trata-se do redordo ocidental mais elevado da Serra da Cabreira, que se 
prolonga para Sudeste até ao Rio Beça, afluente do Tâmega. Todo este maciço faz parte 
integrante da barreira topográfica que limita o soco hercínico no Noroeste da Península 
Ibérica. A parte oriental da serra, com altitudes menores e de feição mais planáltica, 
pertence administrativamente ao concelho de Cabeceiras de Basto, de que os "baldios da 
Câmara" foram incluídos no regime florestal em 1929 (quadro 15, p. 138). Mas o 
Perímetro da Serra da Cabreira/Cabeceiras de Basto foi apenas criado quando os baldios 
foram defimitivamente submetidos em 1950 (9 882 ha), tendo sido arborizada, até 1971, 
cerca da metade dos baldios9. 

c. um perímetro cobrindo os baldios de várias freguesias. Não apresentamos 
esta característica como muito singular, já que todos os Perímetros de maior extensão 
abrangem os limites administrativos de muitas freguesias, senão de dois ou três concelhos. 
O principal interesse reside no facto de os baldios se encontrarem divididos aqui entre oito 
freguesias, portanto com vários núcleos populacionais. Espindo e Zebral (lugares da 

9 Em Portugal, País de Florestas (1992), onde se encontra a actualização mais recente das áreas dos 
perímetros florestais sob gestão da DGF, referem-se as superfícies seguintes: 4 365 ha para o de Vieira do 
Minho (1 573 ha arborizados) e 8 400 ha para o de Cabeceiras de Basto (5 300 ha florestados). 
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freguesia de Ruivães) e Vilar Chão, consideram-se ainda hoje como mais "serranos" que as 
outras povoações situadas no sopé da serra. 

d. nma serra localizada num "concelho periférico". Nos limites orientais do 
Noroeste português, o concelho de Vieira do Minho permaneceu essencialmente agrícola. 
A dinâmica recente prende-se sobretudo com o desenvolvimento dos serviços locais, a 
nítida melhoria da rede rodoviária (desde 1985) e, como em qualquer área onde se registou 
uma forte emigração, o surto da construção civil e dos serviços fomentados pelos 
emigrantes. Recorde-se que nos encontramos aqui na área de aproveitamento hidroeléctrico 
da Bacia do Cávado, onde as barragens foram postas em serviço durante a década de 1950. 
Até aos meados dos anos de 1980, não foi promovido na serra qualquer fomento 
institucional de índole turístico-cultural ou de protecção natural, que se possa comparar 
com a próxima e vasta área do Parque da Peneda-Gerês10. Contudo, a Serra da Cabreira 
nunca esteve propriamente isolada. Na parte setentrional do concelho, passava uma das 
mais antigas vias de comunicação do Norte do país, de Braga para Chaves. Nas 
Cerdeirinhas (entre Soengas e Tabuaças), dois cruzamentos na actual estrada nacional 
Braga-Chaves dão acesso, por um lado para a vila de Vieira do Minho, e por outro, para a 
barragem da Caniçada e o Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

Quanto ao método utilizado, limitamo-nos a apresentar agora as linhas mestras, 
deixando para o desenvolvimento do estudo a pormenorização dos aspectos mais 
relevantes, sobretudo os que deram origem à expressão cartográfica. Assim, tentou-se 
desde o início articular a pesquisa documental e o trabalho de campo, evitando que uma das 
duas vertentes da investigação se impusesse à outra. No entanto, foi pela análise da pouca 
informação publicada ou dos dados estatísticos e cartográficos —a maior parte fornecidos 
pela DGF-Porto no que respeita à arborização—, que tomámos os primeiros contactos com 
a realidade local. O trabalho de campo foi organizado de maneira a: 

— identificar e verificar a progressiva arborização realizada por parcela, em 
relação às características gerais do meio físico e à situação da partilha dos baldios pelas 
comunidades locais; 

— estabelecer os contactos com as aldeias e as pessoas (agricultores, 
emigrantes retornados, empregados no sector dos serviços locais) que tiveram a vivência 

10 O nosso trabalho de campo realizou-se de 1985 a 1988, mas a situação geral nos baldios modificou-sc 
um pouco desde então. A criação da Zona de Caça Nacional do Perímetro da Serra da Cabreira não passou 
ainda de um estado embrionário. Tmplementou-se recentemente um projecto integrado de uso múltiplo de 
aproveitamento dos recursos naturais na vertente Sul da serra, através da colaboração entre vizinhos e 
Circunscrição Florestal do Porto, e do apoio financeiro da Comunidade Europeia. Como projecto em 
execução na Serra do Marão, prevê-se, basicamente, a articulação entre arborização compartimentada, 
instalação de pastos, caça e outras actividades, isto é, a valorização de um património local ainda "vivo". 
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do processo, essencialmente a partir de 1938. São obviamente em número escasso os 
residentes que presenciaram as plantações anteriores à Lei de Povoamento Florestal. 

Além dos contactos estabelecidos com os Serviços Florestais (Porto e Vieira do 
Minho) e a Câmara Municipal de Vieira, foram também entrevistados alguns informadores 
privilegiados à escala local: funcionários reformados dos próprios Serviços que 
trabalharam nesta serra ou noutras localizadas na região, membros das Juntas de freguesias 
e dos Conselhos Directivos de baldios, trabalhadores da Ucanorte, proprietários agrícolas 
ou das poucas serrações e indústrias de madeira existentes no concelho, e, por último, o 
pároco de Ruivães que desempenha o seu ministério nesta área há mais de trinta anos. 

Tal como foi delineado na introdução, a segunda parte é inteiramente 
consagrada aos baldios da Serra da Cabreira, à sua história e costumes de exploração 
territorial, à arborização realizada ao longo do século XX até ao incêndio de 1975, 
acabando com o balanço do Plano de Povoamento Florestal nesta serra. Trata-se de uma 
monografia, em que não hesitamos em percorrer as vias complexas da 
transdisciplinaridade. Como parti pris, escolhemos elaborar uma representação cartográfica 
mais precisa possível, por constituir o suporte pedagógico e científico mais apropriado da 
Geografia11. 

H No intuito de facilitar a leitura da segunda parte deste trabalho, resolvemos incluir um mapa fora do tex o 
(Mapa A), que nao é mais que a reprodução a escala de 1:25 000 do Perímetro da Serra da Cabreira/Vieira do 
Minho e áreas circundantes (Carta Militar do Exército, 1:25 000, n° 44 e 58). 
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CAPÍTULO V 

OS BALDIOS NO INÍCIO DO SÉCULO 

Nos numerosos documentos descritivos que foram elaborados na segunda 
metade do século passado sobre o estado dos incultos e da arborização no país, raras são as 
referências explícitas que mencionam a situação em que se encontrava a Serra da Cabreira. 
Talvez por se localizar fora dos grandes eixos de comunicação ou por não possuir 
curiosidades florísticas e faunísticas que estimulassem os inquéritos directos, tal como 
aconteceu nas serras do Gerês e do Marão ou no Barroso, a Serra da Cabreira passou então 
quase por despercebida. Nos relatos mais conhecidos, por exemplo, as alusões ficam por 
demais sucintas. O Relatório acerca da Arborização geral do País observa que "a sua 
superfície é pela maior parte inculta, posto que interrompida por alguns soutos, pinhães e 
campos" (1868, p. 295). B. de BARROS GOMES não se teria demorado nesta serra, 
achando de maior interesse as paisagens da do Gerês, ou ainda as do concelho de 
Montalegre, onde verifica a presença de "broussailles de chêne tauzin et des taillis réguliers 
de cette espèce, occupant presque tous les versants et même les hauteurs à 1000 mètres et 
plus" (1877, p. 9). 

Se quisermos remontar no tempo à procura de descrições mais amplas, a 
mesma desilusão permanece na consulta de algumas obras fundamentais. Recordcm-se, em 
particular, as viagens de M. LINK (1797-99), que ficou entusiasmado pelos carvalhais do 
Gerês, mas sem um olhar para a Serra da Cabreira que, vista da estrada para Chaves 
situada a meia vertente, ofereceria uma paisagem de níveis e declives superiores despidos 
de vegetação arbórea. O Diccionário Geographico do Padre L. CARDOSO menciona a 
existência de pastagens estivais e de "matos altos" ou "rasteiros", que parecem predominar 
em relação aos "carvalhos e outras árvores silvestres" (1751, II, p. 337). Isto é, uma 
situação semelhante à da maior parte das serras nortenhas, onde os observadores 
denunciam de modo repetitivo a mesma "desolação". A Corografia do Padre CARVALHO 
(1706) só fornece dados dispersos sobre a floresta e os seus produtos. Mas, por estes 
raros elementos, ressalta a função da Serra da Cabreira como abastecedora da cidade de 
Braga em carvão 

No início do século XX, poucos anos antes da inclusão dos baldios da serra no 
regime florestal (1919), o corte das últimas árvores, a lenha e o fabrico de carvão ainda 
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davam rendimentos significativos para a população local, pois estes produtos rareavam nas 
áreas mais ocidentais de Entre Douro e Minho. Contudo, já nem se fala da exploração dos 
bosques ou das carvalheiras mencionadas nos documentos dos séculos XVIII e XIX, mas 
refere-se mais a "torga" (Erica arbórea ou Erica umbellata), que os teria substituído por 
toda a serra. 

Será então que, no início do século XVIII, os baldios da Serra da Cabreira 
estavam num estado de deflorestação muito avançado? Como as fontes consultadas 
apontam para uma resposta afirmativa, logo se põem as questões que levantámos no 
capítulo II deste trabalho. Quais as formações vegetais espontâneas neste pequeno maciço 
montanhoso? Em que épocas, remotas ou não, se teria intensificado a desarborizaçâo? Na 
ausência de pesquisas actualizadas, quer no domínio pré-histórico ou histórico, quer sobre 
a cobertura vegetal primitiva das terras altas na margem esquerda do Cávado, pensamos 
que ainda é prematuro aprofundar excessivamente esta problemática. Contudo, não 
deixaremos de lançar hipóteses baseadas na evolução do povoamento, particularmente à luz 
da informação colhida nos trabalhos de arqueologia, realizados durante a década de 1980 
nas regiões de Trás-os-Montes e Minho. Não seria de admirar que, na Serra da Cabreira e 
seus arredores, tivessem ocorrido processos de ocupação territorial parecidos com os das 
áreas situadas de par e outra dos limites actuais do concelho de Vieira do Minho. 
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1. 

HIPÓTESES SOBRE A EVOLUÇÃO DO ACTUAL CONCELHO DE 
VIEIRA DO MINHO ATÉ AOS FINAIS DO SÉCULO XVIII 

1.1. Uma desarborização na serra anterior à Baixa Idade Média? 

A origem do topónimo "Cabreira" não tem nada a ver com as vezeiras de cabras 
que ainda pastam na serra. O nome, que deriva do latim "capraria", evoca a antiga presença 
de cabras selvagens, "montesas", que certamente abundavam aí na altura da romanização 
do Noroeste português. Mas não se sabe quando esta raça da fauna primitiva acabou por 
desaparecer na serra. Dela só encontrámos a referência numa das obras consultadas, onde 
se diz que a cabra era representada em vários monumentos durante o séc. XIII1. A cabra 
foi provavelmente eliminada aqui antes da sua extinção definitiva na Serra do Gerês. O 
maior volume montanhoso desta serra ofereceu à cabra um derradeiro refúgio nas áreas 
menos acessíveis. Nas suas Viagens, M. LINK ainda dá notícias da cabra do Gerês, que 
na época era caçada e estimada pela sua pele e sua carne (I, p. 24). O topónimo de origem 
latina parece pôr em relevo o impacte da romanização nos primórdios da organização 
espacial do concelho. No entanto, no sopé ocidental da serra ou nos planaltos orientais 
localizados no concelho de Montalegre, existem alguns indícios de povoamento muito 
anterior à chegada dos Romanos. 

Nos limites actuais do concelho de Vieira do Minho, foram encontradas 
estruturas megalíticas isoladas, a Nordeste e Sudeste da serra, em pequenos níveis de 
altitudes variando entre 400 e 800 m (V. O. JORGE, 1982, p. 446)2. Mas, no conjunto 
do Noroeste do país, note-se que as áreas mais elevadas e íngremes da montanha minhota 
não são muito ricas em estações megalíticas. O facto prender-se-ia com a existência de 
condições ambientais nesta época menos favoráveis que nas regiões planálticas 
circundantes (os monumentos são, por exemplo, relativamente abundantes no Barroso), 
embora pudéssemos também admitir uma inventariação ainda incompleta destas 
construções. 

No segundo capítulo, já referimos que os estudos arqueológicos recentes 
realizados no Norte do país apontam para uma ocupação territorial de áreas com condições 
ecológicas diversificadas: planaltos acima de 700-800 m, mas também rechãs e esporões 

1 Grande Enciclopédia.Portuguesa e Brasileira, Vieira do Minho, Vol. XXXV, p. 271-282. Indicaremos 
seguidamente esta referência bibliográfica pela abreviatura Ene. Port. Brasil., 
2 O mapa da distribuição dos monumentos megalíticos no Norte de Portugal elaborado por V. O. JORGE 
foi publicado na Nova História de Portugal, 1990, Vol. I, p. 145. 
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de altitudes menores, vales e planície litoral. Na Serra de Aboboreira (Baião), o 
megalitismo estendeu-se ao longo de dois milénios, de cerca de 3 500 a.C. até 
1 650/1 410 a.C, isto é, do Neolítico médio ao Bronze inicial . O arqueólogo 
V. O. JORGE (1989) individualizou, no tercério milénio, como que o apogeu da 
construção e utilização destes sepulcros, alguns encontrando-se já abaixo de 700 m. As 
análises de carvão apontam para uma vegetação esparsa de carvalhos e gramíneas, com 
sinais das queimadas feitas para abrir clareiras e cultivar terras. Sem arado, as comunidades 
utilizavam então os solos mais leves das chãs e vertentes serranas, enquanto nas terras 
baixas, talvez com vegetação mais densa e solos fundos, praticavam actvidades de caça, 
pesca e recolecção. 

Segundo o mesmo autor (1989), nos finais do III milénio/início do II, os 
territórios superiores já estavam esgotados para o cultivo. O habitat e as actividades 
agrícolas deslocaram-se para áreas mais férteis de menor altitude, permanecendo o carácter 
sagrado dos monumentos superiores, até ao aparecimento dos primeiros tumulus perto do 
habitat, durante a segunda metade do II milénio. A parte superior da serra ficou então 
essencialmente reservada ao pastoreio e culturas temporárias. 

Recorde-se que, a partir do III milénio (Neolítico final e Calcolítico), a análise 
de outras escavações e seus achados, nomeadamente os moinhos de mão e as 
"fossas-silos", mostram a coexistência de formas culturais e de ocupação territorial que se 
consideravam antes sequências. Os três povoados calcolíticos, cujos testemunhos foram 
analisados por S. O. JORGE no Alto Tâmega (1986), já representam, ao longo do 
IIIo milénio, "uma progressiva ocupação sedentária do espaço", com habitat fixo e 
aproveitamento agro-pastoril organizado nas rechãs, vertentes e baixo vale {Nova Hist. 
Port., 1990,1, p. 144-162). Esta forma de ocupação territorial foi portanto provavelmente 
contemporânea dos fenómenos megalíticos que se desenvolveram na barreira topográfica 
entre Minho e Trás-os-Montes. 

Na inexistência de escavações documentadas e datadas nas terras do Barroso e 
da Cabreira, podemos apenas encarar a possibilidade de movimentos parecidos de 
ocupação humana, nas proximidades do volume montanhoso da Serra da Cabreira e ao 
longo dos rios Ave e Cávado. Esta hipótese pressupõe que a desarborização se teria pelo 
menos iniciado em data próxima das análises antracológicas efectuadas no povoado da 
Bouça do Frade (Baião), onde se regista o aumento relevante da giesta no Bronze final 
(820-710 a.C.) (S. O. JORGE, 1988). 

No título desta alínea, utilizámos propositadamente o termo genérico de 
"desarborização", e não o de "deflorestação", já que não se sabe qual era a fisionomia da 
vegetação natural nos vários andares da Serra da Cabreira. Por isso, façamos apenas 
algumas perguntas: existiriam, até 600-700 m, formações arbóreas relativamente mais 
densas que nas vertentes íngremes e rechãs localizadas entre 700 e 1000-1100 m, onde 
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predominaria uma floresta aberta e mista de folhosas? Qual a paisagem vegetal primitiva 
das cumeadas da serra até 1200 m, no início do Holocénico? 

O vigor do relevo e a posição regional da serra explicam que a fachada 
ocidental e os cumes registem, tal como os da Serra do Gerês, precipitações anuais 
abundantes, superiores a 3 000 mm (S. DAVEAU et ai., 1977, p. 78 e segs). Durante o 
último período frio do Quaternário, teria sido particularmente relevante a influência de uma 
activa frente polar nas regiões atlânticas da Península até à latitude das Serras da 
Peneda-Gerês e da Cabreira, provocando na montanha minhota fenómenos originais de 
glaciarismo (S. DAVEAU, 1980; G. COUDÉ-GAUSSEN, 1981). De facto, o maciço 
culminante da Serra da Cabreira apresenta marcas nítidas do frio quaternário, que 
constituiriam o limite meridional dos fenómenos glaciares nas montanhas do Noroeste 
peninsular. No entanto, trata-se aqui de uma glaciação marginal, que se desenvolveu em 
condições locais excepcionalmente favoráveis, representadas na figura 22 (S. DAVEAU e 
N. DEVY-VARETA, 1985). 

Os níveis aplanados da Cabreira e Chã das Lousas (1262-1238 m) e do Toco 
(1138 m), bem como as suas vertentes superiores ocidentais, eram frequentemente 
varridos por fortes ventos dominantes de Oeste. Daí que sofressem intensa gelifracção, que 
se traduz por uma cobertura de lousas angulosas de 10 a 20 cm de espessura até 1 m de 
comprimento, resultando do processo de divisão de granitos fortemente diaclasados, tal 
como foi analisado na Serra do Gerês (G. COUDÉ-GAUSSEN, 1981, p. 53-57)3. Nas 
cumeadas da Serra da Cabreira, as lousas encontram-se mais ou menos enterradas numa 
matriz fina negra, típica dos solos rankers. 

Pelo contrário, as vertentes íngremas Norte e leste, em posição de abrigo de 
1200 a 900 m, permitiram uma acumulação da neve, que levou à formação de nevados e 
de dois pequenos glaciares. Na vertente Norte e a jusante dos nevados (Portilhão, 
Espanado e Soutinho) e da língua glaciar dos Gaviões, podem observar-se importantes 
depósitos heterométricos de blocos angulosos e pedras boleadas. A Leste do planalto 
culminante da Serra da Cabreira, o glaciar das Azevedas (1200-900 m), mais vasto e 
pouco espesso, parece ter sido menos activo. Aqui, a rocha polida da parte superior 
(1200-1100 m) alterna com pequenas rechãs, onde se observam solos pedregosos e com 
matriz fina preta, hoje colonizadas por pequenos bosques arborescentes de vidoeiro e 
carvalho negral. Mais abaixo, na área mais aplanada das Azevedas (1100-970 m), o solo é 
mais espesso, envolvendo uma cobertura de pequenos blocos boleados, onde se conserva 

3 Segundo a Carta Geológica (6-A, Montalegre, 1: 50 000), dominam no volume montanhoso da Serra da 
Cabreira os granitos de grão médio de duas micas ("granito da Cabreira"), aparecendo também pequenas 
manchas com grão fino ("granito de Espindo"). Os modelados em placas sao portanto preponderantes nesta 
serra, sendo menos frequentes os modelados em bolas, que se desenvolveram nos granitos grosseiros 
porfiróides do Noroeste do país, tal como os que foram estudados por G. COUDÉ-GAUSSEN nas Serras da 
Peneda e do Gerês. 
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Fig. 22  Heranças do frio quaternário nas cumeadas da Serra da Cabreira e formações 
vegetais arbóreas 

Fonte: S. DAVEAU e N. DEVYVARETA, 1985 (modificado); Carta 1:10 000, DGF, Porto; 
Carta Militar, 1:25 000, n°44 e 58. 
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um pequeno maciço florestal de carvalhos e vidoeiros, com características nítidas de 
antropização e actualmente localizado nos limites da área baldia serrana (fig. 22). 

Assim, no que se refere ao estado da vegetação natural da serra acima de 
700-800 m, antes do impacte da influência humana, lançaríamos as hipóteses seguintes: 

a - IJma floresta de montanha, mais nu menos aberta, até 1000-1100 m. 
É o domínio dos carvalhais que foram estudados, a partir da década de 1950, 

na Serra do Gerês4. O carvalho roble pode atingir 1000 m em condições climáticas pouco 
continentalizadas e com elevadas precipitações, como seria o caso na vertente Norte da 
Serra da Cabreira, onde as ascendências do ar canalizadas pelo vale do Cávado provocam 
um gradiente vertical das chuvas particularmente forte, de 2000 a 2500 mm em Salamonde 
e Ruivães a mais de 3500 mm nas cumeadas, segundo o mapa das precipitações de 
S. DAVEAU {et ai, 1977). O carvalho negral encontrar-se-ia preferencialmente nas 
vertentes menos chuvosas acima de 500-600 m, podendo formar povoamentos mistos com 
o roble na vertente Norte. Acompanhando os carvalhos, as espécies arbóreas mais 
frequentes seriam a pereira brava, o pilriteiro {Crataegus monogyna) e o azevinho. Nos 
estratos arbustivos e subarbustivos, a gilbarbeira {Ruscus aculeatus), o arando {Vaccinium 
myrtillus) e urzes nos locais mais abertos são algumas das espécies mais representativas 
nas associações vegetais individualizadas. 

Desta floresta natural propriamente dita não resta hoje nada, senão a presença 
mais ou menos frequente das mesmas espécies, características dos meios bioclimáticos 
atlânticos. As poucas matas de folhosas que se conservaram na Serra da Cabreira são 
essencialmente carvalhais, isto é, matas quase monoespecíficas de que a composição 
florística e a fisionomia das árvores resultam de uma prolongada intervenção humana 
(J. P. MÉTAILIÉ, 1986). Estão sobretudo localizadas na vertente Norte (fig. 22), entre 
850 e 1000 m, dominando nelas o carvalho roble. Vários bosques encontram-se na bacia 
da Ribeira das Ladeiras: para além do carvalhal misto das Azevedas, há o núcleo da Lage 
Nédia, entre 850 e 1000 m, e outro mais a montante (950-1000 m). 

O carvalhal de maior extensão, com cerca de 200 hectares há uns 40 anos, 
cobre parte da vertente íngreme Norte e Noroeste do Toco. É o "montado do Toco", como 
se chamava localmente no início do século, e trata-se com certeza da formação mais 
"antiga" da serra, que estaria desde há muito tempo integrada no sistema agro-florestal das 
aldeias serranas. Nos primeiros anos da I República, a exploração desta mata gerou um 
conflito que tentaremos reconstituir mais adiante. Actualmente, o carvalhal encontra-se 
muito modificado pela passagem regular dos fogos que ocorreram na serra desde 1974. 

4 A. R. PINTO DA SILVA et ai., 1950; J. BRAUN-BLANQUET et ai., 1956 e 1964; C. SOUTO CRUZ, 
s/d. 
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Num pequeno anfiteatro do alto vale do Toco, entre 1000 e 1050 m, existe um 
minúsculo núcleo florestal nos limites superiores do antigo "montado do Toco", situado em 
depósitos acumulados durante o escoamento quaternário. Pela variedade das espécies 
vegetais identificadas - essencialmente carvalho roble e negral, pereira brava, pilriteiro ou 
escalheiro bravo, raros azevinhos e muita gilbarbeira no sub-bosque (mas sem arando) -, 
esta formação relativamente aberta representaria o tipo de cobertura vegetal mais próxima 
da floresta natural, que se teria desenvolvido e melhor conservado em situação de abrigo e 
de difícil acesso. 

h. Uma cobertura vegetal arhustiva. com prados e árvores esparsas nos cumes 

da serra. 
Põe-se agora a questão da colonização vegetal nos níveis e vertentes acima de 

1000-1100 m, que sofreram fenómenos periglaciares e glaciares. Teriam permitido as 
heranças periglaciares a instalação de um tapete florestal contínuo? Ou só possibilitariam o 
desenvolvimento de formações mais arbustivas e abertas de Ericáceas? Consideramos por 
enquanto que os factores bioclimáticos não seriam favoráveis para o crescimento de 
formações arbóreas contínuas. A intensa lavagem da cobertura de lousas e outro material de 
gelifracção nas vertentes mais abruptas teriam bloqueado os processos de pedogenese, que 
apenas se verificariam em áreas deprimidas (as actuais "Chãs"). Nestas áreas, em sítios 
mais abrigados, a evolução vegetal durante o Holocénico poderia ter levado à instalação de 
bosques de árvores, uma vez que outro factor limitante não é de negligenciar nas cumeadas: 
a força dos ventos, canalizados pela rede de vales com orientação NW/SE ou NE/SW. 

Em suma, as paisagens vegetais naturais da serra escalonar-se-iam como se 
segue, de cerca de 700 m aos cumes: matas densas de folhosas mistas nos depósitos dos 
sopés das vertentes; acima, um mosaico de matas mais abertas e charnecas de Erica (torga) 
nas vertentes destabilizadas; nas cumeadas, a predominância das charnecas nos rankers 
pedregosos, a árvore fazendo-se aqui mais rara, nomeadamente nas áreas de afloramentos 
de rocha a nu. Nas depressões de acumulação, verificar-se-iam processos de pedogenese 
favorecendo, ora o aparecimento de bosques, ora uma evolução para solos hidromórficos e 
vegetação arbustiva ou de tipo prado5. 

Voltemos agora aos primórdios da ocupação humana na serra e nas áreas 
envolventes, de que o impacte teria sido mais acentuado a partir do início do 
I milénio a.C. Neste ambiente de montanha, com fortes precipitações, importante 
escoamento superficial nas vertentes e processos biológicos fragilizados pela topografia e 
as heranças do frio quaternário, depreende-se que a mínima pressão de origem externa 

5 Assinalemos aqui a Chã do Prado (fig. 22), com solos fundos e turfosos (1160 m) que constituiriam um 
sítio privilegiado para análises polínicas e as respectivas tentativas de esquematização da evolução ambiental 
na montanha e áreas circundantes. 
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desencadeasse uma dinâmica que levaria à relativa precocidade de modificações 
irreversíveis na vegetação natural. De facto, para o período da "cultura castreja", as fontes 
consultadas referem 3 a 4 povoados identificados no actual concelho de Vieira do Minho, 6 
no de Cabeceiras de Basto, e ainda 4 na freguesia de Salto, no de Montalegre, contígua da 

de Campos6. 
No Diccionario Geographico do Padre L. CARDOSO, há referências de um 

castro perto de Anissó, o Castro Medoeiro. No fundo da vertente soalheira de um cabeço -
Crasto 2o, 731 m -, situa-se hoje a povoação de Anissó, sede de freguesia. O mesmo 
documento menciona também o castelo de Pena Mourinha, de que restavam algumas ruínas 
em meados do séc. XVIII (Ene. Port. Brasil; A. PINHO LEAL, Anissó). O Padre 
A. VIEIRA indica a presença de "fieiras de pedra lavrada a simular alicerces de casa", ao 
falar da "cidade de Arandosa". Seria esta antiga povoação a de Vila Seca, evocada por 
A. PINHO LEAL (Cantelâes)? Hoje em dia, Vila Seca é um pequeno lugar localizado a 
leste de Vieira do Minho e a sul do cabeço Crasto (565 m). Talvez existissem outros 
"povoados antigos", conforme as palavras do Padre A VIEIRA, tal como o de Pardieiros 
ou antiga Agra, mencionada como sepulcro megalítico por C. TEIXEIRA (in V. O. 
JORGE, 1982, p. 446; Padre A. VIEIRA, 1923, p. 148 e segs). 

Se os sítios identificados em Anissó, Vila Seca e Monte do Castelo (Rossas) 
foram ocupados por comunidades durante o I milénio a.C, as características ambientais 
próximas destes três castros eram realmente propícias ao desenvolvimento de uma 
economia agro-silvo-pastoril. Anissó domina uma pequena várzea a 495 m de altitude, 
como também Monte do Castelo perto da ribeira Pelio. Quanto à Vila Seca, é rodeada de 
rechãs e situa-se a pouca distância dos fundos aluviais da confluência das ribeiras de 
Cantelâes e Tabuaças, onde se desenvolveu, no século XX, a vila de Vieira do Minho. A 
montante, localiza-se a fachada ocidental das baixas vertentes da Serra da Cabreira. 

No actual Norte de Portugal, a romanização da chamada "cultura castreja" 
iniciou-se nos finais do I século a.C. Cerca de 25 a.C, as legiões do imperador Augusto 
acabam por vencer a resistência dos guerreiros nortenhos, quando os Romanos já 

6 A. COELHO, 1986; Ene. Port. Brasil; A. PINHO LEAL, Anissó, Cantelâes; Padre J. C. A VIEIRA, 
1923). Não apresentamos aqui pormenores sobre o problema da identificação da "cultura castreja", da qual os 
primeiros povoados fortificados teriam aparecido nos começos do I milénio a. C, isto é, na transição do 
Bronze Final para a Idade do Ferro. Esta problemática foi recentemente alvo de duas dissertações de 
doutoramento, baseadas em fundamentos teórico-mctodológicos diferentes, quando nao divergentes 
(A. COELHO, 1986; M. MARTINS, 1987). A. COELHO defende o conceito de "cultura castreja" na área 
do Noroeste da Península Ibérica, com povoados em posição estratégica de defesa. Geralmente relacionada 
com as invasões célticas, essa cultura desenvolveu-se plenamente do séc. VI a.C. até aos finais do 
séc I a C . Nesta perspectiva, o autor inventariou 922 castros no Norte de Portugal (p. 69-108 e 
Estampa II, reproduzida na Nova Hist. Port., 1990,1, pp. 302-303). M. MARTINS discorda do quadro 
evolutivo difusionista da "cultura castreja" e da sua aculturação na época romana, num trabalho de 
inventariação - 42 povoados - e de escavações datadas em 3 castros, limitado à bacia do Médio Cávado, do 
Norte do concelho de Póvoa de Lanhoso até Barcelos. Segundo M. MARTINS, o termo "castro" pode, na 
realidade, designar povoados fortificados de diversas funções e ocupados em épocas distintas, do Bronze Final 
até à Alta Idade Média. 
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ocupavam o Sul do país desde os meados do séc. II a.C. (J. ALARCÃO, 1988; Nova 
Hist. Port., 1990,1, p. 345 e segs). Pouco tempo depois, o próprio Augusto fomentou no 
Noroeste da Península Ibérica a fundação de três sedes político-administrativas: Lugo 
(Lucus Augusti), Astorga (Asturica Augusta) e Braga {Brocara Augusta). Estas sedes 
permitiram o "reordenamento territorial" da região, criando-se novas unidades 
administrativas com base na diversidade étnica e cultural da população local. Braga era 
então a sede de um vasto território, da ria de Vigo até ao rio Douro, e da costa atlântica até 
às serras do Gerês, da Cabreira e do Marão. Foi a partir do último quartel do séc. I que se 
traçou pela primeira vez e se construiu a via romana Braga-Chaves-Astorga (idem, p. 371 
e segs). O censo efectuado na segunda metade do século I revela que a população do 
território bracarense era relativamente densa, com cerca de 300 000 habitantes (idem, 
p. 395). 

No vale do Médio Cávado, o início da romanização dos povoados estudados 
por M. MARTINS (1987) dataria precisamente dos finais do I séc. a.C, isto é, do próprio 
momento em que foi fundada Braga. Se alguns vales já eram parcialmente explorados antes 
da chegada dos Romanos, apareceram novas formas de povoamento em espaço aberto com 
a romanização, seguindo o traçado das principais vias renovadas e construídas (idem, 
p. 932 e segs). Mas, durante o Alto Império, a instalação de villae e casais não teria 
destruído o sistema de exploração dos povoados indígenas. De facto, admite-se que, na 
época pré-romana, predominava a propriedade comunal dos bosques, pastos e terras 
arroteadas (Nova Hist. Port., 1990,1, p. 415). As mudanças na organização do espaço 
rural, nomeadamente a privatização das terras cultivadas, foram certamente mais acentuadas 
durante os séc. III e IV do Baixo Império, com a colonização sistemática dos vales e baixas 
vertentes e o progressivo abandono dos povoados fortificados (M. MARTINS, p. 947 e 
segs). 

M. MARTINS salienta a importância dos vestígios romanos de ocupação rural 
encontrados no concelho de Póvoa de Lanhoso, um dos piores conhecidos até agora na 
área estudada (p. 100). A autora relaciona este facto com a passagem provável neste 
concelho da Via XVII Braga-Astorga. Mas interessa-nos sublinhar as dúvidas que ainda se 
têm acerca do traçado desta via que, em direcção para Chaves, passaria pela vertente Norte 
da Serra da Cabreira e os planaltos do Barroso. A primeira hipótese (a de M. MARTINS) 
admite que atravessava as terras de Póvoa de Lanhoso e seguia para Nordeste, antes de 
penetrar no actual concelho de Vieira do Minho e chegar à estação de Salada (Salamonde), 
mencionada no Itinerário Antonino. Outra hipótese situa o traçado da via de Braga para a 
Serra da Cabreira a Norte do rio Cávado, uma vez qu&Salacia ficaria na época não em 
Salamonde, mas sim, nas margens do rio Cávado, sendo hoje submersa pelas águas da 
barragem da Caniçada (J. ALARCÃO, 1988, pp. 95-96). 
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No entanto, qualquer que fosse a localização de Salada, parece que a via 
Braga-Chaves-Astorga ladeava a vertente Norte da serra e passava por Ruivães, onde foi 
descoberto um miliário (C. A. FERREIRA de ALMEIDA, 1968, p. 28-29). As pesquisas 
não reconstituíram com a maior exactidão o seu traçado na serra, mas a via romana era 
"uma via de crista, de planalto, por razões de visibilidade" {idem, p. 18). Por isso, 
passaria por rechãs ou altos níveis que dominavam então o vale encaixado do Cávado. 

Sabe-se que esta via de comunicação com outra cidade fundada pelos 
Romanos, Astorga, era um eixo comercial importante no NW da Península, a par das 
relações que se estabeleciam por via marítima. Também teve um papel primordial na 
migração, fixação e aumento populacional nos confins serranos do Minho e da Galiza. A 
passagem da via deve ter em muito favorecido a acessibilidade da Serra da Cabreira e o 
aproveitamento agro-silvo-pastoril de toda esta área e das rechãs localizadas no seu sopé e 
na meia vertente. De facto, pelos vestígios romanos detectados em Póvoa de Lanhoso, 
pode admitir-se que, também em Vieira do Minho, a proximidade da via romana e a 
organização espacial de alguns casais constituiriam bases sólidas para o aumento, quer da 
população nas áreas baixas, quer da circulação de homens, bens e fenómenos culturais. 

Aliás, durante a Alta Idade Média, a via Braga-Astorga continuou a ser a 
estrada mais importante dos confins orientais do Minho. Foi certamente uma das principais 
rotas utilizadas pelos evangelizadores, que vieram cristianizar essas terras altas, hoje 
localizadas em Portugal e Espanha7 . Tal como em toda a região de Entre-Douro-e-Minho, 
a Alta Idade Média é um período de fundação de mosteiros nas terras de Vieira, onde se 
destacam as comunidades religiosas de Rossas, Tabuaças e Mosteiro (C. A. FERREIRA 
de ALMEIDA, p. 182). 

O próprio nome da actual freguesia de Mosteiro evoca o mosteiro benedictino 
de S. João de Vieira, onde teria professado, no séc. X, a Sa Senhorinha (926-984). 
Trata-se de uma das figuras mais antigas do Noroeste português, de que há relatos de vida 
relativamente pormenorizados e que levou ao fortalecimento dos santuários dessa área 
(J. MATTOSO, 1985, I, p. 287). A Sa Senhorinha era talvez filha de Hugo Hufes, ou 
Ufo Ufes, nome de origem germânica (Anawulfus), conde de Vieira (Velaria), a quem 
pertencia o couto de Rossas {Ene. Port. Bras.). O Padre A. VIEIRA transcreve um dos 
relatos mais significativos para o nosso intuito. Quando saiu do convento de S. João de 
Vieira para outro fundado por seu irmão em Terras de Basto, a santa teria amaldiçoado as 
terras de Vieira, dizendo: "De Vieira, nem mulher, nem vinho, nem madeira". Estas 
palavras dão a entender que os arredores do mosteiro e a depressão ao pé da serra eram um 

7 No séc. VI, o arcebispo S. Martinho de Dume manda ao bispo Polénio de Astorga, que dependia de Braga, 
um verdadeiro tratado - De correctione rusticorum -, afim de lutar contra o paganismo ainda lalcnte nos 
campos leoneses e portugueses (Die. Hist. Port., S. Martinho de Dume; B. BENNASSAR, 1985, I, 
p. 33). 
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núcleo de produção agrícola. Segundo o Padre A. VIEIRA, o anátema da santa "confirma a 
falta de grandes árvores que já então havia" (p. 148). 

Por estas breves notícias, deduz-se a antiguidade da organização medieva do 
povoamento em Vieira do Minho, em volta das terras pertencentes aos primeiros mosteiros. 
Aliás, em 1059, fez-se um inventário dos bens do mosteiro de Guimarães, cujas 
possessões remontavam ao séc. X. Na parte que respeita "in território Velaria", este 
documento cita um grande número de lugares ou freguesias do actual concelho (Ene. Port, 
e Bras.). Foi também durante a Alta Idade Média que, pelo agrupamento de várias 
paróquias, se fixou pouco a pouco a divisão das Terras medievais do século XIII, que 
prefiguram os limites administrativos das freguesias actuais (fig. 23). 

Em suma, as recentes estudos feitas nas áreas circundantes da Serra da 
Cabreira permitem pôr a hipótese de um povoamento contínuo, pelo menos a partir do 
I milénio a.C. As fontes consultadas deixam transparecer a presença de povoados 
fortificados, não propriamente na área montanhosa, mas sim à volta do maciço, dos 
arredores de Vieira do Minho até aos de Cabeceiras de Basto, como também nos planaltos 
do Barroso. Ao longo de mais de um milénio da nossa era, os arroteamentos, as queimadas 
e o pastoreio teriam intensamente fragmentado bosques ou maciços arbóreos nos lugares 
mais férteis e mais acessíveis, ora nos montes, ora em áreas de acumulação aluvial. Não é, 
pois, de pôr de lado a hipótese de que os solos esqueléticos e os rankers recobriam a maior 
parte das vertentes serranas, já nos séculos XI-XII. 

A desarborização e transformação da floresta natural seria então um estado 
consumado, resultando da interferência de factores naturais abióticos (fortes precipitações e 
arrastamento da matriz fina dos solos), da exploração dos recursos vegetais, que acentuou 
os efeitos do escoamento superficial, e da selecção das espécies arbóreas, que privilegiou 
os carvalhos pela variedade de produtos fornecidos (bolota para a alimentação, folhagem 
para o gado, madeira para construção e intensílios agrícolas e caseiros, lenha de alto poder 
calorífico, etc). 

1.2. Apontamentos sobre a distribuição da população no concelho 

Duas fontes documentais, as Inquirições de 1220 e o Numeramcnto de 1527, 
permitiriam, em princípio, a possibilidade de esboçar a evolução demográfica das Terras de 
Vieira. No entanto, torna-se aleatória a confrontação dos dados dos dois "censos". No 
quadro 29, deparam-se logo dificuldades insuperáveis ao tentarmos comparar dados que 
não têm a mesma base numérica, ou sejam, casais e moradores Por esta razão, apenas nos 
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F Friande 
PB Parada de Bouro 
SO Soengas 
Ca Caniçada 
Co Cova 
S Salamonde 
R Ruivães 
C Campos 
T Tabuaças 
E Eira Vedra 
CL Cantalães 
P Pinheiro 
VC Vilar Chão 
M Mosteiro 
G Guilhofrei 
Ro Rossas 

2Z 
"7 7 7- J 

r // A 

Terras de Vieira 

Terras de Penafiel de Soaz 

Terras de Lanhoso 

Terras de Basto 

Terras de Borba de Barroso 

Julgado de Guilhofrei 

( ) Curvas de nível 

> ♦ « ♦ * Limites concelhios actuais 

Limites hipotéticos das terras 

Fig. 23  Esboço das "terras" medievais no actual concelho de Vieira do Minho, 
cerca de 1220  1250 

FONTE: Enciclopédia Port. eBras., p. 271282; A. Pinho Leal, 18731890; J. Mattoso, 

1985; Vol. II, p. 221 e223. 

225 



Quadro 29 

A população no Concelho de Vieira do Minho, em 1220 e 1527 

Freguesias 
actuais 

Inquirições de 1220 
N° 

Paróquias Casais 

Numeramento de 1527 
N° 

Freguesias Moradores 

EiraVedra S.Paio 10 S. Paio de Eira Vedra 16 

Tabuaças S. Julião de Tabuaças 
S. Adrião de Pepim 
S. Simão de Real 

10 
1 
1 

S. Gavião de Tavoaças 

S. Simão 

50 

10 

Mosteiro ^ 

Anissó """"̂  
S. João de Vieira 47 S. João de Vieira 2) 114 

Salamonde S. Gens de Salamonde 9 — — 

Cantelães St° Estevão 11 St° Estevão de Cantelães 40 

Pinheiro S.Maria de Parada de Vieira 1) 11 S. Maria do Pinheiro 24 

Vilar do Chão S. Paio de Vilar Chão 3 S. Paio de Vilar Chão 30 

TOTAL Termo de Vieira 
(9 paróquias) 

103 Concelho e Terra de 
Vieira (7 freguesias) 

284 

1) Na freguesia de Pinheiro, a Sul do cume de Cabeços, encontra-se um lugar chamado 
Parada Velha, que evoca a sua antiga função: um local onde se mudavam os cavalos. 
Situa-se numa área aplanada, à beira de um velho caminho que, seguindo por várias 
rechãs através da serra, permitiria então uma ligação rápida com o vale do Cávado. 

2) Mosteiro e couto de S. João de Vieira 

Fonte: Numeramento de 1527, in A. B. FREIRE, Arquivo Histórico Portuguez, Vol. Ill e V; 
J. GALEGO e S. DA VEAU, 1986; Diccionario Chorofiraphico de A. COSTA, 1929. 
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limitaremos a destacar tendências acerca dos processos que teriam levado a modificações da 
repartição populacional no termo de Vieira, entre 1220 e 15278. 

No início do séc. XIII, o maior número de casais concentrava-se nas áreas de 
menor altitude do termo, actualmente localizadas no centro do concelho de Vieira do Minho 
(fig. 23) Abaixo de 500 m, uma densa rede de ribeiras forma um conjunto de fundos de 
vales e pequenos terraços relativamente extensos em relação ao relevo acidentado dos 
contornos do concelho. No couto do mosteiro de S. João de Vieira, encontrava-se nessa 
altura cerca da metade dos casais (47), enquanto um terço se distribuía nas rechãs ou nos 
vales das Ribeiras de Cantelães e Tabuaças e seus afluentes (S. Paio, Tabuaças, Pepim, 
Real, St° Estevão). O burner amento do século XVI manifesta também a mesma 
concentração populacional no couto do mosteiro. Mas, proporcionalmente, talvez a 
população de algumas freguesias orientais, mais "serranas", tivesse aumentado mais que 
nas outras. É, por exemplo, relevante a relação existente entre o número de moradores em 
S. João de Vieira, isto é, no couto do mosteiro (114) e, por outro lado, o número registado 
em St° Estevão de Cantelães (40) e sobretudo Vilar Chão (30), que apenas tinha três casais 
em 1220. 

Não nos arrisquemos em aprofundar mais o comentário sobre a comparação 
destes dados. Só avançaremos a probabilidade do alargamento da área arroteada em níveis 
que se situam a meia encosta da vertente SW da serra, entre 500 e 700 m. Daí talvez a 
fixação definitiva de moradores nesta área, tal como consta no documento do início do 
século XVI. Deste processo resultaria um acréscimo da exploração das formações vegetais 
então existentes nesta faixa da serra. Em toda a área, foram actualizados os foros sob o 
reinado de D. Manuel I nos anos 1514-1515. A concessão de novos foros seria mais um 
argumento a favor da intensificação da exploração silvo-agro-pastoril até à Época Moderna. 

É interessante notar que grande parte das unidades (concelhos e terras, 
freguesias ou lugares) recenseadas em 1527 prefiguram os limites administrativos das 
freguesias, que actualmente compõem o concelho de Vieira de Minho (quadro 30 e 
fig. 24). Repare-se também que os limites do séc. XVI reflectem, de certo modo, o 
mosaico das "terras" medievas (fig. 23), sendo os dos concelhos de Ribeira de Soaz e 
Vieira mais próximos ainda da organização territorial do séc. XIII. No Numeramento de 
1527, o concelho de Vylar de Vaquas (actualmente reduzido à freguesia de Ruivâes) 
aparece como o mais ocidental da província de Trás-os-Montes. Este concelho pertencia à 

8 O casal é uma "subunidade cultural, contando terrenos variados", geralmente explorada por uma família e 
que resulta da progressiva divisão das "villae" (A. SAMPAIO, 1979, I, p. 72; A. H. de OLIVEIRA 
MARQUES, 1978, p. 106-107; ver também A. de OLIVEIRA, 1979, p. 62-66 para a evolução do casal 
até ao séc. XVIII). A "família" tem que ser entendida num sentido lato; cada casal era eventualmente 
constituído por mais do que um fogo e, por outro lado, a mesma "família" podia explorar a terra de vários 
casais. Pelo contrário, cada "morador" do Numeramento corresponde a um chefe de família, portanto a um 
fogo, que, segundo a hipótese calculada para a época, contava em média umas quatro pessoas (J. GALEGO 
e S.DAVEAU, 1986, p. 27). 
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Quadro 30 

A população nas freguesias do actual concelho de Vieira do Minho, em 1527 

Concelhos em 1527 Freguesias em 1527 Moradores Freguesias actuais 

C. e T. da Riheira de Soaz Enace, Frades 
Fereande, Quintela,Portela, Bezerral 

55 
71 

Frades [lugar de Nasce] 
Friande [lugar de Quintela] 

12 freguesias + 1 couto Serzedelo [lug. Portela e Bezerral] 

311 moradores Soemguas e Comeada, Ventosa e 94 Soengas*, Caniçada*. Ventosa* e 
Covadusa Cova* 
Fornellos, Sella, Salamonde 56 Louredo*, Salamonde* 
Couto de Parada de Boyro 35 Parada de Bouro* 

C.çT. deVvevra Sampayo de Vylarchão 30 Vilar Chão* 
S. Maria do Pynheiro 24 Pinheiro* 

6 freguesias + 1 couto S. Estevõ de Canteriães 
S. Gião de Tavoaças 

40 
50 

Cantelães* 
Tabuaças* 

284 moradores S. de Leyra Vedra 
S. Symõ (anexa de Tavoaças) 

16 
10 

Eira Vedra* 
[Lugar de Real, em Tabuaças] 

Couto de S. Joham de Vyeyra 114 Mosteiro*, Anissó* e 
Vieira do Minho* 

0, ç T de Rocas S. Salvador de Roças 184 Rossas* 
2 freguesias 

184 moradores 
S. Maria de Ladrões Anjos* 

r.deVylardeVaauas Roy vães (cabeça do concelho) 23 Ruivães* 
(Trás-os-Montes) Aldeã de Frades 8 

Zebrall, Espinedo, S. Locaya 10,13,4 
11 povoações Pinqães, Favyã 8,6 Cabril 

Campos, Lamalonga 24,22 Campos* 
139 moradores Lynharelhos, Canicoo 7,14 Salto 

r ^ YYlfiboa da Roda 
1 freguesia 

06 moradores 
Santiaguo de Guylhafrey 96 Guilhotrei* 

[C. de Lanhosso] S. Adrião de Soutello 17 Soutelo* 

C = Concelho; T = Terra 

* Freguesias do actual concelho de Vieira do Minho 

Nota: Transcrevemos a ortografia do documento. 

Fonte: Numeramento de 1527, Arquivo Histórico Portuguez, Vol. Ill e VII. 
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"vila de Mote Alegre do Barroso", que fazia parte das honras do Duque de Bragança. 
Todos os outros concelhos integravam a província de Entre Douro-e-Minho. Assim, na 
época do Renascimento, os cumes da Serra da Cabreira, ou seja, a linha divisória das 
bacias do Cávado e do Ave, constituíam aproximadamente o limite entre as duas 
províncias. 

Para além do número de moradores, o Numeramento fornece indicações 
breves, mas elucidativas, acerca das formas de povoamento no termo de Vieira. "Norn tem 
vyla nem castello nem povoaçom nhuua jumta todos os moradores delle vyvem per cassaes 
apartados...ao lomgo duas leguoas e de largo tem huã legoa e mea" (A. B. FREIRE, III, 
p. 254). A dispersão era, portanto, um traço característico da distribuição da população. 
Aliás, hoje em dia, podemos observar a mesma forma de repartição, fora da vila de Vieira 
do Minho e seus arredores. A mesma dispersão populacional predominava também na 
maioria dos concelhos de Entre Douro e Minho. 

Respeitando a distinção que faz o Numeramento entre "casais apartados" e 
"lugares juntos", os cálculos efectuados por J. GALEGO e S. DAVEAU mostram que 
79% dos moradores se concentravam nos primeiros (população dispersa), e apenas 21% 
nos segundos (povoação individualizada). Pelo contrário, em Trás-os-Montes, o 
povoamento é referido no Numeramento como "junto" (1986, p. 23). Ruivães era a 
"cabeça" do concelho de Vylar de Vaquas, onde se localizavam todos os lugares 
mencionados no quadro 30 (A. B. FREIRE, VII, p. 272). Actualmente, note-se que os 
núcleos antigos das mesmas aldeias nas serras da Cabreira e do Gerês (todas constam no 
documento de 1527) estão nitidamente separados uns dos outros, recordando ainda os 
"lugares juntos" da Época Moderna. 

Convém salientar que as formas de povoamento estavam aqui relacionadas com 
os fortes contrastes topográficos entre as vertentes N e SW da Serra da Cabreira. Ao pé da 
encosta abrupta que se eleva acima do vale do Cávado, localizam-se as aldeias de Espindo e 
Zebral, que, em 1527, tinham respectivamente 13 e 10 moradores. Por seu lado, a vertente 
SW é menos íngreme e entrecortada por numerosas rechãs, que ofereceriam então melhores 
condições topográficas para o aproveitamento agrícola, em continuidade dos arroteamentos 
estimulados, na Idade Média, pelos mosteiros de S. João de Vieira e Rossas. 

A extensão do concelho de Vieira referida no Numeramento —"comprimento" 
de duas léguas (cerca de 10 km) e "largura" de uma légua e meia (perto de 7,5 km)— 
possibilita a avaliação aproximada da sua densidade populacional. Em primeiro lugar, 
verifica-se que a estimativa do documento (75 km2) não se afasta muito da superfície das 
8 freguesias, que constituem no presente o "núcleo antigo" do concelho de Vieira 
(quadro 30), isto é, 68,73 km2. Calculando a densidade de todo o termo no séc. XVI, e 
individualizando a população recenseada nas freguesias da depressão central e da serra, 
chega-se às estimativas do quadro 31. 
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Quadro 31 
Estimativa da densidade populacional no termo de Vieira em 1527 

Áreas Supcrf. Numer" 

km2 

Superf. actual 

km2 

População 
N° moradores x 4 

Densidade 
Habitantes/km2 

Total Termo de Vieira 75 68,73 1 136 15 a 16 
Depressão : Couto de 
S.J de V, Tabuaças, 
Eira Vedra, Cantelães 

Serra : Pinheiro, Vilar 
Chão 

48,22 

20,51 

920 

216 

19 

11 

Fonte: Quadro 30; superfícies actuais da Comissão Nacional do Ambiente. 

Ao confrontar estes resultados com a "visão aproximada da densidade da 
população em 1527-32 no quadro dos distritos actuais", calculada por J. GALEGO e 
S. DAVEAU (1986, p. 27-28), repare-se que os valores se enquadram nas médias 
avaliadas para os distritos serranos de Viseu (19 hab./km2) e Guarda (16 hab./km2). As 
áreas então mais povoadas encontravam-se nos limites actuais dos distritos de Braga. Porto 
e Lisboa, respectivamente com 38, 36 e 37 hab/km2. No Minho interior montanhoso, os 
valores do concelho de Vieira indicam que a densidade populacional era certamente muito 
inferior à dos localizados na fachada marítima. Mas talvez Vieira assumisse uma posição 
intermédia quanto aos concelhos ocidentais e aos de Trás-osMontes, onde se registariam 
densidades de 12 a 13 hab./km2 (idem). No termo, haveria uma população dispersa 
relativamente densa nos vales e depressões, e densidades mais baixas com povoamento 
agrupado nas áreas de maior altitude. 

Os baldios da Serra da Cabreira já estavam provavelmente repartidos entre as 
várias povoações situadas no sopé ou na montanha. Quase toda a vertente Sudoeste 
constituiria o logradouro comum dos moradores de Cantelães, Pinheiro e Vilar Chão. Na 
vertente Norte, o termo de Ruivâes, que pertencia à Casa de Bragança, chegaria às 
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cumeadas da serra9. Mas as fontes consultadas pouco deixam entrever acerca do 
revestimento vegetal. O Numeramento informa apenas que o concelho de Vieira "jaz em 
huuas serras muy ásperas" (A. B. FREIRE, III, p. 254). É difícil reconstituir a estrutura 
da vegetação com a palavra "áspera", tão frequente nas descrições do país feitas ao longo 
dos sécs. XVI e XVII. O termo utilizado revela contudo que todas as cumeadas do 
concelho estariam completamente desarhorizadas. A Serra da Cabreira, observada de 
longe, ofereceria uma paisagem de níveis e vertentes superiores desprovidos de matas e até 
de árvores. Nas encostas menos acessíveis e nos vales médios, encontrar-se-iam bosques, 
que estariam a ser pouco a pouco substituídos por carvalheiras e urzais. 

Durante os séculos XVII e XVIII, intensificou-se a exploração das formações 
vegetais na serra para as necessidades locais, que foram mais prementes na sequência do 
aumento demográfico (fig. 25). Constata-se, aliás, que o crescimento da população foi 
geral nos limites presentes do concelho, entre 1527 e 1757. O aumento assumiu valores 
mais elevados nas freguesias centrais, mas também cresceram as comunidades serranas de 
modo significativo. Além do mais, há notícias de que a exploração vegetal na serra 
contemplava o abastecimento de algumas vilas minhotas em produtos florestais. A 
Corografia do P. CARVALHO (1706) refere-se ao fabrico de carvão em Vilar Chão: 
"Renda de 90.000 reis, 50 vizinhos, daqui vai o carvão para Braga, que fazem na 
Cabreira" (in P. A. VIEIRA, 1923, p. 411)10. 

Além do rendimento proveniente da venda do carvão, esta exploração tinha 
outras vantagens para as actividades pastoris: a limpeza constante dos baldios e a caça ao 
lobo. Acerca da Serra da Cabreira que "fica perto do Barrozo", o Diciconário Geográphko 
do P. L CARDOSO (1751) salienta que "nesta serra ha vários sitios, que produzem muitos 
pastos nos mezes de Verão: os gados são poucos, por terem contra si innumeraveis lobos 
... tem três fojos para a caça dos lobos, que a não ter assim, não haveria por aqui gado, 
que eles não comessem" (Vol. II, p. 337). 

Esta breve pesquisa histórica demonstra a antiguidade, a permanência e o 
aumento contínuo da população nos limites presentes do concelho de Vieira do Minho. A 
formação e evolução do povoamento integra-se assim perfeitamente nos processos já 
reconhecidos acerca da génese e dinâmica da organização espacial no Noroeste português 

9 Assinalemos desde já o que nos disse o Mestre florestal Reis da Administração de Vieira do Minho acerca 
da existência de pequenos penedos marcados com a letra "B" nos sítios seguintes: Cabeço da Vaca; Turio 
(perto das Poças do Monte); Alto dos Passarinhos (próximo da Chã Pequena); Penedo das Bragadas (a sul de 
Entre-Fojos) e Marco de S. Bento (penedo onde se entrecruzam os limites dos concelhos de Vieira, 
Cabeceiras de Basto e Montalegre). Localizados um pouco a sul da linha de divisão das águas, indicariam 
estes penedos o limite do antigo termo de Ruivães da Casa de Bragança (fig. 23)? 
10 Parece que o fabrico de carvão era uma actividade específica no logradouro comum desta freguesia 
(A. PINHO LEAL, Vilar Chão). Apesar de não termos encontrados elementos justificativos para tal, tudo 
leva a crer que esta exploração era, de certo modo, planificada, uma vez que perdurou até ao início do nosso 
século. 
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(O. RIBEIRO, Die. Hist. Port., Povoamento). Ao longo dos séculos XVIII e XIX, a 
organização do espaço pastoril e a procura crescente de produtos lenhosos à escala local e 
regional levariam a um estado de arborização limitado a alguns bosques dispersos e uns 
velhos carvalhos ou castanheiros isolados. Por toda a serra, dominavam formações 
arbustivas de torga, onde se refugiavam os lobos. Já vimos anteriormente que, a partir dos 
meados do séc. XIX, não faltaram vozes nem estudos que denunciassem com veemência a 
"devastação" do revestimento arbóreo serrano e a "incúria" da população local. O pequeno 
volume montanhoso da Serra da Cabreira constituí um exemplo relevante da longa 
evolução até à deflorestação. 
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2. 

UMA TESTEMUNHA DO PASSADO: A TOPONÍMIA 

2.1. Uma análise geral rica de ensinamentos 

Desde os primeiros contactos com a informação cartográfica e, mais tarde, com 
o trabalho de campo, revelouse muito significativa a distribuição e frequência de alguns 
topónimos. Como era de esperar, aparecem nítidos contrastes entre a toponímia serrana e a 
da depressão ocidental. Na montanha, predominam os nomes de lugares de origem 
topográfica e vegetal, enquanto no seu sopé se encontram os topónimos que caracterizam 
globalmente as áreas agrícolas do Noroeste português. 

O que nos levou a aprofundar meras observações e impressões iniciais, não foi 
a pretensão de esgotar todas as alternativas quanto à origem e evolução linguísticas dos 
topónimos da área estudada. Esta análise foi encarada mais como um meio que 
propriamente como um fim, que não teria cabimento no trabalho. O principal objectivo de 
pesquisa toponímica local assentou no intuito de melhor firmar os processos que 
conduziram à organização territorial da exploração dos baldios. Além do mais, o estudo 
podia evidenciar as origens remotas do povoamento no concelho de Vieira do Minho. 

A recolha exaustiva dos topónimos foi efectuada nos mapas de escala 1/25.000 
e abrangeu exclusivamente a área do concelho (perímetro florestal e arredores), consoante o 
esquema da figura 26. 

Carta Militar n° 44 

Carta Militar n° 58 

//V/AP/AV/W^ 
//',/rr/PP/r 
/ / ' / / / / ~J,:J\ / / &P////P/\ 
P/r///// 

/ A/í / ' / /frf / 
/ /^r V '/■■/// 
////'//// /
////// // 

y// Área de pesquisa 

Fig. 26  Área coberta pela pesquisa toponímica no concelho de Vieira do Minho 
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Na área circunscrita, foram contados 387 topónimos e antropónimos, para a 
maior parte dos quais conseguimos encontrar a respectiva origem (quadro 32). 
Considerando satisfatório o número apurado (354), resolvemos desenvolver uma análise 
mais pormenorizada. Ficaram excluídos cerca de 9% dos topónimos colhidos (33), uma 
vez que não se descobriram elementos de interpretação na bibliografia consultada ou 
permaneceram dúvidas sobre o seu significado11. Para o objectivo da investigação, 
estimamos desnecessária uma pesquisa mais aprofundada, que teria ultrapassado os limites 
pressupostos. 

Nas primeiras tentativas de classificação, resolvemos também pôr de lado os 
nomes de lugares, que fossem hagio e antropónimos e outros incaracterísticos (55). Os 
topónimos incaracterísticos relacionam-se com construções - Cabana, Ponte -, com cores -
Escuro, Preto - e, em maior número, com as condições hidrológicas - Rio, Ribeira, Poço, 
Fonte. De notar que a frequência de Poço e Fonte é nitidamente mais elevada na serra que 
nos seus arredores. Proporcionalmente ao total dos apurados, são relativamente pouco 
numerosos os hagio e antropónimos, mas da sua presença transparece o que se procurou 
demonstrar na alínea anterior, a saber, as origens remotas da organização territorial no 
concelho. Lembre-se que os confins serranos do Minho, atravessados pela estrada 
construída pelos Romanos entre Braga e Astorga, foram desde muito cedo cristianizados 
nos séculos V-VI. Daí o aparecimento dos mais antigos hagiotopónimos, que aludem ao 
culto hispânico e à organização das primeiras paróquias, tais como Sta Leocádia na 
freguesia de Ruivães e Sta Marta, Sta Marinha e S. Pedro na de Rossas. 

Alguns antropónimos da área teriam uma origem germânica. No sopé do 
Perímetro Florestal, situam-se Brancelhe (villa Barroncelli) e Salamonde (villa de 
Sanamundus); em outras freguesias do concelho, destacam-se Ermal, que não derivaria de 
"ermo", mas sim de Ermiarus, Aboim (Avolinus), Pepim (Pepinus) ou ainda Guilhofrei 
(Villifredus) (Ene. Port, e Bras.)12. 

Todos os outros topónimos, ou seja, 77,3% dos contados na área delimitada, 
foram repartidos em cinco grupos, definidos segundo as frequências observadas: 
Vegetação, Fauna, Topografia, Organização territorial do perímetro florestal, Organização 
da área agrícola (quadro 33). 

Os resultados gerais da classificação mostram que perto de metade dos 
topónimos analisados pertence aos dois grupos de "Organização", o que não é de admirar 

11 Consultámos essencialmente os trabalhos seguintes, para além das informações encontradas em obras 
gerais (Ene. Port. Bras.; A. PINHO LEAL): M. de PAIVA BOLÉO, 1974 e 1975; P. SERRA CUNHA, 
1954-55, 1967; J.J.NUNES, 1918-19; J. PIEL, 1936-41, 1951; V. RAU, 1952; O. RIBEIRO, 1965; 
J. LEITE DE VASCONCELOS, 1928, 1936 (Vol. II, p. 48 e segs e p. 119 e segs); A. SAMPAIO, 
1923 e 1979; J. VITERBO, 1962 (ed. critic.). 
12 A mesma Enciclopédia rectifica a origem de "Vieira", que não derivaria de "Vernaria", como consta no 
novo foral concedido por D. Manuel em 1514. Vernaria seria uma "deturpação na redacção do foral", já que 
documentos anteriores dos séc. X-XIII referem sempre Veeira, Veheira, Velleira ou Velaria, de origem 
antroponímica. (Para outras versões da origem de Vieira, ver P. J. A. VIEIRA, p. 228-229). 
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Quadro 32 

As bases estatísticas da análise toponímica realizada 
na Serra da Cabreira e seu sopé 

Tipos Número Taxa 

Topónimos desconhecidos 33 8,5 
ou duvidosos 

Hagio e antropónimos 55 14,2 
Topónimos incaracterísticos 

Topónimos analisados 

TOTAL 

299 77,3 Topónimos analisados 

TOTAL 387 100 

Quadro 33 
Resultados gerais sobre a origem dos topónimos 

Grupos Número Taxa 

Vegetação 52 17,0 

Fauna 27 9,2 

Topografia 76 25,2 

Organização territorial no 
perímetro florestal 45 15,6 

Organização da área agrícola 

TOTAL 

99 33,0 Organização da área agrícola 

TOTAL 299 100 

Fonte: Carta Militar de Portugal, 1:25 000, n° 44 e 58; figura 26. 
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se tivermos em conta a longa evolução do povoamento no concelho. Porém, é preciso 
desde já esclarecer que os topónimos Chã e Chão, com notável frequência, teriam duas 
alternativas para a sua classificação. Por um lado, podem ser incluídos no grupo 
"Topografia", já que se referem a um nível planaltico de pouca extensão, e por outro, nos 
grupos "Organização", por designarem, ora um lugar pastoreado (Chã), ora uma parcela 
permanente ou esporadicamente cultivada (Chão). Não há uma nítida diferenciação na 
distribuição espacial dos topónimos Chã e Chão. Apenas se verifica que Chã é mais 
frequente acima de 800-850 m de altitude, enquanto Chão predomina fora do perímetro 
florestal. Colocámo-los no grupo "Organização", uma vez que todas as Chãs da área baldia 
eram, ou ainda são, pastoreadas e que o uso comum desta palavra logo pressupõe mais a 
actividade pastoril que a morfologia planáltica dos terrenos serranos. 

Os outros grupos não são menos significativos, principalmente o da 
"Vegetação". Segundo uma informação que nos foi concedida pelo Prof. JANSSEN 
(Setembro de 1985), a respectiva taxa (17%) seria um pouco inferior à média calculada em 
outras áreas da Europa Ocidental (cerca de 25%). O grupo "Topografia" reúne topónimos 
essencialmente derivados da morfologia de montanha, alguns caracterizando o modelado 
dos granitos em lages. Quanto ao grupo de menor representação, "Fauna", ele junta os 
animais selvagens, hoje em fase adiantada de extinção, com as raças domésticas. 

2.2. Flora, fauna e topografia na toponímia serrana 

A análise dos resultados parciais relacionados com os três tipos permitiu-nos 
confirmar a evolução esboçada na parte anterior. Conviria acompanhar a leitura do 
quadro 34 com a observação da figura 27, em que estão localizados no espaço do 
perímetro os topónimos mais frequentes, para além do Mapa A fora do texto. 

No grupo "Vegetação", destacam-se os topónimos das principais espécies de 
caducifólias da Europa Ocidental, que caracterizam na taxonomia botânica a Ordem 
fitossociológica Quercetalia Roboris. Em primeiro lugar, aparecem na área estudada os 
derivados de Querem: quase todos situam-se dentro ou muito perto dos limites do 
perímetro. Carvalho e os seus derivados (-as, -eiras, -osa), os últimos apontando para 
talhadias arborescentes de que muitas resultam da exploração humana, são topónimos 
específicos do Noroeste português e da Galiza (carballo). Encontram-se também 
Rebordondo e Rebolar (de robur) e Cernadas (do adjectivo Quernus que, segundo 
J. PIEL, deu Cerniis ). Os castanheiros têm uma representação relativamente boa na serra 
(Castanheiros de Vide em Cantelães, Souto e Soutinho, talvez Touca, no sentido de 
vergôntea ou vara tenra de regeneração vegetativa). 
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Quadro 34 
Número de topónimos relacionados com a vegetação, fauna e topografia 

Grupos N° % Origem do topónimo e observações 

Vegetação 52 17% 

Árvores 
12 Quercus 12 10 na serra - Carvalho (-as, eiras) 

Castanheiro 8 6 na serra; Souto; [Touca] 

Pereira brava 4 Pereiro; Pereirinhas; Ruival ? 

Outras isoladas 15 Escalheiro (3); pinheiro (3); figueira (3); cerdeira; 
nogueira; aveleir; azevinho; espinheiro; sobreiro 

Mala, silva 2 

7 

4 

Tojeira (2); giesta (codeço, -sso) (2); carqueja; feto; 
urze 

Gândara; Gandas; Calvo; Peladorca 

Vegetação arbustiva 

2 

7 

4 

Tojeira (2); giesta (codeço, -sso) (2); carqueja; feto; 
urze 

Gândara; Gandas; Calvo; Peladorca 

e suh-arbustiva 

2 

7 

4 

Tojeira (2); giesta (codeço, -sso) (2); carqueja; feto; 
urze 

Gândara; Gandas; Calvo; Peladorca Sem vegetação arbórea. 

2 

7 

4 

Tojeira (2); giesta (codeço, -sso) (2); carqueja; feto; 
urze 

Gândara; Gandas; Calvo; Peladorca 
"incultos" 

2 

7 

4 

Tojeira (2); giesta (codeço, -sso) (2); carqueja; feto; 
urze 

Gândara; Gandas; Calvo; Peladorca 

Fauna 27 9.2% 

Lobo 6 Fojo; Montaria 

Raposa 2 

Cabra montesa 2 

Outros 7 Gavião (3); zevro; lagarto; gardunha; pica-porco 

Animais domésticos 10 Bezerro; boi; berredo; ovelha... 

Topografia 76 25,2% 

Cumes 27 Outeir o; Alto; Cabeço; Peneda (-os) 

Rochas, Rochedos 17 Pedra; Fragas; Candoso; Lage e Lousa 

Vertentes 16 Ladeira; Encosta; Jadelo: Quebrada 

Outros 16 Vale; Portela; Barrancos; Barroca; Serra; Soalheira 

Fonte: Ver Quadros 32 e 33 
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555 

o Rossos Sede de freguesia serrana 
• Agra Lugar serrano 

Limite do perímetro florestal 

Ladeira 

Carvalhos 

Serradela 

Topónimo topográfico das cumeadas 

Topónimo vegetal genérico 
Topóni mo vegetal ligado à explora
ção da vegetação arbórea e herbácea 

Fojo, Tapada... Topóni mos diversos 

Fig. 27 - Distribuição dos principais topónimos na Serra da Cabreira. 

FONTE: Quadros 34 e 35. 
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Outras espécies, apesar de não serem tão frequentes, não são de desprezar, já 
que a sua presença traduz o ambiente bioclimático da área. São sobretudo árvores que as 
classificações fitossociológicas apontam como sendo "características" ou "acompanhantes" 
do género Quercus. Como exemplos mais relevantes, assinalamos a pereira brava 
(génevoPyrus) - Pereira, Pereirinhas -, a cerdeira (género Prunus) - Cerdeirinhas -, a 
aveleira (Corylus) - Veloso -, o escalheiro ou pilriteiro (Crataegus) - Escalheiro, 
Escalheirinhos -, e ainda o espinheiro, talvez referindo ainda o géneroCrataegus - Espindo. 
De notar os poucos topónimos relacionados com o pinheiro, mas sabe-se que, outrora, 
havia pinheiros mansos no Minho. A provável raridade desta espécie na área estudada pode 
justificar a existência deste topónimo, que salientaria um elemento vegetal pouco vulgar na 
paisagem. Não haveria também alguns pinheiros bravos, que teriam sido fixados na 
toponímia? 

Algumas dúvidas surgem para a origem de dois topónimos. Será que Ruivâes é 
derivado de ruival, variedade de pêra hoje desaparecida, ou de "rubiales", silvedos (género 
Rubus )? Quanto à origem de Azevedas, frequente em todo o concelho, prender-se-ia com 
o azevinho, de que ainda se encontram alguns raros exemplares no alto vale do a Toco. 

Raros são os topónimos que evoquem condições ambientais diferentes das de 
um clima húmido. Lembremos no entanto que, em alguns vales abrigados da Serra do 
Gerês, abundam os medronheiros, e que o sobreiral da freguesia da Ermida, uma das 
reservas integrais do Parque Nacional, está situado numa vertente soalheira até 900 m de 
altitude. Na Serra da Cabreira, apenas existem nomes de lugares ou de rios ligados a 
espécies do Sul da Europa nas baixas vertentes (Sobreira perto de Cantelães) ou na fachada 
soalheira da serra (Figueira na vertente Sudeste). 

Da antiguidade da desarborização resulta a raridade do topónimo "mata", 
enquanto são mais frequentes os derivados de "souto" (plantação de castanheiros) e das 
espécies arbóreas já assinaladas. Por outro lado, constata-se a presença dos topónimos 
Carvalho Cortado ou Touca, no sentido de cepa, que mencionariam alguns marcos de 
orientação nos baldios. Como as espécies ou formações arbustivas ficam em número 
inferior às arbóreas, logo se põe uma questão: pretenderiam os vizinhos fixar, por um 
topónimo arbóreo, as áreas onde teria havido pequenos núcleos isolados de árvores, 
quando se iam alargando os montes deflorestados, mas pastoreados e fornecedores de 
lenha e carvão? Por último, repare-se que os topónimos do grupo "Vegetação" ultrapassam 
raramente altitudes acima de 900 m. Nas cumeadas e vertentes superiores, predominam os 
nomes relacionados com o modelado de montanha da serra e com as batidas aos lobos. 

Passemos então agora a analisar as frequências dos vocábulos incluídos no 
grupo "Topografia" e "Fauna". No que se refere à topografia, verificamos que a maior 
parte dos topónimos se distribui em três sub-grupos: cumeadas (Outeiro, Alto, Cabeço, 
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Peneda)13, rochas e rochedos (Fragas, Lagc e Lousa)14 e por fim, vertentes (Encosta, 
Ladeira, Quebrada, Jadelo). Como já foi dito, o quarto (Chã) não é aqui considerado, 
tendo sido incluído no grupo "Organização", por referir uma área aplanada aproveitada para 
a pastorícia ou culturas temporárias. Todos estes topónimos sublinham perfeitamente as 
principais formas de um relevo montanhoso, com vertentes abruptas, rochosas ou com 
solos esqueléticos, salientando também o modelado granítico das lages. A fixação 
toponímica da "aspereza" da serra, tal como é descrita no Numeramento de 1527, traduz de 
modo claro o estado geral de desarborização que então se verificaria. 

Outras palavras evidenciam que, num passado mais ou menos longíquo, a serra 
abrigava muitos animais selvagens. A "cabra montesa" só deu origem ao próprio nome; 
Zebral é derivado do ónagre que aí abundava no séc. XIII: o zevro. Mais numerosos são os 
topónimos que evocam as "bestas daninhas", como o lobo e a raposa, ou algumas raças da 
fauna em vias de extinção. Note-se que, curiosamente, o sub-grupo dos animais 
domésticos é melhor representado fora dos limites do baldio que dentro dos mesmos. 
Como tal, esta distribuição dos topónimos da fauna selvagem e doméstica parece chamar a 
atenção sobre os "inumeráveis lobos" que ainda povoavam a serra durante o séc. XVIII. A 
luta travada pelas comunidades contra esta "praga" justifica a presença do topónimo, 
certamente mais recente, de Fojo. 

Dentro dos objectivos desta pesquisa pouco aprofundada, consideramos que a 
repartição dos topónimos florísticos, faunísticos e topográficos são representativos do 
ambiente natural e transformado pela exploração do homem. Aparecem contrastes entre as 
cumeadas e níveis mais elevados, domínio quase exclusivo dos topónimos topográficos e 
da fauna selvagem, e as vertentes situadas a jusante, que revelam um maior número de 
topónimos vegetais. As chãs superiores acabariam por serem "colonizadas" após a 
progressiva aniquilação do lobo, que se tornou sistemática a partir da segunda metade do 
século XVIII, quando aumentou a procura de terras por arrotear e pastorear. Quanto à 
ausência dos topónimos arbóreos, revelaria uma desarborização muito antiga e o 
bloqueamento da regeneração natural de formações arbóreas densas, admitindo que 
tivessem existido nas cumeadas, facto sobre o qual já emitimos fortes reservas. 

Em toda a serra, outro contraste merece uma referência, apesar de a análise 
toponímica não constituir a sua plena demonstração: a raridade, nas vertentes soalheiras, 
dos nomes de lugares derivados de espécies vegetais do domínio mediterrânico, que 
podiam encontrar-se no estrato arborescente da floresta natural. Já salientámos que a 
vertente Sul da Serra da Cabreira é menos húmida que a fachada Norte, onde, actualmente, 
existem alguns núcleos e matas de carvalhos. Além do mais, as vertentes são menos 

13 Segundo J. LEITE DE VASCONCELOS, a palavra celta penn (em latim,pinna), que significa cabeço 
ou cabeça, deu origem a Pena, Penha, Penedo ou Peneda. 
14 Na entrada "Vieira do Minho", da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, indica-se que Cantelaes, 
antigo Candeiaes ou Candelais, significaria o "carácter fragoso do local", como, aliás, Candosa. 
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íngremes, daí o acesso mais fácil da serra até às cumeadas. Podemos então sugerir que, na 
vertente Sul, as matas teriam desaparecido numa época mais remota que nas úmbrias, dado 
que a maior insolação privilegiaria o crescimento progressivo de um sub-bosque mais 
denso, após a exploração das matas e abertura de clareiras. A primeira consequência 
afectaria pouco a pouco o desenvolvimento das árvores mais jovens, como que "abafadas" 
pelo subbosque. Mas há também outra: a maior ocorrência e propagação dos fogos e a 
diminuição das capacidades de regeneração arbórea. A escala da longa duração, este 
processo podia ter conduzido a um estado avançado de desarborização antes da Baixa Idade 
Média e justificar os poucos topónimos arbóreos encontrados, na parte Sul da serra, dentro 
dos limites do perímetro florestal. 

Durante a segunda metade do séc. XIX, observadores ou estudiosos, como 
J. A. VIEIRA (1886), mencionam ainda, nas baixas vertentes, a presença de carvalheiras 
(talhadias de pequeno porte resultante da regeneração vegetativa), de pequenos soutos e 
velhos carvalhos isolados e espaçados. As espécies e formações arbóreas descritas são, 
pois, características da vegetação que se articula também com a longa história da Serra da 
Cabreira. Nesta época, a maioria dos carvalhais já tinham passado (ou iam passar) para o 
domínio da propriedade privada, nas tapadas e sortes de terrenos alienados, que rodeiam os 
limites actuais do perímetro florestal, abaixo de cerca de 700-800 m. 

2.3. A predominância toponímica derivada da organização do espaço 

Perante a abundância de topónimos pertencentes aos grupos "Organização" 
(144), sublinhemos desde já que a análise irá essencialmente incidir sobre os que se 
relacionam com a exploração agro-silvo-pastoril dos baldios, ou seja, dentro do perímetro 
florestal (45 topónimos). Organizada por cada comunidade, consoante as suas 
necessidades e os recursos do logradouro comum, esta exploração tem a sua expressão na 
distribuição espacial dos topónimos (quadro 35). 

Do aproveitamento da madeira testemunham alguns nomes de lugares, tais 
como Toco (cepa), Carvalho Cortado, Couçoeiras (pranchas de madeira utilizadas para 
portas), Travassos (de trave, bom carvalho para cortar, segundo J. LEITE DE 
VASCONCELOS). Os nomes referidos, com a excepção de Toco, estão localizados abaixo 
de cerca de 900 m de altitude, isto é, na área onde se encontra grande parte dos topónimos 
do grupo "Vegetação". Este facto indicaria que, em tempos remotos, havia carvalhos e 
castanheiros que forneciam boa madeira de construção. Alguns topónimos dizem mais 
respeito à exploração de lenhas ou outros produtos, tais como Cortegaça (de Cortex), 
Cavacadouro (de cavaca, lenha miúda), Feixa (molhe de lenha). 
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Quadro 35 

Número de topónimos relacionados com a organização do espaço 

Grupos N° % Origem e observações 

Organização: Perímetro 45 15, 6% 

Chã 12 

Exploração e técnicas diversas 12 Monte, Queimada, Cavada, Vessada, Saltadouro, 
Serradela, Mariolas ... 

Produtos florestais 11 7 na serra; Toco, Touça, cortex, lenha (feixa, 
facho, cavaca), couçoeira, tabuado, travassos. 

Tapada 10 Tapada, Sorte, Taltapado, Chouzela (peq* tapada) 

Organização: Área agrícola 99 33% 

Povoamento, habitat 25 Castelo, Paredes, Crasto, Assento; Quinta, Casa, 
Paço, Vila, Aldeia; Parada, Pousada, Venda. 

Terroirs 22 Chã e Chão (9), Arroteia, Rossas, Barbeito, 
Campo, Agra, Várzea, Regadas, Paules,Ortczelo 

Pecuária 19 Lamas, Lameiros, Lamedo (11) 
curral, corte...(8) 

Alfaias e trabalhos agrícolas 14 Couço, mó, malho, Tremonhas, púcaro, eiró, 
forno, Botica, Lagar, celeiro, pisão... 

Devesa, Coutada, Couto 8 

Diversos 11 Culturas: vinha, seara, pomar; localizações 
diversas. 1 

Fonte: Ver Quadros 32 e 33 
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Chã e Chão repartem-se mais uniformemente, sendo no entanto maior a 
frequência de Chã nos limites presentes do perímetro florestal. Chã pode designar, ora o 
fundo de uma pequena depressão e lameiros, com pastos próprios para o gado bovino (Chã 
do Prado, Chã Pequena, Chã do Pereiro...), ora um nível mais extenso, onde pastavam 
cabras e ovelhas (Chã da Arendosa, Chã Asna, Chã da Bolsa...). A par de Chã, 
encontram-se dois outros topónimos relacionados com a actividade pastoril. O primeiro deu 
origem ao nome de Serradela, na vertente Norte da Cabreira. Esta espécie herbácea, 
espontânea e também cultivada, a serradela (Ornithopus sativus), é ainda utilizada como 
forragem. Quanto ao segundo, ele traduz a prática das queimadas, que estão a diminuir nas 
serras nortenhas. Os topónimos Encosta da Queimada e Facho (vegetais secos facilmente 
inflamáveis nas queimadas) recordam os fogos periodicamente postos para melhorar os 
pastos, limpar os terrenos, e organizar as batidas ao lobo. 

Nos montes, pelo menos desde os tempos remotos da formação de Portugal 
(C. FERREIRA DE ALMEIDA, 1968, p. 29), os vizinhos semeavam parcelas 
temporárias com cereais de sequeiro nas terras mais férteis dos baldios. Assim se 
justificariam a presença dos topónimos Cavada ou Vessada. Há cerca de cinquenta anos, 
J. DIAS observou ainda nesta serra campos de milho-painço, correntemente cultivado no 
país antes da introdução do milho americano durante o século XVI (1949, p. 50). 

No grupo "Organização no perímetro", mas também fora da área baldia, é 
notável o número de nomes de lugares, que se prendem com processos de utilização 
particular de parcelas pelos vizinhos (fig. 27). Antigamente exploradas para mato, 
forragem e madeira, estão geralmente situadas perto dos limites do perímetro, algumas 
delas definitivamente alienadas e encravadas nos baldios. O topónimo Tapada (-o) é 
particularmente frequente, como, aliás, em todo o Noroeste do país, da mesma maneira que 
Tomada ou Tomadia. Com significado semelhante, deparam-se aqui os nomes de Sortes e 
Taltapado. No início do século, antes da florestação estatal, as tapadas periféricas eram os 
lugares mais arborizados da serra (entre outros, os carvalhais da vertente Norte), formando 
uma cintura de pequenas "devesas" em volta dos logradouros comuns desarborizados. 
Antes da alienação destas parcelas, os baldios estendiam-se quase até às primeiras casas 
das povoações. Hoje em dia, os limites sinuosos do perímetro florestal, remontando nos 
vales e níveis do sopé da serra, permitem avaliar o âmbito espacial das apropriações, que 
ocorreram a partir da segunda metade do século passado. 

Após a leitura do grupo "Organização da área agrícola", é fácil constatar que a 
maior parte dos topónimos recolhidos fora dos baldios sugere todas as actividades 
relacionadas com as actividades agrícolas e pecuárias. Neste conjunto, sobressaem a 
variedade dos terrenos de cultivo, a importância dos lameiros e dos locais para guardar o 
gado, e, por último, as diversas alfaias ou lugares do tratamento das colheitas. 
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No entanto, em primeiro lugar, aparecem os topónimos característicos da 
evolução do povoamento rural no Noroeste do país, tais como Vila, Vilar, Quinta, Paço e 
Casa, que comprovariam o impacte da romanização e transformações posteriores da 
organização do espaço rural até à Baixa Idade Média (A. SAMPAIO, I, p. 71 e segs.). 
Também se encontram outros nomes que sugerem, quer a existência de povoados 
pré-romanos, quer estruturas defensivas construídas nos primeiros séculos da nossa era, 
como Crasto, Assento, Castelo e Paredes, todos localizados no sopé ocidental e meridional 

da serra. 
Pelo contrário, os topónimos vegetais diminuem em grande proporção, mas 

não os topográficos, uma vez que toda esta área, nomeadamente a parte ocidental do 
concelho de Vieira do Minho tem formas de relevo rochosas e acidentadas15. Alguns dos 
Altos ou Outeiros estão acompanhados por outros nomes, por exemplo Monte de Rossas 
ou Coutada do P. António, a Norte e Sul de Rossas. O primeiro mostraria que, outrora, 
havia montes de logradouro comum em volta das aldeias que não gozavam dos baldios 
serranos. O segundo, Coutada, confirmaria um processo de alienação que se manifestou 
aqui pela influência de uma personalidade local. É, pois, provável que o crescimento 
demográfico no sopé da montanha tenha favorecido a divisão dos montes pelos vizinhos, 
numa época anterior à formação das tapadas que circundam o actual Perímetro Florestal. 

Apesar dos limites inerentes à análise toponímica, consideramos os resultados 
satisfatórios para o nosso intento. Este estudo geral não deixa de corroborar o que já foi 
exposto acerca da antiguidade, continuidade e intensidade da exploração vegetal nos 
baldios serranos. Fora da serra, a vegetação foi muito cedo modificada pelos arroteamentos 
e organização da produção agrícola. Das queimadas e mera utilização local dos produtos 
florestais no início do povoamento, passou-se a uma exploração mais organizada e 
orientada para mercados regionais. O estado de desarborização foi o corolário do 
desenvolvimento de um sistema agro-silvo-pastoril que assegurava a subsistência dos 
vizinhos, sem todavia permanecer fechado sobre si mesmo. 

Quando o lobo deixou de ser um perigo constante para homens e rebanhos, as 
comunidades acabaram por dominar todas as potencialidades produtivas dos baldios. E 
certo que, nos "incultos", poucas árvores restavam, mas as necessidades locais eram 
contempladas pelos bosques reservados nas tapadas. Pouco tempo depois das grandes 
batidas terem eliminado quase por completo o lobo, os baldios da Serra da Cabreira foram 
incluídos no regime florestal, com a ameaça da desestabilização de uma organização 
territorial e um sistema económico tão arduamente conquistados. 

15 É aqui o domínio dos granitos porfiroïdes de grâo grosso e médio, com desenvolvimento de modelados 
em bolas, ficando a rede de alguns vales e depressões orientada por filões doleríticos muito alterados (Carta 
geológica 5-B e 5-D, 1:50 000). 
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3. 

A ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DA EXPLORAÇÃO 
AGRO-SILVO-PASTORIL 

3.1. A incerteza dos limites das freguesias no concelho desde o 
século XIX 

No mapa do concelho de Vieira do Minho representado na figura 28-A, 
podemos verificar que a divisão administrativa das freguesias, tinha, ainda no início do 
século XIX, muitos traços que recordavam a organização renascentista do antigo "termo de 
Vyeyra" (quadro 30 e fig. 24). Dos meados do século passado data a formação do 
concelho com a sua configuração administrativa actual (fig. 28-B). A sede do concelho 
encontrava-se localizada no lugar de Brancelhe, então na freguesia de Mosteiro, que tinha 
um povoamento muito disperso. Em 1864, residiam nesta freguesia 1 426 habitantes dos 
13 652 recenseados no concelho. Foi apenas em 1933 que se criou a actual freguesia de 
Vieira, integrando a área setentrional da de Mosteiro, a que se juntou o lugar de Chãos 
pertencente a Cantelães. O lugar de Brancelhe passou à categoria de vila, com a designação 
de Vieira do Minho. 

Com a extinção dos concelhos de Ruivães e Rossas, os baldios serranos 
passaram para a jurisdição administrativa do novo concelho. Contudo, a exploração dos 
montes tinha fixado desde há muito tempo o logradouro de cada comunidade, seja esta, cm 
meados do século passado, nova ou antiga sede de freguesia, ou ainda mero lugar a meia 
encosta da serra. Estes limites, ao longo dos quais havia bosques, parcelas de mato, chãs 
pastoreadas ou ribeiras, tinham sido transmitidos por uma tradição oral. Por isso, pode 
deduzir-se que a remodelação administrativa do século passado não teria modificado os 
costumes consuetudinários nos territórios propriamente serranos. 

Um simples olhar sobre a carta administrativa das freguesias nos concelhos de 
Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, reproduzida aproximadamente na figura 29 em 
relação a diferentes níveis hipsométricos, permite localizar, de imediato, a Serra da 
Cabreira. Os limites das freguesias moldam-se nos contrastes topográficos entre vertentes, 
áreas de depressões e sopé da serra e os principais vales até ao Rio Bessa. Por um lado, as 
freguesias são alongadas e estreitas nas vertentes Sudoeste e Sul, tal como é característico 
nos sistemas tradicionais de exploração territorial de montanha e, por outro, são menos 
extensas e mais compactas, nas áreas onde os declives são pouco acentuados, ou ainda 
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Fig. 28 - A formação do concelho de Vieira do Minho no século XIX 

Fonte: F. SOUSA, 1979, Vol. 2, pp. 1-145; A. PINHO LEAL; Ene. Port. Bras.; Carta 

Administrativa de Portugal, 1:1 000 000 

248 



o 
c 

o 
o 

(U 
K > O 
<u a T3 
c/> 
O "22 

f 
o b; c 
o £ 
CJ Jí 
t « t i 
o 
c 
o 
> 

o 
•4—* 
t/í 

a 
1 

<u « ■3 

(1) 
<U 

-o 
o G CO G g 
E <u 

o ò 
i_ tu i n 

,0 D <N 
<* C3 
tu 0 
« tU M 
cá 5« 
> ( 
2 £ 
to U 

e ta 
E g 

'■o 
T3 P 
cd •b 
t/j 

1 * 1 
> * 

. .  < P « 
i 

<7\ «3 
CS 

B 
M c 

o 
U H PU 

249 



quando não há volumes serranos bem individualizados. No concelho de Vieira (fig. 30), é 
particularmente nítido o contraste entre, por um lado, os limites das freguesias mais 
serranas na Serra da Cabreira e na margem esquerda das albufeiras do rio Cávado e, por 
outro, os pequenos relevos e depressões da área central do município. 

Observando, na figura 3IA, os limites dentro do perímetro florestal/área dos 
baldios (hoje mais afastados das povoações do que no início do século), ressalta, portanto, 
uma divisão administrativa conforme a exploração dos recursos dos baldios, que, de 
jusante para montante, se prende com a partilha das águas, o corte regular do mato e o 
aproveitamento de parcelas arborizadas, e, por último, a pastorícia nas chãs. A rede 
hidrográfica e a linha de divisão das águas entre as bacias do Cávado e do Ave determinam 
a trama geral da divisão administrativa. Na Carta Administrativa de Portugal, os limites das 
freguesias seguem perfeitamente rios ou ribeiras com orientação NE/SW (Anjos-Rossas, 
Vilar Chão-Anjos) ou interflúvios (Salamonde-Ruivães, Ruivães-Campos). 

Contudo, aquando dos primeiros contactos com as realidades locais, 
deparamos logo que não era tão evidente esta concordância entre os limites 
"administrativos" dos montes e a topografia ou as linhas de água. Os inquéritos feitos à 
escala das freguesias e dos lugares serranos revelaram que se deve corrigir a coerência do 
"modelo" representado na Carta Administrativa. 

A Câmara Municipal de Vieira do Minho não possuía, em 1984-87, nenhum 
mapa mais pormenorizado do que aquele que consta na obra de A. LOPES DE OLIVEIRA 
(1968, escala aproximada 1:100 000), onde, na serra, nem figuram os limites das 
freguesias. Segundo a informação que nos concedeu o actual vereador do Planeamento, 
Dr António RAMALHO, permanecem dúvidas quanto a alguns limites entre freguesias do 
concelho, surgindo sobretudo quesilias acerca de terrenos localizados em Cantelãcs/Vieira 
do Minho/Mosteiro e Vieira do Minho/Tabuaças. Não é de admirar esta situação, 
essencialmente relacionada com a recente criação da freguesia de Vieira em 1933. Daí a 
questão sempre pendente dos limites e a ausência de um mapa administrativo rigoroso que, 
se existisse, podia levantar sérios problemas de relacionamento entre freguesias. 

No entanto, na Serra da Cabreira, os conflitos acerca dos limites adquirem 
maior relevância e chegam a gerar litígios e processos jurídicos, há muitos anos em 
tribunal. Este último facto é bem elucidativo da complexidade de uma delimitação que, no 
passado, se interligava mais com as práticas da exploração dos logradouros comuns entre 
as várias comunidades serranas, que com uma divisão exclusivamente determinada pelas 
condições topográficas e rede hidrográfica, tal como é representada na Carta 
Administrativa. Numa abordagem sucinta desta questão, sobressaem desde já vários 
factores decisivos, que realçam o aproveitamento dos terrenos baldios "possuídos e 
geridos" pelos compartes (fig. 3IA): 
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O 2,5 Km 

 Limite de freguesias (ver Fig. 28B). 

■s. — Limite do perímetro florestal. 

*++ + ■»• Limite de concelhos. 

•  „ _ Divisória entre as bacias hidrográficas do [AVE], 

[CÁVADO] e [TÂMEGA]. 

J . ~\ Albufeira e ano de entrada em serviço. 

1 Ermel, 1935; 2  Venda Nova, 1951; 

3  Salamonde, 1953; 4  Caniçada, 1955. 

Fig. 30  As freguesias e o perímetro florestal da Serra da Cabreira no concelho 
de Vieira do Minho 

FONTE: Carta Administrativa de Portugal, 1/250.000; Carta MUtar de Portugal, 

1/250.000; Carta do Perímetro Florestal, DGF  Porto, 1/250.000; EDP, 1981. 
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Fig. 31A - A repartição dos baldios pelos compartes na Serra da Cabreira: 

principais áreas de exploração territorial 

FONTE: Fontes da Fig. 30; Carta Militar, 1/25 000, n° 44 e 58; Inquéritos locais e nos 
Serviços da DGF - Porto e Vieira do Minho (Anexo VII) 
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— alguns limites localizados em cumeadas podiam esbater-se quando os 
montes, nomeadamente as chãs, eram propícios ao pastoreio de várias vezeiras. Existiam 
acordos mais ou menos tácitos entre duas, três ou mais comunidades, não só para montes e 
chãs, como para a exploração dos bosques e matas, tal como o "montado do Toco" situado 
na freguesia de Ruivães; 

— pelo contrário, o logradouro de outras áreas, reclamadas de direito por 
várias aldeias, gerava conflitos permanentes. Quando os limites ficavam incertos apesar de 
algum antigo acordo, as vezeiras crescentes de uma comunidade serrana podiam tomar 
"posse" do terreno, e dificultar e mesmo impedir o pastoreio dos rebanhos das aldeias 
vizinhas. Os compartes de Espindo eram então os mais "duros" no uso dos pastos e outras 
regalias comunitárias na serra; 

— os costumes também ignoravam, por vezes, a divisória das principais linhas 
de água. Como exemplo mais significativo, refere-se a Chã do Prado (P° na fig. 3IA), 
que, apesar de pertencer à bacia hidrográfica do Cávado, faz parte da freguesia (e baldios) 
de Vilar Chão, situado no sopé da vertente Sudoeste. Quem andar a pé pela serra verificará 
que a acessibilidade desta chã é muito melhor pela vertente Sudoeste do que pela vertente 
íngreme Norte; 

— por último, é preciso frisar o caso específico de Ruivães, a maior freguesia 
serrana do concelho de Vieira do Minho. Era a única onde aparecia um habitat mais 
concentrado, que marcava a transição entre Entre-Douro-e-Minho e Trás-os-Montes. A esta 
concentração corresponde uma divisão dos baldios em três "montes": de Oeste para Leste, 
os logradouros respectivos de Ruivães-Quintã-Vale, Espindo, com a mata do Toco, e 
Zebral. Ainda hoje em dia, não se deve falar dos baldios da freguesia, mas sim, dos 
montes de cada uma destas comunidades, usufruindo as duas aldeias, Espindo e Zebral, da 
maior e melhor parte dos terrenos na vertente Norte da serra, até às chãs das cumeadas. 

A partilha dos terrenos era, portanto, suficientemente complexa para fomentar 
acordos ou conflitos entre comunidades, criando ou agravando situações de vizinhos 
"privilegiados" e "desfavorecidos", consoante as incertezas da tradição ou o próprio jogo 
de influências a nível da Câmara Municipal. As dúvidas quanto aos limites ou as relações 
conflituosas entre compartes constituiriam mais tarde um dos maiores problemas que a 
execução dos planos de arborização iria enfrentar, logo após a inclusão dos baldios no 
regime florestal em 1919. A jurisdição exercida pelo concelho, uma vez que se trata aqui de 
"baldios do concelho", limitava-se, na prática, aos foros concedidos a alguns utentes, o 
que podia agudizar as queixas dos compartes de outra comunidade, lesados, segundo a 
tradição, nos seus direitos. 

Passado um século, é portanto praticamente impossível elaborar um mapa com 
limites rigorosos na área dos baldios serranos, dentro da linha de demarcação do perímetro 
florestal. Na figura 31B, esboçaram-se globalmente as áreas de maior litígio, que nos 
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foram assinaladas pelos vizinhos das comunidades e outras pessoas ou entidades. Estes 
limites não são em nada rigorosos, uma vez que mudavam, quando fizemos os inquéritos, 
consoante as comunidades e pessoas contactadas. Daí que não conseguíssemos sempre 
localizar com exactidão os lugares ou marcos das linhas de demarcação entre baldios que 
nos indicaram16. Aliás, para facilitar a leitura das figuras 31A e 31B, que representam de 
modo simplificado os territórios baldios, e do Mapa A (fora do texto), elaborámos o 
Anexo VII, onde se encontram os pormenores da divisão, dos litígios e das áreas 
tradicionalmente comuns para várias comunidades. 

Verifica-se, assim, que não se apagou na Serra da Cabreira a vivência dos usos 
e costumes, mesmo após a execução da Lei de Povoamento Florestal de 1938. Geram-se 
ainda regularmente lítigios e processos judiciários entre freguesias ou lugares, 
particularmente na vertente Norte da serra e entre as freguesias de Cantelâes e Pinheiro, 
para a "posse" de algumas parcelas ou encostas, sejam elas presentemente florestadas, 
queimadas ou por arborizar, e até prédios rústicos com construções feitas pelos Serviços 
Florestais, como é o caso da Casa de Guarda de Salamonde, reclamada por esta freguesia e 
pela de Ruivães. 

3.2. Os usos de aproveitamento dos baldios e a sua expressão 
territorial 

Ainda estão inscritos nas paisagens os testemunhos de um sistema de 
exploração em pleno funcionamento no início do séc. XX, pouco tempo antes do arranque 
da florestação. Não fizemos um levantamento exaustivo dos usos nesta área, já que se 
enquadram nos sistemas de práticas mais ou menos comunitárias estudadas, quer no 
Noroeste, quer, de um modo geral, na montanha portuguesa17. Durante os contactos 
estabelecidos com as comunidades locais, que nos transmitiram o que diziam familiares já 
falecidos, deparámo-nos com algumas particularidades que mais retiveram a nossa atenção, 
a par da territorialidade da exploração nos baldios entre as aldeias serranas. No intuito de 

16 Apenas encontrámos a relação escrita da demarcação do baldio de Espindo no acto da compra do 
"Montado do Toco" (12 de Maio de 1960) pelo Estado aos proprietários, que, na sua maioria, residiam neste 
lugar. Entre as pessoas que mais nos ajudaram na delimitação dos baldios, a par de outras informações sobre 
a vida passada e presente na serra, na altura da preparação e realização do trabalho de campo (1983-1988), 
agradecemos particularmente ao Eng. Ernâni da Silva, chefe da Circunscrição Florestal do Porto até à sua 
aposentação em 1985; Eng. José Moreira da Silva, actual chefe da mesma Circunscrição; Eng. Fidalgo, 
chefe da Administração de Vieira do Minho; "Mestre Abreu", de Cantelâes; Mestre Florestal Reis (hoje 
aposentado); Sr Fernandes, "O Carreira", guarda florestal nos Anjos; Sr. Costa, reformado, antigo guarda 
florestal em Salamonde; Sr. António "de Berredo", residindo em Vieira do Minho e proprietário agrícola em 
Berredo (Cantelâes); Sr. Guilherme "dos Pardieiros", proprietário e residindo em Zebral; Sr. Mendes, de 
Pinheiro, trabalhando na Cooperativa agrícola de Vieira do Minho. Na Câmara de Vieira do Minho, tivemos 
a ajuda do Presidente Dr Costa até às eleições autárquicas de 1989 e, mais recentemente, do Dr A. Ramalho. 
17Remetemos para a nota 1 do capítulo IV onde figura uma selecção de estudos sobre este assunto. 
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esquematizar o sistema de exploração dos recursos serranos anterior à submissão dos 
baldios ao regime florestal, foram realizados dois cortes interpretativos, localizados na 
figura 32. Um sobe pela vertente Norte até aos montes de Zebral (fig. 33-A) e o outro 
atravessa a serra, com a orientação NS/NESW, de Espindo até Vilar Chão (fig. 33-B). 

A análise genérica dos cortes reconstituída para o início do século evidencia um 
modelo de organização territorial, que se articula, de jusante para montante, em torno de 
três tipos de localização dos terrenos: 

— nos níveis que então dominavam o vale encaixado do Cávado e no sopé das 
vertentes declivosas, encontrava-se o espaço agrícola das parcelas particulares em rechâs, 
cuja parte superior é ocupada pelas aldeias, tais como Zebral (fig. 33-A) e Espindo 
(fig. 33-B); 

— acima do habitat, havia sortes de mato (Picota, na fig. 33-A), parcelas 
muradas de carvalhos nas vertentes e pastagens nos fundos de vale (Azevedas, na 
fig. 33-A, e Sortes de Travassos ou Tapada dos Carvalhos, na fig. 33-B); 

— por último, a partir de 800-850 m, estendiam-se os baldios quase 
desarborizados, cobertos de charnecas rasteiras ou de torga que podia ser explorada para 
lenha de utilização local ou para o fabrico de carvão, vendido nos mercados regionais. Mas 
existiam, nos baldios da vertente Norte, uma mata relativamente extensa ("Montado do 
Toco", fig. 33-B) e bosques de carvalhos (Ladeiras, fig. 33-A). Parece que, na vertente 
ocidental, apenas se conservavam talhadias (carvalheiras perto de Saltadouro, fig. 33-B). 
O gado pastava nas vertentes superiores (Pau da Bela, fig. 33-A) ou chãs mais amplas 
(Saltadouro, fig. 33-B, e Chã Pequena na fig. 33-A, que era comum para Zebral, Vilar 
Chão e Anjos). No Verão, o gado bovino engordava preferencialmente em chãs com solos 
mais fundos e prados (Chã do Prado na fig. 33-B). A criação de gado estava então 
sobretudo orientada para a produção de carne e de lã. 

Vejamos com mais pormenor as práticas específicas que caracterizavam o uso 
dos baldios na Serra da Cabreira, de montante para jusante (Anexo VII), deixando a 
questão da exploração dos recursos vegetais para a alínea seguinte. 

a. A divisão das águas 
A utilização das águas serranas para a irrigação dos campos e o fornecimento 

energético nas azenhas desempenhou sempre um papel relevante na montanha minhota. A 
cada comunidade pertenciam uma ou várias bacias de recepção de ribeiras, que sustentavam 
um sistema comunitário de rega, em pleno funcionamento durante o Verão. As águas das 
ribeiras e numerosas fontes da serra eram divididas pelos vizinhos, conforme a área de 
cultivo possuída por cada proprietário ou unidade de exploração. 

Este sistema vigorava na Serra da Cabreira e ainda se mantém na maior parte 
das freguesias serranas. Mas é sobretudo na freguesia de Ruivães que a divisão das águas 
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o 1 Km 

V 

Corte da Fig. 33 (A e B) 

Limite do perímetro florestal 

Levada de Ruivães (L) 

Fojo ainda visível (F) 

Fig. 32 - Localização dos cortes interpretativos da figura 33 

FONTE: Carta Corográfica, 1/50 000; Carta Militar, 1/25 000, n° 44 e 58; Carta do Perímetro 
Florestal, 1/25 000, DGF - PORTO; Foto. aérea, 1983. 

257 



ca 
u 
<U 

N 
<u 

<u 
+-> 
u 
O 
Z 
c 
eu 

* ■ » 
u 
<u 
> 
ca 
Z, 

o 
tea 

U 
03 

PS 
It 
ca 
cu 
o 

T3 
G 
cu 
C/) 

W 
cu 

TS 
ca 
u 

"53 
IN 
.a 
« 
U 
ca 
-a 
ca 
u 
u 
<u 

en 
ca 
o 

T3 
C 
03 
U2 
C/3 
0> 
> 
ca 

« 

X 

258 



entre comunidades levantava mais problemas, já que os baldios são repartidos entre várias 
aldeias, situadas a altitudes diferentes. 

Pode observar-se nas figuras 31A e 31B que os campos cultivados em 
Ruivães-Quintã, Vale e Botica, têm uma posição desfavorável para usufruição das águas 
dos seus montes. A área baldia de Ruivães, localizada a Noroeste do actual perímetro 
florestal até à Serradela, possui apenas pequenas ribeiras com caudal insuficiente para a 
irrigação estival. As águas eram também captadas na parte oriental da freguesia, onde, no 
início do século XIX, havia uma levada. Mas esta levada foi contestada por Campos, 
porque as águas que a alimentavam vinham das ribeiras do seu logradouro. Durante o 
reinado de D. Maria II, foi resolvida a questão das águas em tribunal, e Ruivães passou a 
comemorar o acontecimento por uma festa anual. Apesar de não ser muito remota, a 
comemoração mostra a importância do sistema da divisão das águas. A tradição oral que se 
segue foi-nos contada por vários inquiridos, mas não foi possível averiguar com mais 
pormenores a data exacta dos acontecimentos. 

Os lugares de Linharelhos e Lamalonga da freguesia de Campos revindicaram 
para o seu próprio uso as águas dos regos que eram captadas para a levada de Ruivães. 
Logo se repara nas figuras 31 que, para Ruivães, esta revindicação ameaçava a rega dos 
seus campos. Além do mais, os vizinhos não tinham o direito de utilizar as águas dos 
afluentes mais importantes da margem esquerda do Rio da Lage, pertencentes a Espindo e 
Zebral. No tempo de D. Maria II, as contendas entre vizinhos de Ruivães e de Campos 
foram para tribunal, que deliberou a favor dos primeiros. A tradição diz que os povos de 
Ruivães traziam sempre uma imagem de S. Bartolomeu escondida num cesto, quando 
assistiam às sessões judiciárias. Logo a seguir ao processo, o santo tornou-se padroeiro da 
levada, por Ruivães e os outros lugares continuarem a gozar das águas da parte oriental da 
serra. 

A Comissão da levada do Poço Longo - ou Comissão de S. Bartolomeu -
promove ainda todos os anos uma festa no dia 24 de Agosto, em que se comemora este 
santo, "com sermão e missa cantada". Também neste dia é "leiloada" a água, no intuito de 
se arranjarem fundos para a conservação da levada. Outra função essencial da Comissão 
consiste em marcar o "Dia do Pardinho", durante o qual os compartes, "de sachola e de 
farnel", vão até ao Rebolar e à Senhora dos Aflitos, situados na bacia de recepção da 
Ribeira de Lamas que, a latitude da Chã de Coelhos, passa a ser o Rio da Lage. Todos os 
regos são então canalizados para a levada, já que estas águas lhes pertencem por ordem do 
tribunal. 

A fixação deste dia não é rígida, mas depende das condições climáticas do fim 
da Primavera. O costume diz que as águas são de Ruivães, da S. João (24 de Junho) a S. 
Miguel (29 de Setembro). Nos finais deste mês, as primeiras chuvas, aumentando o débito 
das águas, destroem todas as canalizações artificiais feita no "Dia do Pardinho", retomando 
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as águas o seu curso natural e voltando a serem utilizadas por Campos. Contudo, se o 
Verão estiver muito seco, Campos e Ruivães encontram sempre medidas de conciliação, tal 
como aconteceu em 1985 emque, depois de Agosto, as águas foram para os lameiros de 
Lamalonga (Campos). 

b - As "sortes" de mato 
Além das águas divididas pelos vizinhos de cada comunidade, os baldios 

forneciam o mato, regularmente cortado para fazer estrume. Durante o século XIX, os 
terrenos mais próximos da área cultivada, isto é, a montante das aldeias, foram divididos 
em "sortes", onde os proprietários tinham o direito exclusivo do mato molar. Acima de 
algumas aldeias, nomeadamente em Zebral, ainda podemos observar no monte da Picota 
(930 m) as "sortes" de mato delimitadas por muros de pedra, de que muitas estão hoje no 
abandono. Mas a produção destes terrenos não era sempre suficiente, e por isso, era 
preciso subir a pé pelas encostas íngremes para cortar o mato na serra. As mulheres 
estavam geralmente encarregadas deste trabalho penoso, subindo e descendo pela serra três 
a quatro vezes num só dia. De igual modo, os compartes mais pobres, que não tinham 
sortes nas imediações dos campos, roçavam o mato nas parcelas de baldio mais afastadas. 

Após a passagem dos baldios para a jurisdição administrativa do concelho de 
Vieira em meados do século XIX, acelerou-se o processo de desamortização de muitas 
parcelas que produziam mato na periferia do logradouro comum. A Câmara Municipal 
vendeu aos "proprietários" as sortes de mato, aforou outras para o mesmo fim ou para as 
cultivar. Também foram divididos os raros bosques dispersos de carvalhos e castanheiros. 
Após a abolição dos foros, muitas situações não foram devidamente regularizadas, ou não 
ficaram bem esclarecidas, seja para a Câmara, seja para os novos proprietários. 

Daí que os Serviços Florestais encontrassem algumas dificuldades para fixar 
definitivamente os limites do perímetro florestal após a promulgação da lei de 1938. De 
1948 até 1954, houve uma acção judiciária movida por treze proprietários de Vilar Chão, 
Anjos e Pinheiro, que conseguiram ganhar o processo, "recuperando", no conjunto, cerca 
de 20 ha submetidos ao regime florestal18. Ainda hoje, parcelas não registadas nas 
matrizes são exigidas por proprietários, que alegam uma tradição familiar de várias 
gerações sobre a usufruiçâo individual destes terrenos. 

O problema torna-se particularmente difícil de resolver quando estas parcelas, 
florestadas pelo Estado, já foram ou estão para ser incluídas nos actuais planos de cortes de 
árvores, de que o rendimento é reclamado pelos "proprietários". Na freguesia de Ruivães, 
surgiram dúvidas a partir de 1927 acerca da propriedade de prédios rústicos, que eram 
sortes já florestadas pelo Estado. Em 1976, os mesmos proprietários ou seus descendentes 
exigiram a sua quota da venda das madeiras exploradas. Mas em 1986, os rendimentos da 

18 Divisão de Ordenamento Florestal e Exploração, DGF-Lisboa, Baldios, Pasta 71. 
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exploração florestal ainda estava cativos nos bancos, por falta de documentos na matriz 
fundiária, no caso das Azevedas. Pelo contrário, os proprietários das Ladeiras tinham a 
documentação que provava que o foro pago à Câmara de Vieira tinha sido remisso, 
passando as parcelas arborizadas e outras de pastos para o domínio particular (fig. 22). 

c - As práticas do pastoreio na serra 
A partir dos meados do século XIX, a expansão dos mercados interno e 

externo favoreceu, em Portugal, o crescimento dos efectivos pecuários (M. HALPERN 
PEREIRA, 1983, p. 95-105). Nas serras nortenhas, foi sobretudo o número dos bovinos 
que mais teria aumentado. Na mesma época, teriam diminuído os efectivos de gado miúdo, 
ovinos e caprinos, quer na fachada marítima do Noroeste, como consequência da alienação 
dos baldios e da vedação dos campos, quer nas serras onde se registava um surto da 
produção de bovinos (M. HALPERN PEREIRA, idem; I. MEDEIROS, p. 7-2419). 

No entanto, as últimas décadas do século passado teriam sido marcadas por 
uma inversão da tendência à escala nacional, embora com variações regionais. Isto é, 
abriu-se um período de estabilização e mesmo aumento dos efectivos de gado miúdo, 
aquando de uma contracção conjuntural nas exportações de bovinos. E, pelo menos, a 
evolução que revelam os dados do primeiro Arrolamento de Gado (1870) realizado em 
todo o território, apesar das deficiências do recenseamento, que teria subestimado de 20% 
os efectivos pecuários (Arrolamento .., p. 2720). No Noroeste, a divisão dos montes na 
área das colinas a partir dos meados do século XIX, descrita e analisada por A. SAMPAIO 
em 1887 (capítulo II), provocou a decadência do pastoreio ovino e caprino, muitas vezes 
proibido por posturas municipais. Nas serras, onde permaneciam extensos baldios, 
manteve-se a pastorícia tradicional do gado miúdo, à qual se juntou um maior número de 
bovinos para engorda, que eram exportados ou ainda vendidos aos lavradores que, fora da 
montanha, se encarregavam da criação. 

Com base no cálculo dos quocientes de localização do gado em 1870 e 1934 
(Anexo VIII), foi elaborada a figura 34 com um duplo objectivo: por um lado, comparar a 
distribuição dos tipos de gado, bovinos e gado miúdo, entre serras e fachada litoral, até às 
vésperas da lei florestal de 1938, e por outro, enquadrar o próprio concelho de Vieira do 
Minho na dinâmica regional21. É por este último motivo que, aos 40 concelhos do 
Noroeste, base administrativa das nossas análises de indicadores sócio-económicos, foram 

19 I. MEDEIROS constatou esta diminuição em três concelhos do Alto Minho (Melgaço, Monção e Arcos 
de Valdevez), baseando-se nos dados estatísticos de 1852, de que se dispõe para o distrito de Viana do 
Castelo. 
20 O Arrolamento de 1870 não é a designação oficial dada na altura (Recenseamento geral dos gados...), mas 
utilizaremos a palavra Arrolamento para distinguir esta fonte dos Recenseamentos da população. 
21 Outro arrolamento foi realizado em 1925, mas esta fonte não é muito segura. Apresentando os dados à 
escala do concelho, ele aponta, em todo o Noroeste, para um aumento notável do gado, seguido por uma 
quebra até 1934. Por não termos encontrado justificações para esta evolução, excluímos esta fonte da nossa 
análise. 
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Fig. 34 - Distribuição dos índices de localização da produção de gado nos concelhos do 
Noroeste e de Montalegre, Boticas, Ribeira de Pena e Mondim de Basto. 

FONTE: Recenseamento da população, 1864 e 1930; Recenseamento de gados, 1870; 
Arrolamento de gados, 1934 (Anexo VIII) 
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acrescentados 4 concelhos serranos do distrito de Vila Real, imediatamente limítrofes dos 
concelhos orientais de Porto e Braga, entre os quais o de Vieira do Minho. O quociente de 
localização aqui utilizado (mencionar-lo-emos pela abreviatura Q.L.) representa, para cada 
concelho, um índice de produção relativa de gado em relação à população, ponderado pela 
média dos 44 concelhos22. 

A definição do Q.L. é particularmente apropriada neste caso, em que os 
diversos critérios estatísticos e administrativos dos dados —apenas concelhos e distritos no 
Arrolamento de 1870, efectivos pecuários e respectivos "manifestantes" até à escala da 
freguesia no de 1934— permitem apenas analisar as tendências globais da produção de 
gado, em relação à evolução populacional. Há, contudo, um inconveniente relacionado 
com as datas dos recenseamentos da população que não correspondem às dos arrolamentos 
de gado. Por isso, tivemos que escolher os dados da população de 1864, o que 
compensaria, em certa medida, as sub-estimações já apontadas para o Arrolamento de 
1870, e os dados de 1930, ano de recenseamento populacional mais próximo das 
estatísticas pecuárias de 1934. 

A leitura dos mapas da figura 34 é suficientemente elucidativa quanto à 
proporção relativa de gado bovino e miúdo presente nos concelhos serranos. Se 
exceptuarmos os valores do distrito de Viana do Castelo em 1870 (um caso de nítida 
subavaliação), os índices calculados são sempre superiores a 1 nos concelhos onde as 
terras baldias representavam uma percentagem elevada das respectivas superfícies 
concelhias. Mas é sobretudo para o gado miúdo que o leque dos índices é mais amplo, de 
menos de 0,1 até 10,5 e 11,9, respectivamente em 1870 e 1934. Se considerarmos apenas 
os caprinos, o Q.L. chega a atingir 15,1 em 1934, no concelho de Montalegre 
(Anexo VIII). Pelo contrário, no caso da distribuição dos bovinos, os valores variam, 
entre cerca de 0,1 a 2,5 (1870) e 3,1 (1934), das áreas litorais até ao concelho de 
Montalegre. Notemos, aliás, que, no conjunto dos concelhos orientais com os índices mais 
elevados, Montalegre assume sempre os valores mais altos para qualquer tipo de gado 
(Anexo VIII). 

Em suma, verifica-se que, na área de análise dos Q.L., a distribuição do gado 
bovino era menos concentrada que a do gado miúdo. A progressiva estabulação e o sistema 
campo-prado, como também o processo de privatização dos lameiros nas serras, fizeram 

2 2 Para uma apreciação mais pormenorizada da técnica e dos cálculos do quociente de localização, ver 
J. ESTEBANEZ e R. P BRADSHAW, 1978, p. 107. Calculou-se, em primeiro lugar, o número de 
cabeças de gado i por habitante do concelho j , valor que foi a seguir ponderado pela mesma média elaborada 
para o conjunto dos concelhos. Assim, os termos do Q. L. de cada concelho são os seguintes: 

Q. L. = N" de cabeças de gado i no concelho j /População do concelho j 
N° de cabeças de gado i nos 44 cone. / População dos 44 cone. 

Os valores do índice escalonam-se sempre entre 0 e + °°. Quando inferior a 1, o valor significa que, para o 
gado i, a produção do concelho j é mais baixa que a média dos concelhos considerados. Um índice de 1 
mostra uma igualdade relativa de produção entre o concelho e a média. Finalmente, os valores superiores a 1 
indicam uma produção concelhia tanto mais elevada em relação à média que o índice tende para + °°. 
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que a produção bovina não estivesse estritamente vinculada à permanência de extensos 
terrenos baldios. Todavia, estes eram imprescindíveis para o pastoreio do gado miúdo, daí 
os altos valores dos índices em quase todos os concelhos serranos, enquanto a área baldia 
na faixa marítima passou pouco a pouco para o domínio da propriedade privada, a partir 
dos anos de 1840. 

O mapa 34-B para ilustra nitidamente, em relação ao ano de 1934, a 
distribuição relativa do gado miúdo de ovinos e caprinos em três áreas concêntricas que, 
talvez com poucas discrepâncias espaciais à escala do concelho, seriam as mesmas nos 
finais do século XIX: 

— a área litoral de Viana do Castelo até Penafiel, com índices inferiores a 0,8. 
Repare-se, tal como no caso dos bovinos, que alguns valores são mais baixos em relação 
aos de 1870, nomeadamente nos concelhos limítrofes do Porto, ou ainda nos da bacia do 
Médio Ave; 

— um estreito anel, de Valença até Marco de Canavezes e Baião, com valores 
do Q.L.ligeiramente superiores a 1. Na maioria destes concelhos, predominavam os ovinos 
em relação aos caprinos (Anexo VIII); 

— os concelhos onde, nas serras e planaltos, a Junta de Colonização Interna 
reconheceu em 1937-1938 grandes superfícies baldias, particularmente em Terras de 
Bouro, Montalegre, Boticas e Ribeira da Pena, que constituíam então o principal núcleo de 
produção de caprinos na área que analisámos (Anexo VIII). 

Neste último conjunto, os índices de Vieira do Minho para o gado miúdo 
situam-se ao nível dos que caracterizavam as áreas serranas ocidentais. Não sabemos se, 
nos finais do século passado, ainda existiam muitos baldios nos relevos do concelho 
localizados a Oeste da Serra da Cabreira. Uma vez que são também desconhecidos os 
efectivos pecuários por freguesia antes do Arrolamento do Gado de 1934, qualquer fonte 
estatística publicada não é, neste caso, de grande utilidade. Mas podemos tentar ultrapassar 
a ausência de dados à escala da freguesia, com o apoio das poucas referências que 
encontrámos sobre o concelho e, sobretudo, com as informações recolhidas durante os 
inquéritos locais. 

O quadro 36 apresenta precisamente, com base nos dados colhidos, as 
estimativas quantitativas das vezeiras de ovinos e caprinos que, no início do século, 
pastavam nos baldios da serra. No Minho Pitoresco (1886), J. A. VIEIRA transcreve o 
relatório do intendente da pecuária do distrito de Braga sobre Vieira do Minho, onde as 
freguesias de Campos, Ruivães, Anjos, Rossas e Mosteiro tinham, por ordem decrescente, 
o maior número de cabeças de gado (I, p. 494). As quatro primeiras são as mais vastas 
freguesias da Serra da Cabreira, portanto, as que, potencialmente, gozavam então de uma 
maior proporção de terrenos em logradouro comum. O mesmo relatório afirma que, em 
todo o concelho, não há propriamente engorda de bovinos. 
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Quadro 36 

As vezeiras da Serra da Cabreira nos começos do século 

COMUNIDADES NÚMERO DE CABEÇAS 

Ruivães-Vale 2 000 (Avô do Mestre Reis) 

Zebral 2 000 (P. A. VIEIRA), 

2 500 (Sr. Fernandes) 
Espindo J 

Cantelães 2 500 (Avô do Sr. António de Berredo) 

Pinheiro 1 300 (Avô do Sr. Mendes) 

Anjos 1 000 (Sr. Fernandes) -

Vilar Chão 5 000 (Mestre Abreu) 

Agra 3 000 (P. A. VIEIRA) 

TOTAL Cerca de 14 000 cabeças ? 

Fontes: P. J. C. ALVES VIEIRA, 1923 
Inquéritos locais (ver nota 16) 
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No início do século XX, o Padre J. C. ALVES VIEIRA (1923) salienta que os 
rebanhos tinham um número avultado de cabeças em Vilar Chão, Agra (Rossas), e por 
último, Espindo e Zebral, onde residiam muitos lavradores com mais de cem cabeças 
(p. 82). Para o gado miúdo, o mesmo autor adianta os valores de 3000 e 2000 cabeças, 
respectivamente em Agra e Zebral. Como em muitas serras nortenhas, funcionava na Serra 
da Cabreira um sistema comunitário para a guarda do gado miúdo: quem detinha dez 
cabeças, devia um dia de rez. Nos arredores de cada lugar, formava-se, de manhã, a 
vezeira, que os pastores do dia conduziam até às vertentes e chãs da serra, regressando às 
aldeias no fim da tarde. 

Os inquéritos locais apontam também para valores semelhantes no que diz 
respeito às vezeiras de ovinos e caprinos. Lembremos, contudo, que se trata de avaliações 
feitas "a olho" e transmitidas a alguns inquiridos que, quando crianças ou jovens, ouviam 
os seus familiares falarem das centenas de cabras e ovelhas que pastavam na serra, no fim 
do século passado. Em Cantelães, havia quatro vezeiras, num total de cerca de 2 500 
cabeças, que se chamavam "Sra da Fé", "Paiares", "Quintas" e "Portela", consoante os 
lugares da freguesia onde se juntava o gado. Para Pinheiro, foi-nos indicado o mesmo 
número de vezeiras: uma de cabras (400) e três de ovelhas e cabras (200 a 300 cada uma). 
Quanto aos bovinos, obtivemos dados mais imprecisos, sendo no entanto o número de 
cabeças muito inferior às do gado miúdo. A Chã do Prado e a da Bolsa do Rato eram 
reservadas para os bovinos com guardas. Os lugares de Lamelonga e Linharelhos 
(freguesia de Campos) praticavam um tipo de criação sem guarda, com cerca de 40 a 60 
bois que permaneciam na serra até ao Rio Escuro, a Chã do Sapateiro (SP) e Cruzes (CZ) 
(figs. 31A e 31B). 

Mesmo utilizando com prudência este tipo de informação, os valores que 
constam no quadro 36 não se afastariam muito da realidade, se tivermos em conta a 
experiência vivida, no dia-a-dia, pelos observadores desses tempos. Assim, chega-se a um 
total de cerca de 14 000 cabeças, número próximo dos efectivos avaliados em 1870 no 
concelho de Vieira do Minho (14 347). Fora da serra, não haveria no concelho grandes 
vezeiras, mas sim, apenas pequenos rebanhos, que pastavam nos montes ainda comuns de 
algumas povoações23. 

Segundo as testemunhas que ouviram falar, nas suas famílias, destes tempos 
do início do século, muitas áreas de pastoreio localizadas nos limites de duas ou várias 
comunidades serranas, fossem elas freguesias ou lugares, eram comuns para as respectivas 
vezeiras. No Cabeço da Vessada do Monte (C, na fig. 3IA) pastava o gado miúdo de 
Ruivães e Vale, Cantelães, Salamonde e Espindo. Até nas chãs mais pequenas se juntavam 

2 3 No Reconhecimento dos Baldios (1939, Vol. II, pp. 262-267), foram inventariados 460 ha de baldios 
no concelho, para além do Perímetro da Serra da Cabreira (4 338 ha), submetida ao regime florestal desde 
1923. As maiores áreas foram reconhecidas nas freguesias de Guilhofrei (185 ha), Louredo (150 ha) e 
Caniçada (80 ha), todas com aproveitamento de mato. 
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rebanhos de diferentes comunidades, como na Chã de Arendosa (A, Vilar Chão e Pinheiro) 
ou na Chã Pequena (CP, Zebral, Vilar Chão e Anjos) (figs. 31 e Anexo VII). Por estes 
acordos antigamente pré-estabelecidos, os vizinhos tentavam que fossem aproveitadas 
todas as melhores áreas e que não faltassem pastos para as vezeiras. Os caminhos que 
seguiam eram também regulamentados. Por exemplo, de Zebral, subiam pelas vertentes da 
Ribeira das Ladeiras; de Espindo, pela Ponte de Chedas ou do Poldro, mais a montante do 
vale do Toco; de Vilar Chão, pelo vale do mesmo nome; da Agra, o gado remontava no 
vale do rio Ave e descia pelo R° do Raçanhudo (Mapa A). 

Mas antes do mais, uma das condições necessárias para o aumento dos 
efectivos pecuários foi a progressiva eliminação do lobo. Sc o Dicionário Geográfico de 
1751 ainda lamenta uma certa escassez de gado na serra por causa do lobo, o século XIX 
manifestar-se-ia como o período das batidas regulares, que se organizavam geralmente 
entre todos os compartes da serra. Encontram-se numerosas referências das batidas na 
imprensa local, que nasceu nos finais do século (O Commercio de Vieira, desde 1888). 
Constituíam um acontecimento social notável na região, que juntava centenas de batedores. 
Nessa época, o melhor sítio para encurralar os lobos situava-se no vale do Turio. Era, pelo 
menos, o que diziam os mais idosos em 1945 {Comércio de Vieira, 25/02/1945). 

Das batidas do século XX testemunham os muros do fojo perto da nascente da 
Ribeira do Fojo, a Sudoeste do Pau da Bela (1204 m, fig. 33-A) e à beira do caminho que 
sobe para o Talefe. Este fojo é ainda nitidamente visível na fotografia aérea de 1983. 
Segundo o P. J. C. ALVES VIEIRA (1923), velhos fojos teriam sido reconstruídos nos 
primeiros anos do nosso século para a organização das batidas (p. 486). O fojo dos Anjos, 
situado a leste do topónimo Entre-Fojos e perto da Chã Pequena, está hoje em dia quase 
todo destruído. Quanto ao de Alagoa, perto da Pedra Escrita24, estava em ruínas em 1923 
(p. 147). Como salienta o P. ALVES VIEIRA, "onde ainda se fazia montarias há 40 anos 
[1880-1885], hoje [1920-1925] se plantam árvores" (p. 337 e segs). Veremos mais 
adiante que a última batida na Serra da Cabreira se realizou em 1960 {Comércio de Vieira, 

19/03/1960). 
Simultaneamente com a eliminação quase completa do lobo na serra, 

intensifica-se a actividade pastoril nas chãs e pastos dos baldios, umas décadas antes da 
inclusão no regime florestal em 1919. A partir dos anos 20, em que a florestação do Estado 
começa a alastrar nas baixas vertentes da serra, os vizinhos irão tentar salvaguardar os seus 
direitos, ora resistindo à submissão das parcelas antigamente aforadas pela Câmara ou 
alienadas na periferia do perímetro, ora defendendo os usos dos compartes dos lugares 
contra a jurisdição do município nos baldios. 

24 Ver a localização da Pedra Escrita na figura 31B (PE), perto da Serradela, na parte Noroeste do perímetro. 
A Pedra é o marco onde se entrecruzam os limites dos baldios de Cantelaes, Pinheiro e Ruivaes. 
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3.3. A exploração florestal e a alienação do carvalhal do Toco 

a. o estado de arborização e a exploração dos recursos lenhosos 

Na ausência de documentação suficientemente elucidativa, torna-se difícil 
apresentar um quadro mesmo aproximado das áreas pouco ou mais arborizadas, nos finais 
do século passado. Se, a montante das tapadas, a desarborização estava certamente 
avançada, este facto não significaria por si só que os baldios fossem desprovidos de 
árvores. Recorrendo mais uma vez à obra Minho Pittoresco de J. A. VIEIRA (1886), 
ficamos apenas com uma vaga ideia do estado do revestimento vegetal na própria serra. 

Logo no início do capítulo sobre Vieira (I, p. 481-496), o autor sublinha que, 
ao entrar no concelho pelo ocidente, teve "a primeira impressão [de] uma paysagem que 
não seja tufada de carvalheiras viçosas". Ele admira também os numerosos castanheiros 
das freguesias de Ventosa e Cova, ao longo da estrada Braga-Chaves que remonta o vale 
do Cávado. Mas, sobre a Serra da Cabreira, pouco adianta em relação à cobertura vegetal, 
mencionando apenas Vilar Chão como a "terra dos carvoeiros", que exportam o produto até 
Póvoa de Lanhoso e Braga. Conclui dizendo que este concelho, exclusivamente agrícola e 
"relativamente atrazado", se dedica essencialmente à pecuária, nos termos em que falámos 
atrás. 

Convém, portanto, não nos deixarmos iludir pelos seus comentários finais, 
generalizando-os em extremo a todo o concelho. Transcrevemos a seguir as últimas 
palavras deste capítulo consagrado a Vieira do Minho: "As madeiras para construção são 
um elemento de riqueza de Vieira, não devemos esquece-lo, embora não possamos aqui 
asseverar com dados officiaes, porque seria deixar sem justificação a primeira impressão 
que nos feriu os sentidos ao penetrarmos em terreno do concelho, —a abundância das suas 
carvalheiras vestindo os alcantis dos seus montes, onde a caça é ordinariamente abundante" 
(p. 495). Na realidade, as suas observações parecem referir-se, em primeiro lugar, à área 
ocidental do concelho e à freguesia de Tabuaças. As indicações sobre as variedades de 
madeira e tipos de produtos florestais, que não sejam o carvão, são escassas, quando ele 
aborda a produção das freguesias da serra. Aliás, teria J. A. VIEIRA penetrado na serra? 
Ele próprio afirma que a visita foi aí acompanhada pelo mau tempo, o que lhe teria apenas 
permitido percorrer os sopés da Serra da Cabreira. 

Assim, podemos admitir a existência de formações arbóreas regularmente 
exploradas em talhadias, com carvalhos de pequeno porte e sub-bosque denso, e de raros 
carvalhais, que forneciam numerosos recursos tanto para os vizinhos como para os seus 
gados. As "carvalheiras" teriam sido, nessa altura, mais abundantes em Cantelães, Pinheiro 
e Vilar Chão, ou seja, na vertente Oeste e Sudoeste da serra. A nosso ver, as talhadias de 
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folhosas espontâneas localizavam-se entre as áreas reservadas, em vias de alienação ou já 
privatizadas (tapadas com mato, lameiros e carvalhais), e as vertentes e chãs pastoreadas 
em regime de logradouro comum (fig. 33). 

Como já foi referido no início deste capítulo, o silvicultor B BARROS 
GOMES passou pelo Barroso e descreveu o seu revestimento vegetal: broussailles , isto é, 
carvalheiras, de carvalho negral nas vertentes até 1000 m. A seguir, ele comenta que "l'état 
actuel des bois réduits à de simples taillis, sauf quelques réserves, semblera commandé 
plutôt par les circonstances qu'à déplorer comme un malheur public" (1877, p. 9). Se, na 
opinião de B. BARROS GOMES, mudassem certas "circunstâncias", como, por exemplo, 
as comunicações e as formas de escoamento dos produtos locais, talvez a população 
encontrasse algum interesse económico na melhoria da produtividade destes bosques. Já 
vimos que esta visão da questão florestal nas serras e planaltos do interior contrastava 
fortemente com as ideias estabelecidas nos finais do século, a saber, a insistência sobre a 
"incúria" das comunidades locais, "inconscientes da riqueza nacional". 

A mesma "incúria" devia certamente predominar na Serra da Cabreira que, pela 
sua posição, tinha uma boa acessibilidade em relação aos mercados da bacia do Médio 
Cávado. De facto, as breves indicações fornecidas pela obra do Padre J. ALVES VIEIRA 
(1923) mencionam que as árvores "grandes", vistas por J. A. VIEIRA (1886) cerca de 40 
anos atrás, desapareceram quase por completo, nomeadamente os castanheiros. Assinala 
também alguns velhos carvalhos, mas raras são as plantações relativamente jovens desta 
espécie (1923, p. 48-50). 

A exploração da vegetação para produção de carvão e lenha, estimulada pela 
procura e subida de preços dos finais de Oitocentos, intensificou-se em toda a serra, até ao 
cancelamento dos contratos, estabelecidos com a Câmara, pelos Serviços Florestais na 
década de 1920. Primeiro, tinham sido exploradas as últimas carvalheiras; depois, a partir 
dos anos de 1890, a urze arbustiva (a torga), ainda abundante na serra, era cortada por 
mulheres, as "feixeiras", que a vendiam para lenha. Também vinham os carvoeiros, que 
acabavam por queimar as raízes e os ramos mais grossos da urze, que rodeava as aldeias 
ou as áreas de pasto. Chegavam a fazer 5 a 6 sacos de carvão por dia, que davam então 40 
a 50$00, isto é, cerca de 8$00 por saco. Mas quando, em 1922-1923, os Serviços 
Florestais anularam as licenças, cada saco valia 10 a 12$00 (P. J. ALVES VIEIRA, 1923, 
p. 141 "153). Este tipo de exploração nos baldios era, sem dúvida, uma fonte relevante de 
rendimento para os compartes mais pobres e sem terra25. 

2 5 A título comparativo e para mostrar o valor económico deste recurso nos baldios, indicamos 
seguidamente alguns preços de produtos alimentares no mercado de Vieira, em 1924: milho, 24$50; feijões, 
60$00 a 40$00; batata, 28$00; centeio, 24$00 (preços para 20 litros); uma galinha, 12$00; uma dúzia de 
ovos, 3$00; 1 kg de porco, 14$00; 1 kg de vitela, 9$00; um cabrito, 6$00 (Comércio de Vieira, 
2/04/1924). Podemos também confrontar os 10-12S00 pagos por cada saco de carvão com os salários dos 
mineiros de São Pedro da Cova: em 1923, passaram a ganhar, depois de uma greve, 10$00 por dia, por 
8 horas de trabalho (O Concelho de Gondomar, 1979, Vol. IV, p. 171). 
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O bom rendimento que proporcionava esta actividade justifica que, ainda no 
início do século XX, os vizinhos de Vilar Chão proibissem às outras comunidades o 
fabrico de carvão dentro dos limites do seu logradouro comum e defendessem ciosamente o 
seu território. Cantelães, pelo contrário, era uma freguesia com poucos montes e pouca 
torga, onde viviam, segundo nos disseram, muitas famílias pobres. Durante os nossos 
inquéritos, várias pessoas relataram que os homens ou jovens mais "corajosos" de 
Cantelães costumavam, de noite e às escondidas, ir fazer carvão, calcinando as cepas 
subterrâneas da torga para não serem detectados, nos montes de Vilar Chão perto da Chã 
do Prado. Quando surpreendidos, eram barbaramente agredidos ou ameaçados até à porta 
de suas casas. De tal modo eram por vezes duros os conflitos que um dos carvoeiros de 
Cantelães preferiu fugir para o Brasil do que permanecer na sua terra. 

Teriam sido cortados nessa altura os carvalhos e castanheiros que podiam ainda 
existir nos baldios? Referindo-se várias vezes ao Minho Pittoresco (1886), o P. ALVES 
VIEIRA afirma que os castanhais de Cantelães (Ribeira das Campainhas e afluentes) e de 
Espindo ficaram reduzidos a alguns exemplares (1923, p. 144). Também garante que 
outros bosques tinham completamente desaparecido no início dos anos de 1920. Por 
exemplo, no alto vale do Soutinho, que a população local chamava barroco, havia "há 
muito tempo" uma mata fechada de folhosas mistas, carvalhos e castanheiros, refúgio de 
numerosos lobos (idem, p. 337). Mas neste sítio, o lobo estava agora em vias de extinção, 
recuando a torga para as cumeadas da serra e deaparecendo as talhadias sob a pressão da 
exploração florestal. 

Entretanto, outra essência florestal começava a ocupar cada vez mais terrenos 
no concelho. Sobre o pinheiro bravo, o P. VIEIRA indica claramente que esta espécie não 
existia em Vieira do Minho, quando J. A. VIEIRA visitou a área. Não há, de facto, menção 
da presença do pinheiro no Minho Pittoresco (1886). Mas isto não significa que não 
houvesse nenhum pinheiro bravo mais ou menos isolado, pelo menos nas áreas 
circundantes da serra; o que não existiria, eram pinhais recentemente plantados. A consulta 
do mapa da distribuição do pinheiro bravo por concelho, anexado ao Relatório da 
Administração-Geral das Matas de 1879-80 e elaborado por B. de BARROS GOMES, 
vem confirmar o mesmo. "Dominante" na fachada litoral até Amares, o pinheiro apenas 
"abundava" nessa altura no concelho de Guimarães. Mas os concelhos montanhosos do 
Noroeste ainda eram essencialmente o domínio dos carvalhos roble e negral (Relatório .., 
Estampas IX, XIII, XIV). 

No início da década de 1920, já havia muitos pinheiros bravos em Vieira do 
Minho: da área de Póvoa de Lanhoso, as plantações tinham alastrado pela freguesia de 
Mosteiro, até ao sopé da serra, na freguesia de Pinheiro26. Daí o aparecimento de pequenas 

26 O nome desta freguesia deve-se talvez à antiquíssima presença de alguns pinheiros mansos, de que se 
encontram hoje raros exemplares em alguns cruzamentos de estradas ou caminhos. 
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serrações que, segundo o mesmo autor, não existiam no concelho vinte anos atrás. Nos 
anos 20, cada pinheiro podia render 30 a 50$00, mas não se esperava que crescessem as 
árvores, uma vez que "a actual febre de dinheiro" provocava cortes prematuros, antes do 
pleno desenvolvimento das plantações (P. ALVES VIEIRA, 1923, p. 48-50). Com os 
primórdios da florestação, o pinheiro bravo e outras coníferas de montanha, vindo 
substituir as talhadias de folhosas, iriam "invadir" progressivamente os confins orientais do 
concelho de Vieira do Minho. 

Em suma, pode afirmar-se que, quando os baldios foram incluídos no regime 
florestal em 1919, a cobertura arborizada na serra tinha muito diminuído desde os finais do 
século passado. Havia, sim, bosques de carvalhos localizados nas tapadas, como nas 
Ladeiras acima de Zebral (fig. 33-A). Ainda subsistem, hoje em dia, uns velhos carvalhos 
na vertente Sudoeste, perto da Tapada da Várzea. No entanto, através da documentação que 
consultámos e dos contactos locais, deduz-se também que o maior núcleo florestal da área 
baldia, explorado desde tempos remotos,era a mata do Toco, situada na encosta íngreme 
dos montes de Espindo (fig. 22 e 33-B). 

h A "Questão do Toco" 

O chamado "Montado do Toco" tinha uma área de cerca de 200 ha, hoje com 
um grau de cobertura do solo muito inferior e irregular (fig. 22, 31A e 33-B). Em 1915, a 
mata foi alvo de uma contenda local, que ilustra perfeitamente a vivência dos baldios e a 
relevância da usufruição dos seus recursos, no início do século. Tendo tomado 
conhecimento da "compra" da mata pelos Serviços Florestais em 1960 (12/05) para que 
fosse revertida no património do Estado, resolvemos investigar esta curiosa operação, já 
que se encontra na área dos baldios/perímetro florestal da serra. Se compra houve, é 
porque o "montado" tinha sido alienado. 

Até 1960, pertencia a cerca de 40 proprietários, a maior parte residentes no 
lugar serrano de Espindo da freguesia de Ruivães. Pela consulta do próprio acto da 
compra, soubemos que a mata tinha sido aforada aos seus antecessores familiares pela 
Câmara de Vieira em 24/11/1915, tornando-se pouco tempo depois coproprietários, "após 
a remissão que fizeram do foro". Consta também no acto que a mata (189 ha) foi 
comprada por cerca de 1 000 contos27. Mas não conseguimos obter informações mais 
pormenorizadas sobre as origens da alienação, nem junto das comunidades locais, nem dos 
Serviços Florestais. 

2 7 Num documento dos Arquivos da DGF-Lisboa (Divisão de Ordenamento Florestal e Exploração, 
Pasta 71), descobrimos que a maioria dos proprietários cediam a mata por 1$20 ao m2, ou seja, o dobro do 
preço acordado. A área possuída por cada um variava de 18 a 1,5 ha, mas quatro deles detinham 146 ha. 
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A consulta da imprensa local, particularmente o Jornal de Vieira2*, revelou-se 
muito proveitosa para elucidar esta questão, já que encontrámos aí o relato pormenorizado 
dos acontecimentos que abalaram profundamente a vida dos vizinhos sem terra. Ao mesmo 
tempo, estas notícias permitem-nos ter uma nova luz sobre as relações que existiam então 
entre a Câmara, as freguesias e os compartes dos montes das aldeias serranas, uns anos 
apenas antes da inclusão dos baldios no regime florestal. O semanário noticiou o evento de 
26 de Setembro de 1915 a 2 de Janeiro do ano seguinte. Durante três meses, cada edição 
incluiu complementos de informação, desde o desenrolar do processo jurídico até à 
transcrição de diálogos imaginários, contos ou versos populares, que evidenciam a 
importância local da "Questão do Toco". Será esta a expressão mais frequentemente 
utilizada pelo Jornal de Vieira, no decurso das notícias. 

Na primeira página da edição de 26/09/1915, o título de um extenso artigo 
esclarece logo a polémica desta "questão": "Aforamento do montado do Toco, parte 
principal da Serra da Cabreira, roubo escandaloso". O Presidente da Câmara tinha 
anunciado para o dia 30 do mesmo mês o aforamento do montado a favor dos habitantes de 
Espindo. Esta decisão significava a alienação de uma valiosa parte do baldio concelhio, que 
seria dividida pelos vizinhos de Espindo. De facto, a mata do Toco era considerada como 
de "grande utilidade comum e esperançosa fonte de riqueza". 

Apesar de localizado nos montes de Espindo, a notícia sublinha que o montado 
é "dividido em zonas usufruídas, respectivamente, pelos povos das freguesias que lhe sam 
adjacentes. Isso data de tempos immemoriaes. É pois um direito adquirido que se deve 
respeitar". O aforamento em favor de Espindo prejudicava as comunidades de Salamonde, 
Vilar Chão, Pinheiro, Cantelães e sobretudo Ruivâes que, como já vimos anteriormente, 
tinha uma área reduzida de montes na serra. Todos os compartes protestaram 
vigorosamente contra a decisão da Câmara. Numerosos telegramas foram mandados para o 
Ministério do Interior, no intuito de alertar o poder central sobre a ilegalidade do processo. 
Com efeito, segundo a lei então vigente (art. 185°, 186° e 187° do Código Administrativo), 
os terrenos deveriam ter sido avaliados e classificados, para que fosse apreciado o interesse 
do aforamento para o aproveitamento agrícola, que neste caso estava fora de questão. Mas 
tal não sucedeu. 

28 Trata-se de um dos semanários de Vieira do Minho, sucessivamente criados e extintos durante a década de 
1910, em que se exprimem as tendências sócio-políticas locais, após a instauração da República. O Povo de 
Vieira (5/11/1911 a 31/08/1912) foi dirigido pelo advogado Jaime de Abreu, republicano evolucionista que, 
como veremos mais adiante, conduziu o processo de submissão da serra ao regime florestal. A publicação do 
jornal acaba com a prisão do director e o respectivo processo no tribunal militar de Cabeceiras de Basto. O 
Vieirense (7/12/1912 a 7/02/1914), proclamava-se a favor do Partido Republicano Evolucionista, criado em 
1912. J. de Abreu colaborou também neste periódico, que desapareceu por desentendimento financeiro entre 
os sócios. O Jornal de Vieira, Semanário do Partido Evolucionista (20/02/1915 a 25/03/1917) extinguiu-se 
pouco tempo após a saída dos membros bracarenses do partido em 30/07/1916. Já assinalámos a existência 
do mais antigo jornal mensal, embora de início com publicação irregular, desde 1888: o Comércio de 
Vieira, com sede em Braga, que pertence hoje aos herdeiros do seu fundador, José Joaquim da Costa. Há 
cerca de 20 anos, apareceu o Jornal de Vieira (quinzenal), com sede na própria vila. 

272 



Apesar de todos os protestos, o contrato foi consumado entre a Câmara e o 
lugar de Espindo. Em 30 de Setembro de 1915, dia da entrega do montado, a reacção dos 
vizinhos lesados (alguns armados) foi tal que uma patrulha da Cavalaria, chegada 
expressamente a Ruivães para manter a ordem e receando grandes distúrbios, dispersou a 
população que se tinha aproximado em torno dos limites da mata. Houve também quem 
falasse com os compartes e as forças da ordem, evitando assim o pior (edição do 
7/11/1915). 

O Jornal de Vieira não hesita em acusar o Presidente da Câmara de corrupção, 
escandalizando-se contra a espoliação dos pobres que iam buscar lenha e madeiras na mata 
do concelho. "Já sabemos que a mola principal para o aforamento do Toco a favor do 
pequenito logar de Espindo e em prejuízo da grande maioria do concelho foi a manteiga, o 
presunto, o assucar, os cabritos, os frangos, etc., com que esses 3 ou 4 manhosos 
velhacos de Espindo souberam levar a água ao seu moinho" (10/10/1915)29. Além do 
mais, havia outro escândalo: o foro anual de 50$00 era realmente muito baixo, o que levou 
o autor de um artigo a denunciar a "incompetência" dos que tinham feito a avaliação do 
Toco (14/11/1915). A "Questão do Toco" acaba com algumas expressões populares que, 
por meio de contos e versos, gritam a mágoa dos vizinhos mais pobres, condenados a 
sofrer de "fome e frio" por falta dos recursos a que tinham pleno direito, numa época em 
que começavam a sofrer dos efeitos da inflação dos preços (28/11/1915 e 2/01/1916). 

Na edição de 19/12/1915, isto é, quase três meses após a entrega efectiva do 
montado a Espindo, uma das personalidades mais influentes de Vieira, quebra o seu 
silêncio e pronuncia-se sobre a "Questão do Toco". O advogado Jaime Rodolfo de 
Carvalho de ABREU, mais conhecido como Dr Jaime de Abreu, era o filho do Dr 
Guilherme de Abreu, que tinha fomentado a formação do concelho no século XIX. Vindo 
de Lourenço Marques, o filho tinha-se definitivamente instalado na sua terra em 1908 após 
o falecimento do pai, lançando-se logo na "defesa dos interesses locais". Em 1912, fundou 
o Sindicato Agrícola de Vieira e, no mesmo ano, aderiu ao Partido Republicano 
Evolucionista30, chefiado por António José d'ALMEIDA. Era o mais moderado dos três 
novos partidos, nascidos da cisão dos republicanos na Câmara dos Deputados da I 
República recém-instituída. Republicano convicto e homem de compromissos, Jaime de 
ABREU tomou uma posição difícil, mas clara, no ambiente então vivido em Vieira do 

Minho. 
No seu artigo, depois de ter lembrado aspectos da história da serra e descrito as 

suas riquezas, J. de ABREU declara-se contra qualquer projecto de divisão dos baldios, de 

29 Serão os descendentes destes quatro "velhacos" que possuiriam a maior parte da mata em 1960 (nota 27)? 
3 0 Estas informações foram também colhidas na imprensa local {Comércio de Vieira, 11/07/1908 e 
15/05/1935, a última edição anunciando a seu falecimento) e na obra de A. L. de OLIVEIRA (1968). De 
salientar que Jaime de Abreu foi preso e julgado em Agosto de 1912, após a publicação de um violento 
artigo no seu jornal Povo de Vieira acerca do pároco de Ruivães, que tinha incitado o povo à revolta contra a 
República. 
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que o Toco tinha sido o primeiro passo, dcmarcando-se assim nitidamente da actuação da 
Câmara. Aliás, num post scriptum, o advogado anuncia que vai demonstrar a ilegalidade da 
alienação do "Montado". Para ele, a divisão não podia resolver os problemas da pobreza do 
concelho, que se agravavam com a subida do custo de vida desde 1914. Por outro lado, 
Jaime de ABREU não toma partido a favor de uma ou outra aldeia, que tinha sido 
beneficiada ou prejudicada pelo aforamento. Uma vez que os baldios eram do concelho, 
deseja que a utilização dos baldios serranos não beneficie somente os compartes, mas sim o 
conjunto da população concelhia. 

Sem fazer aqui uma alusão directa ao regime florestal, já estão presentes no seu 
espírito as vantagens da arborização, que consideraria mais tarde publicamente como fonte 
de riqueza local. Como republicano moderado, pertence ao grupo político a favor da 
florestação dos baldios, e não da sua desamortização, como viria a ser fomentada de 1918 a 
1927 (capítulo III, 1.2). De facto, na qualidade de presidente do Sindicato Agrícola de 
Vieira, Jaime de ABREU já tinha começado, em 1914, as primeiras diligências para a 
inclusão dos baldios da Serra da Cabreira no regime florestal (A. L. de OLIVEIRA, 1968, 
p. 36). 

3.4. A dureza dos tempos e a questão dos "incultos" 

Por tudo o que acaba de ser dito acerca da exploração e dos usos nos baldios 
durante a passagem para o século XX, é possível agora clarificar, à escala local, a posição 
dos vários grupos sociais perante a questão dos "incultos" e dos projectos de florestação. 

A criação do Perímetro Florestal do Gerês em 1888 teria sido um passo 
determinante para uma tomada de consciência generalizada no concelho de Vieira do 
Minho. A proximidade deste plano pioneiro da arborização estatal nas serras despertaria 
tanto o interesse e entusiasmo de alguns, como a desconfiança e oposição de muitos 
outros. Membros das elites locais foram certamente sensibilizados pelos contactos com os 
silvicultores e execução dos planos na Serra do Gerês, ou ainda pelas campanhas de 
informação fomentadas pelas instituições centrais. O papel de Jaime de ABREU 
representaria um dos melhores exemplos quanto ao empenhamento das entidades locais, 
que procuravam soluções para a rentabilização dos incultos baldios, conformemente à 
política preconizada pelos Serviços Florestais. 

Mas, a par do estado de desarborização que tanto afligia numerosos técnicos, 
estudiosos ou meros observadores desses tempos, a situação geral da população 
tornar-se-ia particularmente alarmante em muitos concelhos do Noroeste. Aumenta ao 
extremo a pauperização dos grupos sociais já desfavorecidos, a partir da década de 1890. A 
falta de recursos locais, que pudessem responder ao crescimento populacional, e a 
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impossibilidade de as áreas urbanas absorverem todos os que procuravam sobreviver numa 
época de forte carestia do custo de vida, impeliram muitos "sem terra" para a emigração, 
quando o Brasil facilitava a chegada de mão-de-obra do Velho Continente. 

Nas freguesias serranas do concelho de Vieira do Minho, verifica-se uma 
estagnação da população entre 1864 e 1930, com a excepção de Ruivães, mais afectada, ao 
que parece, pelo maior surto migratório de 1909-1913 (fig. 35). Para o início do século, 
calculou-se um aumento natural médio de 1% por ano, com taxas de natalidade e 
mortalidade respectivamente de cerca de 31%o e 20%o (J. SERRÃO, 1977, p. 151). A 
mortalidade infantil era então muito elevada. Neste concelho, eram as crianças as primeiras 
e numerosas vítimas das várias epidemias de varíola e do tifo, que assolaram a área em 
1911-1912 (Povo de Vieira, edições de 31/12/1911 a 11/05/1912) ou ainda em 1919 
{Comércio de Vieira, 27/03 a 3/07/1919). A imprensa local promovia sempre a angariação 
de fundos para as despesas médicas dos mais pobres. 

Aliás, os mesmos jornais comentam e denunciam a inflação e a subida dos 
preços dos géneros de primeira necessidade no mercado de Vieira do Minho, durante e 
após a I Guerra mundial (quadro 37). A edição do Veirense de 17/07/1914 assinala a falta 
de milho em todo o concelho, vendo-se a Câmara na obrigação de abrir um celeiro 
municipal para abastecer as famílias mais carenciadas e fixando preços abaixo dos do 
mercado livre. Por outro lado, o Jornal de Vieira (9/07/1916) condena abusos na 
organização das vendas do mesmo celeiro, uma vez que alguns compradores não eram 
nada pobres. 

As difíceis condições mais elementares da vida no concelho e os surtos de 
emigração explicam, assim, a estagnação da população, ilustrada pela figura 35. Também 
se compreende melhor que os compartes tenham cortado ou queimado carvalhos e 
carvalheiras para lenha e carvão. De igual modo, são amplamente justificadas as reacções 
dos vizinhos, aquando do aforamento do "Montado do Toco". 

Do Noroeste saíram quase todos os emigrantes portugueses que, a partir de 
1870, foram para o Brasil e mais tarde, nas décadas de 1900-1920, para os Estados 
Unidos. Em algumas freguesias, como Cantelâes, Pinheiro ou Ruivães, umas "Casas", 
entre as quais a Casa de Quartas e a Casa de Outeiro, detinham a maior parte das terras, 
exploradas por caseiros e assalariados empobrecidos. Ora, foram precisamente estes 
últimos que saíram em maior número para fora do país. Para os que resolveram ficar ou 
não puderam partir, quais as soluções de sobrevivência e esperanças de melhoria de vida 
nas freguesias serranas? Pelas posições e anseios assumidos localmente, destacar-se-iam 
três principais tendências, que refletem as que analisámos no capítulo III à escala nacional: 

— para uns, era preciso dividir os baldios que ainda se encontravam em regime 
de logradouro comum, após o período de alienações sistemáticas das parcelas mais 
periféricas; 
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Fig. 35  A evolução da população nas oito freguesias serranas do concelho 
de Vieira do Minho, de 1864 a 1981. 

FONTE: Recenseamento da população, de 1864 a 1981; J. SERRÃO, 1977. 
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— para outros, a divisão não era uma solução ideal. Os terrenos, afastados das 
povoações e de difícil acesso, não proporcionavam solos propícios para as culturas a médio 
ou a longo prazo. Melhor seria manter e respeitar as formas de exploração territorial ditadas 
pelos costumes, que remediavam, em parte, a falta de recursos de muitos vizinhos; 

— para os últimos, talvez minoritários, os baldios podiam ser geridos por uma 
vereação mais isenta em relação a certos jogos de influência e assim beneficiar toda a 
população do concelho, e não apenas os vizinhos, pelas vias da florestação. 

Como já temos aludido anteriormente, era a terceira tendência a mais defendida 
por Jaime de ABREU. Se não se referiu directamente ao projecto de submissão ao regime 
florestal no artigo do Jornal de Vieira que comentámos atrás, o periódico mais antigo do 
concelho, o Comércio de Vieira, tinha apresentado, poucos dias antes (2/12/1915 e 
4/12/1915), o decreto de inclusão das Serras do Sameiro e da Falperra, promulgado em 18 
de Novembro de 191531. As notícias expressam abertamente a tendência oposta à 
"expropriação" dos terrenos pelo Estado para efeitos de arborização. Pronunciando-se 
contra este processo nas "serras" referidas, o Comércio de Vieira informava os leitores 
acerca dos trâmites da lei, onde estava previsto um inquérito para avaliação dos usos e 
costumes (lei florestal de 24/12/1901, art. 14° a 37°). E o jornal comprometia-se a 
anunciar com antecedência a data do inquérito por realizar em Vieira do Minho, para que os 
compartes pudessem preparar a sua defesa. 

De tudo o que foi exposto, ressalta que o momento não era muito favorável 
para falar abertamente da submissão e futura florestação dos baldios da Serra da Cabreira. 
Jaime de ABREU contentou-se em aprofundar um dos argumentos fundamentais dos 
defensores da arborização, ou seja, a degradação do ambiente natural e a descrição das 
matas frondosas que teriam coberto a serra, em tempos remotos. De resto, tinha que 
esperar a oportunidade política para que fosse nomeado Presidente da Comissão 
Administrativa da Câmara, o que viria a acontecer em 1917. 

31 Decreto n° 2 061. Como já referimos no capítulo III (nota 7), apenas se tratou de uma inclusão 
provisória no regime florestal em cerca de 300 ha de terrenos. As encostas do Sameiro e a Serra de Santa 
Marta (localmente designada por "Falperra") foram definitivamente excluídas do regime florestal, por 
Despacho ministerial de 27/12/1929. 
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CAPÍTULO VI 

DA INCLUSÃO NO REGIME FLORESTAL AO INCÊNDIO 
DAS PLANTAÇÕES (1919-1975) 

Desde a legislação do regime florestal, publicada em 1901-1903, até à 
promulgação da Lei de Povoamento Florestal em 1938, cerca de 80 000 hectares de 
terrenos serranos —avaliação aproximada feita por confrontação de dados (Cap. Ill, 
11)— foram abrangidos pelo regime florestal, por simples inclusão ou submissão 
definitiva. Os baldios submetidos passaram então a estar sujeitos à autoridade estatal, 
localmente representada por silvicultores, que deviam zelar pela aplicação dos primeiros 
planos de florestação. 

A parte ocidental da Serra da Cabreira - o Perímetro Florestal de Vieira do 
Minho - foi um dos poucos logradouros comuns totalmente abrangidos pela lei de 1903. A 
partir de 1919, data da inclusão no regime florestal, a preparação do plano de arborização 
começou a ameaçar o equilíbrio vivencial construído pelas comunidades serranas em torno 
da exploração dos baldios. Trata-se, portanto, de um dos perímetros em que o processo da 
florestação se desenvolveu ao longo de várias gerações de vizinhos, desencadeando-se 
mais aceleradamente durante a execução do Plano de Povoamento Florestal (1939-1968). 
No presente capítulo, analisaremos com maior a precisão possível as sucessivas fases 
temporais da arborização neste território, caracterizado por uma complexa rede de relações 
sociais e por fortes constrangimentos naturais para efeitos de florestação. 
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1. 

OS PRIMÓRDIOS DA APROPRIAÇÃO ESTATAL 

1.1. O processo jurídico 

É do ano de 1914 que nos chegam as notícias mais antigas do processo jurídico 
da submissão da Serra da Cabreira, quando o Dr Jaime de ABREU inicia as primeiras 
diligências pelo intermédio do Sindicato Agrícola do concelho. Esta personalidade local 
reconhece que o "justificadíssimo entusiasmo" gerado pela instauração da República o 
estimulou para fomentar este projecto. No entanto, a desestabilização provocada pela 
"Questão do Toco" por um lado, e a volubilidade dos interesses políticos dessa época por 
outro, mesmo neste pequeno concelho sem vila, mas próximo de Braga, constituíram então 
entraves suficientes para que o seu objectivo não avançasse de imediato, até ele próprio se 
tornar Presidente da Comissão Administrativa da Câmara. 

Logo no início do seu mandato, expõe Jaime de ABREU a situação da serra na 
sessão da Câmara do 1 de Fevereiro de 1918, pedindo o cumprimento das leis de 
1901-1903 na Serra da Cabreira. A deliberação subsequente pronuncia-se a favor da 
submissão da serra ao regime florestal parcial. No pedido de deferimento apresentado ao 
Ministro do Fomento, encontram-se todos os principais argumentos já expostos no 
Capítulo III, que suscitaram o movimento a favor da arborização maciça dos baldios 
serranos a Norte do Tejo. 

Jaime de Abreu salienta desde logo a "selvajaria" da população, que não hesita 
em comparar a "uma horda de vândalos ou peles-vermelhos", cortando e queimando "de 
dia e de noite, até de dias inteiros e sucessivos" (A. LOPES DE OLIVEIRA, 1968, 
p 36-40). Como os baldios estavam sob jurisdição da Câmara, alguns aforamentos tinham 
sido recentemente concedidos para que se cultivassem novas terras. Todavia, poucas 
tinham sido aproveitadas para o efeito. Prosseguia a destruição da vegetação espontânea, 
sobretudo no intuito de fazer carvão com a torga, que proporcionava rendimentos 
relevantes neste período de carestia geral. Contudo, esta prática, com origens muito 
remotas, era contrária ao estipulado nos contratos de aforamentos. 

"De há quarenta anos para cá, é manifesta a diminuição no caudal das águas e 
as secas são mais frequentes e demoradas... A falta de vegetação concorreu, por certo, para 
tornar o clima mais áspero e irregular", provocando o arrastamento dos solos nas 
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vertentes1. Por toda a serra, desapareceu a caça grossa, como também as trutas nas 
nascentes do Ave. Este quadro tão sombrio é completado no inegável estilo da época : 
"Alguns anos mais de incúria e desprezo, e da Cabreira não ficará senão a pirâmide óssea e 
descarnada, cheia de fendas negras, medonhamente escancaradas, como um escárnio 
perene contra quantos tinham obrigação de acudir em socorro dela". . 

Em suma, esta exposição acaba por confirmar outros comentários expressos 
sobre o agravamento da situação ambiental nas serras minhotas, todos atestando um surto 
de desarborização a partir do último quartel do século passado. 

Ciente da importância dos baldios num concelho exclusivamente agrícola e 
pastoril, sobretudo nestes anos de forte carestia de vida, o relatório insiste sobre a 
necessidade de respeitar as utilizações tradicionais, que passa a enumerar: caminhos, 
águas, pastos, lenhas, matos, granito para lousas e pilares das construções. "Há costumes 
imemoráveis verdadeiramente seculares, que terão de respeitar-se; uns mais ou menos 
privativos daquelas freguesias e outros comuns a todo o concelho, além do aproveitamento 
resultante da exploração do volfrâmio, na freguesia de Campos". O pedido salienta logo, 
na generalidade, as particularidades locais da exploração dos terrenos. Todavia, 
reconhece-se também que os usos deverão harmonizar-se com o plano de arborização, de 
acordo com o artigo T do regulamento de 1903. Os silvicultores tinham que recolher 
informações sobre os usos e costumes, antes de iniciarem o processo de submissão e a 
respectiva elaboração dos projectos de florestação. 

Por um lado, o respeito dos costumes, por outro, a harmonização necessária 
com os planos florestais. Se analisarmos esta questão no quadro concreto do processo 
jurídico desencadeado na Serra da Cabreira, perguntemo-nos: ressaltaria desta exposição 
um desejo sincero e justificado de conciliação entre o sistema vigente e futuro da 
exploração dos baldios? Ou seria reconhecida, à partida, uma certa incompatibilidade, 
embora disfarçada pelos defensores do regime florestal? Não convém alargar ainda o 
âmbito da questão, antes de estudarmos em pormenor os processos da evolução da 
arborização e as modificações dos usos comunitários. Podemos, pelo menos, adiantar que 
o empreendimento jurídico até à submissão definitiva, realizada em várias etapas, 
testemunha das dificuldades que a lei defrontou, na procura de um compromisso entre o 
respeito dos usos e costumes e a florestação. 

1 Já referimos as opiniões da época acerca das relações entre floresta e clima (Cap. II, 4.2). Hoje em dia, 
conhece-se melhor a evolução climática de longa duração, no Hemisfério Norte: o "little ice age", isto é, o 
"pequeno período glaciar" estendeu-se, segundo alguns autores, de cerca de 1570 a 1860-1890. Nas quatro ou 
cinco décadas subsequentes, as precipitações tornam-se mais irregulares, subindo ligeiramente (de 0o a Io] as 
médias das temperaturas de inverno. No entanto, trata-se de uma tendência global, com fortes flutuações 
regionais ou locais (E. LE ROY LADURIE, 1967, p. 202 e 294-295; TULLOT, 1986). 
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No Diário do Governo de 17 de Abril de 1919, foi publicado o decreto de 7 de 
Abril que, "por utilidade pública", inclui a serra no regime florestal parcial (Anexo IX)2. 
Nos termos da lei de 1903, este tipo de regime preconizava que a arborização e exploração 
eram feitas pelos Serviços Florestais por conta do Estado, tendo o corpo ou corporação 
administrativa parte nos lucros líquidos das matas (art. 219°). Como já salientámos, esta 
modalidade foi preferencialmente escolhida pela maioria dos municípios, quando os montes 
foram submetidos ao regime florestal até 1938, visto não disporem de recursos financeiros 
suficientes para a sua arborização. Neste decreto de 1919, os "considerando" iniciais 
invocam as justificações que caracterizam a argumentação em defesa da arborização dos 
baldios: razões económicas, climáticas e hidrológicas, além da protecção dos carvalhais 
ainda existentes, "que a machada do carvoeiro vai destruindo". 

No artigo Io, repare-se que a inclusão abrange os terrenos aforados pela 
Câmara municipal, como também os particulares situados dentro dos limites do perímetro. 
Mas a delimitação dos baldios "pertencentes" à Câmara é ainda pouco rigorosa, já que 
apenas se conhece uma tradição oral que seria posteriormente confirmada no terreno. Se o 
segundo artigo afirma que os Serviços Florestais tomam "posse imediata" dos terrenos, 
convém lembrar que simplifica ao extremo as disposições especificamente referidas no 
regulamento de 1903 (art. 227°). Aí se fala apenas de uma tomada de posse progressiva, à 
medida dos trabalhos de arborização (parágrafo 4). Por último, o decreto de inclusão 
garante às comunidades e aos compartes a permanência da usufruição dos terrenos, 
"pertencendo aos Serviços Florestais regulamentar esses usos", como também o 
melhoramento dos pastos. Para o efeito, prevêm-se trabalhos preliminares, que se 
realizariam antes da submissão definitiva e da publicação do plano de arborização, ou 
sejam, a elaboração da planta dos baldios, com os respectivos terrenos aforados ou 
privados e encravados. 

A lei de 1903 recomendava que se fizessem inquéritos locais a fim de realçar os 
inconvenientes da submisão e arborização para o conjunto dos costumes territoriais 
(art. 14°). Na Serra da Cabreira, este inquérito foi efectuado no dia 18 de Julho de 1921, 
tal como consta no decreto de submissão e respectivo plano de florestação publicado em 
1923 (Anexo X). Não conseguimos encontrar este inquérito ou alguma referência na 
imprensa local. Apenas se mencionam no decreto as "reclamações apresentadas pelos 
povos" contra a submissão (4o parágrafo). No entanto, existe um relatório final do curso de 

2 Quatro anos após a publicação dos dois longos artigos, no Comércio de Vieira (2 e 4/12/1915), acerca da 
inclusão das Serras do Sameiro e Falperra, é notável o contraste da curta notícia, de que todos estariam a 
espera, na edição de 20/04/1919: "Vão ser submetidos ao regime florestal parcial os prédios que fazem parte 
da Serra da Cabreira, concelho de Vieira do Minho". Especifica-se que os decretos de inclusão e submissão 
dos baldios da Serra da Cabreira, publicados na II Série do Diário do Governo, não tem numeração, tais 
como os publicados no mesmo dia em 1919 (inclusão de Sintra, submissão das nascentes do Zêzere, etc). 
Na recensão de A. GIL (1975), verifica-se que muitos outros decretos respeitantes a aplicação do regime 
florestal nos baldios serranos, antes ou depois da Lei de 1938, também não têm numeração, como se fossem 
considerados "despachos" do Ministério da Agricultura. 
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engenheiro-silvicultor (ISA), datado de 1921, onde se faz uma breve alusão aos protestos 
da população durante o mês de "Julho de 1921", aquando do inquérito.(p. 28)3. 

Neste estudo, constam as críticas do professor responsável, que assinalam 
como a análise é muito incompleta, particularmente no que se refere às "considerações 
económicas", ou seja, "usos, encravados, espécies pecuárias e pastagens, importância das 
povoações circunvizinhas, culturas regionais, rendimento global do baldio" (p. 14). O 
futuro silvicultor menciona, de início, o limite e superfície do perímetro do decreto de 
1919, antes de descrever e enumerar as principais espécies espontâneas da serra 
(pp. 8-10). Como veremos mais adiante, esta descrição parece ter inspirado a redacção da 
primeira parte do plano de arborização de 1939. Os capítulos seguintes são consagrados a 
"escolha das essências para reflorestação" (carvalhos e outras folhosas, para além do 
pinheiro silvestre) e das "pastagens", estimando que árvores e pastagens são "solidárias" e 
não "antagonistas". A ideia da ligação entre "bons pastos e arborização" é a nota dominante 
da conclusão (p. 38). 

Dois anos tinham passado desde a promulgação do decreto de inclusão e todos 
os vizinhos sabiam do seu significado para um futuro próximo. Em 1920, os Serviços 
Florestais tinham começado a construção de uma estrada de Cantelães até à serra. Aliás, os 
problemas surgidos na alienação do montado do Toco ainda estavam frescos em todas as 
memórias. Silvicultores e defensores do regime florestal não teriam achado grande 
interesse em prolongar ou aprofundar um inquérito puramente formal, quando, "por 
utilidade", os baldios já tinham o mais poderoso dos utentes, o Estado, por intermédio dos 
Serviços Florestais. 

O decreto de 29 de Maio de 1923 submete "de direito e de facto" os baldios ao 
regime florestal (Anexo X). No artigo Io, insiste-se mais uma vez sobre o facto de que os 
baldios (aforados ou não) "pertencem" à Câmara Municipal, mas o decreto não se refere à 
submissão dos terrenos particulares, como no da inclusão de 1919. O 4o parágrafo dos 
"considerando" consagrado ao inquérito de 18/07/1921 não oculta as reclamações. 
Todavia, no espírito da lei, não têm cabimento os protestos relacionados com o direito dos 
usos, "usos estes que devidamente regulamentados em nada prejudicam o revestimento 
florestal deste perímetro". O Plano de arborização que acompanha o decreto sublinha por 
sua vez a "boa continuidade" dos trabalhos a realizar, "mas procurando-se progredir por 
forma a atender as necessidades dos povos". 

Contudo, que probabilidades teriam estas promessas em satisfazer e 
tranquilizar os vizinhos? Nas oito freguesias serranas, a população recenseada em 1920 era 
de 7.355 habitantes, isto é, a metade da população do concelho. Embora a tomada de posse 
dos terrenos pelo Estado se processasse de modo progressivo, efectivando-se com a 

3 Subsídios para a arborização e melhoramentos cias pastagens no perímetro florestal da Serra da Cabreira, de 
Augusto FERREIRA MACHADO, 38 p. dactiligraf., n° 86 na Biblioteca da DGF (Lisboa). O próprio 
candidato reconhece que ficou pouco tempo na serra (p. 26). 
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arborização planeada das parcelas e deixando áreas para usufruição das comunidades, 
como era possível conciliar, em cerca de 4 500 ha, o avanço da florestação e a 
continuidade dos usos, mesmo que estivessem "devidamente regulamentados"? Recorde-sc 
que, no início da década de 1920, as vezeiras de Agra e Zebral, por exemplo, foram 
avaliadas em cerca de 5.000 cabeças de gado miúdo (quadro 36). 

De facto, o último artigo do decreto de submissão declara que todos os direitos 
usuais, em princípio garantidos aos povos, são assimilados a "concessões reguladas e 
fiscalizadas pelos empregados florestais". A letra do decreto de submissão de 1923 acaba 
por confirmar o que o espírito da lei de 1903 não queria deixar transparecer. 

1.2. O arranque da arborização 

O acesso da serra e melhoramento dos caminhos já existentes era o primeiro 
passo a dar antes de iniciar a florestação. No ano à seguir a publicação do decreto de 
inclusão (1919), o Comércio de Vieira (8/04 e 3/06 de 1920) anuncia o projecto da 
construção de novas vias de comunicação, uma da estrada nacional perto de Ruivães até ao 
Toco, e outra, a partir da Portela, lugar no sopé da serra em Cantelães, subindo pelas 
vertentes da montanha. A última foi rapidamente construída, uma vez que se situava no 
sopé da serra, ligando Brancelhe a Rossas. Mas para isso, foi preciso erguer a Ponte de 
Figueiró (hoje a Nordeste da albufeira do Ermal), acabada em Abril del921. 

Em 1924, fala-se do caminho do viveiro do Turio até à Portela de Ruivães, 
com ligação prevista até Vieira (idem, 27/11). Mas, de um modo geral, a construção destas 
novas vias, para ou na serra, levantaram muitos problemas até 1938, uma vez que 
passavam por propriedades privadas, cortando parcelas cultivadas e até destruindo casas. 
Algumas foram embargadas durante anos por grandes proprietários, nomeadamente a Casa 
de Outeiro, e mesmo pela própria Câmara Municipal, que procurava também o 
melhoramento das infraestruturas em todo o concelho. 

O Plano de arborização do perímetro foi simultaneamente aprovado com o 
decreto de submissão de 1923. Mas no ano anterior, segundo o Inventário feito no 
perímetro em 1970, a florestação do Estado tinha arrancado na freguesia de Salamonde. 
Porquê em Salamonde? Tentámos procurar a razão da escolha nos arquivos da DGF do 
Porto e de Lisboa, mas não encontrámos nenhum vestígio que possa justificar a localização 
das primeiras parcelas arborizadas. Limitemo-nos então a emitir uma hipótese plausível, 
que nos surgiu aquando da consulta da imprensa local. 

O Jornal de Vieira de 11 de Março de 1917 publicou uma notícia acerca de uma 
reunião de proprietários da freguesia realizada no dia 4 do mesmo mês, em que se tinha 
decidido semear pinhões no baldio chamado Coroa. Probia-se, ao mesmo tempo, a entrada 
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do gado neste terreno, para garantir o pleno sucesso da sementeira. Não conseguimos 
apurar se esta decisão foi avante, mas tudo indica que, pelo menos, algumas pessoas (das 
mais favorecidas na freguesia, pois são proprietários) estiveram a favor da arborização de 
terrenos baldios por elas próprias escolhidos. Talvez este antecedente justificasse o 
arranque da arborização estatal em Salamonde. , 

Contudo, a escolha das áreas, que deviam ser roçadas e preparadas antes das 
sementeiras e plantações, não dependia apenas do modo como se processavam os acordos 
entre silvicultores e utentes dos baldios. A presença do lobo continuava a limitar a actuação 
dos técnicos na maior parte da serra. No Jornal de Vieira , refere-se que, com frequência, 
os lobos desciam ainda até ao sopé das vertentes durante o inverno, atacando não só 
animais, mas também homens, tal como relata a edição de 16/01/1916 acerca de duas 
pessoas mortas e meio devoradas na parte oriental da serra. No início dos anos 20, foi 
preciso edificar um novo fojo (Fojo Novo dos Anjos) e empreender grandes batidas para 
tentar eliminar o lobo4. 

A evolução da florestação realizada pelo Estado de 1922 até à execução da Lei 
de 1938, será analisada na alínea 3 deste capítulo, quando nos debruçaremos sobre cada 
fase do processo, ao longo de cinco décadas. Mas destaquemos desde já as tendências 
gerais que melhor ilustram a dificuldade, senão a impossibilidade, de aplicar algumas das 
disposições consignadas nos decretos de 1901 e 1903, nomeadamente as relações entre os 
preceitos do regime florestal e a utilização dos baldios pelas comunidades locais. 

Em primeiro lugar, ressalta a irregularidade ou o bloqueamento dos trabalhos 
efectivos de arborização. Vimos anteriormente que o ritmo da florestação nos baldios 
submetidos até aos anos trinta não correspondeu às expectativas criadas pelas leis de 
1901-1903 (Cap. Ill, 1.3). Em dezasseis anos, foram florestados pouco mais de 600 ha 
de terrenos na Serra da Cabreira, localizados na periferia do perímetro. Após os "bons" 
anos de 1928-29 (cerca de 210 ha), verifica-se uma quebra nítida de 1930 a 1938, período 
durante o qual as sementeiras ou plantações cobriram apenas 252 ha. A arborização das 
parcelas em Salamonde despertaria a resistência activa e mais reflectida dos utentes da 
serra, que passaram a utilizar todos os meios ao seu alcance. 

O primeiro sinal surge logo a seguir à submissão definitiva ao regime florestal. 
No Verão, teria queimado um bom terço da serra (P. A.VIEIRA, p. 347). Na sua edição 
de 13 de Setembro de 1923, o Comércio de Vieira dá esta notícia : "Na floresta da Cabreira 
e montes fronteiros tem havido muito fogo. Os prejuisos causados orçam por 
50 000 escudos, segundo consta." Numa nota seguinte, acrescenta-se que "há três meses 
que não chove". Queimada mal vigiada? Fogo posto, como forma de dissuasão? 

4 Alguns anos mais tarde, o lobo continua a aparecer. O Comércio de Vieira assinala a sua presença numa 
notícia pormenorizada em 1934 (1/01), em 1935 perto da Chã do Prado (6/11), ou ainda em 1937 por toda a 
serra (1/02 e 1/37). Novas batidas serão empreendidas mais tarde, durante a vigência do Plano de 
Povoamento Florestal de 1938. 

285 



Alarmados pelo rapidez inicial do arranque da florestação, os vizinhos iriam procurar 
defender-se, aproveitando-se das lacunas ou contestando o conteúdo dos decretos do início 
do século e dos publicados para a Serra da Cabreira em 1919 e 1923. 

Nos decretos respeitantes a Serra da Cabreira, afirma-se que os baldios, 
incluindo matos, núcleos de arvoredo ou qualquer parcela aforada "pertencem" à Câmara 
ou, inversamente, que a Câmara "possui" os mesmos terrenos discriminados. Ora esta 
afirmação não correspondia às realidades da utilização e divisão territorial pelas várias 
comunidades, tal como foram analisadas no capítulo anterior (figs. 31). 

As divisões ou acordos orais, isto é, os montes de cada aldeia, não foram 
contemplados no decreto de submissão, o que demonstra a realização expeditiva do 
inquérito feito em 1921. Perante esta situação, podemos avançar duas hipóteses: ou as 
instâncias centrais do Estado ignoravam as realidades territoriais da serra, ou não queriam 
reconhecê-las. A nosso ver, admitiríamos as duas hipóteses, pois se articulam e se 
justificam uma em relação à outra. 

Além do mais, já observámos que os terrenos particulares são omissos no 
decreto de 1923. Daí que os vizinhos da serra apresentassem reclamações, utilizando os 
meios legais ao seu alcance para defender os seus direitos. Foi então necessário que, em 
1931, o Ministério da Agricultura promulgasse um novo diploma no tocante aos baldios da 
serra (n° 20.425 de 22/10), para esclarecimento definitivo das dúvidas surgidas, 
nomeadamente a interpretação jurídica da "propriedade" dos baldios, terrenos aforados e 
particulares no perímeuo criado em 1919 (Anexo XI)5. 

O decreto de 1931 refere-se abundantemente à legislação publicada, ora em 
matéria florestal de 1901 a 1923, ora em matéria político-económica dos anos 1926-1928. 
Em suma, declara-se que, na Seira da Cabreira, os montes das freguesias (acrescentemos, 
ou dos lugares serranos) e os terrenos aforados e particulares, são também abrangidos pelo 
regime florestal parcial. 

No entanto, importa salientar que este decreto foi promulgado durante um 
período em que a Ditadura Militar já se encontrava numa fase avançada de transição para o 
novo regime político. O diploma surge quando H. Linhares de Lima era Ministro da 
Agricultura, estando então empenhado na Campanha do Trigo (1929-1938). Salazar, então 
ainda Ministro das Finanças desde 1928, estava a preparar o projecto da Constituição do 

5 Encontra-se na DGF-Lisboa (Divisão Ordenamento e Exploração Florestal - Baldios - Pasta 71) um longo 
documento que exemplifica as reclamações dos vizinhos da Serra da Cabreira. Trata-se da acção da freguesia 
dos Anjos intentada contra os Serviços Florestais e processada pelo "Juíso de Direito de Vieira", onde se 
transcreve a história complexa dos terrenos aforados, particulares e dos montes desta comunidade ou de 
outras limítrofes (49 p. manuscritas). Anexado ao documento, um aviso diz que a assunto foi resolvido por 
este mesmo decreto n° 20.425 de 1931. 
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Estado Novo e, menos de um ano depois, tornar-se-ia Presidente do Conselho dos 
Ministros (5/07/1932)6. 

De facto, o decreto de 1931 não teve os efeitos esperados quanto à florestação 
dos baldios da serra. Na altura da sua publicação, os dados estatísticos revelam uma 
diminuição nítida do ritmo médio da arborização na serra (252 ha de 1930 a 1938), tal 
como aconteceu em outros perímetros sob regime florestal. Contribuíram para esta quebra 
as mudanças políticas e económicas do país durante a década de 1930, que abordámos 
brevemente na I Parte (Cap. III). Mas esta evolução pode ser também interpretada, 
localmente, à luz dos entraves postos pelos vizinhos, a par de outros constrangimentos 
(financiamento da florestação, falta de pessoal técnico, problemas de acesso à serra, etc). 

Voltando ao período inicial da inclusão/submissão dos baldios (1919-1923), 
vejamos os efeitos imediatos na vida das comunidades serranas. Se algumas, 
nomeadamente as situadas no sopé das vertentes ocidentais, perderam os seus terrenos a 
montante das áreas de habitação, outras não foram tão prejudicadas por este primeiro surto 
de florestação, como Ruivães e Rossas, que possuiam então muito gado míudo. Afinal, as 
principais áreas de pastos foram salvaguardadas, embora o seu acesso fosse dificultado 
pelas restrições de passagem impostas pelos silvicultores. 

Não nos foi possível saber se o número de cabeças nas vezeiras diminuiu 
aquando do início dos trabalhos florestais. Alguns vizinhos confirmaram que muitos 
rebanhos continuaram a utilizar os mesmos caminhos, pisando e estragando as periferias 
das parcelas semeadas ou plantadas, já que não era então muito fácil fiscalizar as proibições 
e regulamentações nos terrenos arborizados. Mas a situação tornou-se pior no que diz 
respeito a outros usos, principalmente o corte de mato e de lenha. A partir da Grande 
Guerra (1914-1918), a carestia dos géneros de primeira necessidade fez muito aumentar o 
número de pobres em todo o concelho. Como já foi dito, a lenha e o fabrico de carvão 
constituíam uma fonte essencial de recursos monetários à sobrevivência quotidiana. 

Em suma, adivinham-se contactos difíceis entre vizinhos e técnicos.do quadro 
dos Serviços Florestais No entanto, nessa época, os primeiros levavam a vantagam sobre 
os segundos, que apareciam sobretudo na serra durante os períodos em que se realizavam 
os trabalhos florestais. Em Vieira do Minho, só havia na altura três guardas, de idade já 
avançada segundo o Mestre Abreu, para vigiar e fiscalizar a obra feita. Qual foi o 

6 Ver o Cap. Ill (1.1) para o conteúdo dos artigos da lei de 1901, mencionados no decreto n° 20.425 de 
1931, que instituiu o regime florestal (o art. 25° é transcrito na nota 2 do mesmo capítulo). Não é referido o 
art. 9o do regulamento de 1903, que diz respeito aos terrenos particulares eventualmente considerados pelo 
inquérito anterior à submissão. De facto, no 2o parágrafo do decreto de 1931, salienta-se que as Juntas de 
Freguesias não se opuseram à submissão. É mais uma prova da superficialidade do inquérito realizado em 
21 de Julho de 1921 antes da submissão, a par do não reconhecimento administrativo e oficial dos 
logradouros comuns dos lugares. Mas recorde-se o caso da inclusão do Sameiro, feita em 1915 e anulada em 
1929. As condições locais dos baldios eram outras, o que mostra a complexidade de evolução dos baldios ao 
longo dos séculos XIX-XX, até aos nossos dias. Acerca do período de transição política entre 1930 e 1933, 
ver a Nova Hist. Port., 1992, p. 86, 90 e 105 e segs. 
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relacionamento entre técnicos, guardas florestais e população serrana? Qual o peso relativo 
entre, por um lado, a política de "Reconstituição Económica" então seguida (estamos em 
plena Campanha do Trigo) e as restrições financeiras daí decorrentes para a florestação dos 
baldios, e por outro, as condições locais, nas quais se destacam a resistência dos utentes e 
os constrangimentos do ambiente natural? , 

Mas durante os nossos inquéritos, pouco descobrimos acerca deste 
relacionamento, já que os seus principais actores pertencem a uma geração quase totalmente 
desaparecida. Além do mais, os descontentamentos ou conflitos nascidos da execução 
autoritária do Plano de Povoamento Florestal de 1939 apagaram ou minimizaram as 
lembranças da florestação anterior. Apenas soubemos pelo Mestre Abreu, capataz na 
década de 1920 e hoje com quase 90 anos, que, de modo geral, as comunidades não 
gostavam da regulamentação dos usos, sendo os compartes mais difíceis face à arborização 
os de Vilar Chão e dos Anjos. 

As páginas àoReconhecimento dos baldios... consagradas ao concelho de 
Vieira do Minho mostram como havia poucos baldios no concelho fora da Serra da 
Cabreira: apenas 460 ha, essencialmente distribuídos entre as freguesias de Guilhofrei 
(185 ha) e Louredo (150 ha) (Vol. II, 1939, pp. 261-267). Estes resíduos das 
sucessivas divisões e privatizações produziam sobretudo mato e estavam localizados em 
vertentes declivosas com poucas nascentes, daí o aproveitamento florestal aconselhado cm 
404 ha, ficando o restante caracterizado como "não colonizável". 

Se nos lembrarmos que o reconhecimento dos baldios (publicado em 1939) foi 
concluído após a promulgação da lei de 1938 (Cap. Ill), é interessante referir a pequena 
nota que acompanha os dados estatísticos da maior parte dos concelhos com baldios 
submetidos. Pelo seu interesse, passemos a transcrever a de Vieira do Minho. "NOTA -
Conforme informações da Direcção-Geral dos Serviços Florestais, neste concelho estão 
submetidos ao regime florestal 4.338,6000 hectares, que foram terrenos baldios (Perímetro 
da Cabreira)" (sublinhado nosso). Aqui está a prova de que se tornou efectiva a 
apropriação dos baldios "comuns" pelo Estado para efeitos de florestação, apesar do 
estipulado no Código Administrativo de 1936 (Cap. Ill, nota 23). 

As dificuldades e as ameaças sentidas pelos técnicos e pelas comunidades 
locais nas áreas baldias que, à escala nacional, se encontravam sob regime florestal em 
1938 constituiram, de uma forma geral, uma experiência, em que nem uns nem outros 
sairiam completamente "vencidos" ou "vencedores". Mas a lei de 1938 torna-se mais 
incisiva, e muitos silvicultores reconhecem-se investidos de uma "missão" ao serviço do 
Estado, tal como tinha preconizado A. MENDES DE ALMEIDA no início do século. 
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2. 

O PLANO DE ARBORIZAÇÃO DE 1939 

O plano de arborização de 1939 foi elaborado e aprovado num curto espaço de 
tempo após a promulgação da lei de 1938. A rapidez da sua publicação pode relacionar-se 
com o facto de este perímetro se encontrar já submetido e delimitado, com as 
indispensáveis estruturas de base (quadro de pessoal técnico e viveiros da Serradela e do 
Turio). Mas muitos outros planos foram feitos, antes das respectivas submissões dos 
baldios e criação dos perímetros, apresentando-se nos relatórios as condições gerais da 
florestação e o projecto orçamental. Recorde-se que os Serviços Florestais já tinham em 
mão um projecto nacional desde 1910, recente e pormenorizadamente actualizado na 
Memoria sobre o reconhecimento dos baldios no norte do Tejo efectuado em 1935 (Anexo 

II). 
Para o perímetro da Serra da Cabreira, ou o "Grupo de Perímetros da Cabreira" 

referido na Memoria que se estende até o Rio Tâmega (fig. 29), foi aprovado um projecto 
global único que tinha sido apresentado ao Ministro da Agricultura em 5 de Abril de 1939. 
De facto, subdivide-se em dois relatórios distintos consoante a divisão administrativa dos 
concelhos de Vieira do Minho e Cabeceiros de Basto, cada um com a sua própria estrutura 
técnica e financeira. O plano global avalia a área total por arborizar em 10 172 ha, de que 
4 970 ha cabem ao perímetro de Vieira do Minho. A execução do plano de Cabeceiras de 
Basto iniciar-ia-se mais tarde, após a submissão dos baldios serranos que só teve lugar em 

1950. 
Da leitura dos dois relatórios, ressaltam desde logo duas primeiras 

características: a predominância das questões relacionadas com as técnicas silvícolas e do 
cálculo minucioso dos orçamentos previstos para cada uma delas. Pelo contrário, o estudo 
do ambiente natural e sócio-económico limita-se a algumas considerações gerais, que 
manifestam uma nítida subavaliação do impacte local da arborização, sobretudo no que diz 
respeito à pecuária e aos usos e costumes territoriais. 
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2.1. O estudo escamoteado do meio serrano 

O projecto do perímetro de Vieira do Minho aborda, nas seis partes desiguais 
em que foi dividido, os dois principais temas do plano: a descrição dos baldios e a sua 
arborização. Esta última questão, dominada pelos aspectos orçamentais, contrasta 
fortemente com a parte consagrada às pastagens, onde figuram apenas algumas linhas. 

Na primeira parte, o relatório debruça-se, portanto, sobre a "descrição e divisão 
do terreno"7. As oito páginas que abrem o projecto seguem os moldes correntemente 
descritivos de muitos trabalhos publicados ao longo do século XIX. Não parece que 
estivessem melhorados ou aprofundados os conhecimentos adquiridos pelos geólogos, 
silvicultures e engenheiros-geógrafos da segunda metade do século passado. Como 
exemplo elucidativo, transcreve-se a seguir um breve trecho que ilustra o teor da descrição 
do relevo: " Os terrenos, em geral, são bastante ondulados, cheios de aspereza e 
constituídos por montanhas de desigual relevo, que numerosas ravinas sulcam" (p. 1-2). 
Salienta-se também que os solos são predominantemente delgados nas vertentes, e mais 
profundos nas chãs, onde se encontram "prados naturais" que fornecem "escassas 

pastagens" (p. 6). 
A apresentação das condições climáticas refere-se mais uma vez aos "estudos" 

de B. de BARROS GOMES : inverno rigoroso, precipitação anual superior a 1000 mm, 
média anual de temperatura avaliada entre 12° e 14o8. No entanto, os dados das 
precipitações são actualizados pelos do posto udométrico de Brancelhe, em funcionamento 
desde 1931. No sopé da serra, registou-se durante os anos 1931-1936 uma média anual de 
2117 mm, distribuídos em 149 dias9. 

Quanto à vegetação espontânea, reduzia-se essencialmente aos estratos 
sub-arbustivos e arbustivos, compostos pelo cortejo florístico característico das serras 
minhotas orientais: espécies de Erica (urzes ou torga), carqueja, tojos, giestas. O relatório 
assinala também que o único vestígio da floresta espontânea na serra, o carvalhal do Toco, 

7 A cópia do relatório original e do ofício pedindo a sua aprovação que consultámos na Circunscrição 
Florestal do Porto consta de 21 páginas dactilografadas não numeradas. O número das páginas aqui 
mencionadas corresponde à nossa própria numeração. Aproveitemos para sublinhar que, para simplificar a 
leitura do texto e das fontes dos quadros e figuras, utilizaremos a expressão DGF, Porto para a Circunscrição 
do Porto, que abrange os três distritos do Noroeste. 
8 São as avaliações elaboradas por B. de BARROS GOMES para o interior serrano da região Além Douro 
Litoral, a partir das poucas estações meteorológicas existentes nas décadas de 1860 e 1870 (Condições 
Florestais de Portugal, 1876; Cartas Elementares de Portugal, 1878 ). 
9 A média anual dos anos 1931-60 para o mesmo posto é de 2220 mm (119 dias). Já referimos o forte 
gradiente pluviométrico do sopé até às cumeadas da serra (Cap. V, 1.1). Acima de 700-800 m, ou seja, nos 
limites actuais do perímetro florestal, atingem-se valores superiores a 2500-3000 mm por ano 
(S DAVEAU, 1977, mapa 1:500 000). A média anual das temperaturas seria inferior à avaliada por B. de 
BARROS GOMES- no mapa da distribuição das temperaturas do Atlas do Ambiente, Brancelhe localiza-se 
entre as isotermas de 10° e 12°5. S. DAVEAU (1985, mapa 1:500 000) aponta para invernos "frios" e 
verões "moderados", quando os mesmos são respectivamente classificados de "muito frios" e "frescos" na 
Serra do Gerês. De feição atlântica na parte ocidental, o regime das temperaturas da Serra da Cabreira 
tornar-se-ia mais continentalizado nas vertentes Norte e Este. 
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forma um povoamento irregular, fruto de cortes "imprudentes e irreflectidos", mas 
possuindo ainda algumas manchas densas. Aliás, a descrição da vegetação arbórea 
alarga-se à escala do concelho, sublinhando a presença de outros pequenos carvalhais 
(freguesias de Ventosa, Louredo e Cova), soutos dispersos e pinheiros. "De uma maneira 
geral, as árvores que predominam no concelho de Vieira do Minho são o carvalho, o 
castanheiro e o pinheiro." (p. 5). 

São denunciadas as práticas locais que possam explicar o estado degradado do 
ambiente serrano: queimadas, arranque de cepas para fabrico de carvão e pastorícia 
excessiva. Outros usos merecem apenas breves anotações, tal como o corte do mato e o 
aproveitamento das águas, só mencionados para as comunidades da vertente Sudoeste. 
Mas, no conjunto das práticas, a pastorícia é posta em relevo pela utilização dos dados 
estatísticos do Arrolamento do Gado de 1934 (Anexo XII). 

Vejamos então como se conseguiu maximizar os efeitos negativos da criação de 
gado, de modo a realçar a principal finalidade deste relatório: a arborização dos baldios 
como fonte de valorização económica e de recuperação de um ambiente natural degradado. 

O quadro 38-A apresenta os dados que, segundo o plano, diriam respeito às 
"freguesias limítrofes" do perímetro, ou ainda, como se menciona mais adiante, às 
"povoações limítrofes", isto é, em princípio, as oito freguesias que territorialmente 
compartilham os baldios. No Arrolamento, verifica-se, contudo, que estes dados se 
referem ao gado recenseado em todo o concelho de Vieira do Minho 

A confrontação sumária entre a quantidade de cabeças presentes, em 1934, no 
concelho e nas freguesias serranas mostra, sem dúvidas, a concentração dos caprinos na 
Serra da Cabreira. Mas as freguesias do perímetro florestal não se singularizam pelo 
número mais relevante de manifestantes (quadro 38-B), mas sim, por uma média mais 
elevada de cabeças por declarante, certamente sensível no caso dos caprinos10. Em suma, 
no conjunto do gado recenseado nas freguesias do concelho, a Serra da Cabreira 
caracterizar-se-ia essencialmente pela pastorícia das cabras. 

Teria sido voluntária a distorção dos únicos elementos estatísticos apresentados 
sobre os usos dos baldios? No início do relatório, recorda-se mais uma vez que o perímetro 
abrange exclusivamente os baldios do concelho. Daí que se pudesse deduzir a sua 
utilização por todas as comunidades de Vieira do Minho. Mas esta hipótese não se ajusta 
com a descrição dos costumes territoriais (pastoreio ou outros), referenciados apenas como 
os das "freguesias" ou "povoações limítrofes". E nem se ajusta, aliás, com o conhecimento 
mínimo conseguido sobre os usos dos baldios, uma vez que o processo de arborização 
tinha começado aqui quase vinte anos atrás. 

10 No Arrolamento de 1934, refere-se apenas o total dos manifestantes por freguesia, sem estabelecer 
qualquer distinção por tipo de gado. 
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Quadro 38 
O gado no concelho de Vieira do Minho e nas freguesias 

da Serra da Cabreira em 1934 

A - Número de cabeças 

Arrolamento de 1934 

Tipos Plano de 1939 Concelho 
1 

Freg. Serranas * 
2 

Taxa 2/1 
% 

Ovinos 
Caprinos 
Bovinos 
Cavai, e muares 

11781 
7 403 
5 969 

569 

11781 
7 403 
5 969 

569 

7 033 
5 959 
3 275 

236 

59,7 
80,5 
55,0 
41,5 

TOTAL 25 722 25 722 16 503 64,2% 

* Campos, Ruivães, Salamonde, Cantelães, Pinheiro, Vilar Chão, Anjos, Rossas. 

B - Os manifestantes 

N° Manifest. 
1934 

N° Cabeças/ 
manifest. 

População 1930 
N° habitantes 

Superfície 
ha 

Concelho 1 
Freg. serranas 2 

Taxa 2/1 

2 371 
1 145 

48,3% 

11 
14 

15 382 
7 338 

47,7% 

22 015 
13 330 

60,5% 

Fonte: Plano de arborização da S. da Cabreira (V. do Minho), 1939 
Arrolamento do Gado, 1934 
Recenseamento da População, 1930 
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Contudo, podemos ter algumas dúvidas acerca do aproveitamento da 
experiência adquirida pelos técnicos na redacção deste relatório, quando se lê o comentário 
seguinte, que diz respeito ao gado míudo e bovino do concelho: "Nem todos os animais 
devem pastar nos terrenos que são objecto deste estudo, pois algumas povoações ficam a 
tal distância que não é económica a sua deslocação até ao perímetro" r De que povoações se 
tratam? Das aldeias localizadas na parte ocidental do concelho, realmente muito distantes, 
que não tinham direitos nenhuns no uso dos pastos da serra? Ou das comunidades orientais 
mais afastadas, mas com usufruição dos baldios, tal como Ruivâes-Vale-Quintã ou 
Campos-Lamalonga? 

Pelas observações feitas, depara-se como é difícil afirmar se a apresentação das 
actividades pecuárias nos baldios foi voluntariamente distorcida, ocultando ou não 
utilizando por ignorância das realidades locais, dados já apurados à escala da freguesia. 
Podemos pelo menos sublinhar as deficiências flagrantes do estudo, que se justificariam na 
expectativa de uma rápida aprovação do projecto de arborização, em conformidade com o 
Plano de Povoamento Florestal promulgado no ano anterior. 

Deixando por enquanto a interpretação do relatório, resolvemos aplicar 
novamente a técnica do quociente de localização utilizada no capítulo anterior, analisando 
agora as tendências da distribuição relativa dos principais tipos de gado por freguesia no 
concelho de Vieira do Minho, com base no Arrolamento de 1934 e no Recenseamento 
populacional de 193011. 

Assim, no quadro 39, verifica-se que se destacam quatro freguesias serranas 
—Anjos, Campos, Vilar Chão e Ruivães— no total de caprinos, ovinos e bovinos. Estes 
índices relativamente elevados relacionam-se essencialmente com uma forte concentração 
dos caprinos, enquanto a importância dos ovinos não é tão marcante, com a excepção de 
Campos. Quanto aos bovinos, única força utilizada nos trabalhos agrícolas dessa época, 
nota-se que a sua distribuição é a mais homogénea em todo o concelho. 

A manada de bovinos, que permanecia sem guarda nos baldios da Serra da 
Cabreira durante o Verão, não contava mais de 40 a 60 cabeças e pertencia em grande 
parte a alguns vizinhos de Lamalonga e Linharelhos da freguesia de Campos, que regista o 
mais elevado índice dos bovinos no concelho. A criação de bovinos com guarda era 
essencialmente praticada pelos compartes de Anjos (Chã do Prado) e de Vilar Chão (Chã 
do Prado e Bolsa do Rato) (Anexo VII). No quadro 39, vê-se, no entanto, que os índices 
de Anjos e Vilar Chão, se bem que superiores a 1, são próximos dos de algumas 
freguesias, que não beneficiavam dos prados da serra (Anissó, Soengas, Soutelo e 
Tabuaças). 

11 Ver nota 22 do Cap. V. Já foi dito que a freguesia de Vieira do Minho foi apenas criada em 1933. O 
Arrolamento foi realizado no quadro da antiga divisão administrativa (freguesia de Mosteiro, dividida em 
1933 pelas de Mosteiro e Vieira Do Minho), daí a escolha dos dados sobre a população presente em 1930, 
aliás mais próxima da data do arrolamento do gado. 

293 



Quadro 39 
índices de localização do gado nas freguesias do concelho de 

Vieira do Minho, em 1934 

Freguesias Caprinos Ovinos Bovinos TOTAL 
C+O+B 

Anissó 0,2 1,48 1,32 1,06 
Anjos 4,45 1,48 1,38 2,33 
Campos 1,78 2,79 1,53 2,19 
Caniçada 0,14 0,63 0,73 0,5 
Cantelães 0,93 1,01 1,28 1,08 
Cova 0,51 0,97 1,05 0,85 
Eira Vedra 0,31 1,2 1 0,89 
Guilhofrei 0,28 0,56 0,95 0,57 
Louredo 0,63 1,13 0,84 0,91 
Mosteiro 0,18 0,4 0,65 0,4 
Parada de Bouro 0,43 0,57 0,74 0,57 
Pinheiro 0,85 1,02 1,1 1 
Rossas 0,4 1,09 0,96 0,86 
Ruivães 3,16 1,26 1,31 1,83 
Salamonde 1,1 0,84 0,86 0,92 
Soengas 0,41 1,4 1,13 1,04 
Soutelo 0,57 1,26 1,41 1,09 
Tabuaças 0,22 1,53 1,04 1,03 
Ventosa 0,18 0,21 0,76 0,33 
Vilar Chão 2,86 1,41 1,18 2,11 

Nota: O Arrolamento foi realizado no quadro da antiga divisão administrativa 
(criação da freguesia de Vieira do Minho em 1933) 

Fonte: Anexo XII 
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Retomando agora a análise do relatório do plano, a primeira parte consagrada à "descrição e 
divisão do terreno" termina por uma avaliação genérica do projecto de arborização, como 
segue (p. 8): 

"A superfície total, que é de 6806 hectares, considera-se dividida nas 
seguintes fracções: 

Área já arborizada 830 ha 
Área a semear 492 ha 
Área a plantar 4 970 ha 
Área de pastagem (cuja arborização será oportunamente 
considerada) 806 ha 

Área total 6 806 ha " 

A par de um erro de cálculo na soma (que perfaz 7 098 ha), ressalta a 
sobreavaliação da superfície do perímetro em relação à indicada (4 338,6 ha) no Plano de 
arborização de 1923 (Anexo X). Parece que a área referida no relatório de 1939 foi 
mencionada de modo arbitrário, não tomando em consideração os limites anteriormente 
definidos. Não foram certamente consultadas as matrizes prediais para diferenciar os 
terrenos baldios das parcelas desde há muito alienadas e particulares. Daí que muitos 
proprietários não hesitassem em endereçar reclamações aos Serviços Florestais, no sentido 
de recuperar os bens fundiários, que tinham sido incluídos no plano de florestação12. 

Destas múltiplas acções resultou a delimitação relativamente tardia do 
perímetro. Foi apenas em 20 de Outubro de 1954 que os limites foram definitivamente 
fixados, após um acordo entre Câmara, Serviços Florestais e proprietários lesados quanto a 
parcelas confinantes ou encravadas. Além do mais, ao longo do limite do perímetro, os 
donos dos terrenos deveriam deixar o terreno desembaraçado de qualquer cultura ou 
habitação, numa largura de 5 metros. 

Na figura 36, note-se que o traçado do limite definitivo se situa a montante do 
primitivo nos vales das vertentes Norte e Sudoeste da serra, enquanto se localizava nas 
imediações das povoações e das respectivas áreas cultivadas privadas, no projecto inicial de 
1939. A delimitação não foi alterada no lado Oeste, onde se prolonga o relevo serrano com 
altitudes mais baixas de 700 a 800 m, nas freguesias de Salamonde e Cantelães (Cap. V, 
fig. 30), nem nos confins orientais, que constituem o limite administrativo do concelho e 
do Perímetro Florestal de Cabeceiras de Basto. Na freguesia de Ruivães, foram devolvidos 

12 Tal como referimos no capítulo anterior (3.2), recorde-se a reclamação feita em 1948 por 13 proprietários 
de Vilar Chão, Pinheiro e Anjos, exigindo a devolução de parcelas particulares encravadas no perímetro, que 
totalizavam cerca de 20 ha. O processo jurídico durou até 1954 e pronunciou-se a favor dos proprietários, 
aos quais foram "devolvidos" os terrenos. Pelo contrário, outros pedidos ficaram pendentes até aos anos 80, 
nomeadamente na freguesia de Ruivães (Cap. V, nota 18). 
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^-v^V, Limite primitivo de 1939 

, * ' \ „ * ' Limite fixado em 1954 

Fig. 36 - Os limites do Perímetro Florestal de Vieira do Minho em 1939 e 1954 

Fonte: Mapas do Perímetro Florestal de V. do M., 1:10 000 e 1:25 000, DGF, Porto 
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os terrenos das sortes de mato do Picoto e dos carvalhais e prados das Ladeiras, a montante 
de Zebral. Na dos Anjos, foram excluídas do perímetro as tapadas mais amplas: Lameiro, 
Várzea e Cerdeirinhas. Pelo contrário, as modificações não tiveram a mesma amplitude em 
Salamonde, Cantelães, Pinheiro e Vilar Chão, onde tinha sido instalada grande parte das 
parcelas arborizadas durante as décadas de 1920 e 1930. , 

Analisaremos mais adiante as consequências das reclamações dos vizinhos ou 
dos proprietários, como também a relevância da nova demarcação, para o prosseguimento 
da florestação nos anos 50. Mas por enquanto, convém examinar com mais pormenor o 
plano de arborização primitivo, particularmente os reflexos da sobreavaliação do projecto e 
dos seus custos, na evolução global da florestação na Serra da Cabreira. 

2.2. Os objectivos e resultados globais do plano 

O segundo tema abordado pelo projecto é essencialmente consagrado às 
técnicas e custos da arborização, com algumas referências rápidas às infra-estruturas 
necessárias e ao melhoramento das pastagens. Logo de início, tal como aconteceria em 
muitos outros projectos do Plano de Povoamento Florestal, a parte "Arborização" aponta 
para os "objectivos principais dos trabalhos a realizar", ou sejam neste perímetro, "a 
correcção das bacias dos rios Cávado, Tâmega e Ave e o aumento da riqueza silvícola da 
região" (p. 9). 

Repare-se também aqui que o plano de 1923 é passado em silêncio, 
encontrando-se apenas menções indirectas sem que se apresentem resultados obtidos. Por 
exemplo, a "fracção área já arborizada" de 830 ha, que consta no projecto genérico de 
1939 acima citado e apresentado no quadro 40 (Objectivos), deve referir-se aos 643 ha 
florestados durante a vigência do plano anterior, a que acresceriam os cerca de 200 ha do 
carvalhal do Toco. Mas nada se diz sobre a situação e crescimento das plantações 
realizadas. 

Contudo, talvez os silvicultores não tivessem deixado de tomar conhecimento 
dos relatórios já feitos sobre as plantações e de aproveitar a experiência adquirida nas 
técnicas e espécies florestais utilizadas. De facto, se as resinosas (pinheiro bravo e 
silvestre) foram as essências preferencialmente escolhidas nas plantações da década de 
1920, o projecto de 1939 preconiza uma maior introdução de folhosas, "atendendo às 
condições naturais deste perímetro e para que se atinjam quanto possível as características 
da vegetação que se julga outrora o cobria" (p. 9). Nas vertentes, dar-se-ia a preferência 
aos povoamentos arbóreos mistos de coníferas exóticas (Pinus, Larix, Abies, Pice a, etc) c 
folhosas espontâneas (carvalhos roble e negral). Nas ravinas húmidas e linhas de água, 
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Quadro 40 
Objectivos do Plano de 1939 e resultados globais em 1970 

no Perímetro Florestal de Vieira do Minho 
Hectares 

OBJECTIVOS 
1939 

RESULTADOS 
1970 

Área arborizada 
Área por arborizar 

830 ha 1) 
5.462 ha 

Plantações: 4.970 ha 
Sementeiras: 492 ha 

3.488 ha 2) 
1.100 

Logradouro: 238 ha 
Incultos: 862 ha 

Área de pastagem 
(por arborizar 

oportunamente) 
N° de bosquetes 

806 ha 

408 ha (136 unidades) 

? 3) 

? 3) 

Viveiros e casas de 
guarda — 13 ha 

Avaliação da área do 
perímetro cerca de 7.000 ha 5.400 a 4.600 ha 4) 

1) Arborização estatal 1922-1939: 643 ha 
Carvalhal do Toco: cerca de 200 ha. 

2) Não pormenorizamos, por enquanto os resultados do Inquérito de 1970. 
Apenas se salienta que este total manifestaria a área efectivamente arborizada, 
que consta de: — 643 ha florestados antes de 1939. 

— cerca de 2845 ha florestados de 1940 a 1970, incluindo 
a regeneração do Toco (190 ha), mas excluindo as ressementeiras. 

3) As fichas do inquérito não dão nenhuma informação acerca das pastagens e dos 
bosquetes. Contudo, estão representadas nos mapas do perímetro (1:10.000) 
as áreas de pastagem intensiva. 

4) Contando ou não com os 806 ha de pastagem intensiva. 

FONTE: Plano de arborização da S. da Cabreira (V. do Minho), 1939 
Inventário florestal do Perímetro de V. do Minho, 1970. 
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privilegia-se outras folhosas mais adaptadas a estes meios, por exemplo as dos géneros 
Fraxinus, Salix, Betula e Populus. 

Em suma, tal como se pode ver no quadro 40, prevê-se uma florestação 
baseada em plantações mistas (4 970 ha numa área por arborizar avaliada em 5 462 ha), 
com algumas sementeiras intercalares de arbustos, no intuito de assegurar a protecção dos 
solos no início do crescimento das árvores. 

Para além das considerações técnicas (que simplificámos muito), o relatório do 
projecto não apresenta uma estratégia muito nítida para o ordenamento territorial da 
arborização. Por onde iniciar os trabalhos? Pelos níveis e vertentes superiores ou pela 
periferia do perímetro, como foi a caso em 1922? Reconhecendo a importância que ainda 
teriam, a curto prazo, as chãs para a pastorícia local, a execução da florestação 
processar-se-ia necessariamente "com um ritmo pouco acelerado", até as comunidades 
ficarem "convencidas" das vantagens do empreendimento. "Por isso, os trabalhos devem 
ser iniciados da periferia para o centro, de forma a deixarem-se zonas de passagem livre 
para os gados internarem-se na serra" (p. 9). Mas não é mais pormenorizada a questão do 
"modelo" adoptado, "da periferia para o centro", para este período de transição, durante o 
qual os compartes acabariam por aceitar os benefícios da arborização. 

É interessante notar que a referência deste modelo de evolução espacial aparece 
nos começos da parte "Arborização", como que para facilitar a aprovação pelas entidades 
que iriam apreciar o projecto, antes que estejam tratadas as técnicas silvícolas e escolha das 
essências. Todavia, durante a análise das fases temporo-espaciais da florestação, teremos 
ocasião de ver que o "modelo" preconizado gerou numerosos equívocos ou conflitos entre 
florestais e vizinhos, e até entre os próprios compartes. Aliás, a perspectiva dos equívocos 
ou conflitos é implícita no estudo dos usos e costumes da serra que apresentámos no 
capítulo anterior (3.2 e 3.3) 

Portanto, em princípio, o projecto de arborização não eliminaria completamente 
a pecuária serrana, mas apenas seria mantido "um certo número de cabeças de gado" em 
áreas de pastagens melhoradas e demarcadas. Nas chãs mais propícias para o efeito, é 
prevista a instalação de "bosquetes", isto é, núcleos de arvoredos pouco densos para abrigo 
dos animais, numa superfície avaliada em 408 ha. 

No entanto, não se estabelece uma clara relação entre as áreas de bosquetes e a 
"área de pastagem (cuja arborização será oportunamente considerada)" de 806 ha que se 
menciona na avaliação global das metas do projecto (quadro 40). De facto, na parte muito 
reduzida consagrada às "Pastagens", diz-se acerca das chãs que "se encara a possibilidade 
do seu melhoramento" (p. 13). Muitas de entre elas, até então pastoreadas, estariam 
certamente incluídas no plano de arborização (figs. 31). 

Para além de resumir os objectivos fundamentais do projecto de 1939 (com a 
excepção das infra-estruturas), o quadro 40 apresenta também os resultados conseguidos, 
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que apurámos através do Inventário Florestal a que foi sujeito este perímetro em 1970, 
findos os cinco quinquénios do Plano de Povoamento Florestal primitivo (1939-1968). 

Ressalta um forte contraste entre as metas de florestação previstas e as 
superfícies efectivamente arborizadas, o que não é de admirar se tivermos em conta a 
sobreavaliação da área do perímetro florestal. Entre 1940 e 1970, foram plantados e 
semeados 2 655 ha de terrenos desprovidos de formações arbóreas. O total atinge 
2 845 ha se incluirmos os 190 ha do carvalhal do Toco, comprado pelo Estado aos 
proprietários de Espindo em 1960 e regenerado logo a seguir à compra (nota 2] do quadro 
40). Nas plantações mal sucedidas, ou ainda nas parcelas florestadas antes de 1939, 
fizeram-se ressementeiras, essencialmente realizadas na década de 1960, numa extensão 
global de 225 ha. 

Em 1970, permaneciam 1100 ha de terrenos não florestados ou com 
plantações mal sucedidas: uns foram deixados para logradouro comum (freguesia de 
Campos, a pedido da Junta de Colonização Interna); outros são considerados como 
"incultos", localizando-se na periferia do perímetro (fig. 37). Quanto às infra-estruturas, 
tinham sido concluídas várias obras: entre as mais significativas, os caminhos florestais, 
principalmente os que circundam todo o perímetro, a rede de casas de guarda e a extensão 

dos viveiros 
No que diz respeito às pastagens, é difícil fazer o ponto da situação a partir da 

informação documental. Repare-se na distribuição das áreas de pastagens intensivas 
representadas nas cartas do Inventário, que se situam nas margens do perímetro (fig. 37). 
A Chã do Prado constitui uma excepção pela sua riqueza natural, que justificou a maior 
operação de melhoramento de pastos na serra. A instalação ou o melhoramento das 
pastagens eram reservados para a criação de gado bovino e a produção de leite que se 
queria incentivar. Muitas vertentes ou chãs até então pastoreadas foram de facto incluídas 
no plano de arborização, tais como Arendosa, Saltadouro, Pau da Bela, Raposeira, etc. 

Em suma, verificamos um certo optimismo nos objectivos do projecto inicial, 
quando são examinados os resultados globais do plano em 1970. No que toca 
especificamente à florestação, a sobreavaliação primitiva da superfície do perímetro, e da 
respectiva área por arborizar, seria em parte responsável pela discrepância entre o plano 
previsto e a obra executada (quadro 40). Contudo, as causas não seriam todas de ordem 
técnica: a análise territorial do processo torna-se aqui imprescindível para ponderar as 
considerações meramente técnicas. Mas nesta etapa da pesquisa, concluamos a crítica do 
plano pela apreciação das previsões e realidades orçamentais, que parecem constituir um 
dos pontos mais sensíveis, no que se refere à viabilidade da execução do projecto. 

Da última parte do relatório de 1939 constam os pormenores dos cálculos 
orçamentais, mas apenas para a arborização e a instalação de bosquetes nos pastos 
selecionados (p. 16-21). Não se referenciam as verbas destinadas às infra-estruturas, que 
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Fig. 37  A situação dos baldios da Serra da Cabreira (Vieira do Minho) em 1970 

Fonte: Inventário florestal do Perímetro..., 19701975, DGF, Porto 
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prioritariamente seriam efectuadas no Io quinquénio, segundo a ordem de trabalhos 
planeados no Plano de Povoamento Florestal, à escala nacional. E portanto necessário 
voltar a analisar o Plano global, de que a evolução genérica foi examinada no capítulo III 
(quadro 24). Só assim conseguiremos um enquadramento mais completo do financiamento 
das obras de florestação na Serra da Cabreira. 

A figura 38 condensa toda a informação do PPF respeitante à avaliação das 
verbas de todas as parcelas orçamentais13. Constata-se nitidamente que, durante dez anos, 
as infra-estruturas mobilizam cerca de metade do orçamento previsto em cada quinquénio 
(de 60,5% a 42,6%), diminuindo regularmente até 1958 e reduzindo-se à conservação das 
obras na última década (de 5,3% a 0,8%). Pelo contrário, e conformemente ao andamento 
dos trabalhos, os custos da florestação (instalação e conservação) vão evoluindo em 
sentido inverso, de 22,8% em 1939-43 até 64,8% no último período. No Io quinquénio, 
recorde-se que estavam previstas, à escala nacional, a construção de 800 km de caminhos 
e a arborização de 5 000 ha de plantações e 15 000 ha de sementeiras (quadro 24). Estes 
valores correspondem a um custo respectivamente avaliado em 50 000$ por km, 1 000$ e 
450$ por hectare. 

O quadro 41 traduz, resumidamente, as propostas orçamentais incluídas no 
projecto, a que se acrescentou o reforço pedido em 1944, isto é, no início do 
2o quinquénio. Em 1939, ressalta, em primeiro lugar, uma nítida diferença entre, por um 
lado a previsão dos custos por hectare arborizado feita no âmbito nacional do PPF, e por 
outro, a calculada no projecto da Serra da Cabreira: de 1000$ e 450$, passa-se a 728$ e 
235$ por ha, respectivamente para as plantações e sementeiras. Mas parece que os custos 
foram revistos para a aprovação do plano de Vieira do Minho, aumentando para a média de 
588$ por ha (plantações e sementeiras) e mais uma vez ajustadas aquando da atribuição das 
verbas do Io quinquénio (média de 684$ por ha)14. Afinal de contas, a fixação do 
orçamento deste plano local deve ter dado lugar a muita controvérsia, e talvez esta seja a 
característica comum de muitos outros planos elaborados à escala do perímetro florestal. 

Os novos acertos efectuados alguns anos após o início dos trabalhos na Serra 
da Cabreira corrobora a hipótese de uma rápida desactualização do orçamento aplicado. No 
primeiro ano do 2o quinquénio, pede-se um reforço, aprovado em 12/09/1944, para a 
florestação de 200 ha em 1944-45. Para além do pedido, declara-se que os trabalhos de 
arborização (certamente os de 1939-43) abrangeram 945 ha de baldios, com a verba 
respectiva de 669 000$. O que daria, em média, uma despesa de 708$ por hectare. No 
entanto, a pesquisa nas fichas do Inventário de 1970 apenas revela que a área florestada 

13 Note-se que, nesta previsão, os valores não sao indexados durante os trinta anos da vigência do Plano. A 
evolução das verbas relaciona-se com o aumento do pessoal e desenvolvimento dos trabalhos florestais. 
Assim, o custo de um km de caminho ou de um hectare arborizado mantém-se até ao fim do PPF. 
14 Encontramos estas informações parcelares no preâmbulo feito no pedido de reforço de verbas de 1944 
(DGF-Porto). 
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Fig. 38 - Previsões orçamentais do Plano de Povoamento Florestal (1939-1968), por tipo 
de obras e por quinquénio, em Portugal continental 

Fonte: PPF, 1940, pp. 119-122 e 131-135; Quadro 24 
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Quadro 41 
O orçamento da arborização na Serra da Cabreira (Vieira do Minho), 

em 1939 e 1944 

Escudos 

1939 1944 
Orçamento $ 

Total Por ha 
$ 

Total Por ha 
Previsto Total 1) 3.940.000 720 

Plantações 4.970 ha 3.618.160 728 — — 

Sementeiras 492 ha 115.620 235 — — 
Bosquetes em 13,6 ha 18.169 1.336 — — 

Aprovado — 588 — — 

Aplicado — 684 — — 

Reforço de 1944 
335.000 1.755 Área: 200 ha 1) 335.000 1.755 

Discriminação parcial 1939 
$ 

1944 
$ 

Acréscimo/39 
% 

Jornais Homem 7 12 71 
Mulher 4 (ou rapaz) 8 100 

Custo de 1 ha de plantações 2) 728 

210 
448 
70 

1688 

360 
768 
560 

132 

71 
71 

700 

Limpeza do mato 30 jornais 
Plantação 60 jornais 
Material 

728 

210 
448 
70 

1688 

360 
768 
560 

132 

71 
71 

700 

% custo da mão de obra 90% 67% — 90% 67% — 

1 ) 0 total orçamentado é superior à soma das parcelas (+5% para imprevistos e 
arredondamentos). 

2) 1 ha de plantações: limpeza mato + abertura 400 covas e plantação 400 ávores 
+ sementeira intercalar em 6000 covachos. 
(A cova tinha então cerca de 40 cm de profundidade e o covacho [pequena cova 
ou furo], até 10 cm) 

FONTE: Plano de arborização da S. da Cabreira (V.do Minho), 1939, simplificado; 
Reforço 1944, DGF, Porto. 
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desde 1939 ronda cerca de 450 ha15. Podia entender-se que a área referida no pedido de 
reforço incluísse parcelas preparadas, mas há uma forte discrepância entre as duas 
superfícies (945 ha e cerca de 450 ha). De facto, repare-se que o custo declarado por 
hectare (708$) ultrapassa de pouco o do orçamento aplicado nos primeiros anos (684$). 
No entanto, evidencia-se também que a verba de 669 000$ gasta para cerca de 450 ha dá 
um custo por ha (1487$) mais próximo do reforço pedido (1755$). 

Para além das dificuldades em avaliar os custos reais da arborização, não 
podemos omitir uma componente essencial, que viria a desactualizar as previsões dos 
custos em qualquer projecto do Plano de Povomento Florestal: a forte inflação que sofreu o 
país durante a II Guerra Mundial, nomeadamente entre 1939 e 1944. Já referenciámos, 
aquando da confrontação entre o Plano Florestal e o dos Baldios Reservados da JCI 
(Cap. Ill, nota 26), que o "custo da vida", durante este período, teria aumentado em 
Portugal de 11,2% a 14,5% por ano. 

Ainda no quadro 41, são discriminadas as despesas para um hectare de 
plantações, que se revelam ser a técnica de florestação mais utilizada neste perímetro. Em 
primeiro lugar, sobressai a importância da contribuição remunerada dos "jornais" no 
processo de arborização. No projecto inicial da Serra da Cabreira, as despesas ligadas à 
prestação de mão de obra não qualificada representa 90 % do custo previsto por ha de 
plantação (728$). A subida dos preços e salários durante II Guerra Mundial era certamente 
imprevisível na altura das previsões orçamentais. Mas, no âmbito específico das 
considerações técnicas e económicas que analisamos agora, é também provável que fossem 
subestimados, quer a mão de obra necessária para o empreendimento, quer a duração das 
múltiplas etapas dos trabalhos nos terrenos por arborizar. 

No início do 2o quinquénio (1944), o reforço concedido para a florestação de 
200 ha na Serra da Cabreira mostra que o custo por hectare teria aumentado de 132% 
desde o primeiro orçamento previsto, ou seja, de 728$ para 1688$ por hectare (quadro 41) 
Globalmente, observa-se nos dados parciais colhidos que os custos do material no local 
tiveram o maior acréscimo (700 %), diminuindo proporcionalmente o peso dos pagamentos 
aos jornais (67 %). 

Em 24 de Fevereiro de 1961, foi aprovada uma nova actualização orçamental, 
de modo a finalizar o plano de florestação (quadro 42). No custo de um hectare de 
plantações, verifica-se uma maior parcela destinada aos pagamentos dos jornais, facto que 
se prende não só com o aumento dos salários, mas sobretudo com o número mais elevado 
de jornais contratados: 172 em vez de 90 pessoas. Note-se que as mulheres aparecem 

15 Fichas apuradas para o período 1939 - 1943/45. Teremos mais adiante a oportunidade de sublinhar as 
particularidades do tratamento de dados deste Inventário. Os trabalhos de florestação efectuaram-se muitas 
vezes em vários anos na mesma parcela, da preparação do terreno até à plantação efectiva. Daí a 
impossibilidade, alias inerente a qualquer obra de arborização em épocas passadas e presentes, de avaliar com 
rigor as áreas anualmente arborizadas (ver nota 13, Cap. III). 
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Quadro 42 
A actualização orçamental de 1961 para efeitos de arborização 

Escudos 

Florestação Total Por ha 
$ $ 

Fim da arborização 1870 ha 

Conversão pinhais 612 ha 
Regeneração Carv. Toco 190 ha 

Total 2) 

8.961.040 

1.274.520 
530.050 

12.345.000 

4.792 

1) 1.960 
1) 2.395 

4.620 

Discriminação parcial 1961 
$ 

Acréscimo/1944 
% 

Jornais Homem 
Mulher 

Custo 1 ha de plantações 3) 

22 
14 

4.792 

660 
2.872 
1.260 

74% 

83 
75 

170 

83 
274 
125 

Limpeza do mato 30 jornais 
Plantação 142 jornais 
Material 

% custo da mão de obra 

22 
14 

4.792 

660 
2.872 
1.260 

74% 

83 
75 

170 

83 
274 
125 

22 
14 

4.792 

660 
2.872 
1.260 

74% 

83 
75 

170 

83 
274 
125 

1) 500 $ de material para a conversão dos pinhais; 1350$ de material 
para a regeneração do Toco. 

2) O total do orçamento é superior à soma das parcelas (+ 5% para 
imprevistos e arredondamentos). 

3) 1 ha de plantações: limpeza mato + abertura de 2500 covas e 
plantação de 2500 árvores + sementeira intercalar em 6000 
covachos. As mulheres são contratadas para a sementeira (42 j.). 

FONTE: Actualização orçamental de 1961, DGF, Porto 
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"oficialmente" nos trabalhos de sementeiras, mas soubemos que já eram contratadas nos 
anos de 1950. A técnica utilizada na década de 1960 exige maior quantidade de mão de 
obra nos terrenos, já que se plantam agora 2 500 árvores por hectare. A arborização inicial 
torna-se mais densa, com um compasso médio de um metro, enquanto era de 5 metros 
anos atrás (400 árvores por hectare, quadro 41)16. 

Surgem, mais uma vez, algumas diferenças entre as informações contidas no 
pedido de actualização e o Inventário de 1970, no que se refere à situação da florestação. 
Segundo o pedido, restavam apenas 1870 ha por arborizar. Assim, em relação ao relatório 
de 1939 (5462 ha por arborizar), deduz-se que 3592 ha teriam sido plantados e semeados 
de 1939 a 1960. Mas, entretanto, os limites do perímetro tinham sido modificados desde 
1954, e por outro lado, a sua superfície certamente re-avaliada em relação ao projecto 
inicial. O apuramento das fichas do Inventário indica que cerca de 2000 ha, a que acrescem 
perto de 50 ha de ressementeiras, foram arborizados até 1960. Lembremos, aliás, que o 
mesmo Inquérito revela que, em 1970, a meta de 1870 ha preconizada em 1961 não foi 
atingida, ficando 238 ha em logradouro comum e 862 ha classificados como "incultos" 
(quadro 40 e fig. 37). 

Concluindo esta análise global dos objectivos e resultados do plano de 
arborização de 1939, tentemos recapitular os aspectos fundamentais do relatório. A visão 
prospectiva dada à análise permite realçar melhor as condições e o ambiente do quadro 
institucional em que teria sido elaborado o projecto, nas vésperas do arranque da 
"campanha da arborização". 

A impressão geral que se impõe é a de uma abordagem relativamente superficial 
da situação dos baldios no que respeita, tanto o sistema de exploração pelos vizinhos, 
como o do estado da florestação já realizada neste perímetro. O "estudo escamoteado do 
meio serrano" é mais vincado na apresentação distorcida da pastorícia e na ausência de 
qualquer balanço do plano de arborização de 1923. O teor essencialente técnico inerente à 
finalidade do relatório, faz que nele não se encontram elementos sobre o impacte local das 
metas atingidas, ou por alcançar a partir de 1939. Apenas se transcrevem os argumentos 
"estafados", retomando uma expressão de J. A. ESTÊVÃO (1983), do ideário que 
justificou o empreendimento: correcção das bacias-vertentes, rentabilização de terrenos 
mal-tratados pela população da serra. 

Se procurarmos os motivos da superficialidade do estudo nos assuntos 
sublinhados acima, poderemos, em primeira instância, invocar os seguintes: 

uma mudança sensível na aplicação de novas técnicas florestais no país, 
razão pela qual a florestação anterior, feita com base nas resinosas, teria sido "esquecida", 

1 6 A. A. MONTEIRO ALVES, 1982, pp. 193-205. 
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propondo-se agora a introdução de povoamentos mistos e outros de folhosas nos solos 
mais fundos e húmidos das linhas de água; 

— uma conveniência de ordem política e económica, do que resultaria a 
omissão das dificuldades e entraves encontrados durante a I Republica, agora finalmente 
ultrapassados por um Plano elaborado e aprovado à escala nacional; 

— um conhecimento insuficiente das realidades locais, embora estejam 
mencionados elementos que pressupõem a utilização de dados específicos (carvalhal do 
Toco, nomes das chãs pastoreadas, limite oriental do perímetro, etc). 

Mas estes motivos, brevemente delineados, logo conduzem a duas questões 
fulcrais. Quem preparou e redigiu o relatório? Que tipo de informação foi utilizada? 

Já notámos que, entre a promulgação da Lei de Povoamento Florestal 
(15/06/1938) e o pedido de aprovação do plano (5/04/1939), nem um ano decorreu. Não 
houve, certamente, tempo suficiente para efectuar no próprio local os trabalhos de campo e 
inquéritos necessários para uma análise mais aprofundada, que não se relacionasse 
directamente com as técnicas silvícolas e seu custo. No pedido apresentado ao Ministro da 
Agricultura, lê-se que os projectos dos perímetros de Vieira do Minho e Cabeceiras de 
Basto foram "organizados" pela 2a Repartição Técnica. No de Cabeceiras de Basto, a 
Ia parte consagrada à descrição não tem mais de duas páginas de informações gerais, que 
poderiam caracterizar qualquer outro perímetro serrano do Norte do país. No que se refere 
aos aspectos técnicos, remete-se sempre ao projecto de Vieira do Minho. Apenas se 
ajustaram os cálculos globais dos custos em relação às áreas definidas para a florestação. 

Em suma, tudo sugere que a "organização" feita a nível dos serviços centrais 
não ultrapassou os trabalhos de gabinete. Mas o que se deve entender por "organização"? 
Talvez apenas uma remodelação de relatórios feitos por técnicos ainda inexperientes. De 
facto, alguns dos projectos de arborização foram elaborados no quadro da apresentação dos 
relatórios finais do Curso de silvicultor do Instituto Superior de Agronomia, portanto por 
estudantes finalistas17. 

Não há dúvidas de que o projecto de Vieira do Minho, apesar de melhor 
documentado que o de Cabeceiras de Basto, reflecte não só inexperiência profissional, 
como também aplica parte dos conhecimentos teóricos recentemente adquiridos sobre 
técnicas silvícolas e custos da florestação, transmitindo opiniões dos professores 
silvicultures empenhados, desde os começos do século, no interesse nacional da 
arborização dos baldios. 

17 Conseguimos identificar directamente vinte relatórios elaborados nas décadas de 1930 a 1950, que se 
relacionam com projectos de arborização em perímetros florestais. Sobre o da Serra da Cabreira, apenas 
encontrámos o de A. FERREIRA MACHADO (1921) Para além da documentação mais recente que 
apresenta o plano de Vieira do Minho, foram utilizadas a descrição da serra e informações botânicas contidas 
no relatório de 1921. 
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O facto de que alguns dos projectos locais de florestação terem sido preparados 
"à pressa", antes de serem "organizados" (e talvez emendados) pelos técnicos dos Serviços 
Florestais —é pelo menos o caso na Serra da Cabreira—, reveste-se de uma importância 
fundamental para a sua execução. Um corpo de silvicultures tinha sido formado no espírito 
da necessidade ambiental e económica da florestação nas serras, tendo adquirido sobretudo 
as bases técnicas do empreendimento. Mas estariam afastados dos interesses territoriais dos 
compartes nos baldios, fossem eles proprietários ou apenas jornaleiros sem terra. Esta 
geração de silvicultures ainda relativamente jovens, ou até recém-formados, iria 
encontrar-se bruscamente confrontada com a desconfiança e incompreensão de um meio 
social e cultural diferente, em relação ao qual lhes teria sido difícil assumir atitudes de 
flexibilidade. 

Era oportuno realçar este estado de espírito inicial de muitos silvicultures que 
participaram no Plano de Povoamento Florestal, antes de abordarmos a análise mais 
pormenorizado do processo na Serra da Cabreira. 
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3. 

AS FASES TEMPORO-ESPACIAIS DA FLORESTAÇÃO 

A principal base de documentos, que nos permitiu individualizar as sucessivas 
fases temporais e territoriais da arborização, é constituída pelas fontes de primeira mão 
ligadas ao Plano de Povoamento Florestal e ainda ainda reunidas na Circunscrição Florestal 
do Porto, quando iniciámos as nossas pesquisas18. 

Destacam-se, cm primeiro lugar, os mapas topográficos de escala 1/10 000, 
elaboradas pelos Serviços Florestais no âmbito do PPF para execução do projecto 
(Base VIII da Lei n° 1971). Nestas plantas, está representada como que a "matriz predial" 
das parcelas delimitadas no perímetro para efeitos de arborização e outras obras, 
nomeadamente o melhoramento das pastagens. Estes mapas com a divisão por parcela teria 
sido de pouco utilidade prática para o nosso objectivo, se não existisse o Inventário 
florestal de 1970-75, de que já apontámos acima os resultados globais do apuramento. Um 
dos interesses fundamentais deste Inventário reside no facto de as fichas mencionarem 
todas as parcelas, florestadas ou não, a partir de 1922. 

A riqueza da documentação confrontada com o trabalho de campo, apesar das 
limitações subsequentes ao incêndio de 1975, foi, de início, certamente animadora para 
empreender a análise evolutiva. Contudo, no caso específico estudado, logo se levantaram 
algumas dificuldades no tratamento de dados, umas que julgamos inerentes ao estudo de 
qualquer processo de florestação, outras relacionadas com algumas deficiências ou 
disparidades da informação, decorrentes da sua elaboração ao longo de várias décadas. 

Daí que seja necessário, antes do mais, examinar as dificuldades de tratamento 
de dados e apresentar as soluções a que recorremos para resolver os problemas mais 
relevantes. Apenas deste modo se pode justificar o método utilizado na delimitação de fases 
da evolução territorial na arborização nos baldios da serra, que serviram de base para a 
respectiva expressão gráfica. 

18 Actualmente, toda a documentação ligada ao PPF nos perímetros do Noroeste encontra-se na 
Administração Florestal de Amarante. Recordc-se que, tal como jâ fizemos desde o início deste capítulo, 
mencionaremos sempre, as instituições como segue: DGF-Lisboa; DGF, Porto, para a Circunscrição 
Florestal do Porto; Administração de V. do Minho, à escala local. 
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3.1. As particularidades do tratamento de dados 

Concluído nos finais de 1970, o Inventário florestal do perímetro de Vieira do 
Minho foi, de facto, actualizado até à avaliação da área ardida em 1975. Cada parcela 
inventariada, quer tivesse sido arborizada ou reservada para outro tipo de aproveitamento, 
dispõe de uma ficha-padrão, que apresenta as principais características do terreno e da 
ocupação do solo. A classificação das fichas é feita segundo uma nomenclatura numérica, 
que corresponde aos vários tipos de aproveitamento: de 1 a 26, seguidos do número que 
identifica a parcela (1.1, 1.2, 1.3, etc) (quadro 43). Esta classificação de carácter geral foi 
adoptada à escala nacional, quando se procedeu à avaliação do balanço do PPF em lodos os 
baldios serranos. 

As fichas de parcelas florestadas fornecem, sem dúvidas, a informação mais 
completa no conjunto deste Inventário, contendo as outras poucos dados, além da 
ocupação do solo e da localização e superfície das parcelas. Neste caso, ressaltam as 
parcelas de "logradouro comum" (n° 16). Os "incultos" (n° 17), com 39 parcelas 
reconhecidas, abrangeriam uma grande variedade de situações: áreas ainda não arborizadas; 
cumeadas da serra; vertentes rochosas; clareiras no meio das plantações, onde não foi bem 
sucedida a florestação, etc. Quanto às "pastagens", o Inventário menciona apenas a Chã do 
Prado, localizada, recorde-se, a Oeste do cume do Talefe. No entanto, notámos que várias 
parcelas de pastagens, situadas na periferia do perímetro, foram representadas nas cartas de 
escala 1/10 000. 

Classificando a informação que diz respeito às parcelas de arborização, das 
fichas constam os dados seguintes: 

— Localização, superfície c ano(s) da plantação ou sementeira. A par da 
nomenclatura acima indicada, a localização bascia-se nas cartas de escala 1/10 000 
(n° 44-C e 44-D, n° 58-A e 58-B), articulando-se esta numeração com a da Carta Militar 
de 1/25 000. Outro número remete para a fotografia aérea de 1965, inexistente nos 
Serviços Florestais do Porto para o perímetro de Vieira do Minho. Utilizámos então a 
cobertura de 1974 que, nos confins orientais minhotos, serviu de base à primeira edição 
dos mapas elaborados, à escala nacional, pela Divisão de Inventário Florestal 
(DGF-Lisboa, 1981); 
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Quadro 43 
Apresentação esquemática do ficheiro do Inventário florestal realizado no 

Perímetro de Vieira do Minho em 1970-1975 

Nomenclatura das parcelas N° de parcelas Área total 
ha 

1. Pinheiro bravo - Nascedio (altura <1,3 m) 1) 24 489 
2. P. bravo - Novedio (alt. 1,3-4 m) 3 31 
3. P. bravo - Bastio (DAP: 0,075-0,2) 2) 7 160 
4. P. bravo - Fustadio (DAP > 0,2) 15 225 
7. Pinheiro silvestre, qq. fase de desenvolvim0 21 220 
8. Carvalhos, idem 10 3) 142 
9. Vidoeiros, idem 4 6 

11. P.bravo+P. silvestre, idem 14 225 
13. Folhosas diversas, idem 3 3) 26 
14. Resinosas diversas, idem 5 69 
15. Casas, viveiros, parques 13 13,3 
16. Logradouro comum 4 238 
17. Incultos 39 827 
19. Resinosa + Folhosa 15 3) 333 
20. Resinosas + Folhosas 56 1.754 
21. Pinheiro radiata 1 1 
22. Pastagens melhoradas 1 9 
24. Chamaecvparis 1 2 

26. Arborização ardida (1975) — 1.660 

Nota: Apenas foi referenciada a nomenclatura das espécies existentes neste perímetro. 

l)Para a caracterização das fases de desenvolvimento do pinheiro bravo, ver a nota 19. 
2) DAP do tronco: Diâmetro à Altura do Peito (cerca de 1,30 m do solo), aqui em metro. 

Actualmente, o DAP é mencionado em cm. 
3) Com, respectivamente, 16 ha, 9 ha e 3 ha de parcelas de arborização espontânea, 

que se desenvolveu a partir de áreas anteriormente florestadas pelo Estado. 

FONTE: Inventário florestal de 1970-1975, Perímetro de V. do Minho, DGF, Porto. 
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— Espécies arbóreas c técnicas silvícolas. O estado do desenvolvimento das 
plantações observado no terreno, do nascedio até ao fustadio19, só é assinalado para o 
pinheiro bravo, a essência mais representativa em povoamentos puros no perímetro; 

— Tipo de solo. Três tipos estão diferenciados: solos esqueléticos, delgados 
(largamente dominantes, uma vez que os solos rankers predominam nas vertentes), c solos 
fundos. As propriedades físicas do solo, tais como a textura e estrutura, são geralmente 
omissas, apesar de indicadas no modelo da ficha-padrão; 

— Rcssemcnteiras. Cerca de 400 ha foram ressemeados ou re-plantados cm 
áreas anteriormente arborizadas até 1975, discriminando-se nas fichas as causas da 
re-florestação. A primeira relaciona-se com operações mal sucedidas, daí a realização de 
novas campanhas de plantações, que atingiram 227 ha cm toda a serra. Por outro lado, a 
partir dos anos de 1960, introduziram-se folhosas em povoamentos de resinosas, 
principalmente ao longo ou perto das linhas de água; infelizmente, as fichas não contém 
nenhum dado sobre as superfícies abrangidas por estas plantações de folhosas. Nestes dois 
casos, não se alterou a numeração da ficha, o que facilitou a detecção das rcssemcnteiras ou 
rcplantações. Pelo contrário, a florestação após incêndio (160 ha) veio alterar a divisão 
parcelar primitiva: uma nova parcela, que incluía as partes ardidas de outras mais antigas, 
foi então constituída. Tomou-se assim,difícil delimitar as áreas novamente arborizadas; 

— Observações diversas. Destacamos sobretudo a observação mais frequente 
que foi anotada nas fichas: a irregularidade generalizada dos povoamentos florestais, ou 
seja, a estrutura heterogénea das árvores nas plantações e a existência de áreas onde não 
chegaram a desenvolver-sc; 

— Incêndio de 1975. Logo a seguir a realização deste Inventário, abriu-se um 
período mais intenso de fogos, que culmina com o do "Verão Quente" de 1975. A 
superfície queimada foi analisada e cartografada parcela por parcela, arborizada ou não, o 
que permitiu circunscrever, com relativo pormenor, a extensão incendiada dos baldios na 
serra. 

19 Nascedio (sentis e fourrés, em francês): população densa e indiferenciada das jovens árvores cm relação às 
outras espécies vegetais (mais ou menos os cinco primeiros anos para as resinosas). Novedio (gaulis): fase 
seguinte de crescimento em altura, durante a qual sobressaem os melhores indivíduos. Nas fases de nascedio 
e novedio, ocorre um processo de desrama natural (élagage naturel) e fazem-se intervenções de limpezas 
(dégagements no nascedio e nettoiements no novedio Bastio (bas-perchis): fase de individualização dos 
fustes, em que se procede às intervenções culturais de desbastes das árvores mais fracas (éclaircies) e de 
desramações (élagages), por selecção individual. Fustadio (haut-perchis): fase de menor crescimento cm 
altura e maior desenvolvimento lenhoso por engrossamento do tronco; continuação periódica dos desbastes. 
A última fase, inexistente aqui segundo os critérios deste Inventário, é o alto fuste (futaie), onde abranda 
muito o crescimento em altura e quase se mantém o DAP do tronco (A. A. MONTEIRO ALVES, 1982, 
pp. 69-72, e segs para mais pormenor; J. GADANT, 1982, p. 31-32). 
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O quadro 44, ilustrado pela figura 39, apresenta os tipos de parcelas e 
respectivas superfícies, que foram inventariadas no perímetro de Vieira do Minho, nos 
anos anteriores ao grande incêndio de 1975. 

Quadro 44 
Caracterização geral do parcelamento no Perímetro Florestal da Serra da Cabreira (Vieira do 

Minho), em 1974 

Tipo de parcelas Número de fichas Área (ha) 

Arborização 179 3683 

Casas e viveiros 13 13 

Logradorou comum 4 238 

Incultos 39 827 

Pastagem melhorada 1 9 

Fonte: Inventário florestal do Perímetro de V. do Minho, 1974, DGF, Porto 

Sublinhámos acima a constituição de novas parcelas após os incêndios 
ocorridos entre 1970 e 1975. Por isso, o total de 3.683 ha é superior ao espaço físico 
arborizado, já que as áreas re-arborizadas foram contadas duas vezes (cerca de 160 ha). O 
mesmo total inclui 28 ha de arborização considerada "espontânea" no Inventário 
(quadro 43), de que a maior parte se desenvolveu a partir de algumas parcelas florestadas 
pelos Serviços Florestais (alguns carvalhos, pinheiros e acacias ao longo do Rio Turio). 
Por último, recorde-se que as parcelas de "arborização" compreendem também o carvalhal 
do Toco, regenerado pelo Estado nos anos 60, em cerca de 190 ha (quadro 40). 

Convém referir neste ponto uma mudança significativa quanto às árcas-parcclas 
por arborizar e à planificação dos trabalhos, uma vez que, no fim da execução do plano, a 
unidade de base espacial para florestação passou a ser constituída pelo talhão. A figura 40 
mostra a actual divisão e numeração dos talhões no perímetro de Vieira do Minho. E 
evidente que esta delimitação é algo diferente da representada na figura 39, raramente 
coincidindo parcelas e talhões. À escala nacional, o novo parcelamento em talhões foi 
elaborado, consoante os perímetros, dos finais da década de 1950 aos meados dos anos 
60. Note-se no Inventário da Serra da Cabreira, como também no Livro de contas da 
Administração do perímetro, que, até 1959, o talhão era pouco vulgarizado na prática 
florestal. A informação consultada menciona sempre as parcelas da nomenclatura adoptada 
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v) Limite de parcelas arborizadas 

^ ^ Pastagens intensivas 

0 lOOOm 
i 1 

"Incultos" 

Logradouro Comum 

Casa de guarda florestal e viveiros 

Fig. 39 - Utilização do solo nas parcelas do Perímetro Florestal de Vieira do Minho, em 1974 

Fonte: Inventário florestal do Perímetro..., 1970-1975, DGF, Porto 
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Rossas 

€> Limite de talhões e respectiva numeração 

••'"••- Principais caminhos florestais 

foram representados os limites dos talhões nas vertentes e interflúvios, podendo 
sopreporem com o traçado de um caminho ou de uma linha de água. 

Nota: Apenas foram representados 
os restantes se sopreporem com o t 

Fig. 40 - O parcelamento actual por talhão no Perímetro Florestal da Serra da Cabreira 
(Vieira do Minho) 

Fonte: DGF, Porto: Cartas do Perímetro Florestal cie Vieira cio Minho, 1/25 000 e 1/10 00 
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de início (quadro 43), quer no ficheiro deste Inventário até 1975, quer nos mapas do 
perímetro de escala 1/10 000. Por esta razão, falaremos mais em termos de "parcelas" que 
de "talhões", pelo menos até cerca de 1965-1970, anos em que o talhão começou a 
substituir a divisão anterior. 

Em suma, fazendo um balanço final da florestação efectuada de 1922 a 1975, 
chegaríamos aos resultados seguintes, baseados nos dados do Inventário: 

Áreas físicas arborizadas ou regeneradas pelo Estado 3.495 ha 
Ressementeiras ou replantações após incêndios 160 ha 
Ressementeiras ou plantações após insucesso 227 ha 

TOTAL DAS SUPERFÍCIES ARBORIZADAS 3.882 ha 

Parece-nos já demonstrado que as plantas do perímetro e as fichas do 
Inventário de 1970-75 constituem uma fonte inegável para pesquisar a evolução espacial da 
arborização, apesar das deficiências e disparidades encontradas na informação. Resta agora 
explicar como se resolveram ou minimizaram as dificuldades de tratamento de dados, no 
âmbito de um processo analisado no tempo e no espaço e da respectiva representação 
cartográfica. 

A primeira série de dificuldades surgiu ao tentarmos traçar a evolução da 
arborização no tempo. Consoante a parcela considerada, cuja dimensão podia variar de 1 a 
cerca de 300 ha, a realização dos trabalhos florestais escalonou-se ao longo de um a seis 
anos seguidos. Insiste-se mais uma vez no facto de que se sucedem habitualmente várias 
operações, efectuadas nessa época manualmente, até à plantação ou sementeira efectiva. A 
duração dos trabalhos na mesma parcela dependia então da sua extensão, do tipo de 
vegetação espontânea mais ou menos densa por limpar, da topografia e do estado do solo, 
das técnicas silvícolas escolhidas e, por último, da mão de obra contratada localmente. 

Todavia, nas fichas, não são discriminadas as diversas fases dos trabalhos, 
nem no tempo, nem nas diversas parcelas. O(s) ano(s) referido(s) contcmpla(m) o conjunto 
de todas as operações de florestação (Anexo XIII)20. Em relação aos dados do quadro 45, 
pode calcular-se que à frequência dominante de um a dois anos para arborização 
corresponde uma superfície média inferior a 20 hectares por parcela. Dois terços da área 
foram florestados durante uma campanha anual, ou bienal em termos de anos civis (nas 
regiões temperadas, a arborização é feita durante o período de dormência da vegatação, do 
Outono à Primavera do ano seguinte). 

2 0 O Anexo XIII apresenta precisamente a evolução da arborização por ano(s), que elaborámos com base 
no(s) mencionado(s) nas fichas de cada parcela. 

317 



Quadro 45 
A duração dos trabalhos de florestação por parcela no Perímetro Florestal 

de Vieira do Minho, de 1922 a 1975 

N° de anos para 
arborização 

N°de 
parcelas 

Área 
arborizada 

ha 

Observações 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Anos salteados 

97 
75 

8 
8 
2 
3 
4 

1.474 
1.118 

496 
131 
302 
100 
261 

Ressementeiras: 292 ha 
: 95 ha 

3 parcelas de 114 a 148 ha 
1 parcela de 73 ha 
1 parcela de 289 ha 
1 parcela de 69 ha 
1 parcela de 146 ha 

TOTAL 197 3.882 

FONTE: Inventário florestal de 1970-75, Perímetro de V. do Minho, DGF, Porto 
Anexo XIII 
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Evidencia-se também, o que não é surpreendente, que as parcelas onde a 
arborização se efectuou em três ou mais anos são geralmente as maiores, algumas bastante 
afastadas dos núcleos populacionais (fig. 41). Por um lado, não é de admirar que 
demorasse a execução das obras florestais: ainda que fossem contratadas numerosas 
pessoas residindo no sopé da serra, podiam demorar duas a três horas para chegar até à 
área dos trabalhos, embora tivessem que permanecer na serra "de sol a sol". 

No entanto, o que prejudica mais este tipo de análise no caso das grandes 
parcelas, é o facto de desconhecermos quais os sectores sucessivamente abrangidos pelas 
campanhas. Apesar de algumas informações verbais obtidas junto dos Serviços Florestais 
ou das comunidades serranas, não se conseguiu determinar sempre com exactidão, se a 
arborização se iniciou nas vertentes médias, até atingir os cumes e níveis serranos 
superiores, ou se, pelo contrário, teria começado nas áreas de maior altitude. Além do 
mais, pode admitir-se ainda outro modelo: a simultaneidade dos trabalhos em vários 
sectores das grandes parcelas e em diferentes fases de execução, das limpezas dos terrenos 
à própria sementeira ou plantação. 

Por tudo o que foi dito até agora, a delimitação de classes temporais e 
territoriais pareceu-nos o método mais adequado para destacar as sucessivas fases do 
processo de florestação. Foi assim possível, na maior parte dos casos, superar os 
problemas levantados pela duração global dos trabalhos indicada no ficheiro do Inventário. 
Mas para demarcar estas classes, antes era preciso encontrar uma solução viável que 
ponderasse as disparidades temporais da florestação nas parcelas. Escolhemos então 
"normalizar" a evolução das superfícies semeadas ou plantadas, dividindo a área de cada 
parcela pelo número de anos referidos no Inventário, ou seja, de 2 a 6 anos (fig. 40). O 
histograma da figura 42 representa precisamente o processo evolutivo "normalizado" da 
arborização por ano civil, de 1922 a 1975 (Anexo XIV)21. 

A "normalização" efectuada pode, à primeira vista, considerar-se algo 
arbiu-ária, embora permitindo e facilitando a elaboração e interpretação da expressão gráfica 
por fase. No entanto, não deixámos primeiro de confrontar a evolução real (Anexo XIII) e 
a que normalizámos por ano civil, com a respectiva localização das parcelas arborizadas 
nos baldios. Verificámos então que esta técnica tinha um nível de resolução de elevado 
grau, a fim de individualizar as fases de florestação que apresentaremos mais adiante. 
Modificou-se apenas a evolução normalizada no caso de algumas pequenas parcelas 
(<3 ha) situadas a Oeste do perímetro, onde as plantações tinham sido realizadas ao longo 
de vários anos seguidos. Em contrapartida, não houve qualquer problema para as maiores 
parcelas, já que, por si mesmas, a duração da arborização delimita uma ou outra fase. 

21 O Anexo XIV, baseado no anterior (Anexo XIII), fornece os dados estatísticos desta "normalização" feita 
no âmbito dos anos civis. 

319 



6 anos 

S a nos 

4 anos 

3 anos 

•tooo m 

ii ; i ; M , 
I l anos irr»gi»loi c t s 

Fig. 41 - Localização das parcelas arborizadas em três e mais anos no Perímetro 
Florestal de Vieira do Minho, de 1922 a 1975 

Fonte: Inventário florestal do Perímetro..., 1970-1975, DGF, Porto; Anexo XIII 
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Apenas não se conseguiu resolver o caso de duas parcelas mais extensas —50 ha a Oeste e 
64 ha a Leste—, arborizadas durante duas séries de anos muito distintas (fig. 40)22. 

Antes de apresentarmos e interpretarmos a evolução e sequencia das fases, 
falta-nos abordar outro tipo de dificuldades que ocorreram aquando da localização e 
representação cartográfica das áreas florestadas. Na ausência da fotografia aérea de 1965, 
onde as parcelas tinham sido assinaladas, os mapas do perímetro de escala 1/10 000 
constituíram a única base para a sua localização. Todavia, estas plantas nem sempre foram 
actualizadas, daí o aparecimento de algumas incertezas, quando se pretendeu representar os 
limites das parcelas primitivas e a extensão das áreas posteriormente ressemeadas. Os 
técnicos dos Serviços Florestais não conseguiram esclarecer todas as nossas dúvidas, pois 
os trabalhos efectuam-se actualmente com base nos talhões. 

Por estas razões, os desajustes verificados entre as áreas do ficheiro e as 
representadas nas cartas dos Serviços, ou ainda a imprecisão da informação, 
obrigaram-nos a efectuar correcções aproximadas dos limites e superfícies das parcelas. 
Justifica-se assim que a representação cartográfica, que elaborámos para cada fase do 
processo de arborização, não esteja absolutamente rigorosa, em relação às áreas reais 
plantadas ou semeadas23. Apesar de tudo, não é aqui o pormenor que mais importa, mas 
sim a apreensão global e imediata da evolução territorial da florestação nos baldios da Serra 
da Cabreira. 

3.2. A evolução da arborização 

Ao longo de meio século da florestação empreendida pelo Estado na serra, 
sucederam-se períodos de menor ou maior importância, no tocante à progressiva extensão 
das plantações e sementeiras nas áreas baldias. Reconsiderando a evolução anual da 
arborização (fig. 42), evidencia-se logo uma periodização genérica do processo, que 
especificamos na figura 43. Por seu lado, o quadro 46 propõe um enquadramento geral 
para caracterização de cada grande fase delimitada. Referem-se, à escala local e nacional, 
alguns dos acontecimentos político-económicos ou sociais e actos legislativos, que já foram 
anteriormente analisados ou apenas mencionados, assinalando-se aqui os mais relevantes, 
no intuito de realçar melhor as particularidades da evolução por fases. Antes de 

2 2 Ver o quadro 45 e o Anexo XIII. No entanto, fica sempre em aberto a questão da progressão territorial da 
arborização dentro dos limites destas grandes parcelas 
2 3 Devemos também lembrar uma das consequências da representação cartográfica, particularmente 
importante em relevos com fortes declives: a deformação das três dimensões de qualquer terreno com 
vertentes íngremes, quando projectado nas duas dimensões do mapa. Daí a não correspondência das 
superfícies florestadas representadas nos mapas em relação às áreas reais. O caso das grandes parcelas com 
fortes declives é nitidamente flagrante: aparecem nos nossos mapas com manchas mais pequenas que as das 
parcelas de menor extensão, mas localizadas em vertentes com declives pouco acentuados. 
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_ Ressementeiras em áreas 
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FASE I FASE II FASE III F A S E IV FASE V FASE VI 
[1922-1929] [1930-1939] [1940-1947] [1948-1964] [1965-1969) [1970-1975] 

FASE I — O INÍCIO DA ARBORIZAÇÃO (391 ha) 

FASE II — UMA DÉCADA DE QUEBRA (252 ha) 

FASE m — O ARRANQUE DO PLANO DE 1939 (486 ha) 

FASE IV — A FLORESTAÇÃO PLANEADA DA SERRA (2 059 ha) 

FASE V — O ABRANDAMENTO DA ARBORIZAÇÃO (490 ha) 

FASE VI — CINCO ANOS DE INCÊNDIOS (204 ha) 

Fig. 43 - As principais fases temporais da arborização nos baldios de Vieira do Minho 

(Serra da Cabreira), de 1922 a 1975 

Fonte: Figura 42 
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exarminarmos o processo no âmbito dos territórios baldios, passemos primeiro a esboçar a 
sucessão dos períodos no tempo. 

Até à execução do Plano de Povoamento Florestal de 1938, invidualizam-se 
duas fases, que se singularizam pela irregularidade anual da arborização: 

— de 1922 a 1929 (Fase I), são arborizadas as mais antigas parcelas (391 ha), na 
altura da submissão da serra ao regime florestal. Destaca-se nitidamente o biénio 1928-29, 
com cerca da metade da superfície. Talvez corresponda este biénio às expectativas criadas 
pelo ingresso de Salazar como Ministro das Finanças e à efectiva diminuição do défice das 
finanças públicas no ano de 1929. 

— de 1930 a 1939 (Fase II), assiste-se, pelo contrário, à quebra acentuada do 
ritmo da florestação, com apenas 252 ha. Para além das novas orientações políticas c 
económicas do país até à aprovação do Plano de Povoamento Florestal, e daí dificuldades 
financeiras para prosseguir uma obra posta em segundo plano pela Campanha de Trigo, há 
que considerar as reclamações dos vizinhos, antes da publicação do decreto n° 20.425 de 
22/10/1931. Não existe, aliás, qualquer trabalho feito no ano de 1930, recomeçando e 
aumentando estes a partir do biénio 1931-32 (talvez após a promulgação do decreto), com 
37,5 ha, até cerca de 110 ha em 1936-37. Os anos de 1938-39 caracterizam-se por uma 
nova interrupção, que se deve à preparação do plano de arborização do PPF. 

Em relação ao plano aprovado, vejamos qual foi a evolução das áreas 
florestadas: 

— de 1940 a 1947 (Fase III), é a fase de arranque (486 ha), onde se destacam os 
anos 1940-43, e sobretudo 1941, durante o qual, na evolução normalizada, teriam sido 
arborizados perto de 180 ha. É precisamente no mês de Abril de 1941 que chega o novo 
administrador do perímetro para iniciar a execução do plano do PPF. Enquanto, à escala do 
país, se registam em 1944 submissões maciças ao regime florestal, encerram-se na Serra da 
Cabreira os "bons" anos desta fase de arranque. Justificam-se em grande parte por 
dificuldades financeiras, ligadas à sub-avaliacâo inicial dos custos e às consequências do 
forte aumento do "custo de vida" até aos finais da II Guerra Mundial. O pedido de reforço 
orçamental de 1944 serviria para terminar os trabalhos adiados. Esta fase de 1940-1947 
termina quando Daniel Barbosa, novo Ministro da Economia, consegue conter a tendência 
inflaccionista, terminando o período da "economia de guerra". 

— de 1948 a 1964 (Fase IV), encontramo-nos na fase propriamente dita da 
florestação da Serra da Cabreira: 2 059 ha dos 3 882 ha plantados e semeados 
(ressementeiras incluídas). Já vimos que, no país, a intensa arborização dos baldios 
ocorreu durante as décadas de 1950-1960 - acima de tudo, nos anos 1956-1964 (Cap. Ill, 
fig. 10). Verifica-se aqui o mesmo, embora com algumas particularidades que, entre 
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outras razões, se prendem com a submissão relativamente precoce da serra ao regime 
florestal. Foi necessário subdividir a Fase IV, a fim de fazer sobressair aspectos 
específicos relacionados com a progressão territorial. Apenas demarcamos agora três etapas 
no tempo, uma vez que pelo menos algumas se individualizam na figura 43: 

+ na etapa de 1948-1953, são arborizados 691 ha, predominantemente em 
grandes parcelas, até à integração do Plano de Povoamento Florestal nos Planos de 
Fomento nacionais (I Plano: 1953-58; II Plano: 1959-1964); 

+ nas etapas de 1954-59 e 1960-1964, a florestação cobriu as superfícies 
respectivas de 667 ha e 701 ha de baldios. Na última etapa, observa-se a mais alta média 
anual de áreas plantadas (cerca de 140 ha) em relação às duas anteriores (perto de 115 ha e 
111 ha). 

Tivemos, contudo, algumas dúvidas para a delimitação das Fases IV c V, 
hesitando entre os anos 1964 c 1966. A opção definitiva - 1964/1965 - bascou-se no facto 
de melhor realçar o "modelo" de progressão territorial, que estudaremos seguidamente. 

— de 1965 a 1969 (Fase V), começa a abrandar a extensão física da arborização 
em áreas "incultas", aumentando as superfícies ressemeadas por insucesso da primeira 
tentativa. Os 490 ha contabilizados nesta fase incluem 30,2% de plantações em áreas 
anteriormente florestadas. A partir de 1968, último ano do Plano inicial elaborado à escala 
nacional (1939-1968), as novas áreas plantadas por ano não ultrapassam 30 ha. 

— de 1970 a 1975 (Fase VI), a principal característica prende-se com a ocorrência 
de incêndios. Nos anos de 1970-72, houve fogos em algumas parcelas e outros nas 
recentemente arborizadas, que foram, logo a seguir, replantadas. Mas nenhum atingiu as 
proporções do grande incêndio de 1975. Tal como em muitos outros baldios do país, 
arderam cerca de 2 100 ha na Serra da Cabreira, dos quais 1660 ha tinham sido 
arborizados desde 1922. 

Considerando esta periodização, repare-se que as fases fundamentais 
correspondentes à execução do Plano de Povoamento Florestal, acima de tudo a Fase IV 
entre 1948 e 1964/65, foram as mais complexas, quanto à individualização das etapas da 
arborização na Serra da Cabreira. Este facto deve-se a um jogo de acontecimentos e à 
influência de agentes locais, que orientaram então a evolução temporal e territorial da 
florestação, actuando ora isoladamente, ora em conjunto. Podem destacar-se, desde já, as 
principais questões que constituiram os alicerces da análise empírica do processo: 

- permanência ou mudança de táctica na escolha das parcelas por arborizar, 
salientando a aplicação do "modelo" preconizado no plano de 1939, isto é, a florestação da 
periferia do perímetro até às áreas centrais "incultas" de maior altitude, muitas entre elas 
usadas como pastos do gado miúdo; 
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- tentativas bem ou mal sucedidas de negociação entre os técnicos ou 
silvicultores e os vizinhos das várias comunidades, nomeadamente para decidir com o 
devido cuidado (ou má vontade de uma ou outra parte) quais os terrenos por florestar, daí 
que esta questão estaja estreitamente relacionada com a primeira; 

- destino das áreas de pastagens intensivas e de bosquetes de abrigo, previstos 
no projecto aprovado numa superfície respectiva de 806 ha e 408 ha; 

- mudanças nas técnicas de florestação ao longo da execução do plano e 
subsequentes alternativas quanto à escolha das essências arbóreas. 

Vejamos então, fase por fase, a progressão das plantações e sementeiras nos 
baldios do volume montanhoso da Serra da Cabreira, que se particulariza, no contexto 
nacional, pela sucessão de dois planos de florestação. As fases, agrupadas ou pelo 
contrário subdivididas, foram objecto de uma representação cartográfica, relativa a todas as 
parcelas sucessiva ou simultaneamente arborizadas nos baldios (fig. 45 a 53). Não 
mencionaremos sempre as superfícies por parcela, que se encontram discriminadas no 
Anexo XIII com as respectivas essências arbóreas, no quadro do período real dos trabalhos 
realizados na divisão primitiva do perímetro. 

Quanto à localização mais pormenorizada das parcelas, remetemos ao Mapa A 
(fora do texto), de que referiremos os topónimos mais significativos, quando necessário. 
Mas para facilitar de imediato o processo evolutivo das plantações em relação a cada 
comunidade serrana, elaborámos também a figura 44, que apenas representa os limites 
aproximados dos montes baldios, que constam na figura 31A do capítulo anterior. 

a - Fase I (1922-1929). Os começos na periferia ocidental do perímetro 

Ainda antes da publicação do decreto de submissão e do plano de arborização 
em 1923, inicia-se nesta primeira fase (391 ha) a preparação dos terrenos da primeira 
grande parcela, nos montes baldios de Salamonde (146 ha). Como já temos dito e tentado 
interpretar, justificar-se-ia a escolha desta área pela decisão tomada em 1917 por um grupo 
de proprietários da freguesia, que queriam semear pinheiros. 

Os viveiros da Serradela e do Turio já estavam implantados ou a 
desenvolverem-se —abandonou-se depressa o projecto da criação de um viveiro em 
Brancelhe. Uns caminhos em construção iriam ligar o primeiro, mas só alguns anos mais 
tarde, a Vieira do Minho por Cantelães e o do Turio à Portela. Mas, por enquanto, o acesso 
à serra era muito difícil, o que pode explicar a localização das parcelas, cronologicamente 
preparadas e florestadas entre 1922 e 1929 (fig. 45): a montante da aldeia de Salamonde; 
nas proximidades do viveiro da Serradela e ao longo dos caminhos em construção na área 
da Portela até aos montes de Espindo (Fragas do Toco); seguindo os vales e vertentes mais 
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acessíveis a Sul de Ruivães (Rib°do Soutinho). Nos anos de 1928-29, começam-se os 
trabalhos nos montes de Vilar Chão, a montante das tapadas e sortes. 

Isto é, são parcelas essencialmente situadas na periferia do perímetro e 
imediações das povoações, predominando nesta fase a florestação de resinosas na vertente 
Norte ocidental da serra. As principais áreas de pastos foram salvaguardadas, embora o 
acesso tivesse que ser alterado logo a partir dos locais da formação das vezeiras. 

Nos anos 20, o enquadramento técnico e os meios disponíveis ainda eram 
incipientes. Os atrasos e dificuldades na construção de caminhos florestais explicam-se não 
só pelos constrangimentos do meio físico ou a oposição de alguns proprietários que já 
referimos, mas também pela inexistência de técnicos para elaborar os traçados, daí que 
alguns projectos, na prática irrealizáveis, fossem postos de lado24. 

Esta situação levou à utilização das vias serranas tradicionais, estreitas e 
cobertas de lages irregulares. Mas aí passavam os carros de bois com o material e as 
plantas e sementes que, pelo menos de início, vinham do Gerês pelo mesmo meio de 
transporte. As raras testemunhas vivas que presenciaram esta fase disseram-nos que os 
silvicultores, para além de se ressentirem da ausência de técnicos, nem cavalos tinham para 
as suas deslocações na serra. Arborizava-se, sim, mas aproveitando as melhores condições 
possíveis de ponto de vista material e recorrendo localmente a algumas pessoas 
interessadas no empreendimento. 

Na edição do Comércio de Vieira de 27/11/1924, são publicadas as primeiras 
notícias sobre as despesas dos Serviços Florestais feitas nos anos 1923-24. Num total de 
107 559$53 declarados, a verba mais elevada —17 760$— é constituída pelos salários 
pagos aos jornaleiros, ou seja, a mão de obra local não qualificada, oriunda de Cantelães, 
Salamonde e Ruivães, que executavam todos os trabalhos de preparação e plantação dos 
terrenos. Esta verba apenas representa 16,5% das despesas, dominadas então pelas obras 
de infraestruturas. Havia os que se opunham determinantemente à florestação, 
nomeadamente os proprietários de gado miúdo e bovino, ou ainda os que fabricavam 
carvão na serra, cujas licenças tinham sido anuladas em 1922-23. Mas havia também quem 
encontrasse nestes pagamentos os meios absolutamente necessários para a sua subsistência 
e a da família, num período de forte carestia de vida (quadro 37)25. 

2 4 Como, por exemplo, a estrada de Ruivães para a serra na área do Toco, por serem as vertentes 
demasiadamente íngremes. Foi substituída, após 1939, pelo caminho florestal que liga Portela (a Leste da 
Serradela) à Deveza, onde se encontra a Casa Florestal de Salamonde (fig. 37). 
25 Não conseguimos saber a diária do jornaleiro florestal na década de 1920. O Comércio de Vieira de 
27/11/1924 diz que a verba de 17 760$ foi paga a 771 pessoas, que trabalharam muitas ou poucas vezes 
como jornaleiros durante os anos 1923-1924. A média de 23$ recebida por pessoa não é portanto um 
indicador fiável. Era certamente menos rentável trabalhar na serra para os Serviços Florestais que de fazer 
carvão. Recorde-se que, na altura do anulamento das licenças, os 5 a 6 sacos de carvão que se podiam fazer 
por dia eram vendidos por 10 a 12 $ cada um (Cap. V, 3.3). Em 1939, segundo nos disseram, ganhava-se 
na arborização de 3$ (mulher) a 7$ (homem), pagamentos, aliás, próximos do estipulado na projecto do 
plano de 1939 (quadro 41). Presumimos que, quinze anos atrás, os salários seriam muito inferiores, mas 
permitindo pelo menos a compra de alguns "litros" de cereais. 
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Nesta fase, e segundo as declarações do Mestre Abreu, foram os compartes de 
Vilar Chão os mais renitentes contra o início dos trabalhos. Alguns possuíam até 
500 cabeças de ovelhas e cabras, mais uma dezena de vacas e outros já tinham que fazer 
carvão "às escondidas". Pelo contrário, os de Salamonde não foram apontados como muito 
"resistentes" às obras; o Cabeço permanecia livre para o pastoreio das vezeiras de várias 
comunidades da vertente Norte (Anexo VII). Além do mais, as vezeiras de Salamonde 
subiam então pelas vertentes situadas a Oeste do perímetro. No entanto, o ritmo das 
plantações acelera-se no biénio 1928-29, com um média ponderada de cerca de 200 ha. 

b - Fase II (1930-1939). Uma década de quebra 

Durante esta década, apenas 252 ha foram arborizados e já foram examinados 
os principais motivos de tal quebra. Após uns anos de "espera" subsequentes às 
reclamações dos vizinhos e a publicação do decreto de 1931, apenas se acrescenta que nos 
anos 1935-38 se concentram quase 70% da florestação realizada nesta década. Nota-sc 
assim um sinal de mudança a partir de 1935, ou seja, aquando da promulgação da Lei de 
Reconstituição Económica, da chegada de Rafael Duque a Ministro da Agricultura, e da 
Memória dos baldios a Norte do Tejo dos Serviços Florestais. 

Observa-se na figura 45 que as parcelas florestadas, ora se localizam em áreas 
contíguas às anteriores, nas vertentes acima de cerca de 800 m, ou ao longo dos caminhos 
e linhas de água, ora prolongam a política anterior, iniciando-se a arborização de parcelas 
na periferia do perímetro e nos montes de outras comunidades. Neste último caso, 
sobressai a do vale do Turio (37 ha), com um dos raros povoamentos mistos de resinosas 
e folhosas plantados antes do plano de 1939. 

Em continuidade das parcelas arborizadas na Fase I, são ainda abrangidos, em 
1935-38, os montes de Vilar Chão: parcela de 37 ha de pinheiro bravo nas vertentes até à 
Fonte das Pereirinhas (a Sul da cota 989 na figura 44), prolongada por outra de pinheiro 
silvestre ao longo da margem direita da Riba de Vilar Chão. A florestação ainda não atinge a 
área de pastos do Saltadouro (fig. 31-A), mas dificulta a passagem das vezeiras, que vão 
pisando as novas plantações. A Sul da área da Portela e perto da do Jadelo, as vertentes 
abaixo da Chã de Arendosa tinham sido plantadas em 1931-32, ao longo de um caminho 
que virá a ser uma das melhores estradas florestais do perímetro até aos Anjos. O acesso da 
chã toma-se também problemático para o gado das freguesias de Vilar Chão e de Pinheiro. 

Mas acima de tudo, foi a freguesia dos Anjos que foi a mais afectada pela 
florestação desta "década de quebra". Primeiro, nas vertentes da margem esquerda da Riba 

de Vilar Chão abaixo da Chã Asna (44 ha, com predominância do pinheiro silvestre) c, em 
segundo lugar, na parte oriental da freguesia, no Chão do Fojo até chegar quase a nascente 
do Rib° Trás do Muro (83 ha). Só em 1936-37, foram arborizados 82 ha, atingindo 
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também parte dos montes do lugar da Agra. Não teria sido por acaso que, sabendo dos 
futuros trabalhos na serra, a freguesia dos Anjos apresentou uma queixa por intermédio do 
Juiz de Vieira do Minho (nota 5). Ou então façamos uma pergunta: poderíamos pensar 
numa forma de "castigo", após a publicação do decreto de 1931? 

Concluindo sobre a florestação anterior ao Plano de Povoamento Florestal, 
acrescentamos que os trabalhos foram orientados, de Abril de 1919 a Agosto de 1939, pelo 
mesmo administrador, Augusto Luiz de Albuquerque, Regente Florestal do perímetro de 
Vieira do Minho. Salientemos então alguns aspectos ou hipóteses mais relevantes da 
arborização de 1922 a 1939: 

- a "necessidade" de os trabalhos se iniciarem na periferia ocidental, dada ausência 
de infraestruturas para outro tipo de planeamento; 

- a "vontade de educar" os vizinhos a entenderem as vantagens "nacionais" da 
arborização dos baldios, daí que o mais eficaz procedimento tenha sido de começar a 
estreitar as áreas de passagem das vezeiras, perto das povoações, a fim de fazer diminuir o 
número de cabeças de gado miúdo; 

- um certo cuidado em não florestar de imediato as principais áreas de pastos; 
- a utilização maciça de resinosas nas plantações, sobretudo pinheiros bravo e 

silvestre, registando-se apenas pequenas parcelas de povoamentos mistos, excluindo a do 
Turio, e cerca de 8 ha de carvalhos plantados na entrada do perímetro, à beira do caminho 
florestal de Cantelães para a Serradela. 

Interessa notar que, no Comércio de Vieira, desaparecem as notícias sobre a 
florestação da serra a partir de 1924-25, senão para, mais uma vez, assinalar a presença 
esporádica do lobo. Poucos meses antes da Lei de 1938, o periódico volta ao assunto para 
relatar os incêndios "criminosos" que ocorreram na serra. Ardeu parte do chamado "Pinhal 
de Vilar Chão", com fogos que surgiram em dois locais e um prejuízo avaliado em 
10 000$ (edição de 1/03/1938). Outro incêndio de maior proporção (30 ha), o "Pinhal de 
Magenga" entre Vilar Chão e Anjos, é noticiado dois meses mais tarde (edição de 
3/05/1938). O jornal passará a defender animadamente a arborização, após a aprovação do 
Plano de 1939, fazendo regularmente a apologia da sua execução. 

c - Fase III (1940-1947). O arranque do Plano de arborização de 1939 

Em 1939, não há referências de qualquer obra no perímetro. O Plano da Serra 
da Cabreira entrou em vigor pouco antes do início da II Guerra Mundial. A florestação 
desta fase de arranque (486 ha) pertence, portanto, ao período da "economia de guerra", 
que iria ter uma grande influência na execução do plano (fig. 46). 

333 



N 
/ 1 \ Salamonde 553 

o Ruivães 

555 

FIG. 46 - FASE III (1940-1947) — O ARRANQUE DO PLANO DE 

ARBORIZAÇÃO DE 1939 

Compos 
o 
809 

Lamalonga 

Florestação realizada até 1939 

Parcelas arborizadas de 1940 a 1947 

lOOOm 
i 334 



É difícil delinear, à primeira vista, a evolução dos trabalhos nas parcelas, que 
se iniciaram em vários locais distintos, demorando-se na mesma área anos seguidos, ou 
caracterizando-se por uma grande discontinuidade temporal (Anexo XIII). A média anual é 
um pouco inferior à das fases anteriores, mas sobressaem nitidamente dois momentos, em 
termos de evolução normalizada por ano civil (fig. 42 e 43): o surto de 1940-43 (391 ha) 
e o período de cessação quase completa do ritmo inicial em 1944-47 (95 ha). Na análise do 
plano, já abordámos as questões orçamentais que surgiram neste momento. 

Quais as mudanças significativas subsequentes à aprovação deste plano? Em 
Agosto de 1939, chega um novo administrador, o Eng. Vasco Lupi. Mas em Abril de 
1941, é substituído pelo Eng. Ernâni da Silva, que vai permanecer no cargo de 
Administrador do perímetro até 30 deJunho de 1961, data da sua nomeação como Chefe da 
Circunscrição Florestal do Porto. 

A situação nos baldios apresentar-se-ia como quase explosiva, perante as 
perspectivas futuras de florestação imposta pelo Estado. Em 1940, há fogos postos em 
plantações de pinheiro silvestre na área do Tudo e em Zebral (Comércio..., 22/09/1940). 
Chega-se a propor um prémio de 500$ a quem descobrir o "criminoso" e, pouco tempo 
depois, três homens são presos, entre os quais um jornaleiro de Cantelães (idem, 
5/12/1940). Entretanto, como "castigo", tinham parado os trabalhos de arborização na 
serra. 

Contudo, houve maior colaboração de todos durante o novo período de batidas 
ao lobo, que se estendeu de 1939 a 1947. Em 19 de Novembro de 1939 (Comércio..., 
10/12/1939), foi organizada a primeira, uma vez que os lobos voltaram a aparecer com 
mais frequência nos anos 30 (nota 4). Mas no mesmo Inverno, cinco lobos teriam sido 
vistos na Parada Velha, a montante de Pinheiro (idem, 10/01/1940), que justificam os 
agradecimentos da Câmara Municipal pela batida realizada nos finais do ano (idem, 
26/12/1940). 

Em 1944, reaparecem por toda a serra, nomeadamente perto da Scrradcla, Chã 
do Prado, nos Anjos e em Vilar Chão (idem, 10/10 e 10/11/1944). Mas em 25 de Fevereiro 
de 1945, apenas foram apanhadas quatro raposas, dizendo os mais idosos que o local da 
batida tinha sido mal escolhido (Cap. V, 3.2. c]). Finalmente, a última deste período 
ocorreu no que se considerava o melhor sítio (vale do Turio): em 20/04/1947, foram 
mortos dois lobos e uma raposa, com centenas de batedores (idem, 10/05/47)26. 

26 Encerramos aqui a questão do lobo na Serra da Cabreira, pois que acabámos de referir as batidas 
significativas. No dia 20 de Dezembro de 1953, mais uma foi efectuada no Toco, o seu relato ocupando toda 
a primeira página do Comércio local, na sua ediçáo de 10/01/1954. Com 1000 batedores e a participação de 
60 guardas florestais, pereceram dois lobos perto do Talefe. Acabou o acontecimento "festivo" com um 
almoço de 300 pessoas na Serradela. Sete anos mais tarde, temos notícia da última nesta serra em 
6/03/1960 (idem, 19/03). Desta vez, náo houve lobos no Toco, mas foram apanhados e mortos dois em 
Cantelães. Ver Aquilino. 
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Em suma, parece que à "táctica" do fogo posto por alguns vizinhos, os 
Serviços Florestais respondiam pela "táctica" das batidas ao lobo, ainda temido pela gente 
da serra, além de ser predador de ovelhas e cabras. Era preciso matar o lobo (sobretudo as 
lobas) para que prosseguissem os trabalhos de limpezas antes da arborização propriamente 
dita e não prejudicar a contratação de jornaleiros. 

A figura 46 ilustra as parcelas florestadas durante esta fase, podendo 
distinguir-se dois tipos de áreas, com importância quantitativa e qualitativa bem demarcada: 
as áreas que correspondem ao prolongamento da política anterior, isto é, a montante das 
parcelas arborizadas, acima de cerca de 850-900 m; o início da florestação da parte oriental 
do perímetro, a Norte do Trovão. 

No primeiro caso, os povoamentos instalados são geralmente mistos (resinosas 
e folhosas). Mas ainda existe uma nítida diferença entre as parcelas localizadas a Noroeste c 
nas vertentes Sul. De facto, 48% da superfície total preparada ou florestada entre 1940 e 
1947 situa-se no Noroeste do Perímetro. A proximidade do viveiro e o melhoramento dos 
caminhos explicam, em parte, a estratégia seguida. A estrada da Serradcla é refeita em 
1942, sendo agora transitável com carros. De igual modo, é desta altura que data a 
construção do caminho da Serradela até à estrada nacional, a Leste de Salamonde. Assim, 
podemos identificar as principais parcelas seguintes: 

— a Norte e Leste do viveiro da Serradela, uma série de pequenas parcelas, a maior 
(50 ha) arborizada em duas fases (fig. 41). Alguns povoamentos arbóreos escolhidos são 
de folhosas (vidoeiros), nomeadamente ao longo das linhas de água. A parcela mais 
setentrional, nos montes de Ruivães foi também florestada de 1945 a 1950. Repare-se que 
a área de pastos do Cabeço ficou então muito reduzida; 

— a Sul da Serradela, dominam parcelas maiores: a da bacia do Turio (69 ha) e a que 
se estende, a Sul da Portela, do Jadelo até as vertentes do Rib° do Toco (66 ha). Aqui 
parte da Chã da Arendosa foi arborizada. 

Nas vertentes Sul da serra, os montes da freguesia dos Anjos sofreram ainda 
uma transformação relevante. Uma parcela constituída por resinosas (43 ha) remonta pela 
margem esquerda da Riba de Vilar Chão até às vertentes do Rib° da Touca. A metade 
ocidental dos pastos da Asna encontra-se incluída nesta parcela, ressalvando a área mais 
aplanada, com a cabana do guarda. Segundo os Serviços Florestais, a área de pastos foi 
plantada com vidoeiros, e o resto da parcela com resinosas (parcela com nomenclatura 14 
[quadro 43]. De facto, no ficheiro do Inventário, assinala-se a plantação de vidoeiros, sem 
especificar a localização. A outra (97 ha), na extremidade oriental dos baldios dos Anjos e 
"penetrando" também nos da Agra, foi instalada numa área com solos muito delgados. 
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Observa-se que esta parcela ficou a meia vertente, na margem direita do Ave, já que o gado 
miúdo da Agra seguia por estes caminhos, até os pastos do Seirrão e do Escápio (fig. 31A 
e Anexo VII). 

Quanto ao início da arborização na área oriental do Trovão (freguesia de 
Campos), não foi este muito feliz em termos silvícolas. Os cerca de 70 ha plantados a 
partir de 1942-43 são pequenas parcelas (essencialmente pinheiro silvestre), de que os 
limites foram muito simplificados na figura 46. No Inventário do perímetro de 1970-75, as 
indicações das respectivas fichas —rocha a nu, muitas clareiras— mostram que grande 
parte das árvores não pegaram. Além do mais, existiam nesta área pequenos lameiros, que 
tornaram o empreendimento duvidoso quanto ao crescimento das jovens árvores, pisadas 
pelos bovinos. 

Pelo que foi dito e soubemos junto do Eng. Ernâni da Silva, o arranque do 
Plano de arborização não foi pacífico. Houve problemas orçamentais que travaram as 
obras, mas também muitas reclamações, principalmente os compartes de Ruivães e 
Espindo. A área da Corga do Mendo27, pertencendo aos montes de Ruivães, não foi 
plantada, mas o acesso ao Cabeço ficou demasiadamente estreito, na opinião dos 
compartes. Desde o início da florestação da serra, Espindo foi sempre a comunidade mais 
adversa ao processo que, nesta fase, não "perdeu" muitos terrenos. Mas era agora 
fiscalizada a caminhada das vezeiras até aos pastos. De modo geral, em toda a serra, o 
procedimento de alguns "funcionários" dos Serviços Florestais, pertencendo ou não ao 
quadro, levava à fúria dos vizinhos, pela arbitrariedade ou mesquinhez das multas. 

Em 1945, o Comércio de Vieira apresenta, na edição do 10 de Maio, uma 
ampla notícia sobre a evolução do papel dos Serviços Florestais na Serra da Cabreira, 
desde 1919. Para além da lista dos silvicultores que vinham visitar a transformação da 
serra, insiste-se, acima de tudo, sobre os aspectos positivos ligados ao emprego. De início, 
segundo o artigo, 800 a 1 000 jornais eram contratados por mês. Contudo, recorde-se que 
o número real de pessoas contratadas era inferior, uma vez que estes números dizem 
respeito às "jornadas" de trabalho, efectuadas muitas pelos mesmos homens ou mulheres. 

Quando, em 1947, o Estado Novo dá por ultrapassada a "economia de guerra" 
e contém a inflação, tudo vai mudar na Serra da Cabreira, onde a florestação estagnava 
desde 1944-45. Enquanto grande parte dos baldios serranos, à escala nacional, foi 
submetida ao regime florestal nos mesmos anos (fig. 10), o processo de arborização no 
"velho" Perímetro de Vieira do Minho iria registar um impulso relevante nos anos de 
1948-53. Não é por acaso que os Serviços Florestais puseram como que um "anúncio" de 
"precisam-se" trabalhadores, homens e rapazes, para os trabalhos na serra, especificando 

2 7 Na figura 46, é a principal linha de água situada dentro dos limites do perímetro florestal, a Oeste do 
lugar de Espindo. 
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que o salário do jornaleiro, de 12$ no pedido de reforço orçamental de 1944, podia atingir 
agora 16$ (Comércio de Vieira, 27/03/1947). 

d - Fase IV (1948-1964). Mudança e "concertação" no planeamento da 
florestação: dos cumes para a periferia do perímetro 

A florestação efectuada nestes anos (2059 ha, incluindo apenas 77 ha de 
ressementeiras) corresponde ao período de maior extensão física da frente arbórea no 
perímetro. Já delimitámos esta fase em três etapas temporais a partir da evolução 
representada na figura 43 —1948-53, 1954-59, 1960-64. Acrescentemos agora que, a par 
do factor tempo, a individualização das etapas corresponde a diferentes situações territoriais 
no perímetro. Ocorre então uma mudança radical no planeamento local da arborização. Da 
progressão territorial da fases anteriores, da periferia para os cumes, inverte-se agora o 
modelo inicial, que passa primeiro à florestação das cumeadas até chegar, nos anos 
1960-64, à das encostas periféricas. 

No entanto, este novo modelo territorial de florestação não é uma regra 
absoluta, uma vez que se articula também com outros factores não menos importantes. Por 
exemplo, teve-se em conta a situação dos trabalhos já efectuados. E depara-sc, de certo 
modo, com uma "concertação" na escolha das áreas pelas várias comunidades que 
usufruíam dos baldios serranos. 

Em cada uma das três etapas, as maiores superfícies arborizadas localizam-se 
nos montes de uma ou outra comunidade, parando ou prosseguindo em pequenas áreas (ou 
menos "necessárias") na etapa seguinte. Há também de considerar os vizinhos que mais se 
opuseram à arborização dos seus montes e que já criavam problemas de relacionamento na 
serra, muito antes do início da arborização imposta pelo Estado: primeiro, os de Vilar Chão 
e, a seguir, os de Espindo. Era geralmente na segunda-feira, dia de mercado cm Vieira do 
Minho, que se encontravam vizinhos e administrador do perímetro: discutia-se, 
apresentavam-se queixas e reclamações mútuas e tomavam-se decisões sobre a progressão 
das plantações, com maior ou menor consenso entre as duas partes, e mesmo entre 

vizinhos. 
Assim, sucessivamente, as etapas espaço-temporais representam o modelo 

seguinte: 
— de 1948 a 1953, a arborização das cumeadas. São 691 ha plantados ou 

semeados nas maiores parcelas do perímetro, nos montes de Anjos, Agra e Campos. Já 
falámos do problema das grandes parcelas, sobre as quais não encontrámos informação da 
ordem dos trabalhos florestais no Inventário de 1970-75. No entanto, soubemos pelos 
Serviços, e obtivemos a confirmação junto de alguns vizinhos da serra, que a arborização 
se iniciou nas vertentes e níveis superiores; 
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— de 1954 a 1964, a arborização das vertentes, a jusante dos trabalhos realizados 
no momento anterior. É uma década que subdividimos em dois períodos: 

- de 1954 a 1959, as maiores superfícies situam-se nas vertentes dos montes de 
Zebral, Vilar Chão e Pinheiro, cobrindo, no total, 667 ha. 

- de 1960 a 1964, com 701 ha, são os montes dos Anjos e da Agra os mais 
arborizados, para além da regeneração do carvalhal do Toco (Espindo), comprado pelo 
Estado em 1960. 

De um modo geral, os povoamentos instalados são mistos, com predominância 
das resinosas nos interflúvios —pinheiros, Chamaecyparis, Pseudotsuga, ciprestes..., 
acompanhadas, quando os solos o permitiam, por carvalhos e castanheiros— e folhosas 
perto das linhas de água (essencialmente vidoeiros). Por último, notemos que, se as áreas 
de ressementeiras ainda são pouco significativas de 1948 a 1964, vão aumentando 
regularmente da primeira etapa (1% da florestação) até à terceira (5,8%) (Anexo XIII e 
XIV). 

Passemos então à análise mais pormenorizada da progressão territorial das 
plantações nos baldios, ao longo da Fase IV. 

d.i] - A arborização das cumeadas (1948-1953) 
Na figura 47, não escapa ao olhar as grandes parcelas, localizadas acima de 

900-1000 m e na bacia do Rio Ave. A primeira é a maior de todas (289 ha), 
estendendo-se da Riba de Vilar Chão até ao sopé do Trovão, abrangendo toda a bacia de 
recepção do Rio Ave. Florestada de 1948 a 1952 com povoamentos mistos, é prolongada 
em 1950 por outra menos extensa (26 ha), a Nordeste do marco geodésico dos Anjos 
(1061 m). A segunda (113 ha, 1949-50) situa-se nas vertentes da margem esquerda da 
Rib" da Lage e caracterizar-se-ia por uma maior importância das folhosas (vidoeiros, 
carvalhos americanos [Querem rubra] e castanheiros). É, pelo menos, o que verificámos 
no trabalho de campo, uma vez que esta parcela não ardeu em 1975. Das outras apenas 
ficaram algumas bétulas nas linhas de água ou níveis com solos mais fundos e húmidos. 
Este conjunto totaliza 428 ha, ou seja, quase os dois terços da florestação das cumeadas. 

No mesmo período, foram plantados terrenos baldios numa série de parcelas 
médias ou pequenas, localizadas a Leste do perímetro: 

- na área na divisória entre bacias do Ave e do Cávado, fazendo a ligação entre 

as duas maiores; 
- nas vertentes da Riba do Tranquilho, do Trovão para Norte do perímetro, isto 

é, na área de litígio entre Zebral e Campos. Talvez este facto explique que a florestação, 
preparada em 1952, sé se efectuasse nos anos 1954-55. 
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Entretanto, prossegue a arborização na parte Noroeste da serra, nos montes de Ruivães c 
Cantelães. Mas há uma parcela, semeada a lanço com pinheiros bravos, que não se ajusta 
ao modelo das cumeadas: na freguesia dos Anjos, ao longo das vertentes da Riba do Rio 
Longo. 

Em suma, assiste-se aos começos da "compartimentação" do uso dos pastos 
comuns entre vizinhos das vertentes Norte e Sul (Anexo VII). Afirmaram-nos que as chãs, 
particularmente a Chã Pequena, não tinham sido florestadas. Mas já dissemos que o 
ficheiro não fornece informação sobre o destino dos pastos extensivos. Portanto, podemos 
admitir que ainda estivessem acessíveis. Verifica-se o mesmo processo nos montes de 
Agra: as vezeiras podiam continuar a subir pelo Rio Ave até ao Escápio (1056 m). De 
qualquer modo, o sistema pastoril da serra já estava modificado, uma vez que as áreas de 
pastos —a Sul do Talcfe, no Pau da Bela, na Raposeira ou no Escápio— encontrar-se-iam 
em parte arborizadas e o seu acesso, ou a permanência do gado, fiscalizados. 

Problemas sérios surgiram, sim, com a arborização a Leste da Riba da Lage. De 
Vila Boa (freguesia de Buços, Cabeceiras de Basto), vinham gado e "vizinhos" para esta 
área do rebordo ocidental da Serra da Cabreira, com melhores pastos e matos que nos 
baldios de Buços. Contudo, era contra os costumes, porque os montes são de Agra, da 
freguesia de Rossas (Vieira do Minho). Daí que os Serviços Florestais plantassem os 
caminhos para impedir as ligações ilícitas entre Vila Boa e os montes de Agra. Mas os 
vizinhos de Agra ficaram pouco satisfeitos com esta solução, queimando ao mesmo tempo 
plantações e matos, contra os Serviços Florestais e a gente de Vila Boa28. A questão parece 
ter sido resolvida, após acordo, quando os Serviços deixaram livre a área do Alto da 
Peladorca (939 m) e abriram novos acessos para pastagem. 

Entretanto, na impresa local, as notícias continuam a aplaudir a florestação c 
algumas das suas consequências, tal como o fornecimento gratuito de lenhas para venda ou 
fabrico de carvão, produtos das limpezas dos terrenos baldios. Quanto às cabeças de gado, 
afirma-se que continuam numerosas nos pastos da serra. Mas já não adiantam mais nada 
quanto ao emprego e aos investimentos feitos na execução local do Plano de Povoamento 
Florestal. 

d.2] - a arborização das vertentes entre 1954 e 1959 
A principal característica desta etapa reside no planeamento da florestação nas 

vertentes situadas a jusante das cumeadas serranas, modificando-se também a localização 
das parcelas nos baldios. Agora, as maiores superfícies dizem respeito aos montes de 
Zebral, Vilar Chão e Pinheiro (fig. 48). Mas isto não significa que a colonização cm outras 
partes seja menos relevante em termos qualitativos. 

28 Será este incêndio o noticiado no Comércio de Vieira de 10/09/1953? Apenas se diz que arderam 40 ha 
na serra, sem referenciar qualquer localização. 
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FIG. 48 - FASE IV (1948-1964) — MUDANÇA E "CONCERTAÇÃO" 
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Efectivamente, a extensão física da floresta abrange áreas a Norte c Oeste do 
perímetro. As vertentes Este da bacia do Rib° das Ladeiras dos montes de Zebral são 
arborizadas em 1958-60 (148 ha), até aos maciços arbóreos de folhosas das Azcvedas e às 
pastagens intensivas do vale, que estavam previstas no Plano de 1939 (fig. 39). Tratam-se 
de terrenos com solos muito delgados e rocha a nu, onde se desenvolveram os fenómenos 
de glaciação que referenciámos no início do capítulo V (fig. 22). Os povoamentos 
instalados são constituídos por resinosas e folhosas, de que hoje apenas restam alguns 
ovidoeiros, a que acrescem carvalhos negrais de regeneração espontânea, em pequenos 
níveis com solos mais fundos. Outras pequenas parcelas contíguas situadas a Oeste, no 
vale do Soutinho e dos Gaviões, são plantadas na mesma altura, nomeadamente carvalhos 

no dos Gaviões. 
A Oeste, um vasto conjunto de 150 ha passa a ser coberto por jovens árvores 

no biénio de 1956-57, com predominância das resinosas, do Turio (Pinheiro) até a Chã da 
Bolsa do Rato (Vilar Chão). Mas os montes dos vizinhos de Vilar Chão ficam ainda mais 
estreitos, com a florestação, nos limites orientais, de uma área de 58 ha a Sul dos pastos 
do Saltadouro. 

É interessante analisar a progressão a Sul do perímetro, onde as áreas têm uma 
forma alongada, seguindo interflúvios ou vales dos Anjos e de Agra. Embora não envolva 
grandes superfícies, esta arborização vem bloquear os caminhos das vezeiras para os 
pastos superiores. O processo é particularmente nítido nos montes de Agra, ao longo do 
Rio Ave (88 ha). De 1954 a 1957, são sucessivamente plantadas: a parcela meridional do 
vale na sua margem direita; depois, a montante, as margens esquerdas do Scirrâo e do Ave; 
por último, a jusante, a margem direita do Ave. Em três anos, ficou muito condicionada a 
deslocação das vezeiras. Quanto aos montes dos Anjos, são as vertentes e interflúvios de 
cada lado do Rib0 do Carvalho que são arborizados em 1956-57 (60 ha). 

d.3] - a arborização das vertentes de 1960 a 1964 
Nesta última etapa da Fase IV, a expansão física da floresta envolve 701 ha, 

contando com a regeneração do carvalhal do Toco, avalida em cerca de 100 ha (1963-64), 
e 41 ha de ressementeiras. No ano de 1961, regista-se uma quebra nos trabalhos, 
certamente relacionada com a mudança de administrador, ficando então o Eng. Macedo a 
orientar a florestação. Todos os montes da serra são agora abrangidos, mas com maior 
incidência nos Anjos e em Agra (fig. 49). 

De facto, após a arborização dessas parcelas alongadas e no prolongamento da 
área das cumeadas plantadas em 1948-52, as plantações recobrem terrenos ainda "livres" 
de árvores. Nos Anjos, 114 ha de povoamentos mistos chegam até ao Seixo (1171 m), 
em 1962-64. Aqui quase acabou a florestação dos baldios. Em Agra, o processo é idêntico: 
cinco anos depois dos caminhos terem sido "tapados" a jusante, toda a área do Escápio até 
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a Casa florestal é arborizada em 1961-63 (114 ha), ficando para o ano seguinte a plantação 
de 27 ha ao longo da Riba da Lage, que não foi bem sucedida em termos silvícolas. Nos 
baldios de Campos, observa-se também o fim dos trabalhos florestais em 1962-63, com a 
plantação de pinheiros em 42 ha. 

De resto, a figura 49 ilustra a dispersão de parcelas mais pequenas de 30 a 
40 ha, que se aproximam dos limites do perímetro. É o que ocorre nos montes de 
Salamonde, Espindo e Pinheiro. Em Zebral, o processo continua em torno da área das 
Ladeiras, na bacia de recepção do Ribeiro com o mesmo nome. Mais uma vez, 
individualizam-se os baldios de Vilar Chão: quatro anos após a florestação da Chã da Bolsa 
do Rato, inicia-se em 1960 o cerco definitivo dos pastos extensivos, com 32 ha no 
Saltadouro. 

Resumindo o processo de arborização na Fase IV (1948-64), sublinharemos os 
aspectos de maior relevo, nomeadamente os que caracterizam a florestação dos montes 
baldios da Serra da Cabreira nos anos 1954-64. 

Esta década corresponde ao período em que, à escala nacional, mais se 
arborizou nas serras durante a vigência do PPF (Anexo V). Nos cerca de 300 000 ha 
colonizados de 1939 a 1972, 158 000 ha (53%) de terrenos foram precisamente plantados 
nos anos de 1954 1964. No perímetro de Vieira do Minho, a mesma relação, sem 
incluirmos as ressementeiras (77 ha), é ligeiramente inferior: 1291 ha, ou seja, 45% das 
áreas físicas colonizadas. 

Verifica-se, pois, a mesma tendência, não obstante esta pequena diferença. Os 
baldios tendo sido aqui submetidos ao regime florestal antes de 1938, a implementação do 
Plano de 1939 e subsequente instalação das infraestruturas foi mais rápida que na maioria 
dos terrenos serranos. Daí a arborização registada entre 1948 c 1953 assumir uma extensão 
física relativamente mais significativa. 

O "modelo" aplicado na extensão das plantações, dos cumes para baixo numa 
ou outra área de montes, deixou alguns acessos livres para os pastos durante certo tempo 
—em média, 4 a 5 anos. Mas, em 1964, constata-se que a arborização estava já muito 
avançada. Os largos caminhos usados pelas vezeiras tinham sido vedados ou ficaram 
demasiadamente estreitos. Depois, as áreas de pastagem extensiva também foram em parte 
florestadas, algumas com bosquetes de folhosas, muitas com povoamentos mistos ou de 
resinosas. Em 1964, apenas subsiste parte da área do Pau da Bela em Zebral e uma faixa de 
altos níveis do Saltadouro, que "pertencia" a Vilar Chão. 

Quanto aos pastos intensivos, já dissemos que não encontrámos dados sobre o 
seu melhoramento, previsto no Plano de 1939. Localizavam-se sobretudo nas margens do 
perímetro e agora estavam rodeados pelas árvores. A Chã do Prado (9 ha) é a única 
mencionada no Inventário de 1970-75, tendo sido melhorada e construído um abrigo para 
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os bovinos de 1948 a 1960. Parece que depois a obra foi abandonada.pelos Serviços, o 
que justificaria o estado de ruínas do abrigo que vimos durante o nosso trabalho de campo. 

e - Fase V (1965-1969). O abrandamento do processo de florestação 

Em prolongamento à política iniciada em 1948, as áreas arborizadas 
justapõem-se nesta fase aos limites do perímetro. Mas já se vê que a florestação e os outros 
objectivos do plano inicial estão muito aquém do previsto, tal como aconteceu na maior 
parte dos outros baldios serranos (Cap. Ill, 3. e Anexo VI). Afinal, entre os terrenos com 
solos demasiadamente delgados (Chã das Lousas) e outros deixados em logradouro 
comum (Campos e Ruivâes), pouco restava para a colonização arbórea. Mas é preciso 
recordar também que a política económica do país se altera por completo a partir de 1965. 
Os Planos de Fomento, quer o Intercalar (1965-67), quer o III Plano (1968-73), dão clara 
prioridade aos investimentos industriais (Nova Hist. Port., 1992, pp. 323-334). Daí uma 
diminuição relativa das verbas destinadas ao financiamento dos últimos anos do PPF. 

A figura 50 mostra a distribuição das parcelas florestadas, isto é, 490 ha que 
abrangem 148 ha de ressementeiras ou re-plantações em áreas com povoamentos muito 
irregulares ou falhados. Há uma nítida quebra na extensão física da arborização, a que 
acresce outro aspecto por realçar em termos silvícolas: a predominância das plantações ou 
sementeiras de pinheiro bravo. 

Os baldios de Agra teriam "desaparecido" quase por completo em 1964-65, 
com a plantação de pinheiros feita do Alto do Açougue (959 m) para jusante numa parcela 
de 67 ha. Mas o Inventário assinala em 1970 que não resultou, como, aliás, outras que já 
tinham sido instaladas no ano anterior, ao longo da Riba da Lage. Tcrmina-se, em 1967-68, 
a colonização dos montes de Zebral (97 ha), feita em três etapas desde 1958-60. Acima do 
vale do Turio, são plantados ou melhorados cerca de 73 ha29. 

Mas o mais importante é o processo ocorrido nos montes de Vilar Chão, a 
comunidade então mais contestatária da serra e que "atrasou" o mais possível a florestação 
das chãs pastoreadas de Saltadouro. Num conjunto de várias parcelas, quase de ano para 
ano, os montes superiores são arborizados com pinheiros bravos, das encostas Oeste e 
Sudoeste (50 ha) que dominam as chãs da Arendosa e do Saltadouro, até à última área de 
pastos (24 ha), semeada em 1969 (cota 989 m). Logo após a florestação e no mesmo ano, 
arde esta parcela. Não é de admirar que fosse incendiada. 

Neste período, registou-se os mais fortes movimentos de emigração c êxodo 
rural à escala nacional. Vilar Chão é a mais pequena freguesia da Serra da Cabreira, sendo 

29 Nestas encostas, já devia existir uma vegetação arbórea espontânea de pinhais, pois que, na Carta Militar 
n° 58 (1/25 000, 1948), esta área é assinalada como o Pinhal do Turio, quando, no Inventário do perímetro, 
aparece apenas arborizada em 1965-68. Provavelmente, o pinheiro colonizou as vertentes, como aconteceu 
numa parcela situada à beira do rio (fig. 47). 
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a maior parte da superfície constituída por montes baldios (fig. 30). É também nessa altura 
a menos povoada, tal como ainda o é, segundo os resultados preliminares do 
Recenseamento de 1991. A população desta freguesia (417 habitantes em 1960 c 
330 presentes em 1970 [-20,9%]) diminuiu então tanto como a de Salamonde (-19,4%), 
que tem relativamente poucos baldios no perímetro, mas muito menos que a de Campos 
(-43,7%) ou de Ruivães (-41,1%). Os vizinhos de Vilar Chão podiam prescindir de alguns 
recursos dos seus montes, mas até certo ponto. A florestação dos anos 1964-1969 tinha 
atingido para eles proporções inaceitáveis. 

f - Fase VI (1970-1975). Cinco anos de incêndios 

O fogo foi sempre a arma predilecta escolhida pelos vizinhos contra a 
arborização, ou mesmo nos conflitos territoriais entre comunidades limítrofes, mas os 
incêndios foram particularmente frequentes durante estes anos, até ao Verão de 1975. 
Aliás, na segunda metade da década de 1960, verifica-se no país uma tendência para o 
aumento dos fogos na área dos baldios, sobretudo em 1965 (2 394 ha de floresta e 
1 658 ha de matos para 92 fogos), 1968 (respectivamente, 2 781 e 2 800 ha para 88 
fogos) e 1969 (1 282 e 1 093 ha e 74 fogos)30. A partir do ano de 1970, os incêndios 
florestais e de matos tornam-se mais frequentes e abrangem áreas maiores; nesse ano, 
houve no país 121 fogos, em que arderam 2 699 ha de plantações e 2 791 ha de matos. 
Não é por acaso que foi publicado, em 1970, um Decreto-Lei sobre prevenção e detecção 
de incêndios florestais (n° 488 de 21/10/1970). 

Na Serra da Cabreira, a vaga de pequenos incêndios de 1970-1972 surge nos 
baldios de Vilar Chão e Pinheiro, certamente como forma de protesto contra as áreas 
plantadas nos anos anteriores (fig. 51). Ao mesmo tempo, a florestação em pinheiro bravo 
desta fase, apenas 204 ha, é sobretudo constituída por ressementeiras após incêndio 
(162 ha). Depois do fogo posto por Vilar Chão em 1969, a mesma parcela é re-arborizada 
em 1970, seguindo-se a plantação de outra a jusante em 1972 (23 ha), que será também 
incendiada. Nos montes de Zebral, queima uma das primeiras áreas plantadas nos baldios 
(fig. 45), mais uma vez arborizada, após corte raso, em 1972. Contudo, um fogo posto 
com maiores proporções ocorre em Março de 1971, queimando os montes de Vilar Chão c 
Pinheiro, do Jadelo até ao Turio. Segundo o Mestre Reis, o fogo foi posto perto da Chã do 
Prado. Vê-se facilmente no mapa da figura 51 a relação entre áreas ardidas e logo 
florestadas novamente. 

3 0 Estes dados foram-nos fornecidos pela DGF-Lisboa, de que consultamos os registos manuscritos sobre 
fogos na área pública a partir dos anos de 1950. Os relatórios anuais sobre incêndios ocorridos em áreas 
públicas e privadas (povoamentos florestais e matos) sao publicados internamente desde 1978. 
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A figura 52 não ilustra mais que a situação da serra em 1974 que já 
apresentámos na análise das fontes, que utilizámos para o estudo da evolução territorial da 
arborização da serra (fig. 39). Resolvemos incluí-la novamente aqui, por oferecer um 
enquadramento mais elucidativo, antes de passarmos à observação do mapa do incêndio de 
1975. A figura 52 é como que o "negativo" do anterior, onde sobressaem áreas incultas na 
periferia do perímetro (total de 862 ha), o logradouro comum de Campos (238 ha), de que 
a Junta de Colonização Interna tinha reservado uma parte na área da Raposeira. De resto, 
mais a Norte, os terrenos não foram arborizados por causa das rivalidades entre Campos e 
Salto, quanto ao corte dos matos nesta área. Também se verifica o insucesso e 
irregularidade da florestação na área a Norte do Trovão (Campos). Entre as pastagens 
intensivas, ressaltam, pela sua superfície, a das Azevedas (baldio alienado de Zebral), a 
Chã do Prado (Vilar Chão e Anjos), as de Agra e a da Tapada da Quinta, situada na área de 
incultos a Sul do Rio Turio (Pinheiro). 

Falámos há pouco dos incêndios de 1970-72, mas nenhum ultrapassou a 
amplitude dos fogos postos em vários locais e reatados durante o Verão de 1975 (fig. 53). 
Lembre-se que a área florestal queimada no país durante o "Verão quente" de 1975 
constitui um máximo jamais atingido em povoamentos arbóreos (82 000 ha), até ao ano 
de 1991, em que arderam cerca de 116 000 ha de floresta (Anexo I). Na Serra da 
Cabreira, queimaram, segundo o Inventário, 2162 ha, dos quais 1662 ha de terrenos 
arborizados desde 1922, ou seja, a metade da florestação realizada pelo Estado. 

Foi o Mestre Reis que nos relatou os pormenores dos quatro fogos que, de 
Julho a Setembro, se estenderam na serra (fig. 53). O primeiro surgiu nos montes dos 
Anjos e de Agra no dia 24 de Julho e queimou parte das encostas arborizadas da vertente 
Sul, mas conseguiu-se apagar o incêndio. O foco do segundo (13 de Agosto) apareceu no 
Toco, propagou-se pelos baldios de Zebral, seguindo depois para a área queimada cm 
Julho. O carvalhal do Toco resistiu à passagem do fogo, mas muitas árvores ficaram 
irremedialvemente danificadas. O terceiro (24 e 25 de Agosto) foi o pior: "aceso" numa 
propriedade particular de Espindo, dirigiu-se para a Serradela, descendo depois para Sul 
quase até aos limites dos montes de Vilar Chão, subindo novamente nas vertentes até à 
Portela e os montes de Ruivães e Salamonde. Desta vez, não houve nada a fazer, porque as 
frentes eram demasiadamente extensas. Quanto ao quarto (12 de Setembro), abrangeu uma 
pequena área a Leste do perímetro perto do Trovão e foi rapidamente controlado. 

Parece não haver muitas dúvidas quanto à origem criminosa dos incêndios, 
pelo menos de alguns. Mas é preciso também considerar dois factores que facilitaram ou 
bloquearam a propagação dos fogos, neste meio serrano muito compartimentado por vales: 
as condições atmosféricas e o estado dos povoamentos florestais e dos solos na serra. 

A ocorrência dos fogos e sua propagação desencadearam-se durante um 
período quente e relativamente seco, com ventos de Leste. São estas as observações 
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empíricas que obtivemos na serra. De facto, em Agosto, permaneceu uma depressão 
térmica na Península Ibérica com ventos de Leste e valores irregulares de humidade 
relativa, particularmente nos dias dos fogos (F. REBELO, 1980). Além do mais, 6 
frequente em Portugal que, no fim deste tipo de dias secos de Verão, os ventos mudem 
bruscamente de direcção, dirigindo-se para a depressão centrada na Península 
(S. DA VEAU, Vol. IV, p. 1084). Num meio de montanha como a Serra da Cabreira, a 
canalização dos ventos nos vales com direcção NW/SE ou SW/NE foi certamente um factor 
fundamental da propagação dos fogos de Leste para Oeste, depois para Sul, virando 
repentinamente para Norte, nos dias 24-25 de Agosto. 

Mas reparemos na figura 53 que "tudo" não foi incendiado, nomeadamente os 
povoamentos mais antigos das baixas vertentes, plantados em solos mais fundos e 
húmidos. Em Zebral, não queimaram os pinhais instalados antes de 1929 (fig. 45), alias 
invadidos por carvalhos de regeneração espontânea. O Turio também escapou, talvez por 
causa da presença de povoamentos mistos e de resinosas menos inflamáveis. O fogo 
também não "atravessou" a Riba da Lage, a Sudeste do perímetro; já sublinhámos que as 
plantações aqui instaladas entre 1948 e 1953 tinham uma proporção relativamente elevada 

de diversas folhosas. 
Por outro lado, mesmo na área queimada, verifica-se que, nas linhas de água 

ou em pequenas depressões mais húmidas, os folhosas (sobretudo vidoeiros) conseguiram 
resistir à passagem do fogo, tendo assegurado a continuação do seu ciclo vegetativo. Na 
figura 53, onde o contorno da área queimada foi muito simplificado, tentámos pelo menos 
acentuar os limites sinuosos que correspondem justamente às situações locais de vales e 
depressões, em que observámos linhas ou agrupamentos de árvores que travaram a 
propagação dos incêndios em áreas de plantações ou de matos. 

Chegamos ao fim da "história" da florestação dos baldios da Serra da Cabreira 
pelo Estado, que actuou aqui em duas etapas: uma realizou-se após a publicação das leis de 
1901-1903; outra, ainda tendo por base o regulamento de 1903, desenvolveu-se durante 
quase toda a vigência do Estado Novo. Resta apenas a considerar os efeitos do Plano de 
Povoamento Florestal que, como já foi dito, marcou de modo negativo os Serviços 
Florestais no pós-25 de Abril. A exposição resumida do balanço do Plano, globalmente 
elaborado por vários autores à escala nacional, e a análise local dos resultados e mudanças 
ligadas à arborização da serra serão os dois temas fundamentais que abordaremos 
seguidamente. 
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CAPÍTULO VII 

O BALANÇO DO PLANO DE POVOAMENTO FLORESTAL 

Nos finais da capítulo III, que foi consagrado à problemática da evolução da 
arborização dos baldios no país, referenciou-se brevemente como surgiram, logo depois da 
mudança do regime político em 1974, críticas imediatas e violentas contra o Plano de 
florestação do Estado Novo. A par da situação política do país, em si mesma muito 
conturbada nos primeiros anos do pós-25 de Abril, a proximidade temporal da conclusão 
dos trabalhos enquadrado no PPF pode explicar as reacções das instâncias nacionais e 
locais, que se desencadearam até à promulgação das "Leis dos Baldios" em 1976 
(D-L n° 39 e 40 de 19/01). 

De modo geral, as análises globais sobre o processo de florestação imposto 
pelo Estado Novo têm realçado sobretudo o teor negativo do empreendimento, retomando 
as queixas mais frequentemente apresentadas pelas comunidades serranas lesadas. 
Apontemos então seguidamente estas apreciações gerais: 

— a apropriação estatal de terrenos comunitários, que derespeitaram as 
disposições contidas no Código Administrativo de 1936, nomeadamente a diferenciação 
entre "coisas públicas e "coisas comuns"; 

— a fiscalização e progressiva diminuição das práticas de exploração territorial, 
mais ou menos "comunitárias", o que levou à reducção drástica das áreas de pasto, à 
regulamentação e falta de terrenos para produção de mato e lenha e, por último, à 
impossibilidade de continuar o cultivo de parcelas temporárias; 

— os procedimentos incorrectos dos Serviços Florestais, que se manifestaram 
por abusos de autoridade, falta de diálogo, e alguns actos de violência; 

— a compactação das áreas arborizadas, essencialmente realizadas com 
essências resinosas, daí uma extrema sensibilidade ao fogo e a sua propagação; 

— o aceleramento do despovoamento nas serras e povoações limítrofes (êxodo 
rural e emigração), provocado pela brusca falta de recursos locais. 

Propõe-se seguidamente examinar alguns exemplos de comentários feitos sobre 
o desenrolar e as consequências do processo de arborização à escala nacional. Ultrapassado 
este nível de análise mais global, tentar-se-á pôr em relevo as particularidades do balanço 
nos baldios florestados da Serra da Cabreira. 
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1. 

SÍNTESE DAS APRECIAÇÕES SOBRE O PPF 

Entre os estudos sobre a questão da arborização dos baldios durante a vigência 
do Estado Novo, voltemos, em primeiro lugar, à aprofundada análise elaborada por 
J. A. ESTÊVÃO (1983). Nos finais do seu trabalho, o autor insiste no facto de que o 
Plano ficou inacabado em relação aos objectivos iniciais: os dados estatístiticos revelam, de 
imediato, a "fraca evolução" da florestação a partir dos anos 60 (pp. 1250-1260). O que, 
na realidade, se pode verificar na evolução das plantações que consta do Anexo V, como 
também na situação dos baldios em 1972 (Anexo VI). Segundo o autor, o abrandamento 
da execução do Plano não estaria ligada a problemas técnico-silvícolas de grande 
importância, mas sim, às mudanças ocorridas na política económica governemental, 
precisamente no início dos anos 60. No tocante ao sector agrícola, o Plano Intercalar de 
Fomento (1965-67) "diagnostica-lhe 'não propriamente a estagnação, mas quase'" 
(J. ESTÊVÃO, p. 1254). Parece ter falhada a "modernização" da agricultura, entendida 
então através da mecanização e aumento da utilização de adubos químicos. 

De facto, a "aliança dos agraristas e industrialistas", que concorreu para o 
fomento do Plano de Povoamento Florestal a partir de 1935, perdeu nos anos 60 o seu 
"significado" primitivo (idem, p. 1256). A partir de então, já vimos que se apostou mais 
nos investimentos estrangeiros para a industrialização do país, nomeadamente no segmento 
da produção de pasta e papel (Cap. I, 1.2). Aliás, os estudos mais recentes sobre o 
balanço da política do Estado Novo apontam para características semelhantes quanto à 
evolução global da economia (Nova Hist. Port., 1992, pp.334-347).1. 

A complementaridade das actividades agrícolas e industriais que, nos finais da 
II Guerra Mundial, foi concebida num processo nacional auto-sustcntado de "transferencia" 
do sector agrícola, para o crescimento das actividades industriais, não chegou a induzir a 
"modernização" da agricultura. Pelo contrário, teria havido um processo de auto-exclusão 

1 Este balanço, elaborado por A. B. NUNES e J. M. B. de BRITO, é analisado sob a perspectiva do 
conceito do "moderno crescimento económico" (Modem Economic growth, Rate structure and spread, de 
S o n KUZNETS, Yale University Press, New Haven, 1987, citado na página 306). Este conecto 
"permite analisar processos de crescimento auto-sustentado no âmbito das economias nacionais com base 
em vários aspectos delineados pelos autores e relacionados, resumidamente, com a população o produto per 
S a transformação das estruturas produtivas e a integração na economia mundial. A análise da evolução 
e Suâção económica nacional prende-se também com a teoria do mesmo econom.sta americano sobre a 
^ e d S d e do crescimento em países de pequena dimensão como Portugal. Daí que se possa r e l a ™ a 
i d S S idona l do Estado Novo ter erigido, logo de início, uma política de autarcia económica p. 344-345 
è nota 77) Notemos por último que o balanço dos dois autores é global, não se referindo portanto 
directamente ao PPF. Por outro lado, F. ROSAS já tinha abordado brevemente esta questão, remetendo ao 
estudo exaustivo de J. A. ESTÊVÃO (1990, p. 185, 1991). 
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do processo de "modernização" do sector agrícola nesta mesma complementaridade. 
Enquanto diminui a população activa num sector agrícola em nada (ou pouco) reestruturado 
—de 48% em 1950, passa para a taxa ainda elevada de 32% em 1970—, a industrialização 
e os começos da terciarização registam as mutações estruturais mais relevantes da 
economia. A partir dos anos 60, os interesses ligados à agricultura, "temendo a 
desestruturação do sector", teriam "impedido a sua reestruturação" (idem, pp. 339-340). 

Nestas condições, continuar a arborizar os baldios teria contribuído, segundo 
J. A. ESTÊVÃO que defende a tese do binómio "industrialização/floresta", para "asfixiar 
a vida local" e debilitar a agricultura nas serras, onde começava a aumentar a emigração, 
preferencialmente para países europeus. Daí a "fraca arborização" nos anos 60 e o 
"falhanço" da colonização dos baldios. Na opinião do autor, "a partida de grande parte da 
população activa na agricultura" teria levado à diminuição da oposição local contra a 
arborização, quando o Plano florestal poderia ter avançado sem problemas de maior, 
precisamente pelas "relações menos conflituosas com as populações locais que restavam" 
(p. 1251 e p. 1255). 

Reparemos como as relações estabelecidas por J. A. ESTEVÃO entre 
economia serrana, florestação e emigração para o estrangeiro são analisadas numa 
perspectiva macro-económica, que não distingue a variedade das situações regionais e 
locais dos baldios, nem as particularidades territoriais da origem e destino dos fluxos 
migratórios, a partir dos meados da década de 1950. De facto, o fluxo migratório legal a 
Norte do Tejo foi, de início, mais intenso em áreas específicas da fachada litoral ou do 
interior, alastrando-se muitas vezes numa fase posterior, globalmente após 1965, às 
regiões propriamente serranas e relacionando-se aqui primeiro com mão-de-obra masculina 
pouco especializada (J. C. ARROTEIA, 1985). 

Assim, o modelo apresentado por J. A. ESTÊVÃO mereceria uma 
confrontação com estudos locais de casos-tipo, no que se refere às implicações internas do 
Plano de Povoamento Florestal. Ao mesmo tempo, parece imprescindível tentar discernir 
como, a partir dos anos 60, se articularam as decisões do poder central em matéria de 
política económica, com situações territoriais muito diversificadas na área dos baldios 
serranos. 

Na obra de M. RODRIGUES (1987) que, como já foi referido no capítulo III, 
se preocupa prioritariamente com as recentes tentativas de mudança radical da "Lei dos 
Baldios" de 1976, os comentários são nitidamente desfavoráveis a todo o processo de 
alienação, submissão e arborização dos baldios, desencadeado desde o século XIX 
(p. 38-59). O autor revela-se profundamente documentado, quando aponta o perigo das 
discussões legislativas de uma lei, cuja legitimidade estava reconhecida na Constituição da 
República (Ia revisão de 1982, art. 89°, n° 2, c]). 
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Mas pouco adianta quanto ao balanço negativo, e já conhecido, sobre a política 
de florestação do Estado Novo nos baldios (p. 57). O teor muito apaixonado da obra de 
M. RODRIGUES prende-se certamente com as interpretações que procuraram, na 
Assembleia da República, alterar de imediato (e regularmente, até ao acórdão n° 325/89 do 
Tribunal Constitucional) a Lei de 1976. Contudo, transparece nela comentários refutáveis, 
através de alguma imprecisão dos dados estatísticos (p. 92) ou de invectivas 
extemporâneas, como a afirmação seguinte, que o autor aplica globalmente ao período 
posterior à submissão dos baldios ao regime florestal. "Depois dos decretos, vieram as 
máquinas, para revolver os terrenos, muitas vezes com a cobertura das forças policiais, 
forma correntemente usada pelo regime para dominar e reprimir as numerosas amotinações 
de agricultores, que ofereciam heróicas resistências a este acto de usurpação" (p. 57). 

M. RODRIGUES refere-se essencialmente ao processo de arborização nas 
serras do Norte da Beira. No distrito de Viseu, os maiores perímetros —Serra de Lcomil 
(18 320 ha) e Serra de Montemuro (8 825 ha)— foram criados em 1954, portanto numa 
fase relativamente tardia em relação a outras áreas baldias do país (Cap. Ill, 3). Aqui, a 
florestação iniciou-se na verdade com forte oposição dos compartes em alguns baldios, 
quase de imediato divulgada no romance Quando os lobos uivam de Aquilino Ribeiro. Mas 
não se deve generalizar esta situação à escala nacional, quando se sabe, por exemplo, que 
na década de 1940, e até na seguinte, muitos trabalhos florestais se realizaram 
manualmente, sem o uso "corrente" de forças policiais e com níveis de resistência muito 
variáveis por parte dos vizinhos, que compartilhavam a área baldia de um volume serrano. 

O livro de J. GR ALHEIRO (1990) tem um objectivo diferente, tratando 
sobretudo da evolução jurídica dos baldios, encontrando-se nele poucas "novidades" 
quanto aos resultados da execução do PPF. No entanto, convém referir a análise do autor 
sobre o Código Civil de 1966, que veio substituir o de 1867, onde ainda se distinguiam as 
"coisas comuns" e as "coisas públicas". No novo Código, já não há "coisas comuns", 
legitimando a ilegalidade da apropriação dos baldios "indispensáveis", consagrados no 
Código Administrativo de 1936 (art. 390°). 

É o "fim das coisas comuns", como sublinha J. A. ESTÊVÃO (p. 1258). Os 
baldios seriam então considerados, segundo os comentários de Rogério H. SOARES 
(1967), como "bens do património das autarquias sujeitas à afectação especial de suportar 
certas utilizações tradicionais" (in J. GRALHEIRO, p. 58). Praticamente no fim da 
vigência do Plano de Povoamento Florestal, tentou-se alterar a natureza jurídica dos 
baldios, que voltaria a ser "comunitária", dez anos volvidos (1976). Compreende-se assim 
melhor a actual complexidade da situação dos baldios que, entretanto e segundo a 
Constituição da República (2a revisão, 1989), passaram a serem reconhecidos como 
"meios de produção comunitários" (art. 82°). 
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Em suma, até agora, pouco adiantámos sobre a pormenorização das críticas 
globais feitas ao PPF e apresentadas no início deste capítulo. 

Apreciaremos seguidamente uma das fontes mais referenciadas sobre o assunto 
da arborização dos baldios. Publicada em 1961 pela Direcção-Geral dos Serviços Florestais 
e Aquícolas, é como que um "relatório" sistematizado de todos benefícios do PPF, 
elaborado pelo engenheiro silvicultor João da Costa MENDONÇA. O estudo inclui dados 
que correspondem ao fim do período de intensa florestação nas serras (1956-1964), 
quando a maior parte dos baldios estavam já submetidos ao regime florestal. Como vimos 
no capítulo anterior, o plano da Serra da Cabreira encontrava-se numa fase relativamente 
adiantada de execução. 

E curiosamente, esta publicação, oriunda da instituição que conduzia o 
processo de arborização, apresenta uma caracterização de quase todas as apreciações 
negativas que foram apontadas após 1974 e a que fizemos uma breve alusão no capítulo 
III2. Só que cada uma delas é aqui justificada pelo responsável da elaboração de 75 anos 
de actividade na arborização de serras (1961). No entanto, também ressaltam neste 
"balanço" a favor da arborização assuntos que, ora tratados com certa prudência, ora 
defendidos com firme convicção, vêm ponderar a avaliação negativa geralmente admitida. 

Uma das mais fortes convicções do autor prende-se com a ideia de que o 
empreendimento do Estado Novo foi planeado, conjuntamente, "no interesse da Nação e 
dos utentes dos terrenos". A florestação procuraria "contrariar o processo de destruição, 
missão incumbida ao regime florestal, o qual necessariamente tem de impor determinadas 
restrições no uso dos baldios, representando uma acção de controle indispensável ao êxito 
dos trabalhos de revestimento silvícola" (p. 122). A "apropriação" dos baldios pelo Estado 
em 1938 é assim convertida numa operação de "missão", expressão utilizada desde os 
finais do século passado, e de "controle" que pudesse garantir o sucesso das plantações. 

As técnicas silvícolas e o tipo de espécies introduzidas nas serras constitui um 
dos assuntos de maior relevo da obra. Na situação presente da floresta nas serras, é hoje 
também um dos campos mais polémicos na apreciação da execução da Lei de 1938. 

"O abundante emprego de pinheiros" é alvo de algumas páginas colocadas fora 
do contexto territorial das queixas dos compartes dos vizinhos (pp. 95-104). O autor 
analisa as duas "doutrinas" de reflorestação então em vigor: a silvicultura de "índole 
naturalista", mais próxima do ambiente climácico, que surgiu como reacção às "grandes 
massas arbóreas" e planeamento de cortes rasos, preconizados pela silvicultura alemã 
durante o século XIX. No Plano de Povoamento Florestal, adoptaram-se "soluções de 
compromisso", concretizadas pelas plantações de pinheiros em grandes extensões. 

2 Parte intitulada "As relações dos serviços florestais com os povos limítrofes dos baldios incluídos nos 
perímetros de arborização (pp. 119-127). 
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"Na verdade, estamos caídos numa silvicultura perfeitamente artificial", 
reconhece o silvicultor. No entanto, acredita que, no futuro, se podia recorrer a técnicas de 
diversificação ou de substituição das espécies e a uma intervenção contínua nas plantações, 
que fossem compatíveis com "os processos naturais" (contra os fogos e o empobrecimento 
biológico) e "contingências políticas, sociais e económicas". "Vistas as coisas desta forma, 
fica perfeitamente justificado o abundante emprego de pinheiros [bravos], por muitos 
considerado abusivo" nas serras portuguesas, quando este "defeito nacional" ocorre 
também em Espanha e em França (p. 97). De facto, a argumentação é muito elaborada, 
dando-se até exemplos de países pertencendo ao "mundo civilizado". 

Contudo e apesar de realçar as vantagens do pinheiro bravo na arborização de 
solos esqueléticos nas encostas íngremes (p. 99-100), a insistência do autor deixa 
transparecer sérias críticas nas técnicas florestais utilizadas, em que a origem não seria 
apenas externa aos Serviços Florestais, mas também oriunda da própria instituição. Em 
1959, cerca de 180 000 ha de baldios estavam arborizados, dos quais perto de 
100 000 ha com pinheiro bravo, em maciços quase contínuos e muito irregulares, devidos 
aos constrangimentos naturais do crescimento da espécie em áreas de montanha. Destas 
plantações "primitivas" de pinheiro bravo, grande parte foi aniquilada pelo fogo. 

Interessa agora considerar o leque "classificado" das queixas locais mais 
significativas contra a florestação, de que já demos alguns exemplos no capítulo anterior: a 
redução drástica da pecuária; a falta de lenhas e matos pelas restrições impostas pelas 
administrações florestais; as limitações no cultivo temporário de cereais; a questão das 
propriedades privadas encravadas nos perímetros florestais; finalmente, as atitudes de 
"deficiente e incorrecta actuação" por parte do "pessoal florestal" (p. 123). Não são 
referidas implicações directas sobre o processo de despovoamento, uma vez que o fluxo 
migratório apenas se registou mais intensamente nas serras após a publicação deste estudo. 

Acerca da primeira queixa, "de longe" a mais frequente, o autor admite uma 
quebra dos efectivos de gado miúdo, mas as causas desta quebra não seriam todas ligadas à 
arborização. A pastorícia estava também a diminuir porque o número de cabeças era 
demasiadamente elevado em relação aos recursos dos baldios. C. A. MEDEIROS 
reconheceu que, no Norte da Beira, os efectivos já se tinham tornado "economicamente 
incomportáveis" antes da execução do PPF, não obstante a florestação ter acelerado o 
processo de uma inevitável baixa (1982, p. 48). 

A falta de lenhas e matos verifica-se, "efectivamente, às vezes", concorda 
J. MENDONÇA. A regulamentação dos cortes, sobretudo em lugares afastados das 
povoações, não era do agrado dos compartes. Mas também é verdade que a limpeza dos 
terrenos para a arborização, ou os desbastes, forneceram um apreciável número de "carros 
de boi" cheios de mato e lenhas. Na Administração Florestal de Viseu, foram distribuídos, 
durante o ano de 1957, 1 536 de carros de boi de lenhas e 13 466 de matos, tentando-sc 
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sempre, ao que parece, respeitar na divisão dos carros os direitos e usos de cada 
comunidade nos baldios/perímetros florestais (A. de B. PERES, 1958, p. 9). 
Encontrámos igualmente notícias similares na Serra da Cabreira: em 1951, foram 
concedidas pela Administração 237 licenças para o fabrico de carvão com o torga cortada 
na serra e que deram 2 300 kg de produto gratuito para os vizinhos (Comércio de Vieira, 
10/03/1952). 

Contudo, notemos que esta informação, dando uma certa "publicidade" à 
campanha de florestação, corresponde ao início da intensa arborização da serra, ou seja, 
aos primeiros anos da Fase IV delimitada no capítulo anterior (figs. 43 e 47). Neste 
período de limpeza generalizada dos altos matos, nos cumes e encostas superiores, houve 
grande abundância de torga que não foi desperdiçada. Na Administração de Viseu, 
estaríamos em presença do mesmo processo, se tivermos em conta a submissão mais tardia 
dos baldios no Norte da Beira, e subsequente desfazamento na distribuição dos matos e 
lenhas cortados na preparação dos terrenos. 

As propriedades privadas encravadas, resultantes do progressivo processo de 
alienação dos baldios, deram lugar a muitas reclamações. Já foram apresentadas os casos 
mais flagrantes no perímetro de Vieira do Minho. J. MENDONÇA refere os "esclarecidos 
conquistadores" (talvez semelhantes aos que conseguiram a apropriação do Montado do 
Toco em 1915), muitas vezes proprietários e pertencendo às elites locais, que se 
aproveitaram da sua influência para aumentarem o património fundiário com grandes 
parcelas de baldios (p. 124). R. BLACK cita alguns casos ocorridos na Serra do Alvão, 
para além de realçar o importante papel de algumas personalidades locais no processo da 
execução do planos de arborização, assegurando a "passividade" dos compartes mais 
pobres perante o avanço da floresta ou, pelo contrário, bloqueando as plantações em 
algumas áreas (1992, pp. 168-170). 

Neste último caso, talvez o principal interesse dos membros das elites locais da 
Serra do Alvão estivesse ligado à conservação de pastos para os rebanhos que possuíam. 
Segundo informações que obtivemos junto dos Serviços Florestais, o mesmo processo 
ocorreu na Serra Amarela, onde alguns proprietários, compartes dos baldios da vertente 
Sul da serra (distrito de Braga), conseguiram que não se concretizasse o plano de 
arborização. 

Submetidos ao regime florestal em 1945, os montes baldios da Serra Amarela 
formaram um perímetro que atingia então cerca de 10 000 ha3. A linha de divisória das 
águas dos rios Lima (a Norte) e Homem (a Sul) traduz a demarcação dos territórios 
explorados pelas comunidades das duas vertentes serranas, tal como no caso da Serra da 
Cabreira em relação às bacias do Cávado e do Ave. Essa divisória corresponde ao limite 

3 Actualmente, quase toda a área baldia da Serra Amarela é localizada no Parque Nacional da Pcncda-Gcrês, 
ficando por este motivo fora da área tecnicamente gerida pela Circunscrição Florestal do Porto (DGF). 
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administrativo entre os distritos de Viana do Castelo e de Braga. Os dados de 1960, 
referentes às áreas arborizadas no perímetro da Serra Amarela entre os dois distritos, vêm 
confirmar a informação que nos deram4. Na verdade, 4 400 haja tinham sido arborizados 
na parte Norte do perímetro situado no distrito de Viana de Castelo, enquanto se constata a 
ausência de dados sobre a área florestada nos baldios da vertente Sul da serra, numa 
superfície então avaliada em 6 818 ha. 

Será que houve casos semelhantes em outros perímetros serranos? Os próprios 
comentários de J. MENDONÇA, que transcrevemos seguidamente, inclinam-nos para 
uma resposta positiva. 

"É conveniente registar que quase nunca são os pobres quem reclama contra a actuação dos vScrviços 
Florestais; e se o fazem de tempos a tempos, é porque a isso são induzidos pelos seus conterrâneos 
mais prósperos; de facto, a origem de todas as impugnações é precisamente a minoria dos 
proprietários remediados, senhores de terras e gados, qualidade que lhes vale certa preponderância no 
uso dos baldios e um relativo ascendente sobre a classe que nada possui, deles dependente em 
múltiplos aspectos." (p. 125). 

A nosso ver, o autor exagerou demasiadamente ao dizer que "quase nunca" 
reclamaram os "pobres", o que não é de admirar, visto o teor e a origem desta publicação. 
Mas talvez fosse para dar maior peso à questão fundamental abordada: o poder das elites 
locais. Quando algum "poderoso" tinha o peso e as relações políticas suficientes, ou 
pertencia à classe dos políticos locais ou regionais, os silvicultores nada podiam fazer, 
senão lamentar o bloqueamento do arranque ou avanço da arborização. 

Na análise global da aprovação do PPF que fizemos na primeira parte 
(Cap. Ill, 2.3.), levantámos a questão das razões que levaram o Chefe do governo a 
decretar a florestação dos baldios. Sabia certamente que iria perturbar o "equilíbrio" das 
forças sócio-económicas locais. As palavras de J. MENDONÇA vêm atestar a ocorrência 
de conflitos abertos entre interesses contrários. O "engrandecimento" do país, de que a 
arborização passou a ser uma das componentes, podia pôr em perigo a "coesão" e a "paz" 
social do país. 

Na verdade, a execução do Plano não agradava sempre aos grandes 
proprietários, não só devido à diminuição das áreas dos pastos, mas também porque 
começava a fazer despertar a consciência de grupos sociais desfavorecidos. Das 
reclamações dos compartes mais pobres contra o Plano, ou da sua própria colaboração nos 
trabalhos florestais, poderia resultar uma completa mutação da vida local. O autor de 75 
anos de arborização... demonstra o tipo mais característico de intervenção de A de 
O. Salazar, que foi recentemente realçado nas pesquisas sobre o Estado Novo. A 

4 Estâtíticas Agrícolas, 1960, p. 180-181 e 184-185. 
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"arbitragem autoritária" do regime continuaria a ser aplicada neste caso, acedcndo-se a 
"pedidos" de alguns membros das elites locais contra a florestação dos baldios. 

O último tópico das queixas, isto é, a "deficiente e incorrecta actuação do 
pessoal florestal", constitui também um dos assuntos mais polémicos ligados à execução 
do PPF. A par de alguns actos de violência que se registaram sobretudo no Norte da Beira, 
eram frequentes as atitudes de excessiva dureza para com os vizinhos, por parte dos 
técnicos do quadro superior ou do pessoal auxiliar (mestres e guardas florestais), ou ainda 
dos capatazes dos jornaleiros. 

Parece ter piorado a situação quando, em 1954, foi publicado o regulamento 
dos serviços da Polícia Florestal (D-L n°39 931 de 24/11/54). Dois anos mais tarde 
(D-Ln°40 721 de 2/08/1956), foram reorganizados os Serviços Florestais, de que a 
orgânica não tinha ainda sido alterada, desde a remodelação do Ministério da Agricultura de 
1936 (D-L n° 27 207 de 16/11/1936). Alargaram-se significamente os quadros de pessoal 
auxiliar, que passaram a vigiar e fiscalizar de mais perto os vizinhos na serra. 

Na Serra da Cabreira, os inquéritos confirmaram que o "cerco" da florestação 
passou a ser fiscalizado com muito mais cuidado. As "promessas" iniciais acerca das 
licenças de corte de mato e lenhas diluiram-se à medida que avançou a arborização na 
década de 1950. No dia a dia, os vizinhos sentiam-se cada vez mais "apertados" na serra. 
Havia "rondistas" escondidos, disseram-nos, que vigiavam a passagem dos rebanhos logo 
de manhã cedo, fiscalizando os infractores que não seguiam pelos novos caminhos 
impostos. Era necessário pagar uma licença de trânsito para os carros de boi utilizarem os 
caminhos florestais. Surgiam sempre problemas com as chapas das rodas, que deviam ter 
7 centímetros de largura para não estragarem os caminhos. Rapidamente se gastavam as 
chapas, mas mudá-las ficava caro. 

Além do mais, não eram raros os atrasos dos pagamentos aos jornaleiros 
florestais que, após uma demorada caminhada até à Administação de Vieira e uma longa 
espera, tinham que regressar à casa sem o dinheiro de uma ou outra quinzena de trabalho. 
Em suma, as relações, mesmo sem litígios maiores, não eram das mais fáceis. 

Se, na lista "classificada" de J. MENDOÇA, a "incorrecção" dos Serviços 
Florestais aparece em último lugar, a ideia logo ressalta no início da parte do relatório 
reservada à análise das "relações" com os compartes. 

...Representando a ponderada intervenção dos Serviços Florestais um indiscutível benefício, 6 curioso 

observar que a medida [da submissão] é geralmente recebida com descontentamento e incompreensão, 

expressos por antipatia ou por animosidade quase sempre permanecendo no campo puramente 

sentimental, umas vezes por outra convertida em hostilidade violenta, traduzida no atear de fogos, na 

destruição de plantações e sementeiras e em agressões ao pessoal." (p. 121). 
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Não voltaremos a discutir a questão dos "benefícios" da florestação nos 
baldios. Só queríamos salientar a posição do silvicultor —"é curioso observar..."—, 
perante as atitudes de rejeição da "ponderada intervenção " da instituição a que pertencia. 
"Observações" equivalentes foram feitas em outros países, onde se desenrolaram processos 
de arborização de terrenos comunitários nas serras. 

O carácter autoritário da execução do Plano de Povoamento Florestal não se 
pode desligar do tipo de regime político então vigente no país. Contudo, é preciso realçar 
que o mesmo autoritarismo se verificou em França, numa altura em que o regime político 
não tinha cariz dictatorial. As leis de florestação nas serras tinham sido promulgadas nos 
finais do século XIX, no intuito de controlar os processos erosivos e as inundações. Nos 
Pirinéus, por exemplo, foram analisados alguns exemplos dos esforços da administração 
pública contra a resistência dos camponeses (J.-P. MÉTAILIÉ, 1986, pp. 199-207). 

Todas as instituições, municipais, florestais ou científicas, chegam então à 
condenação irremediável do sistema de exploração territorial das comunidades serranas. As 
apreciações divulgadas sobre os camponeses serranos são parecidas às que são emitidas 
acerca dos vizinhos portugueses: nos Pirinéus, o serrano é "obtuso", "inconsciente" e 
"refractário a qualquer progresso" (p. 203). No caso português, talvez o léxico utilizado 
fosse, na prática, mais depreciativo (mas não é referido por J. MENDONÇA): aqui, o 
serrano, além de "rústico" e "atrasado", é "selvagem", "vândalo", "incapaz", "indolente", 
etc. Apesar do desfazamento no tempo dos dois processos de arborização e dos contrastes 
relacionados com o ambiente local, aparece uma nítida semelhança quanto ao fundo do 
problema da florestação. 

"Cette opposition caricaturale, au-delà de la méfiance systématique vis à vis de l'administration, 
reflète une incompréhension réciproque, et irréductible, quant à la perception et à l'usage de l'espace. 
Le refus paysan de l'aménagement par les forestiers est basé sur une logique que les ingénieurs ne 
peuvent, ni ne veulent comprendre et qui se fonde sur la nécessité de vivre sur les ressources locales " 
(p. 203). 

No contexto português, não deixa de ser legítimo intetpretar a arborização dos 
baldios à luz do regime autoritário do Estado Novo. Além do mais, como já referimos, as 
condições sociais eram diferentes, sobretudo no que respeita ao poder e prepotência das 
elites locais. Daí que, nos momentos imediatamente posteriores ao 25 de Abril, a análise do 
processo fosse essencialmente feita, mais ou menos abertamente, sob o ângulo da ideologia 
marxista. Face ao progressivo desaparecimento dos sistemas comunitários de exploração 
agro-silvo-pastoril e à utilização maciça das resinosas, apareceram também interpretações 
com matizes ideológicas "ruralistas" e/ou ambientalistas, lamentando a destruição das 
"tradições" e defendendo o "regresso ao carvalho". 
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Entretanto, a investigação sobre o Estado Novo, realizada no quadro de várias 
disciplinas das Ciências Humanas e Sociais, muito se desenvolveu nos últimos dez anos. 
Também as rápidas mudanças globais do país, nas vias da recuperaração do "tempo 
perdido", exigem a reconsideração do rumo e significado da evolução, em territórios hoje 
mais despovoados e ainda considerados "atrasados", como o interior serrano. Neste 
sentido, a questão da valorização dos baldios continua a ser fundamental. Faltam ainda 
muitos estudos empíricos locais que ponham em relevo a variedade das situações 
territoriais e sociais nos baldios. O processo de florestação do Estado Novo é certamente 
um dos aspectos a reconsiderar, na perspectiva de fomentar uma política realista do seu 
aproveitamento futuro. O balanço e as reflexões que se seguem resultam das pesquisas 
empreendidas no Perímetro Florestal da Serra da Cabreira-Vieira do Minho. 
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2. 

AS REALIDADES MULTIFACETADAS DO BALANÇO NA SERRA 
DA CABREIRA 

2.1. Principais impactes negativos da arborização 

Entre os aspectos negativos globalmente atrás referidos, já foram dados alguns 
exemplos que resultaram da análise do processo na Serra da Cabreira. Só destacaremos 
aqui, pela sua incontornável importância, dois dos assuntos abordados: por um lado, a 
proporção das essências resinosas nos trabalhos florestais e o estado real da florestação 
antes do incêndio de 1975 e, por outro, a quebra do gado miúdo, que se verificou na serra 
a partir dos anos 30, à semelhança de outras áreas de montanha no país. 

A figura 54 apresenta, de modo esquemático, a evolução dos principais tipos 
de povoamentos arbóreos que, segundo os dados apurados no Inventário do perímetro 
(Anexo XIII), foram instalados a partir da submissão da serra ao regime florestal: 
povoamentos puros ou mistos de resinosas e/ou folhosas. Uma visão global da expressão 
gráfica permite distinguir duas fases onde predominaram a implantação de povoamentos 
puros de resinosas: a primeira, antes do arranque do Plano florestal de 1938; a segunda, 
nos finais do mesmo Plano. Entre 1948 e 1964, pelo contrário, ressaltam os povoamentos 
mistos, precisamente durante a Fase IV de "florestação planeada" da serra. 

De 1922 a 1939, mais dos dois terços da superfície das parcelas, localizadas 
sobretudo na periferia do perímetro e perto dos viveiros (fig. 45), foram arborizados com 
pinheiros bravos e silvestres. A posição relativa das duas espécies é sempre mais favorável 
ao pinheiro bravo (respectivamente, 70% e 50,8% nas duas primeiras fases), sendo o 
pinheiro silvestre escolhido em áreas com solos mais fundos, que não são realmente muito 
frequentes nesta serra (18,2% e 24,2%, em 1922-29 e 1930-39). A fase de arranque do 
plano local aprovado em 1939 constitui um período de transição, que regista um nítido 
aumento dos povoamentos mistos de resinosas e folhosas, com um total de 49% das áreas 
florestadas, permanecendo o pinheiro silvestre com taxa relativamente alta (38,1%) na 
arborização realizada ao longo da Ribeira de Vilar Chão e nas parcelas situadas a leste do 
perímetro, perto das cumeadas do Trovão (fig. 46). 

Durante a Fase IV (1948-64), onde identificámos uma mutação no planeamento 
da florestação, —começando primeiro nos cumes e vertentes superiores e acabando por 
atingir os fundos dos rios ou ribeiros— , inverte-se completamente a posição relativa do 
tipo de plantações instaladas que, recorde-se, abrangem as maiores parcelas (fig. 47). Em 
1948-53, os povoamentos mistos com mais de três essências abrangem 80% da superfície 
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Fig. 54  Evolução das essências florestais semeadas e plantadas por fase de florestação 
na Serra da Cabreira, de 1922 a 1975 

Fonte: Inventário florestal do Perímetro de Vieira do Minho, 197075, DGF, Porto 
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florestada. Nos períodos seguintes (1954 a 1960), ainda se destaca o conjunto dos "mistos 
R+F" (cerca de 60%), mas as resinosas, sobretudo o pinheiro bravo associado ou não com 
o silvestre, aumentam na opção das espécies, com uma proporção de cerca de 40% em 
1954-59. As plantações de resinosas são então essencialmente instaladas nas encostas 
médias da vertente SW da serra. 

A última década analisada (1965-1975), em que, como já referimos, diminui o 
ritmo da florestação, é marcada por plantações maciças de pinheiro bravo: 63,4% na 
segunda metade dos anos 60, a que acrescem 20,9% de pinheiro silvestre. Notemos que se 
tratam muitas vezes de ressementeiras em áreas onde a arborização anterior não teve o 
sucesso esperado. O final da execução do plano florestal, que não beneficiaria de um 
orçamento compatível com a instalação de plantações mais diversificadas, acaba por 
privilegiar as resinosas em povoamentos puros, nas parcelas localizadas na periferia do 
perímetro e nos montes de Vilar Chão (fig. 50). A tendência confirma-se de 1970 a 1975, 
quando as plantações, sobretudo nas áreas incendiadas no mesmo período, são 
ressemeadas com pinheiro bravo (82,8%). 

Qual a situação das folhosas na florestação da Serra da Cabreira? A par das 
incluídas nos povoamentos mistos, onde predominavam sempre espécies de Coníferas nos 
interflúvios e encostas, evidenciam-se na figura 54 poucas plantações de povoamentos 
puros de folhosas. Apenas sobressai a regeneração do carvalhal do Toco em 1960-64 
(15%). Foram também instaladas pequenas parcelas de vidoeiros em alguns fundos de 

vales. 
Considerando os dados globais referentes aos tipos de povoamentos e 

essências escolhidos, constata-se que as resinosas ocupariam 48,2% das áreas arborizadas 
e os povoamentos mistos, com coníferas predominantes, 47,5%. No plano inicial de 1939, 
previa-se uma florestação baseada em povoamentos mistos em cerca de 90% dos terrenos 
baldios. Além do mais, é preciso sublinhar que a mudança referida na escolha das espécies 
a partir de 1964 (fig. 54) tiveram certamente uma influência decisiva na propagação dos 
fogos de 1975. Muitas ressementeiras, espalhadas de montante para jusante no perímetro 
(fig. 50 e 51), foram então feitas com pinheiros bravo e silvestre. Em 1975, estas jovens 
plantações constituiriam como que "pólvora", activando, com o vento, a força da 

propagação do fogo. 
Resta conferir agora, o estado silvícola real das plantações e sementeiras antes 

do incêndio de 1975. Já apresentámos a extensão da arborização realizada desde 1922 na 
figura 52, onde aparecem terrenos classificados como "incultos" (827 ha) ou deixados cm 
logradouro comum (238 ha). Recorde-se que houve, no plano de 1939, uma 
sobre-avaliação da superfície do perímetro, que distorce a relação entre as previsões 
estabelecidas no tocante às áreas por florestar (5 462 ha) e a sua execução efectiva 
(quadro 40). O apuramento do ficheiro do Inventário de 1970-75 deixa bem claro que, 
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durante a vigência do Plano de Povoamento Florestal, a expansão física da floresta não 
ultrapassou cerca de 2 700 ha, se excluirmos a regeneração do carvalhal do Toco. Pode-sc 
assim avaliar que, dos 4 440 ha de baldios submetidos ao regime florestal em 1923, 
foram fisicamente arborizados cerca de 60%, de 1940 a 1974. 

Mas nesta área global de 2 700 ha, será que a obra de florestação se pode 
considerar sempre como bem sucedida, após anos de desenvolvimento das árvores? A 
observação da figura 55 permite verificar que não foi detectada parte da arborização 
realizada, quando os serviços centrais do Inventário Florestal empreenderam a actualização 
das superfícies florestadas no país. Comparando as áreas referidas como não arborizadas 
no balanço do ficheiro de 1970-75 (fig. 52), com as que constam nas Cartas do Inventário 
(baseadas aqui na fotografia aérea de 1974), evidencia-se que os terrenos ditos "incultos" 
nestes mapas eram mais extensos que naqueles. Aliás, o próprio ficheiro assinala casos de 
insucesso provável das plantações ou sementeiras, tal como nos montes de Agra, a sul do 
Escápio (1056 m), ou ainda na área do Trovão (1128 m). 

Efectivamente, dentro dos limites do perímetro, as manchas de "incultos" 
abrangem porções de parcelas há muito florestadas, nomeadamente nos montes de Vilar 
Chão e Espindo (Fase IV, de 1948 a 1959), e outras em períodos mais recentes, como nos 
Anjos e em Zebral. Neste último caso, talvez as árvores não estivessem suficientemente 
desenvolvidas em 1974, para serem identificadas na fotografia aérea. Todavia, mesmo nos 
locais florestados, a nomenclatura utilizada nas cartas do Inventário publicadas em 1981 
mostra que a estrutura das plantações era geralmente irregular. 

Só mencionámos no figura 55 os casos mais representativos. Plantações 
regulares, no estado de fustadio e bastio, são principalmente assinaladas na vertente Norte 
da serra e nas parcelas que rodeiam os viveiros da Serradela e do Turio. Na periferia dos 
baldios dos Anjos, as resinosas plantadas antes de 1948 ainda têm um índice de cobertura 
do solo superior a 70%. De resto, a estrutura de algumas plantações varia de 10 a 70% cm 
Campos, Agra e Vilar Chão. Por último, verifica-se que a maior parte das manchas de 
folhosas se espalham, como ainda se pode verificar na serra, ao longo dos cursos de água. 
Parece que, nos baldios da vertente SW e S da bacia do Rio Ave, com solos mais 
esqueléticos e largos "caminhos" por onde passavam as vezeiras de gado miúdo, o balanço 
da arborização ficou muito aquém, não só dos objectivos primitivos do plano de 1939, mas 
também dos trabalhos executados nas parcelas. 

Vejamos agora o segundo aspecto que nos propusemos analisar na avaliação 
dos resultados negativos do PPF: a diminuição dos efectivos de ovinos e caprinos, 
globalmente interpretada como uma das consequências da arborização nas serras. 

No capítulo V (3.2.c]), vimos que, em 1934, os concelhos serranos 
concentravam a maior parte dos efectivos de gado miúdo do Noroeste português, 
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RUI VA ES 

CAMPOS unnLlonja. 

"incultos" e logradouros (Invent. Perímetro, 1970) 

PbF: pinheiro bravo, fustadio 
PbB: idem, bastio 
PbN: idem, nascedio e novedio 
Pb + n: povoamento irregular com a respectiva 

taxa de cobertura do solo 
PbR: Pb + outras resinosas 
Rd: resinosas diversas 

• f ■ 

■ •* • 

"incultos" (Carta do I. P., 1981) 

FR: folhosas dominantes+resinosas 
Fd: folhosas diversas 
Cv: carvalho 

Fig. 55  O estado das plantações na Serra da Cabreira em 1974, segundo o Inventário Florestal 

Fonte: Carta do Inventário Florestal, 1/25 000, n° 44 e 58 (simplificado), DGOGF, 1981 [foto. aórea de 1974]. 
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constituindo, nomeadamente, o principal núcleo de produção de caprinos (fig. 34 e 
Anexo VIII). Em Vieira do Minho, estudos dos finais do século XIX, e os nossos 
inquéritos locais, confirmaram o nítido aumento do número de cabeças, durante as 
primeiras décadas do século. Avaliou-se em cerca de 14 000 cabeças o conjunto das 
vezeiras de gado míudo que, no início do século XX, pertenciam às comunidades com 
direitos de usufruto dos pastos na Seira da Cabreira (quadro 36). Em 1870, o Arrolamento 
dos gados tinha reconhecido a presença de 9 756 ovinos e 4 591 caprinos, números que 
não se afastam muito dos que nos indicaram alguns inquiridos. 

É precisamente a partir de 1934 que os Arrolamentos de gado apresentam 
dados à escala da freguesia, permitindo analisar a evolução posterior de modo mais preciso 
{Arrolamentos de 1940, 1955, 1972 e Recenseamento Agrícola de 1979). As décadas de 
1930 e 1940 parecem constituir o período onde se registam os valores mais elevados de 
gado miúdo nas serras minhotas.(I MEDEIROS, 1984). "Entre 1940 e 1955 anuncia-se, 
porém, um regressão nos caprinos que se prolonga nos anos seguintes, conduzindo a 
decréscimos por vezes vertiginosos" (p. 13). 

Na análise crítica do relatório referente ao plano de arborização do perímetro de 
Vieira do Minho, tivemos a oportunidade de apresentar os dados de 1934. Efectivamente, 
as oito freguesias orientais, com montes baldios mais ou menos extensos na serra, 
detinham então 80% dos caprinos do concelho, enquanto a mesma proporção atingia 60% e 
55%, respectivamente para os ovinos e os bovinos (quadro 38). Quanto aos quocientes de 
localização dos caprinos por freguesia, destacavam-se os índices de 4,5 (Anjos), 3,2 
(Ruivães), 2,9 (Vilar Chão) e 1,8 (Campos), enquanto os restantes eram próximos ou 
muito inferior a 1 (quadro 39). 

No quadro 47, aparece nitidamente marcada a diminuição do gado miúdo, 
principalmente no caso dos caprinos, entre 1934 e 19721. A evolução corresponde ao 
comentário de I. MEDEIROS, mas com uma quebra já acentuada em 1955 cm relação ao 
número de cabeças recenseadas em 1934: -40,7% à escala do concelho, taxa que reflète 
sobretudo a quebra registada nas freguesias serranas (-42,7%). Entre 1955 e 1972, 
repare-se na diminuição global dos efectivos dos ovinos em todo o concelho (-63,9%), 
sendo, aliás, a baixa mais forte nas freguesias ocidentais (-67,4%) em relação à das 
serranas (-61,1%). Nestas últimas, continua a regressão dos caprinos (-38,9% entre 1955 
e 1972), até ao início do período dos incêndios ocorridos no perímetro florestal. 

Podemos assim deduzir que, em 1955, o plano de florestação já tinha 
provocado uma baixa acentuada dos caprinos nos baldios da Serra da Cabreira. De facto, a 

1 Nas fontes deste quadro, assinalamos que a soma dos efectivos das freguesias não condi/ sempre com os 
totais concelhios indicados nos Arrolamentos de 1934 e 1955, particularmente no caso dos caprinos em 
1934 (total das parcelas de 7103 cabeças em vez de 7403). Em 1955, a diferença é pouco significativa, com 
mais 3 cabeças de ovinos em relação ao número mencionado para o concelho (10 286). As taxas foram 
calculadas com os números referidos no quadro. 
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sua execução encontrava-se no segundo momento da Fase IV (1954-59), após a 
arborização das cumeadas e encostas superiores (fig. 48). Ainda havia pastos extensivos, 
embora com muitas restrições quanto ao seu acesso. Mas o sistema territorial de exploração 
pastoril na serra tinha já sofrido grandes modificações. A diminuição dos efectivos do gado 
miúdo, "cuja conservação se ia tornando economicamente incomportável" antes da 
florestação, se retomarmos o que disse C. A. MEDEIROS acerca das serras do Norte da 
Beira (1982, p. 48), foi acelerada pelo processo de florestação. E primeiro, diminuiu 
drasticamente o número de caprinos nas vezeiras, sobretudo nas freguesias com avultados 
efectivos. Nas outras, como Cantelâcs, Pinheiro, Rossas e Salamonde, a quebra foi muito 
menor (quadro 47). 

Sobre o assunto da pastorícia, será interessante transcrever uma pequena 
notícia, publicada no Comércio de Vieira em 1952 (10/03). Diz que, "em 1951, pastaram 
na serra 3 700 ovinos e 4 000 caprinos... Como se vê, os povos limítrofes com a Serra 
da Cabreira continuam a ser beneficiados com os Serviços Florestais". O aspecto mais 
relevante da notícia não reside, a nosso ver, nos dados estatísticos aproximadamente 
calculados. Acima de tudo, ressalta a mesma preocupação da imprensa local, de que demos 
vários exemplos no capítulo anterior. Mantém-se, certamente por intermédio da 
Administração de Vieira do Minho, a divulgação dos "benefícios" da florestação, que se 
justifica aqui pela permanência de muito gado na serra. De resto, como já afirmámos na 
análise deste momento do processo, não se encontram neste jornal mais informações 
técnicas ou financeiras sobre o avanço da florestação. 

Acerca dos ovinos, notemos no quadro 47 que a baixa dos efectivos de 1955 a 
1972, atingindo quase dois terços do número de cabeças recenseadas em 1955, foi 
generalizada no concelho de Vieira do Minho. Os condicionalismos desta quebra não 
estariam portanto directamente relacionados com a arborização dos baldios, mas sim, com a 
evolução global da vida sócio-económica, marcada nesta altura pela forte emigração para o 
estrangeiro e o êxodo rural. 

Em suma, considerando a variação do gado miúdo no concelho entre 1934 c 
1972, verifica-se uma baixa de cerca de 60% e 68%, respectivamente para os caprinos e os 
ovinos. Mas as situações são muito contrastadas, diversificando-se no tempo, no espaço 
- comunidades serranas com muitos ou poucos montes, e freguesias sem terrenos baldios 

no perímetro florestal -, e por último, segundo o tipo de gado miúdo. Tentaremos 
seguidamente destacar os aspectos mais importantes: 

— a quebra dos caprinos é mais acentuada em relação aos ovinos nas 
comunidades serranas que detinham grandes vezeiras e muitos pastos baldios em 1934 
(Anjos, Espindo e Zebral), em relação à população presente. Em Campos, com montes 
reduzidos na serra, os caprinos quase desaparecem em 1955. No entanto, repare-se que 
existem taxas de diminuição relativamente baixas, como no caso de Rossas e Cantelães, 
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onde havia pastos fora da serra. Em Rossas, só Agra deve ter sentido os efeitos directos da 
arborização dos seus montes. Cantelãcs também dispõe de terrenos privados para pastos a 
oeste do limite do perímetro. Quanto aos caprinos de Pinheiro, diminuíram sobretudo entre 
1955 e 1972. Em Salamonde, pelo contrário, registou um aumento dos efectivos de gado 
miúdo, que se pode explicar pela utilização dos montes fora do perímetro, à semelhança de 
Cantelães. Mas, segundo o Recenseamento Agrícola, apenas havia em Salamonde 
82 ovinos e 250 caprinos em 1979. 

— fora da serra, a diminuição dos caprinos é relativamente menos marcada, 
uma vez que os efectivos de 1934 estavam compreendidos entre 30 e 200 cabeças por 
freguesia. Também se constata o caso de aumento do número de cabras em Guilhofrci, que 
dispunha de 185 ha de terrenos baldios não submetidos ao regime florestal. 

— a regressão dos ovinos caracteriza os finais dos anos 50 e a década de 1960, 
com taxas que variam entre -27,7% (Guilhofrei) e -92% (Soengas). Mas em números 
absolutos, são ainda as freguesias serranas que registam as maiores baixas, pois em 1955 
quase todas tinham efectivos mais numerosos que nas outras. 

Afinal de contas, mereceria ser reconsiderada a estreita relação geralmente 
estabelecida entre a florestação dos baldios e a queda do gado miúdo nas áreas serranas a 
norte do Tejo. No que se refere aos caprinos, os trabalhos florestais geraram um acelerar 
da diminuição dos efectivos na Serra da Cabreira. Todavia, a diversificação da evolução 
nas freguesias do concelho vem matizar uma relação encarada numa visão demasiadamente 
rígida. Seria necessário analisar o processo de arborização em vários tipos de baldios, 
organizados internamente por comunidades locais mais ou menos "abertas" às mudanças 
sócio-económicas de origem externa, para a reavaliar as relações entre a diminuição da 
pastorícia e a florestação dos montes. 

2.2 A ponderação das particularidades locais 

Durante a análise evolutiva da arborização por fase temporo-espacial, tivemos 
oportunidade de mencionar algumas características do processo. No tocante ao "modelo" 
empiricamente aplicado na progressiva execução do plano, verificámos que houve, de certo 
modo, uma "concertação" entre os Serviços Florestais e os vizinhos dos baldios serranos. 
No que se refere a outras implicações directa ou indirectamente ligadas à florestação, 
apenas mencionámos brevemente algumas particularidades. Apresentaremos seguidamente 
como que uma súmula sistematizada das consequências "ponderadas" ou "positivas", 
pormenorizando com os resultados do trabalho de campo os assuntos resumidamente 
abordados. 

373 



a - A delicada articulação entre a heterogeneidade territorial e social no 
aproveitamento dos baldios e a execução do plano florestal 

Os terrenos baldios incluídos nos limites do perímetro florestal nunca foram um 
território homogéneo de exploração para todos os compartes pertencendo às várias 
comunidades. Segundo o Código Civil de 1867, os baldios eram "municipais", mas apenas 
na letra da lei, uma vez que, localmente, os direitos e usos da exploração tinham sido 
fixados por um "código" oral muito flexível, de que traçámos a originalidade (Anexo VII). 
Foi uma das realidades que, pela sua forte vivência na época, mais teria surpreendido os 
silvicultores à sua chegada. 

No início deste capítulo, reportámo-nos a estudos realizados nos Pirinéus, 
onde se confrontaram duas "lógicas" —florestais e camponesas— na valorização dos 
terrenos serranos por arborizar. Mas estamos aqui em presença de uma organização de 
exploração muito complexa. Na Serra da Cabreira (como também em outras serras do 
país), as áreas de exploração onde cada comunidade, ou grupo de comunidades, podiam 
exercer os seus direitos costumeiros só abrangia uma parte do perímetro florestal. Ainda 
hoje, repare-se que os limites fixados pelo costume não corresponde, nem aos das 
freguesias ou concelhos, nem aos do próprio perímetro. 

Desta heterogeneidade na exploração territorial resultavam, antes da submissão 
ao regime florestal, tensões permanentes acerca dos pastos ou da divisão das águas para 
irrigação das parcelas agrícolas. Daí que demorasse o início da plena execução do PPF, 
embora neste caso houvesse outros motivos de "atraso", relacionados com os tempos da 
II Guerra Mundial. No entanto, as relações entre silvicultores e comunidades locais não se 
estabeleceram de modo unilateral, como se alude com frequência nos estudos sobre a 
florestação dos baldios. Pelo contrário, assiste-se a um jogo complexo de relações mais ou 
menos amistosas entre os próprios vizinhos por um lado, e os silvicultores e técnicos por 
outro, no momento da escolha das áreas por arborizar. 

Verificámos a existência de uma "cadência" na florestação de áreas que 
"pertenciam" a diferentes grupos de vizinhos: três a cinco anos separavam o 
prosseguimento dos trabalhos nos montes da mesma comunidade. Os vizinhos não 
formaram um bloco unido contra a arborização. Juntaram-se para salvaguardar pastos 
comuns situados nas cumeadas aplanadas, ou isolaram-se, como aconteceu com os 
compartes de Vilar Chão, mais adversos à florestação, não só por causa da pecuária, mas 
também porque perdiam os rendimentos, ciosamente defendidos contra a intromissão dos 
outros vizinhos da serra, do corte da torga para lenhas e fabrico de carvão. Outras 
comunidades fragmentaram-se perante as propostas dos técnicos, sobretudo em Cantclâes, 
onde quase metade das terras agrícolas pertencia a dois proprietários. As famílias pobres 
viam na arborização um emprego ocasional bem vindo, fora da época dos trabalhos 
agrícolas mais intensos. 
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Não há dúvidas que os florestais não podiam ignorar esta situação, 
aproveitando-se das tensões ou acordos entre vizinhos, pré-existentes à execução do plano, 
e vendo-se na obrigação de uma "concertação", para evitar choques violentos entre 
compartes ou entre grupos de vizinhos e o quadro do pessoal da Administração local. A 
complexidade destas relações multidimensionais deve relacionar-se também com o facto de 
que o próprio Salazar não apreciava o aparecimento de revoltas contra o avanço das 
plantações. Contudo, houve, principalmente na década de 1940, uma actuação dos 
Serviços Florestais que juntaram, e em que comparticiparam, todos os compartes da serra: 
as batidas ao lobo, que referimos várias vezes ao longo do estudo. Eram então necessárias 
antes da limpeza dos terrenos por arborizar e, ao mesmo tempo, permitiam os primeiros 
passos de uma eventual conciliação com a população. 

O conjunto das reflexões que acabámos de expor pode contribuir para justificar 
que, a par dos constrangimentos edáficos que bloquearam o crescimento das árvores e 
conduziram ao desenvolvimento irregular de muitas plantações, o plano inicial de 
arborização nunca chegou a ser completamente executado neste perímetro. 

b - a arborização como fonte de empregos temporários. 
"Durante a execução do I Plano de Fomento, no sexénio 1953-58, 

dispenderam-se na arborização das seiras 384 866 657$70 dos quais 37% em materiais e 
49% em jornais, o que corresponde a cerca de 10 milhões de dias de trabalho" 
(J. MENDONÇA, 1961, p. 125). Comentando globalmente as despesas do Plano 
Florestal neste período, ressalta primeiro que representam mais do dobro das previsões 
orçamentais delineadas em 1938 (fig. 38). Na Serra da Cabreira, recorde-se que as 
estimativas do custo da mão de obra atingiam 67% em 1944 (quadro 41) e 74% em 1961 
(quadro 42), em relação ao calculado para um hectare de plantações. 

Os trabalhos florestais constituíram, sem sombras de dúvidas, uma fonte 
apreciável de empregos temporários. Quando se preparavam os terrenos (limpeza dos 
matos), participavam todos os grupos etários da população local que quisessem trabalhar. 
Depois vinham as plantações e sementeiras realizadas por homens e mulheres. Para os 
camponeses ou famílias sem terra, estas remunerações tornaram-se quase imprescindíveis 
para a compra de produtos alimentares de primeira necessidade. 

Durante os nossos inquéritos nas aldeias serranas, sobretudo em Cantclãcs, 
Ruivães e Zebral, muitas pessoas, homens e mulheres com mais de 40 anos, disseram-nos 
que tinham trabalhado "à quinzena" para os Serviços Florestais. Na época, eram portanto 
jovens, adolescentes ou "rapaz ou "rapariga", estes termos indicando uma idade que 
consideramos hoje em dia como de pré-adolcscência. Havia as longas caminhadas para 
chegar ao local das obras e regressar à casa; uns inquiridos moravam em Rossas e a "casa" 
de outros, segundo nos disseram, podia ser apenas uma velha corte. Levava-se o farnel, 
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um ou outro só com pão e cebola salgada. Trabalhava-se "de sol a sol" (das 5 às 21 horas 
no Verão), seis dias por semana, por vezes no domingo para regar as plantas nos viveiros. 
Gozava-se de meia-hora a duas horas de descanso no meio do dia, consoante o capataz que 
dirigia os grupos de trabalhadores. Era um trabalho muito duro e um pouco diferente do 
habitual, mas os que não tinham terras ou possuíam apenas algumas leiras já estavam 
habituados a executar tarefas penosas nos campos e a obedecer às ordens de "patrões". 

Os salários diários que nos indicaram correspondem, grosso modo, ao previsto 
nos planos de 1939, 1944 e 1961 (quadro 41 e 42). "No início" da arborização, um 
homem podia receber até 7$, e uma mulher, cerca de 3$; para os jornaleiros que 
trabalharam entre 1945 e 1950, o salário passou de 11$ para 14,5$; finalmente, "no tempo 
do Macedo", ou seja, a partir de 1961, homens e mulheres ganhavam respectivamente 22$ 
e 11$. Salários equivalentes seriam dados na maior parte dos perímetros, podendo variar 
de 1 a 3$ por jornada, consoante o tipo de obras e as condições físicas dos terrenos. A 
título comparativo, referimos os pagamentos praticados na Administração de Viseu nos 
anos 50: 10 a 13$ por dia, para mulher ou rapaz, e 14 a 17$ para homem (A. B. PERES, 
1958. p. 5). 

Pensámos, numa primeira aproximação, que seria possível avaliar com alguma 
precisão o número de jornaleiros contratados, pelo menos por épocas de trabalho florestal, 
uma vez que tivemos acesso aos Livros de Contas das Administrações da Circunscrição 
Florestal do Norte (1948-1971) Apesar de muito pormenorizados em termos orçamentais 
para todas as etapas da arborização (preparação do terreno, abertura de covas, plantação e 
sementeiras, material, abonos), devidamente localizadas no perímetro, o número quinzenal 
de jornaleiros não aparece discriminado neste documento. O custo da mão de obra é só 
mencionado globalmente por semestre nas folhas anuais, e nas folhas de custos mensais, o 
número de jornais é indicado à quinzena. Além do mais, no total das verbas gastas e 
indicadas nas folhas anuais, há rasuras ou observações escritas à lápis, que alteram a soma 
das parcelas correspondendo às etapas da arborização. 

A repetição monótona de nomes referidos nas folhas mensais (muitas vezes só 
indicando os nomes próprios, e com elevada percentagem de nomes iguais) não permite 
distinguir se estamos em presença das mesmas pessoas, ou se, pelo contrário, os 
contratados eram diferentes de quinzena para quinzena (ou inclusive se havia rotação de 
pessoal, dentro do mesmo período quinzenal). Fica-nos até a duvida se este sistema pouco 
rigoroso não seria voluntariamente mantido, propiciando cobertura a uma utilização mais 
flexível de verbas, que de outro modo não seriam autorizadas pela rigidez das normas da 
Contabilidade Pública. 

Apenas apresentaremos o exemplo de 1961, ano em que foi actualizado o 
orçamento da arborização (quadro 42). Foram arborizados cerca de 45 ha, com um custo 
de mão de obra avaliado em 129 000$. Considerando que cada jomalciro(a) receberia em 
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média 20$ por dia, o número de dias pagos chegaria a 6 540 "jornais", ou seja, 145 
trabalhadores por hectare, total que se aproxima do indicado na actualização de 1961. No 
entanto, ficamos sem saber quantas pessoas participaram efectivamente na florestação desta 
meia centena de hectares. 

Mais uma vez nos socorremos do Comércio de Vieira que, como já foi dito, dá 
notícias sobre novos empregos que surgem no concelho, logo a seguir à aprovação do 
plano florestal da Serra da Cabreira. De 1 a 15 de Novembro de 1939, 840 pessoas teriam 
trabalhado na serra para os Serviços Florestais (edição de 19/11/39). Tratar-se-ia de uma 
operação de limpeza de matos, já que não há referências de plantações neste ano 
(Anexo XIII). O balanço de Novembro c dado na edição de 24 de Dezembro: nas duas 
quinzenas, foram contratadas 1 300 jornaleiros e gastou-se a verba de 80 000$ para 
salários. Mais interessante é a informação que se refere ao ano de 1944 {Comércio de 
Vieira de 25/1/45). Diz-se que 180 homens se dedicaram aos trabalhos florestais ao longo 
do ano, não especificando a presença de mulheres. Mas haveria já como que um núcleo de 
jornaleiros, que trabalhavam regularmente na serra. 

Infelizmente, não temos notícias do emprego florestal na imprensa local a partir 
dos anos 50, quando o plano foi sistematicamente aplicado. Nesta altura, o número de 
trabalhadores - maioria de homens como jornaleiros "efectivos", mulheres, rapazes e 
raparigas - seria, em média, provavelmente superior (até cerca de 350?), segundo as 
quinzenas e o tipo de tarefas por executar. 

O Plano de Povoamento Florestal foi realmente um empreendimento que criou 
possibilidades de empregos e melhorou as condições de vida precárias das famílias mais 
carenciadas. Contudo, salientemos novamente que é preciso analisar com prudência a 
documentação dos Serviços Florestais. Este assunto é geralmente abordado pela 
apresentação estatística das quantias em dias de trabalho pagos —os milhares de "jornais" 
referidos por quinzena, ao longo dos anos em que mais avançou a florestação—, e não 
pelo número de pessoas contratadas. Daí que a informação disponível esteja por vezes a 
inflacionar demasiadamente os "méritos" do Plano no mercado de trabalho local. 

Apesar das dificuldades e incertezas de avaliação do emprego florestal na Serra 
da Cabreira, os pagamentos monetários aos jornaleiros constituíram uma fonte nova de 
recursos, que a maior parte dos inquiridos mencionaram e sempre recordaram a 
importância. Melhorou a "vida" do dia a dia, sobretudo no sustento das famílias 
numerosas. Em contrapartida, foi-nos dito que alguns chefes de família ou os "patrões" 
viam "com pouco gosto" os filhos ou empregados sairem para trabalhar na serra. Os 
pagamentos em numerário contribuíram em muito para modificar a rede de relações 
familiares e sociais, favorecendo uma crescente "independência", quer dos jovens, homens 
e mulheres, no seio da família, quer dos adultos anteriormente obrigados à sujeição dos 
trabalhos nos campos.dos proprietários. 
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c - as promoções sociais ao serviço da florestação da serra 
Os inquéritos realizados em Vieira do Minho e nas aldeias serranas 

permitiram-nos detectar que houve formas de promoção socio-profissional por intermédio 
da execução dos planos de florestação pelo Estado, antes e depois de 1938. Homens sem 
formação cultural ou mesmo analfahetas, geralmente oriundos dos grupos sociais mais 
pobres das freguesias serranas, começaram por serem contratados como jornaleiros, 
tornando-se depois efectivos, antes de assumirem as funções de capatazes nos locais de 
trabalho na serra. Uns ficaram capatazes, outros emigraram, alguns seguiram pouco a 
pouco os escalões de uma carreira profissional nos quadros dos Serviços Florestais, após 
terem passado o exame da 4a classe. Actualmente, são todos reformados da função pública. 

Escolhemos relatar o curriculum de dois mestres florestais aposentados, 
naturais do concelho de Vieira do Minho e que chegaram ao topo da carreira do quadro 
auxiliar, no grupo de pessoal de campo, se nos referirmos à reforma dos Serviços de 1956 
(D-L n° 40 721, de 2/08/56). Como já foi dito num capítulo anterior, contactámos com o 
"Mestre Reis" ainda a trabalhar na Administração de Vieira do Minho, nas vésperas da sua 
aposentação. Era então o único mestre do perímetro. Tinha começado a trabalhar na serra 
como jornaleiro de 1951 a 1954. Após ter feito o seviço militar, retornou à serra, entrando 
definitivamente nos quadros dos Serviços em 1958. Ficou 23 anos como guarda florestal, 
na Casa e viveiro do Turio, antes de passar a mestre em 1978. 

O "Mestre Abreu", presentemente com quase 90 anos, foi um dos inquiridos 
que mais nos ajudou na reconstituição do ambiente social e na "história" da arborização, 
logo a seguir à submissão da Serra da Cabreira ao regime florestal. Apesar da idade 
avançada, manteve uma excelente memória dos acontecimentos, e da sua vida e carreira 
pessoal. De facto, quando aprendeu a 1er e escrever, começou a transcrever num caderno 
os passos do seu percurso profissional nos Serviços Florestais, entre 1920 e 1975. Em 
1920, entra como "capataz" na 3a Regência Florestal, onde faz um pouco de tudo consoante 
as necessidades (ferreiro, serralheiro, electricista, etc). Estuda e torna-se ajudante de 
secretaria, chegando mesmo a fazer perfis para a construção dos primeiros caminhos 
florestais. Em 1933-35, já é guarda florestal auxiliar. 

De 1935 a 1938, é transferido para Serra de Montezinho, submetida ao regime 
florestal em 1934. É promovido a guarda florestal do quadro em 1936 e faz um curso de 
electricista. De 1938 a 1941, é guarda florestal de 2a classe em Vilar Chão. No ano 
seguinte, desloca-se para Albergaria das Cabras (Serra da Gralheira), para resolver uma 
situação explosiva de relacionamento entre compartes, capataz e silvicultor, acerca de 
parcelas de baldio já dividido e cercadas de muros. A partir de 1942 e até 1965, permanece 
na Serra do Gerês; entretanto, em 1943, faz um estágio na Mata Nacional de Escaroupim 
para passar a mestre florestal. No Gerês, tratou essencialmente da construção da estrada até 
à fronteira e outros caminhos. Volta para Vieira do Minho em 1965, onde acaba a sua 
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carreira cono mestre na Administração ate 1975. O "Mestre Abreu" confessou-nos a sua 
grande satisfação de ter trabalhado nos Serviços Florestais, de ter "subido" e estudado no 
seio desta instituição. 

As apreciações que recolhemos junto de outros inquiridos sobre o "Mestre 
Abreu", apontaram a dureza do seu comportamento e o "orgulho do pobre que subiu". Mas 
também lhe reconheceram qualidades: a sua honestidade contra qualquer forma de 
corrupção nos Serviços (ou do lado dos vizinhos) e o seu "jeito para parlamentar com os 
povos", que se insurgiam contra a florestação dos seus montes. 

Assim, das entrevistas que fizemos com os "promovidos" ou outras pessoas da 
serra, ficou-nos a ideia de um contraste de situações para o prosseguimento na carreira, 
mais ou menos acentuadas consoante os "casos" de promoção: empenhamento profissional 
e gosto progressivo pela silvicultura; desejo de ser um funcionário modelo para "subir" c 
vencer a pobreza; forte dependência assumida, ou amargurada, resultante das boas relações 
que tinham que manter com os engenheiros silvicultores, pois eram eles que podiam 
acelerar ou bloquear as promoções. Daí que estes funcionários fossem bem ou mal vistos 
pelas comunidades serranas, ou pelo pessoal do quadro superior dos Serviços Florestais, 
quando não concordavam com o seu comportamento ou alguma decisão. 

No que se refere às relações com os compartes, conseguiram resolver 
problemas, evitando o agravamento dos conflitos latentes gerados pela arborização; 
também se mostravam duros com os vizinhos, quando as reclamações ultrapassavam os 
limites da "concertação" sempre frágil, estabelecida na escolha das áreas por florestar. A 
situação dos guardas florestais, nomeadamente os que tinham sido jornaleiros, não foi 
sempre fácil. Mas não há dúvidas que desempenharam um papel muito importante de 
intermediários na resolução dos conflitos entre vizinhos de diferentes comunidades 
serranas, e entre os mesmos com os silvicultores, que detinham localmente o poder de 
decisão. 

d - quais as relações entre arborização dos baldios e emigração? 
A forte emigração e o despovoamento das serras, como consequências da 

florestação dos baldios, faz parte dos lugares comuns mais divulgados após a queda do 
Estado Novo. Resta a saber se esta relação unilateral existiu realmente e quais foram os 
contrastes territoriais relacionados com esta questão. 

Na Serra da Cabreira, não empreendemos um estudo sistemático da emigração 
nas aldeias ou sedes de freguesias. Apenas constatámos a importância do fenómeno, 
quando nos falaram dos familiares fora do país e notámos a intensa circulação de carros 
com matrícula francesa no Verão, ou ainda quando entrevistámos antigos emigrantes. 
Aliás, basta ver a evolução das construções e aumento dos serviços comerciais no 
concelho, nomeadamente nas Cerdcirinhas, lugar onde se encontram os cruzamentos para 
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as Caldas do Gerês e a vila de Vieira do Minho. Também aqui, ou nos arredores da vila, 
estava em construção um loteamento e observavam-se numerosas casas novas ou 
melhoradas. 

As relações directas entre emigração e arborização dos baldios são pouco 
nítidas no caso estudado. No Minho serrano, as partidas para o Brasil tinham sido 
relativamente muito elevadas, do início do século até aos anos 20. No conjunto do país, 
Vieira do Minho é um dos concelhos onde a emigração para o Brasil permanece 
significativas até à década de 1950, a que se segue a predominância das partidas para a 
França. De 1955 a 1974, houve no concelho 2 833 partidas legais: 895 para o Brasil 
(31,6%), 1 620 para França (57,2%) e apenas 140 para a R.F.Alemã (4,9%) 
(J. C. ARROTEIA, 1985). A emigração para o Brasil ainda se mantém regular até cerca 
de 1960, baixando depois rapidamente, enquanto aumentam as partidas para a França. 
Entre 1965 e 1969, sairam para França a maior parte dos emigrantes legais. Mas, se 
tomássemos em consideração a emigração clandestina que atingiu o máximo nos finais da 
década de 1960 e nos primeiros anos da seguinte, a taxa relativa às saídas para a França 
seria incomparavelmente superior. 

Em suma, o fluxo migratório no concelho de Vieira do Minho teria registado 
maior intensidade nos finais da década de 1960, dirigindo-se preferencialmente para 
França. À escala do Noroeste, note-se que, entre 1960 e 1964, as partidas legais foram 
superiores nos concelhos da fachada marítima em relação às dos do interior serrano. A 
partir da segunda metade dos anos 60, verifica-se o contrário: nos concelhos serranos, 
menos povoados que os ocidentais, a emigração legal e clandestina parece ter envolvido, 
relativamente à população presente, maior número de pessoas. Nesta altura, o ritmo da 
arborização já tinha abrandado nos baldios da serra, ficando-se, no início da década de 
1970, muito longe do previsto, tanto em termos de áreas arborizadas, como no tocante ao 
sucesso do desenvolvimento das árvores nas plantações 

Tentemos agora comparar a evolução da população presente nas freguesias 
serranas com a das situadas na parte ocidental do concelho, a partir de 1950 (quadro 48). 
Até 1981, a maior diminuição da população do concelho teve lugar na década de 1960 
(-7,52%). Houve quebras acentuadas da população nas freguesias de Campos (-42%), 
Ruivães (-39%) e Vilar Chão (-20,3%). Outras, pelo contrário, registam um aumento, 
como Anjos (23,4%) e Pinheiro (19,7%), ou uma pequena baixa, caso de Rossas (-4,7%) 
e Cantelães (-9%). Verifica-se ainda que os decréscimos mais elevados tiveram lugar nas 
freguesias onde os terrenos baldios ocupam grande parte da sua superfície. Nas outras, 
apresentam-se dois tipos de situações. Nas freguesias extensas de Anjos e Rossas, a 
população reside relativamente longe da seira; apenas Agra (Rossas) pode ser considerada 
como uma aldeia serrana. O outro tipo é representado por Pinheiro e Cantelães, em que 
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Quadro 48 
Variação da população presente nas freguesias do concelho 

de Vieira do Minho, de 1950 a 1991 

P.Prcs. 1950 Variação Variação Variação P.Prcs. 1991 Variação Variação 
Freguesias N° habit. 1950-60 1960-70 1970-81 N° habit. 1981-91 1950-91 

% % % % % 
Anissó 332 -4,5 5,7 -12,5 297 1,4 -10,5 
Anios 578 5,1 23,4 -38,3 405 -12,5 -30,0 
Campos 814 

637 
-22,7 

3,0 
-42,0 
-10,8 

13,4 
6,5 

305 
503 

-26,3 
-8,0 

-62,5 
-21,0 Caniçada 

814 
637 

-22,7 
3,0 

-42,0 
-10,8 

13,4 
6,5 

305 
503 

-26,3 
-8,0 

-62,5 
-21,0 

Cantelães 914 
474 

2,3 
-2,5 

-9,0 
33,0 

22,0 
-20,8 

1047 
377 

0,9 
-22,6 

14,6 
-20,5 Cova 

914 
474 

2,3 
-2,5 

-9,0 
33,0 

22,0 
-20,8 

1047 
377 

0,9 
-22,6 

14,6 
-20,5 

Eira Vedra 848 -0,8 -9,6 -2,6 611 -17,4 -28,0 
Guilhofrei 1403 -7,1 0,2 3,0 1 138 -15,4 -18,9 
Louredo 725 6,3 -22,2 3,2 515 -16,8 -29,0 
Mosteiro 1 172 -2,6 -7,2 -1,2 943 -10,0 -19,5 
Parada do Bourc 696 6,0 -6,5 -2,0 497 -26,5 -28,6 
Pinheiro 715 

2 809 
1 888 
1057 

218 

-17,0 
1,3 

-0,5 
-13,0 

2,8 

19,7 
-4,7 

-39,0 
-17,8 

-6,3 

-18,3 
-7,5 
8,0 

-0,7 
0,5 

485 
2 190 
1012 

567 
192 

-16,4 
-13,0 
-17,8 
-24,4 

-9,0 

-32,2 
-22,0 
-46,4 
-46,4 
-11,9 

Rossas 
715 

2 809 
1 888 
1057 

218 

-17,0 
1,3 

-0,5 
-13,0 

2,8 

19,7 
-4,7 

-39,0 
-17,8 

-6,3 

-18,3 
-7,5 
8,0 

-0,7 
0,5 

485 
2 190 
1012 

567 
192 

-16,4 
-13,0 
-17,8 
-24,4 

-9,0 

-32,2 
-22,0 
-46,4 
-46,4 
-11,9 

Ruivães 

715 
2 809 
1 888 
1057 

218 

-17,0 
1,3 

-0,5 
-13,0 

2,8 

19,7 
-4,7 

-39,0 
-17,8 

-6,3 

-18,3 
-7,5 
8,0 

-0,7 
0,5 

485 
2 190 
1012 

567 
192 

-16,4 
-13,0 
-17,8 
-24,4 

-9,0 

-32,2 
-22,0 
-46,4 
-46,4 
-11,9 

Salamonde 

715 
2 809 
1 888 
1057 

218 

-17,0 
1,3 

-0,5 
-13,0 

2,8 

19,7 
-4,7 

-39,0 
-17,8 

-6,3 

-18,3 
-7,5 
8,0 

-0,7 
0,5 

485 
2 190 
1012 

567 
192 

-16,4 
-13,0 
-17,8 
-24,4 

-9,0 

-32,2 
-22,0 
-46,4 
-46,4 
-11,9 Soengas 

715 
2 809 
1 888 
1057 

218 

-17,0 
1,3 

-0,5 
-13,0 

2,8 

19,7 
-4,7 

-39,0 
-17,8 

-6,3 

-18,3 
-7,5 
8,0 

-0,7 
0,5 

485 
2 190 
1012 

567 
192 

-16,4 
-13,0 
-17,8 
-24,4 

-9,0 

-32,2 
-22,0 
-46,4 
-46,4 
-11,9 

Soutelo 284 -0,7 34,7 -40,0 224 -1,8 -21,1 
Tabuaças 767 -5,6 -6,0 -6,8 915 26,0 19,3 
Ventosa 590 -2,5 -29,5 49,0 438 -27,4 -25,8 
Vieira do Minho 1601 4,6 13,7 17,0 1669 -25,0 42 
Vilar Chão 393 5,3 -20,3 -32,7 286 -2,7 -27,2 393 5,3 -20,3 -32,7 286 -2,7 -27,2 

CONCELHO 18 915 -2,0 -7,5 -0,7 14 616 -13,2 -22,7 

Freguesias sublinhadas: com terrenos baldios na Seira da Cabreira 

Fonte: Recenseamento da população, 1950, 1960, 1970, 1981, 1991 [dados preliminares] 
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alguns lugares do sopé da serra beneficiariam de um aumento populacional, relacionado 
com a sua proximidade com a vila de Vieira do Minho. 

Em algumas das freguesias ocidentais do concelho, também se faz sentir uma 
diminuição da população entre 1960 e 1970, que varia entre -29,5% em Louredo e -6% em 
Tabuaças. O mesmo acontece na década de 1980, com uma grande disparidade ou inversão 
na evolução por freguesia, enquanto o concelho regista uma diminuição inferior a 1%. As 
freguesias serranas individualizam-se pelas fortes taxas negativas de Anjos (-38,3%) e 
Vilar Chão (-32,7%), mas a população aumenta em Cantclães (22%), Campos (13,4%) e 
Ruivâes (8%). Na primeira, ocorreria um acréscimo da fixação populacional nos arredores 
de Vieira do Minho. Nas outras, o processo estaria ligado a regressos de alguns 
emigrantes e à chegada de retornados das ex-colónias do Ultramar, após 1974. 

Em suma, houve uma notável heterogeneidade da evolução populacional nas 
freguesias serranas entre 1960 e 1981. No entanto, a taxa de diminuição é mais elevada 
relativamente à registada à escala do concelho: -13,6% entre 1960 e 1970, e -4,3% de 1970 
a 1981. Os dados preliminares de 1991 apontam para uma quebra significativa da 
população do concelho de Vieira do Minho na década de 80 (-13,2%). Como os 
condicionalismos são agora diferentes, pois não têm nada ver com as relações entre 
emigração e arborização dos baldios, apenas adiantaremos que o comportamento 
demográfico global das oito freguesias serranas já não se individualiza com tanta 
intensidade (-13,6%). 

Vejamos agora as hipóteses avançadas sobre a diminuição da população no 
interior serrano a norte do Douro, nos estudos de I. MEDEIROS (1984) e C. A. e 
I. MEDEIROS (1990). Na Serra da Peneda, I. MEDEIROS aponta para o declínio da 
população a partir de 1960, mas também faz ressaltar uma grande heterogeneidade das 
taxas de diminuição da população, consoante a década e a localização das freguesias na 
"Serra" ou na "Ribeira" (pp. 73-82). Nas freguesias fronteiriças e da vertente Sul (Soajo), 
a quebra inicia-se nos anos 60, com taxas superiores a -20%. Mas, entre 1970 e 1981, 
acentua-se ainda mais, tanto na serra (-34,6% no Soajo), como nas freguesias baixas 
(de-13% a-40%). 

Nos anos 60, a autora abona em favor de uma relação entre a brusca mutação 
da vida serrana desencadeada pelos Serviços Florestais e a emigração. "A progressão da 
política florestal, e com ela a abertura de novas estradas na montanha, condicionaram um 
recrudescer das correntes migratórias" (p. 79). Mas aqui, as partidas iniciaram-se mais 
cedo que no concelho de Vieira do Minho, registando-se um nítido aumento a partir de 
1961-62. A par da arborização dos baldios e da abertura dos caminhos florestais, temos 
que ter em conta a localização fronteiriça da Serra da Peneda, que muito facilitou e 
condicionou a emigração clandestina. Talvez a proximidade da fronteira possa justificar a 
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quebra mais forte da população na década de 1970, contrariamente ao que aconteceu cm 
Vieira do Minho. 

Na Serra do Alvão (C. A. e I. MEDEIROS, 1990), encontram-se dois 
Perímetros florestais: o de Mondim de Basto, submetido ao regime florestal em 1940, com 
12 000 ha, dos quais 9 840 ha florestados (Portugal, País de..., 1992), e o da Serra do 
Alvão, que abrange cerca de 11 000 ha desde 1944 (7 000 ha arborizados em 1992). Na 
análise referente à evolução do gado miúdo, repare-se que, como na Serra da Cabreira, foi 
mais precoce e muito acentuado o decréscimo dos caprinos nas oito freguesias estudadas. 

Quanto aos aspectos demográficos, os autores notam que "não são sensíveis 
grandes decréscimos em 1960-70, excepto nas duas freguesias em que a área de montanha 
é menos representativa" (p. 107). De facto, a diminuição não ultrapassou a taxa de -10%, 
portanto inferior à da Serra da Cabreira. Mas é mais elevada na década seguinte (-6,4%), se 
excluirmos uma freguesia situada no sopé da serra (Cerva). 

Assim, verifica-se também uma evolução contrastada entre freguesias com 
superfícies significativas de baldios e outras, que registaram maior diminuição na década de 
forte emigração regional. Ao comentar as variações demográficas da Serra do Alvão, os 
autores reconhecem que "ao contrário do que talvez fosse de esperar, a diminuição da 
população deu-se essencialmente entre os dois últimos censos [1960-1981] e não no 
período perturbado de intervenção do Estado nos baldios" (p. 108). 

Será portanto arriscado continuar a afirmar que houve uma estreita correlação 
entre a florestação dos baldios e a emigração nas serras do país. Na Serra da Cabreira, os 
fluxos migratórios, sobretudo os clandestinos, são relativamente tardios em relação à 
emigração dos concelhos da fachada marítima. Neste período, pouco avançou a arborização 
nos montes e, como já vimos, alguns baldios foram deixado no estado de "incultos". 

De igual modo, a florestação não teve apenas consequências negativas na serra. 
Criou empregos temporários apreciados pela população mais pobre e permitiu a asccnçâo 
social de algumas famílias, pelas vias da profissionalização progressiva no quadro de 
pessoal dos Serviços Florestais. Acima de tudo, houve atitudes divergentes dos compartes 
em relação ao processo de arborização, atitudes que se relacionaram então com um sistema 
de exploração territorial muito complexo e nem sempre pacífico. 

Não pretendemos generalizar os resultados desta monografia à escala do país. 
Mas parece que as realidades locais antes, durante e depois da execução do Plano de 
Povoamento Florestal parecem ter sido muito diversificadas entre perímetros e mesmo 
dentro do mesmo perímetro. O prosseguimento de estudos monográficos, feitos com base 
numa amostragem de perímetros/baldios, permitiria aprofundar melhor o estudo do 
processo global e elaborar um balanço regionalizado da florestação imposta pelo Estado 
Novo. As pesquisas contribuiriam, sobretudo, para activar a implementação de projectos 
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de desenvolvimento realistas e adaptados à vida serrana. Contudo, desde a Lei de 1976, 
prevalece mais uma ênfase político-partidária em torno da "questão dos baldios". 

Entretanto, os compartes da Serra da Cabreira continuam com os mesmos 
litígios acerca dos limites dos montes. Também defendem os seus direitos e adquirem 
cabeças de gado miúdo que põem a pastar nas cumeadas. 
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CONCLUSÃO 

Na primeira parte, abordámos essencialmente as principais etapas dos 
processos evolutivos da floresta e da arborização em Portugal, com base na análise de 
trabalhos de pesquisa ou de documentação da época, relativos aos momentos que 
considerámos mais relevantes para uma aproximação preliminar da "memória da floresta". 
Apesar de inacabada, a análise da evolução, até ao início do século XX, permitiu-nos 
explorar as origens remotas da chamada "vocação florestal" do país, que se exprime pela 
"obsessão" da arborização dos incultos, a partir do século XVII. Os "incultos" integravam 
os baldios, de a que maior parte foi alienada no século passado, ficando apenas reduzidos 
aos espaços serranos a norte do Tejo. 

Sujeitos a uma arborização imposta pelo Estado Novo, mas de longa data 
recomendada pelos Serviços Florestais, os baldios constituíram uma temática de relevo no 
nosso trabalho. A segunda parte foi exclusivamente consagrada à análise local de um 
caso-tipo, onde tentámos primeiro apreender, por intermédio de uma "caminhada" 
transdisciplinar por uma longa duração temporal, as relações entre a vegetação natural c a 
ocupação e organização territorial da Serra da Cabreira. O estudo da progressiva execução 
do Plano de Povoamento Forestal e o balanço final vieram, seguidamente, matizar algumas 
ideias, que se tornaram quase lugares comuns, ora quando se avalia a política florestal do 
Estado Novo, ora quando se fomentam novas perspectivas de evolução jurídica e de 
aproveitamento de recursos nos baldios. 

As reflexões conclusivas irão retomar os principais temas chave deste trabalho, 
cingindo-nos ao desenvolvimento de cinco assuntos que tentaremos apresentar numa visão 
prospectiva da floresta em Portugal. 

a. A necessidade de reconsiderar a dimensão natural da vegetação à luz da sua 
integração numa perspectiva social e histórica de longa duração. 

Fundamentámos o estado de desagregação e contraposição, em que se analisam 
e divulgam a evolução das formações e espécies vegetais, a dinâmica do ambiente natural c 
os processos sócio-económicos territoriais. No que respeita à vegetação, a maior parte das 
interpretações são elaboradas com base no estado de "equilíbrio natural", que leria 
culminado na instalação de formações vegetais climácicas "florestais". Admitc-sc a hipótese 
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de que este estado foi imediatamente anterior aos primeiros efeitos da influência humana no 
Neolítico. No entanto, pesquisas recentes mostram que, num futuro próximo, será 
forçosamente necessário reavaliar esta noção, que tem o seu prolongamento na 
consideração das "aptidões naturais" do país para a extensão física da floresta. Para integrar 
as dimensões natural e sócio-histórica da vegetação, é preciso relativizar o que hoje 
entendemos por estado climácico das formações vegetais. 

Quando aparecem os primeiros sinais da intervenção humana, a vegetação 
colonizava meios naturais ainda instáveis. Se as condições ambientais são favoráveis à 
árvore, nem sempre o são para formações arbóreas fechadas. Formações arborizadas ou 
matas muito abertas poderiam ter sido relativamente abundantes em áreas de montanha e 
nas regiões mais secas do interior ou da metade Sul do país, ou ainda, nas planícies e vales 
pantanosos da fachada marítima. 

Precisamente porque o país se situa numa área de transição bioclimática, 
localizada no Sul da Europa atlântica, convirá interrogar-mo-nos sobre o que teria sido a 
fisionomia das árvores, numa situação biológico-natural marcada pela secura estival e sem 
interferências antrópicas, ou com tratamentos culturais incipientes. Seriam certamente mais 
baixas e de tronco mais irregular do que no tempo presente, nomeadamente no Sul do país. 
As tentativas de reconstituição da vegetação natural, baseadas nos modelos de evolução 
fitossociológica ou de sucessão ecológica, não implicam, pois, nem a predominância de 
matas espontâneas em todo o território, nem as árvores frondosas ou as densidades 
arbóreas, que se tornaram quase "míticas" desde que se assiste ao "regresso da natureza" 
nos nossos quadros de vida territoriais. 

Se tivermos em conta toda a evolução natural e as modificações de origem 
antrópica que ocorreram desde o início da agricultura, isto é, uma evolução que durou 
milénios, não será difícil admitir que, para a Idade Média, a distribuição das espécies e 
formações vegetais já tenha que ser analisada na perspectiva sócio-histórica do ambiente 
natural então existente no país. Nos finais dos tempos medievos, a falta de "madeira 
grossa" é geral e as importações de tabuado intensificam-se aquando da construção das 
grandes naus no século XVI. Estas questões deveriam ser encaradas tanto à luz dos 
interesses de comércio externo dos armadores (importava-se tabuado, mas também se 
exportava madeira do Algarve), como em relação à quantidade e qualidade de madeira 
exigida pela construção naval, vistas as características biológicas das espécies arbóreas 
exploradas no território nacional. 

Uma componente essencial a considerar na evolução da vegetação é o fogo. A 
partir da Idade Média, a problemática do fogo é sempre excessivamente dramatizada, 
consoante os momentos em que ressaltam, em maior ou menor grau, limiares de ruptura 
ambiental que prejudicam a utilização dos recursos agrícolas ou florestais. De facto, 
tende-se a dar uma grande ênfase à relação linear homem-»fogo-> degradação 
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ambiental->diminuição do potencial produtivo. Trabalhos recentes realçaram o carácter 
banal do fogo nos ecossistemas florestais, em que o homem não foi o principal 
interveniente na evolução natural. No domínio mediterrânico, os modelos da evolução 
vegetal fazem do fogo (e do homem) o principal agente de destruição dos climax 
primitivos, até aos estádios finais de solos esqueléticos irrecuperáveis. 

Contudo, hoje em dia, é reequacionado o problema do fogo, considerando-sc 
que sempre foi um elemento integrado na sucessão ecológica. Pela repetição do seu uso e, 
sobretudo, pela propagação incontrolada dos incêndios, a intervenção humana veio, isso 
sim, intensificar os efeitos directos e indirectos do fogo. As modificações do meio abiótico 
pelo fogo teriam progressivamente alterado a composição floristica das formações vegetais, 
favorecendo a instalação espontânea de espécies xerófitas, esclerófilas e pirófilas, entre as 
quais o sobreiro, a azinheira e o carrasco são as mais representativas nos estratos arbóreos 
e arbustivos no Sul do país. No domínio atlântico continentalizado, particularmente no 
interior Norte (mas também na Espanha do Noroeste ou nos Pirinéus), o carvalho negral 
teve uma grande resistência e boa adaptação à prática das queimadas, privilegiando a sua 
extensão por reprodução vegetativa. 

Mas, por outro lado, reconhece-se actualmente que a brusca e recente 
diminuição da utilização do fogo nos sistemas de exploração agro-pastoril é uma das 
principais causas do forte aumento dos incêndios em áreas arborizadas e em vias de 
despovoamento. As técnicas do fogo controlado foram precisamente estudadas e postas em 
prática para limitar a ocorrência devastadora dos incêndios florestais. 

Escolhemos, propositadamente, este tema do fogo para demonstrar que 
estamos muito longe da relação linear estabelecida entre incêndios e degradação do 
ambiente e dos recursos naturais, por intermédio das intervenções humanas. Os modelos 
de "vegetação natural" poderiam não resistir ao prosseguimento das pesquisas que hoje se 
debruçam tanto sobre os aspectos genéticos da evolução das espécies arbóreas, como sobre 
a exploração florestal desde o Neolítico. Nestas perspectivas de investigação, já se realçou 
a possível presença do pinheiro bravo na Península Ibérica, desde tempos muito remotos. 

b. A progressiva formação ideológica da "vocação florestal" do país. 

A "obsessão" da florestação surge, aberta e intensamente, na legislação das 
instituições centrais a partir dos finais do século XVI. Talvez a Lei das Arvores de 1565, 
que constitui o passo inovador desta legislação, seja um dos diplomas jurídicos de maior 
longevidade no país. Mas a insistência da lei e a fiscalização prevista prendem-se, 
essencialmente, com o aumento da produção de toros e de madeiras de qualidade. Resta 
pesquisar, em termos espaciais, os efeitos de uma legislação tão abundante que remete a 
plantação de árvores, entre as quais os pinheiros, para os vereadores dos concelhos. 
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Perguntemos então mais uma vez: a expansão física das plantações não teria sido limitada, 
uma vez que as leis de florestação esbarrariam com fortes constrangimentos de ordem 
social e económica? 

Do início do século XVII aos finais do século seguinte, isto é, das críticas à 
situação económica do país até às Memórias fisiocráticas, há o desenvolvimento 
progressivo de um ideário, que vai exercer uma forte pressão sobre o fomento da política 
estatal de utilização dos solos nos séculos XIX e XX. Baseia-se, fundamentalmente, nas 
fortes potencialidades naturais de produção agrícola e florestal que o país teria deixado de 
aproveitar. É nessa altura que se começa a contrapor a "decadência" de um Portugal 
mercantilista ao florescimento do país durante a Idade Média. O país aparece, então, 
imaginado como coberto de extensas matas e campos cultivados. As grandes áreas de 
"incultos", particularmente nos baldios, passam a ser uma das principais causas da situação 
económica do país, e a sua colonização pelo campo e a árvore o fulcro preferido dos 
projectos incipientes de desenvolvimento. Como aconteceu em outros países ocidentais, 
instalou-se a floresta natural no imaginário de Portugal. 

No entanto, vimos que, no século XIX, a evolução florestal assume dimensões 
muito contrastadas. Alguns historiadores têm prioritariamente relacionado esta evolução 
com os movimentos de extensão e contracção da área agrícola, mas parece ter sido muito 
complexa a evolução global das mutações ligadas à exploração dos solos. A construção do 
espaço florestal criou as duas grandes áreas florestais, então mono-específicas, dos pinhais 
e dos montados de sobreiro, evidenciando melhor a distinção entre os domínios 
bioclimáticos atlântico e mediterrânico. Os movimentos contrastados que referimos 
- regeneração ou desarborização das espécies caducifólias e plantações de pinhais -

prenderam-se com formas crescentes de produção capitalista oriundas da iniciativa privada. 
A evolução caracterizou-se pela escassa participação directa das instituições estatais. 

A extensão e transformações do espaço florestal até aos finais do século 
passado foram essencialmente orientadas pela iniciativa privada, realizando-se praticamente 
à margem de uma intervenção directa do Estado. A profundidade deste processo foi, na 
época, não só subestimada pelo poder central, como pelos primeiros silvicultores, excepto 
para denunciarem as modalidades de exploração florestal. 

A organização dos Serviços agrícolas e florestais foi relativamente demorada e 
conturbada, concluindo-se finalmente durante a segunda metade do século. Recordemos a 
reforma da Administraçâo-Geral das Matas de 1872, realizada com base nos progressos do 
"professionalismo técnico" que se tinha desenvolvido durante a década de 1860. Mas o 
passo decisivo da mudança na orgânica do Estado apenas foi dado em 1886 com a criação 
do departamento dos "serviços florestais", dependente da Direcção-Geral da Agricultura. 

Após terem sido dominados pelos agrónomos (manter-se-iam sempre, de 
futuro, relações de concorrência entre os dois grupos), neles se empenha uma nova geração 
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de silvicultores, a maior parte dos quais formados no Instituto de Agronomia de Lisboa. A 
campanha da colonização florestal nas dunas, charnecas e baldios é então como que "a 
cruzada emprehendida em pró das árvores pelo Estado". Todavia, vimos como a evolução 
da situação do país a partir dos finais da Monarquia levou à polarização de todas as forças 
políticas e económicas no sector agrícola, nomeadamente na campanha do aumento de 
produção de trigo. 

c. a questão dos "incultos" e sua valorização durante a vigência do Estado Novo 

Apesar da instituição e regulamentação do regime florestal em 1901-1903, 
qualificadas na época como "sábias" e "maleáveis", continua a impôr-se a ideia de que a 
economia do país deve manter-se essencialmente agrícola. A situação de crise quase 
permanente, que atravessa Portugal durante mais de duas décadas, contribuiu para que 
ficasse em segundo plano a ideia contrária defendida pelos Serviços Florestais, isto é, do 
aproveitamento essencialmente florestal de solos com fracas capacidades de produtividade. 

É curioso notar que, já nos finais dos anos 20, há vozes para afirmar que 
metade da superfície do país, abrangendo "incultos" e terrenos cultivados, seria mais 
propícia à expansão física da floresta do que à extensão da colonização agrícola. 
Actualmente, embora com condicionalismos sócio-económicos diferentes, propõe-se uma 
meta equivalente na conversão de terras agrícolas marginais. 

A Campanha do Trigo (1929-1938) suplantou a florestação dos incultos, 
nomeadamente nos baldios serranos, que dispunham de um amplo projecto de arborização 
elaborado pelos Serviços Florestais em 1910. De início, a Ditadura Militar, com Salazar no 
Ministério das Finanças, tinha que garantir a "paz social" e tornar "farto o pão dos pobres". 
A argumentação técnica dos silvicultures não se ajustava aos anseios de integração 
ideológica em tomo do novo regime. 

Mas a situação muda após a instituição do Estado Novo. Aprovada a Lei de 
Povoamento Florestal em 1938, fracassaram os esforços da Junta de Colonização Interna 
para a instalação de casais agrícolas na área dos logradouros comuns inventariados. 
Também não conseguiu ter o poder de fiscalização que pretendia na afectação dos terrenos 
destinados à arborização. A florestação imposta nos baldios, escamoteando a distinção 
entre "coisas comuns" e "coisas públicas", representa um dos exemplos da prática política 
de Salazar. Neste caso, é particularmente nítida a "arbitragem autoritária" que tem sido 
posta em relevo nas pesquisas mais recentes sobre o Estado Novo. Salazar inclinar-se-ia 
para assegurar um equilíbrio conjuntural entre complexos interesses políticos e 
institucionais, decidindo a arborização dos baldios pelos Serviços Florestais, em 
detrimento da actuação da JCI. 
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Como já referimos, também utilizou uma prática equivalente de "arbitragem", 
quando activou o processo de aprovação do plano de aproveitamento dos baldios, 
elaborado pela Junta. Mais tarde, faria implicitamente o mesmo, quando eram formulados 
pedidos por parte de personalidades locais, no sentido de bloquear ou acelerar, consoante 
os interesses em jogo, a arborização dos montes. 

d. do balanço controverso da florestação dos baldios às dificuldades de 
implementação de um ordenamento florestal no país 

A análise do processo de arborização à escala nacional e, mais ainda, o estudo 
evolutivo das plantações instaladas na Serra da Cabreira, permitiram-nos apreender 
algumas distorções nas interpretações feitas acerca do Plano de Povoamento Florestal de 
1939-1968. Aliás, a "questão dos baldios" continua a provocar controvérsias, 
particularmente nas recentes perspectivas de desenvolvimento regional ou local, 
fomentadas pelo poder central ou pelas autarquias. 

No que se refere ao processo global, note-se que a arborização ficou muito 
aquém do previsto no plano inicial de 1939. Dos 420 000 ha projectados para a florestação 
nas serras, numa área total avaliada em 490 000 ha, só foram efectivamente plantados ou 
semeados, consoante as fontes consultadas, cerca de 268 000 a 297 000 ha. Em primeiro 
lugar, excluiram-se voluntariamente perto de 80 000 ha, que correspondiam a terrenos 
impróprios para a florestação. O restante ficou no estado de "incultos", embora pudessem 
existir nas áreas não arborizadas matas espontâneas. Em síntese, a florestação do PPF 
abrangeu 63% a 70% dos terrenos incluídos no plano, isto é, cerca de dois terços da área 
projectada. 

Na análise local efectuada na Serra da Cabreira, verificámos também que a 
expansão física da floresta não ultrapassou 2 700 ha durante a execução do PPF. Em 
relação à superfície do perímetro (4 400 ha), a taxa (61,4%) enquadra-se, portanto, na 
média nacional. Contudo, sublinhámos que muitas plantações tinham, em 1974, uma 
estrutura muito irregular. Temos então que ponderar substancialmente o "sucesso" da 
florestação nos baldios da Serra da Cabreira, pondo ao mesmo tempo a hipótese de que a 
mesma situação caracterizaria outros perímetros florestados. 

Acerca das essências introduzidas nas serras, o estudo local corrobora o que já 
se sabia: a predominância das resinosas em maciços contínuos, daí uma grande 
sensibilidade à ocorrência e propagação dos incêndios. Na Serra da Cabreira, vimos que os 
povoamentos puros de resinosas, particularmente abundantes nos finais do plano, ocupam 
metade da área das plantações. E nesta metade, incluindo as ressementeiras que vieram 
substituir povoamentos mistos, cabem 33,2% ao pinheiro bravo e 11,7% ao pinheiro 
silvestre. 
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Quanto aos efeitos do plano na organização do aproveitamento dos baldios 
pelos vizinhos, registámos ou confirmámos, no estudo local, particularidades que são 
geralmente negligenciadas nas obras mais recentes publicadas sobre a "questão dos 
baldios". A complexidade, a heterogeneidade dos sistemas de exploração nos diferentes 
montes de cada freguesia ou lugar serranos e, mesmo, os litígios entre compartes 
pré-existentes à Lei de Povoamento Florestal, condicionaram em muito o ritmo e o sucesso 
da florestação. Os Serviços Florestais e os vizinhos tiveram que encontrar formas de 
"concertação" mútua na altura da escolha das parcelas por arborizar. As negociações 
ocorreram também entre vizinhos, que não formavam um grupo social unido, nem tinham 
os mesmos interesses na exploração dos montes, antes da arborização. 

Por último, recorde-se que o PPF criou empregos, apreciados pelos jornaleiros 
mais pobres da serra e áreas circundantes. Alguns conseguiram uma nítida promoção 
social, alfabetizando-se e entrando no quadro de pessoal dos Serviços Florestais. Quanto à 
emigração, lançámos a hipótese de que não haveria relações directas entre o processo de 
arborização e as partidas maciças para o estrangeiro, que registaram grandes proporções na 
serra, a partir da segunda metade dos anos 60. 

Contudo, a actividade pastoril, sobretudo o gado miúdo, foi muito afectada 
pela progressivo avanço das árvores nos montes. Foram primeiro os numerosos caprinos 
que diminuíram nas vezeiras, depois os ovinos. De qualquer modo, não estaria este 
decréscimo previsivelmente subjacente na ausência do plano de florestação, dado o grande 
número de cabeças de gado e considerando as mutações da vida serrana subsequentes à 
emigração e ao êxodo rural? De 1934 a 1972, os efectivos de gado miúdo nas freguesias 
situadas fora da serra, embora menos importantes, registaram também uma diminuição da 
mesma ordem. 

Após 1974, os Serviços Florestais foram negativamente marcados pelo Plano 
de Povoamento Florestal, mas continuam a defender que as aptidões edafo-climáticas do 
país são altamente favoráveis à produção florestal. No primeiro capítulo, apresentámos a 
evolução da política florestal a partir dos finais dos anos 70, em que aparecem propostas de 
expansão física da floresta, essencialmente baseada na conversão de solos agrícolas com 
fraca capacidade produtiva. Nos relatórios técnicos, como na divulgação mediática feita 
sobre o assunto, salienta-se o mesmo: Portugal é agora um país que deve tornar-se 
essencialmente florestal, em cerca de 60% da área territorial 

No entanto, constataram-se resultados relativamente modestos na extensão das 
plantações enquadradas nos projectos de florestação planeados em grande escala e com 
importantes subsídios de origem externa. Foi, primeiro, o Projecto Florestal Português 
(BIRD, 1981-1986), seguido pelo actual Programa de Acção Florestal (PAF, PEDAP/CE, 
1986-1995). 
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Perante esta situação, tende-se agora a ultrapassar o domínio dos 
condicionalismos considerados adversos à expansão da área arborizada, tais como os 
"constrangimentos estruturais" ou o "desinteresse" dos proprietários. As críticas salientam, 
essencialmente, a inexistência de um organismo institucionalizado, onde pudessem intervir 
e decidir representantes de todos os agentes públicos e privados, a várias escalas 
territoriais. Não só as instituições estatais e o mundo empresarial privado até hoje mais 
empenhados na fileira florestal, mas também outros agentes, entre os quais os pequenos e 
médios proprietários agro-florestais, os representantes dos compartes dos baldios e as 
entidades do domínio ambiental. Aliás, recorde-se que muitas dificuldades inerentes ao 
sector público (ou a falta de vontade política) adiaram a criação do Serviço de Extensão 
Florestal preconizada há cerca de dez anos. 

Quando se admite que uma das perspectivas de modernização do país está hoje 
enraizada na sua vocação florestal, tanto com vista à produção industrial como na melhoria 
da qualidade do ambiente, parece incoerente a inexistência de uma concertação mais activa 
quanto à política de arborização. A falta de concertação é precisamente o sinal mais nítido 
da ausência de uma política nacional de ordenamento florestal. O relativo fracasso dos 
recentes programas, planeados a curto prazo, mostra que não houve a necessária 
ponderação dos rumos prospectivos do património florestal, à luz da evolução concreta das 
componentes territoriais e sociais do país. Alguns dos "constrangimentos" mais referidos, 
tais como a inviabilidade das pequenas explorações agrícolas, o absentismo ou indiferença 
dos proprietários, deveriam ser confrontados com a evolução real das estruturas territoriais 
e da mobilidade social e profissional. 

Há, de facto, uma tendência em qualificar as relações território-sociedade 
como sendo "arcaicas" e "desadaptas" versus "modernas" e "competitivas", quando é 
difícil de prever o sentido e o ritmo desta evolução, senão através de padrões oriundos de 
outros países. Algumas modalidades de desenvolvimento revestem-se no país de 
características originais: no interior, abandono das actividades agrícolas e despovoamento, 
mas surto económico e populacional nos arredores das vilas; fomento de serviços e de 
iniciativas culturais que se prendem com o património tradicional ou histórico local; 
desenvolvimento de um "pequeno turismo" não especulativo; destino multifacetado dos 
investimentos dos (ex)-emigrantes; pluri-actividade familiar complexa em áreas com 
estruturas predominantemente agrícolas, etc. Também isto é "vida". 

No âmbito da "disponiblidade" de terras por arborizar ou da "racionalização" da 
exploração dos solos, outro aspecto não será menos importante. As instituições regionais 
empenhadas na regulação do ordenamento territorial à escala local têm uma grande 
experiência do imbróglio que caracteriza a utilização e capacidade dos solos nos espaços 
urbanos e rurais. As decisões enfrentam situações espaciais concretas e legítimas, que 
constituem uma forma singular de "liberalismo" com raízes históricas longínquas. Tal 
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como demonstram as práticas do ordenamento, este factor pode bloquear ou facilitar um 
projecto local de arborização. 

Em suma, qualquer objectivo de política florestal tem que tomar em conta toda 
uma evolução inscrita num determinado território. Tudo não se resolve apenas com o 
cumprimento hipotético de metas genéricas, que garantam simultaneamente os objectivos 
da fileira de produção florestal e a qualidade do ambiente. A meio caminho, o PAF já deixa 
entrever que não serão atingidas as metas iniciais. Prova é a recente mudança de estratégia, 
pelo aproveitamento e aplicação dos Regulamentos da CE, que estabelecem as ajudas 
necessárias para a arborização e, sobretudo, a beneficiação da floresta existente. A criação 
da Associação Florestal do Norte e Centro de Portugal em 1992, empenhada na informação 
e maior integração dos proprietários florestais singulares ou colectivos, constitui também 
outro sinal de mudança. A nova Lei Orgânica do Instituto Florestal (2/04/1993) 
transformou a ex-Direcção-Geral das Florestas num "organismo dotado de personalidade 
jurídica", que poderá actuar com maior eficácia no domínio da floresta privada. 

e. As perspectivas de aproveitamento dos baldios: florestação, uso múltiplo ou 
alienação? 

Actualmente, a questão da utilização dos baldios desenvolve-se em torno de 
alguns aspectos intimamente interrelacionados, ou sejam, o seu estatuto jurídico 
(comunitário, mas que pode extravasar os limites administrativos), as modalidades de 
gestão decorrentes (freguesias ou compartes?), e as formas territoriais de exploração 
economicamente mais rentáveis (florestação, pastoreio, pedreiras..., até à alienação pura e 
simples nos casos de construções de casa próprias ou estabelecimentos de interesse 
público). 

Em relação a este último aspecto, podemos referir o início do processo de 
arborização maciça, realizada pela silvo-indústria por intermédio de contratos de 
arrendamento celebrados com alguns baldios do distrito de Viana do Castelo. Estes 
contratos foram declarados nulos "de direito" em 1982, pelo facto dos baldios se 
encontrarem fora do comércio jurídico. Também na Serra da Cabreira, tinha havido, em 
1973, uma tentativa de arrendamento na freguesia de Cantelães, para arborizar terrenos a 
sul do Cabeço. No entanto, os Serviços Florestais não autorizaram o contrato. 

No que diz respeito à florestação do PPF e às plantações arbóreas 
posteriormente instaladas, as duas formas de administração previstas pela Lei dos Baldios e 
escolhidas pelos compartes têm implicações diferentes. Recorde-se que na primeira, os 
compartes são os únicos administradores, enquanto na segunda, se encontram em regime 
de associação com a DGF, que assegura a gestão técnica das plantações existentes e da 
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arborização. Nos baldios/perímetros florestais do Noroeste, foi quase exclusivamente 
escolhida a segunda modalidade. 

Esta escolha implica que os Serviços Florestais não tenham perdido a sua 
capacidade de intervenção nos projectos de exploração e utilização dos baldios. Sustentada 
por um relacionamento positivo entre compartes e Serviços Florestais, a co-administração 
pode oferecer numerosas vantagens, não só no plano das técnicas de arborização, como na 
implementação de uma articulação entre usos tradicionais (agricultura e pastorícia), 
aproveitamento de novos recursos (para além dos produtos florestais, apicultura, caça e 
actividades turístico-culturais), e prevenção dos incêndios florestais. 

A elaboração e condução dos planos de "uso múltiplo" nos baldios é uma tarefa 
certamente demorada, que requer os devidos cuidados no relacionamento com a população 
local, assim como investimentos programados a longo prazo. Em contrapartida, este 
processo permitiria que os baldios não se fechem sobre si mesmos, tal como um "museu" 
de tradições, que defenderia apenas os interesses de comunidades envelhecidas. Poderia 
conduzir à sua integração no leque de múltiplas relações sócio-económicas, que se 
inscrevem actualmente no território nacional. 

Alguns projectos integrados de utilização dos baldios encontram-se em vias de 
execução, nomeadamente na Serra do Marão, onde foram estudados e elaborados dois 
planos abrangendo cerca de 1500 ha. Nessas áreas baldias, onde a floresta ardeu quase por 
completo em 1985, desenvolvem-se acções que compatibilizam a arborização 
compartimentada, a silvo-pastorícia e agricultura de montanha, o melhoramento e 
implantação de infraestruturas para a população local. Por último, tem em consideração a 
valorização do património geológico, florístico, e histórico (achados megalíticos), 
particularmente destinada a promover actividades de recreio ou culturais. 

Em suma, parece que, no âmbito da recuperação e integração das "áreas 
deprimidas de montanha", o aproveitamento múltiplo dos baldios seria uma das soluções 
viáveis, embora delicada no seu planeamento e relativamente dispendiosa. No entanto, 
existem baldios que não reúnem condições tão propícias como os da Serra do Marão, 
sobretudo no que toca à sua acessibilidade. Nestes casos, o despovoamento serrano e/ou a 
progressiva dissolução das relações entre comunidades e áreas baldias poderão, no futuro, 
levar ao surgimento de novas propostas de alteração da "lei dos baldios" de 1976, pondo 
de novo em causa a natureza jurídica destes terrenos. Por enquanto, esta natureza tem 
legitimidade constitucional, confirmada pelo Acórdão do Tribunal Constitucional de 1989. 

Qual a evolução registada nos baldios da Serra da Cabreira, desde 1975? 
Aumentaram, tal como ocorreu em outros montes da montanha minhota, os efectivos de 
gado miúdo nas freguesias serranas. Segundo nos foi recentemente dito, há cerca de 3 000 
cabeças, essencialmente distribuídas por Zebral (300 a 500), Espindo (1200) e Vilar Chão 
(500 a 600). Entretanto, houve um plano de arborização realizado no quadro do Projecto 
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Florestal Português, que se encontrava em fase de execução durante o nosso trabalho de 
campo. Em alguns dos terraços construídos para florestação, plantaram-se essências de 
folhosas, que eram pisadas ou comidas pelos bovinos sem guarda. 

Numa mesa redonda, em Setembro de 1989, realizada por ocasião da eleição 
das Comissões de baldios, tivemos oportunidade de verificar que continua forte a vivência 
dos baldios, mantendo-se os mesmos litígios entre limites dos montes. No Verão do 
mesmo ano, tinham ardido 1 500 ha nos baldios de Salamonde, Vilar Chão e Anjos. Os 
próprios compartes fizeram propostas para a prevenção e combate aos incêndios, 
reconhecendo que os Serviços Florestais não tinham os meios suficientes. 

Há poucos anos, iniciou-se um Projecto Integrado de Recursos Naturais, 
equivalente ao da Serra do Marão e que abrange os baldios de Anjos e de Agra, sendo o 
processo também muito moroso. A compartimentação da arborização é adaptada à 
pastorícia, não introduzindo folhosas, que continuariam a ser comidas pelos bovinos, mas 
sim, resinosas menos sensíveis ao fogo e pouco apreciadas pelos animais. Entretanto, os 
compartes de Espindo que, recorde-se, tinham sido os mais renitentes à execução do Plano 
de 1938, pediram a arborização de 160 ha em regime de uso múltiplo, perto da Scrradela. 

As últimas palavras do nosso estudo recordarão que o problema da arborização 
e dos recursos florestais tem uma história tão longa como a da organização dos sistemas 
sociais e territoriais. Trata-se de uma questão antiga que merece ser pesquisada numa 
perspectiva sócio-histórica. A investigação florestal "improdutiva" reserva-nos ainda 
muitas surpresas quanto às espécies e formações vegetais presentes no país, em diferentes 
momentos da história dos recursos naturais. 

Por enquanto, a política de florestação (e a floresta de produção) é apenas 
encarada numa visão prospectiva, diríamos quase utópica, o que leva a opinião pública a 
adoptar posições extremas, influenciadas pela forte mediatização em matéria florestal e 
ambiental. A arborização, ora é considerada sinónimo de rápida modernização, valorização 
económica inédita, melhor integração europeia e certo "regresso à natureza", ora suscita 
uma radical oposição, invocando a dependência externa, a perda de valores sócio-culturais 
e paisagísticos, ou a catástrofe ecológica. 

De facto, se assistimos actualmente a uma certa ênfase em torno do problema 
da florestação, esta situação não será alheia à transformação como que "compactada" do 
país durante os últimos 20 anos. As relações entre territórios e sociedades parecem evoluir, 
em Portugal, para a interpenetração das esferas da "tradição" c da "modernização", no meio 
das quais se encontra um espaço arborizado sem ordenamento. As decisões políticas no 
domínio florestal não podem ser tomadas fora desta realidade. 
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Anexo I 
Os fogos florestais em Portugal de 1970 a 1991 

(Propriedade pública e privada) 

Povoamentos Matos 
Anos florestais e pastagens Total ardido 

ha ha ha 

1970 11.335 11.722 23.057 
1971 3.343 915 4.528 
1972 19.670 2.238 21.908 
1973 10.618 4.834 15.452 
1974 31.777 23.297 55.074 
1975 82.086 29.800 111.886 
1976 20.970 6.568 27.538 
1977 12.360 4.408 16.768 
1978 68.165 29.179 97.344 
1979 48.066 18.270 66.336 
1980 29.129 15.041 44.170 
1981 63.649 26.148 89.797 
1982 27.436 12.121 39.557 
1983 32.427 16.953 49.380 
1984 26.580 26.133 52.713 
1985 79.440 68.815 148.255 
1986 58.612 40.910 99.522 
1987 49.848 26.420 76.268 
1988 8.628 13.807 22.435 
1989 62.165 41.743 103.908 

1990 1) 78.056 51.783 129.839 
1991 1) 116.364 45.451 161.815 

1) Dados provisórios 

Fonte: DGF, Lisboa; Estatísticas Agrícolas, 1978 a 1989 
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Anexo II 
"Memória sobre o reconhecimento dos baldios no norte do Tejo efectuado em 1935" 

(Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas) 
A - Elementos estatísticos 

Hectares 

"Grupos de Perímetros" 
"Reconhecidos" "Submetidos" TOTAL 

"Grupos de Perímetros" 
"Reconhecidos" 

Área total "arborizados" 
TOTAL 

1 2 a) 1+2 
A - Coroa, Montezinho, Deilão, Avelanoso 40 070 3 400 16 43 470 
B - Pinela, Vinhas e Nogueira 21070 1800 59 23 070 
C - Bornes, Morais, Moncorvo e Freixo 10 070 482 482 10 552 
D - Chaves 13 230 — — 13 230 
E - Murça 17 930 — — 17 930 
F - Padrela e Alvão 24 689 12 000 903 36 689 
G - Barroso 58 245 — — 58 245 
H - Marão e Alvão 12 490 16 535 6 259 29 025 
I - Gerez 16 775 11518 5 294 28 293 
J - Cabreira 11420 8 043 1263 19 463 
K - Peneda, Soajo e Amarela 41740 9 290 1200 51030 
L - Boalhosa e Arga e Ourai 28 740 204 204 28 944 
M - Beira Transmontana 15 200 — — 15 200 
N - Beira Litoral 25 480 — — 25 480 
0 - Beira Central 14 200 — — 14 200 
P - Manteigas e Gouveia 16 650 8 220 1730 24 870 
Q - Covilhã e Loriga 17 600 2 306 1026 19 906 
R - S. Pedro de Açor 16 600 — — 16 600 
S - Gois 19 900 — — 19 900 
T- Lousã 13 000 5 180 1045 18 180 
U - Buçaco 2 027 1 143 518 3 170 
V - Sicó, Candeeiros e Aire 15 400 — — 15 400 

TOTAL 452 186 80 121 19 999 532 307 

Fonte: Memória... 1935, in Plano de Povoamento Florestal, 1940, pp. 31-102 e p. 115 

a) Os números incluem também algumas áreas com arborização espontânea, referida na descrição 
de cada "Grupo de Perímetros", por exemplo, na Serra de Reboredo (Grupo C), na do Marão perto 
da Campeã, na S. do Ramiscal e vale do Cabril (Grupo K), ou ainda na S. do Buçaco (Grupo U). 

NOTA: Para além da avaliação das áreas baldias, a Memória fornece uma descrição geral de cada 
Grupo (freguesias, geologia, hidrologia, flora lenhosa - de notar a predominância das folhosas 
espontâneas -, vias de comunicação) e um projecto de plano de trabalhos (sede de administração 
florestal, equipamentos, pessoal necessário, essências previstas (com relevância das folhosas) 
e áreas para melhoramento das pastagens. 
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Anexo II 
"Memória sobre o reconhecimento dos baldios no norte do Tejo efectuado em 1935" 

(Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas) 
B - Repartição territorial dos "Grupos de Perímetros" 

Nota: O fundo do mapa representa a distribuição actual dos baldios. 
Fonte: Memória sobre o reconhecimento.., 1935, mapa 1:500 000, in PPF, 1940 
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ANEXO IV 
A Lei de Povoamento Florestal de 1938. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Lei n° 1.971 

Em nome da Nação, a Assembleia Nacional decreta e eu promulgo a lei seguinte: 

Lei do povoamento florestal 

Base I 
Os terrenos baldios, definitivamente reconhecidos pelos serviços do Minis

tério da Agricultura como mais próprios para a cultura florestal do que para qualquer 
outra, serão arborizados pelos corpos administrativos ou pelo Estado segundo planos 
gerais e projectos devidamente aprovados nos termos destas bases. 

A arborização dos baldios situados ao norte do Tejo e a construção de ca
minhos florestais, casas, postos de vigia, montagem de rede telefónica, obras de cor
recção torrencial e outras inerentes ao povoamento florestal serão executadas em con
formidade com a ordenação geral ou plano constante do mapa anexo n.° 7, a partir da 
data que o Governo fixar. 

O revestimento florestal dos areais da costa marítima e respectivas constru
ções continuarão a ser executados pelo Estado segundo o plano constante do mapa 
n.° 3, devendo estar concluídos no prazo de cinco anos. 

BASE II 
A arborização dos baldios, ao sul do Tejo e nas ilhas adjacentes, bem como 

as respectivas construções e obras serão objecto de planos complementares a executar, 
segundo as regras estabelecidas nestas bases, logo que as circunstâncias o aconselhem 
e o Governo o julgue conveniente. 

Os referidos planos serão submetidos ao parecer da Câmara Corporativa. 

BASE III 
No prazo de um ano, a contar da respectiva notificação, os corpos adminis

trativos são obrigados a proceder à demarcação dos baldios compreendidos nos períme
tros ou grupos de perímetros que lhes forem indicados pela Direcção-Geral dos Servi
ços Florestais, por acordo amigável com os confinantes ou, na falta deste, instaurando 
a competente acção. 
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No caso de a demarcação ser feita por acordo amigável, carece este de con
firmação da Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, ouvido o conselho 
técnico, e deve constar de um auto lavrado pelo chefe da secretaria da câmara municipal 
e assinado pelos representantes dos corpos administrativos a que pertencerem os terre
nos e pelos proprietários confinantes. 

O auto e a respectiva confirmação constituem título suficiente para o registo 
das propriedades a favor das entidades a que pertencerem. 

BASE IV 
Em harmonia com o programa de trabalhos elaborado anualmente pela 

Direcção-Geral dos Serviços Florestais e aprovado pelo Ministro da Agricultura, depois 
de ouvido o conselho técnico, proceder-se-á a inquéritos nos concelhos ou freguesias 
para: - averiguar dos usos, costumes e regalias dos povos relativamente ao trânsito, 
aproveitamento de águas, fruição de pastagens, utilização de lenhas, madeiras ou outros 
produtos florestais e exploração de minerais nos terrenos a arborizar; - e da forma de 
promover, tanto quanto possível, a conciliação destes interesses com o interesse geral 
da arborização. 

BASE V 
Os resultados dos inquéritos serão examinados pelo conselho técnico da 

Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, e as suas conclusões devem ser 
postas à reclamação nos concelhos e freguesias a que pertencerem os baldios. 

As conclusões definitivas do concelho técnico, depois de aprovadas pelo 
Ministro da Agricultura, servirão de base ao decreto de submissão dos terrenos ao 
regime florestal, devendo, porém, estabelecer-se simultaneamente, sempre que as cir
cunstâncias o permitem, as condições em que os povos interessados poderão continuar 
a disfrutar as suas regalias anteriores. 

BASE VI 
Os terrenos baldios, depois de submetidos ao regime florestal, entram na 

posse dos serviços à medida que forem arborizados ou a contar da respectiva 
notificação. 

BASE VII 
Os trabalhos, construções e outras obras serão executados pelo Estado, se 

os corpos administrativos não possuírem recursos para isso, nem comparticiparem nas 
despesas, em conformidade com os projectos definitivos e segundo a ordenação geral 
estabelecida. 
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BASE VIII 
Os projectos definitivos serão elaborados sobre uma planta da escala de 

1:5 000 e deles deverá constar, normalmente, o seguinte: 
a) Área a arborizar e a reservar para pastagens, viveiros, culturas e outros 

fins; 
b) Espécies a empregar e os motivos de preferência em razão do solo, 

clima, necessidade de correcção do regime dos cursos de água, fins de ordem econó
mica ou regalias dos povos; 

c) Construção de caminhos, sedes de administração, casas de guarda, 
postos de vigia, montagem de rede telefónica, obras de correcção torrencial ou 
quaisquer outras; 

d) Orçamento discriminado dos trabalhos e obras; 
e) Indicação do que deve ser executado por administração directa e do que 

pode sê-lo por adjudicação. 

As construções referidas na alínea c) que tenham de proceder os trabalhos 
de arborização podem constar de projectos especiais. 

Os projectos de arborização das serras a executar em 1939, podem ser ela
borados sobre cartas da região, de maior escala. 

BASE IX 
As depesas a efectuar com a arborização dos baldios e o revestimento das 

dunas, segundo a ordenação geral dos respectivos planos, serão custeadas, até ao fim 
do ano de 1949, pelas verbas inscritas anualmente no orçamento da despesa ordinária 
do Ministério da Agricultura e pelos recursos considerados disponíveis pelo Ministério 
das Finanças, ao abrigo da Lei n.° 1.914, de 24 de Maio de 1935. 

As despesas só podem efectuar-se depois de aprovados pelo Governo os 
projectos definitivos e de autorizadas pelo Ministro da Agricultura. 

BASE X 
O rendimento líquido anual das matas e florestas será dividido entre o 

Estado e os corpos administrativos proporcionalmente às depesas efectuadas pelo 
Estado e ao valor dos terrenos antes de arborizados. 

O valor dos terrenos encravados ou anexados aos perímetros, que sejam 
adquiridos, ou expropriados pelo Estado, será levado à conta da despesa por estes 
efectuada. 
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No caso de comparticipação dos corpos administrativos nos trabalhos de 
arborização e obras inerentes, será aberta conta especial relativa ao respectivo períme
tro, para efeito da divisão dos lucros líquidos. 

BASE XI 
A avaliação dos terrenos, para execução do disposto na base anterior, será 

feita, em relação a todos os baldios, por uma comissão composta de um representante 
da câmara municipal ou junta de freguesia a que pertencerem os referidos terrenos, um 
silvicultor nomeado pelo Ministério da Agricultura e um perito nomeado pelo Ministro 
das Finanças, que servirá de presidente. 

BASE XII 
Os terrenos particulares incluídos nos perímetro e que devam ser destinados 

à cultura florestal serão arborizados pelos respectivos proprietários, em conformidade 
com os projectos definitivos elaborados pelos serviços florestais. Se o não forem, po
derão ser adquiridos ou expropriados pelo Estado, nos termos do Decreto n.° 24.489, 
de 13 de Setembro de 1934. 

BASE XIII 
Os terrenos particulares, dentro e fora dos perímetros, cuja arborização for 

exigida pelas obras de correcção torrencial podem ser expropriados ou adquiridos nos 
termos da base anterior, se forem susceptíveis de povoamento regular. Se não o forem, 
poderão ser expropriados ou arborizados pelo Estado, devendo neste último caso as 
suas cultura e exploração ser feitas pelos proprietários, em conformidade com as pres
crições da Direcção-Geral dos Serviços Florestais. 

BASE XIV 
O Ministério da Agricultura poderá fornecer gratuitamente aos corpos ad

ministrativos ou aos particulares, plantas e sementes para arborização de terrenos que 
sejam próprios para a cultura florestal. 

As entidades referidas deverão indicar, com o pedido, a situação e área do 
terreno, linhas de água próprias ou mais próximas e o prazo em que se propõem 
começar os trabalhos. 

BASE XV 
A Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, poderá conceder em

préstimos aos corpos administrativos e aos particulares para arborização, em terrenos 
reconhecidos pelos serviços como próprios para a cultura florestal pelo prazo de trinta 
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anos, prorrogável até à sua normal exploração e nas demais condições que vierem a ser 
estabelecidas pelo Governo. 

Nos casos de concessão de empréstimos, os corpos administrativos e os 
particulares deverão proceder, na execução dos trabalhos e na exploração das matas, em 
conformidade com os projectos elaborados pela Direcção-Geral dos Serviços 
Florestais. 

BASE XVI 
Na elaboração dos projectos definitivos, para os efeitos da Base IV, serão 

tomadas em consideração as necessidades nacionais de alimentação e vestuário, espe
cialmente as dos povos dos concelhos ou freguesias a que pertencerem os baldios a ar
borizar; bem como as conveniências da defesa nacional, das obras hidro-agrícolas, de 
correcção torrencial e de povoamento florestal de terrenos de impossível cultura ou pro
dução insignificante, e das pastagens espontâneas e possibilidades de colonização in
terna derivadas da existência e desenvolvimento da indústria de lacticínios. 

BASE XVII 
Os projectos definitivos serão elaborados pelos serviços florestais, tendo 

em atenção os planos de estradas e de instalações telefónicas dos serviços competentes. 
Os trabalhos de arborização exigidos pelos hidro-agrícolas ou pelos serviços Hidráuli
cos e eléctricos serão executados em conformidade com os respectivos projectos. Os 
trabalhos de arborização e acessórios que interessem especialmente à defesa nacional 
serão efectuados segundo as indicações do Ministério da Guerra. 

Publique-se e cumpra-se como nela se contém. 

Paços do Governo da República, 15 de Junho de 1939 - António Oscar de 
Fragoso Carmona - António de Oliveira Salazar - Rafael da Silva Neves Duque. 
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Anexo V 
Superfícies arborizadas ao abrigo do Plano de Povoamento Florestal 

Quinquéni os iniciais do PPF 
Anos Serras Dunas 

Ha Ha Arborização acumulada nas serras (ha) 

(Antes 1938) (20 973) (17 345) — 

1939 2 932 1677 2 932 
40 2 543 2069 5 475 
41 2 373 1187 7 848 
42 4 175 1499 12 023 
43 2 959 1146 14 982 1939-43:14 982 ha 

1944 4 288 140 19 270 
45 2 888 308 22 158 
46 1086 23 964 
47 3 206 27 170 
48 7 535 210 34 705 1944-48:19 723 ha 

1949 6 425 41 130 
50 7 429 48 559 
51 8 193 56 752 
52 8 044 64 796 
53 8 747 11 73 543 1949-53 : 38 838 ha 

1954 9 071 4 82 614 
55 8 936 4 91550 
56 13 112 104 662 
57 16 687 121 349 
58 20 089 141 438 1954-58 : 67 895 ha 

1959 17 654 159 092 
60 14 451 173 543 
61 15 226 188 769 
62 16 128 204 897 
63 11606 216 503 1959-63 : 75 065 ha 

1964 15 325 231 828 
65 9 985 241 813 
66 9 228 251 051 
67 12 093 263 134 
68 9 380 272 514 1964-68: 56 011 ha 

1969 8 042 280 556 (Total 6 quinq. iniciais: 
1970 6 247 286 803 272 514 ha) 
1971 5 572 292 375 
1972 5 266 

(PPF: 8255) 

297 641 (1969-72 : 25 127 ha) 

Totais 
absolutos 318 614 25 600 Total PPF nas serras: 297 641 ha 

FONTE: Estatísticas Agrícolas, 1960, 1968, e ss. 
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Anexo VII 
Delimitação, usos e litígios nos baldios da Serra da Cabreira, segundo os dados 

colhidos durante os inquéritos realizados à escala local (1987) 

Vertente Norte: 
— Freguesia de Salamonde: de Deveza [D], até à Albutieira (850 m) e 

Cabeço da Vessada do Monte [C]. Neste Cabeço, havia um acordo, no início do século, 
entre os compartes de Salamonde, Ruivães, Vale, Cantelães e Espindo para uso comum 
desta área de pastos. 

*Litígio: com Ruivães na Deveza, onde se situa a Casa do Guarda Florestal de 
Salamonde. Em princípio, a Casa pertence a Ruivães, admitindo-se que o limite dos 
montes com Salamonde passe a 50 m a jusante da mesma Casa, localizada na curva do 
caminho florestal que desce para a EN 103 e com orientação SE/NW, depois da curva. 

— Freguesia de Ruivães: 
1- Ruivães-Vale-Quintã: montes reduzidos à área situada a Leste dos bal

dios de Salamonde, com a Serradela [S] e as Cavadas de Ruivães [CR]. 
*Litígio: com Salamonde, na Deveza. 

2 - Espindo: Delimitação do monte, tal como foi transcrita no acto da venda 
do "Montado do Toco" em 1960: "Começa no Carvalhado Curral à volta do Santíssimo 
Sacramento, às Placas das Cavadas de Ruivães, toda a estrada adeante até à Portela [PEs], 
e daqui aos Penedos da Cavada de Santa Isabel, passando pela Fontela do Terroeirâo, 
Curral de Cepos e Chão do Prado [P°], pelo lado poente, e pelo Sul, com direcção à boca 
do Sutinho ao Pico da Bela, passando pela Boca das Águas das Roçadas, toda a corga 
abaixo até à Io Poça do Espanado, e dali, ao Penedo do mesmo nome." (De notar que não 
encontrámos todos os lugares referidos, mesmo nos mapas de escala 1: 10 000 dos Servi
ços Florestais). 

Pastos comuns com no Cabeço da Vessada do Monte (ver Salamonde). 
*Litfgios: a) com Zebral: Espindo reclama os montes até ao Ribeiro do 

Soutinho, em princípio não incluídos na descrição feita em 1960 (O limite nas cumeadas 
apenas iria até à vertente abrupta da nascente do Soutinho, atravessando depois para Norte 
a Chã de Lousas do Toco [CL, a Sul da cota 1105 m], antes de descer até ao Ribeiro do 
Espanado). 

b) com Pinheiro: os compartes reclamam os terrenos florestados a ju
sante do caminho florestal em Jadelo ("Pinhal do Jadelo"). A própria Junta da freguesia de 
Ruivães não concorda com a pretensão de Espindo, que se prende sobretudo com os ren
dimentos da madeira do pinhal. 
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3 - Zebral: do Ribeiro do Soutinho a jusante, até à Chã de Lousas a montante 
(a meias com os vizinhos de Espindo), seguindo pelo Talefe, Pau da Bela [PB, 1204 m], 
cumeadas da Costa do Fojo [CF] e curso superior do Ribeiro do Tranquilho. 

Pastos comuns nas cumeadas: Chã Pequena [CP], com Vilar Chão e Anjos 
(mas a Chã é dos Anjos); Chã do Pereiro [CPe] e Entre Fojos [EF], com os vizinhos dos 
Anjos. 

"•Litígios: a) com Espindo, no Soutinho. 
b) com Campos, uma vez que, para Zebral, os montes vão até ao 

Trovão [T, 1128 m], e a Norte, até à Chã do Coelho e Volta da Coroa [VC], perto da 
Casa Florestal de Campos. 

— Freguesia de Campos: para os compartes de Campos, o limite ocidental vai 
da Casa Florestal para Sul, passando pelo Alto da Lomba [AL, 1101 m] até ao Pau da Bela 
[PB], Encosta da Bragada [EB], Ribeiro do Seirrâo, antes de se dirigir para Leste até à 
Raposeira [R], seguindo pela divisória das águas entre o Cávado e o Ave. Os lugares de 
Lamelonga e Linharelhos tinham bois a pastar até Cruzes [CZ] e a Chã do Sapateiro [SP]. 

*Litígio: com Zebral, já que Campos diz que todo o vale do Tranquilho lhe 
pertence. 

Vertente Sudoeste: 
— Freguesia de Cantelães: a Norte, limite com Salamonde pela linha de divi

sória das águas até ao Cabeço, seguindo para Sul pelo ribeiro até à Pedra Escrita [PE], que 
marca o limite entre os montes de Cantelães e Ruivães. Ao longo deste mesmo ribeiro até 
ao Rio de Turio, e rio abaixo. Depois, o limite passa para a margem esquerda do Turio, 
segue a Sul de Crasto até Silvares (encontrando-se Crasto e Silvares fora do perímetro flo
restal). Segundo o Mestre Reis, o Pinhal de Turio [PT] pertence portanto a Cantelães; mas 
há quem ache que o limite passaria mais a montante, ficando parte do referido pinhal na 
freguesia de Pinheiro. 

— Freguesia de Pinheiro: a Norte, limite com o baldio de Ruivães; a Leste, 
encontra-se a área de Jadelo, onde se entrecruzam os montes de Pinheiro, Espindo e Vilar 
Chão. 

*Litígios: a) com Espindo, que reclama o Pinhal de Jadelo, abaixo do caminho 
florestal. 

b) com Vilar Chão, acerca da Chã da Arendosa. Aqui também, para 
Pinheiro, o limite dos seus montes passaria a montante do mesmo caminho. Ultimamente, 
Pinheiro perdeu em tribunal esta chã. 

412 



— Freguesia de Vilar Chão: a Norte, limite com Espindo; a Chã do Prado 
pertenceria em prioridade à Vilar Chão [P°], mas também aí pastava o gado bovino dos 
Anjos. A Leste, limite pela Ribeira de Vilar Chão. A Oeste, como já foi dito, Vilar Chão diz 
que os montes vão até ao caminho florestal, de Jadelo até ao Chão de Gandas [G]. 

*Litígio: com Pinheiro, de Jadelo até ao Chão de Gandas [G]. 

Vertente Sul: 
— Freguesia dos Anjos: a Leste, do Chão do Pastor [CPr] até ao arredores do 

Seixo [Sx, 1171 m], pelos cumes. A Chã Asna [AS], a Sul do R° da Touca, era a maior 
área para a pastorícia. A Chã Pequena pertence aos montes dos Anjos (a divisória das 
águas passa a Norte da Chã), mas a tradição autoriza a partilha dos pastos com Vilar Chão 
e Zebral, como também a Chã do Pereiro com Zebral. 

— Agra (lugar da freguesia de Rossas): a Norte, limites até ao Ribeiro de 
Seirrão. Os fundos da Costa do Fojo [CF] pertencem à Agra. De facto, a área mais apla
nada do Seirrão é um marco relevante na serra, que "separa" as pastagens localizadas a 
Norte e a Oeste (Zebral-Anjos-Vilar Chão) e as situadas a Sul (Agra). A Leste do Seirrão, o 
limite dos montes da Agra vai até ao Escápio [E, 1056 m] e Raposeira [R], portanto sensi
velmente pela linha de divisória das águas do Cávado e do Ave. A Oeste, o baldio sobe até 
aos cumes dos Anjos (1061 m). 

*Litígio: antes e ainda durante a florestação da serra, havia problemas com o 
gado de Vila Boa (freguesia de Buços, Cabeceiras de Basto), que subia a Riba da Lage e 
usava os pastos da Agra no Alto da Peladorca [AP]. 

Fonte: Inquéritos locais (nota 16 do Cap. V), Carta Militar n" 44 e 58 (ver Mapa A). 
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Anexo VIII 
índices do quociente de localização relativo ao gado bovino, ovino e caprino 

nos concelhos do Noroeste português, em 1870 e 1934 

Bovinos Ovinos e Caprinos Caprinos 
Concelhos 

1870 1934 1870 1934 1934 
Distr. Viana 
Arcos de Valdevez 0,71 2,50 0,53 3,70 4,86 
Caminha 1,22 1,31 1,06 1,52 1,69 
Melgaço 1,89 1,95 0,45 3,97 5,10 
Monção 0,83 1,57 1,12 2,22 2,03 
Paredes de Coura 1,47 2,55 1,17 2,26 1,14 
Ponte da Barca 1,30 1,80 0,82 2,66 3,88 
Ponte de Lima 0,94 1,66 0,57 1,57 0,89 
Valença 1,24 1,49 0,71 1,72 1,63 
Viana de Castelo 0,93 1,32 0,36 0,39 0,23 
V. Nova Cerveira 1,68 1,73 1,84 1,17 0,58 

Distr. Braga 
Amares 1,03 1,18 0,50 0,83 0,74 
Barcelos 1,39 1,28 1,20 0,70 0,22 
Braga 0,66 0,80 0,30 0,25 0,17 
Cabec. de Basto 1,19 1,68 4,28 2,81 2,59 
Celorico de Basto 0,85 1,56 1,00 1,11 0,66 
Esposende 1,16 1,13 0,39 0,22 0,11 
Fafe 1,26 1,37 1,02 1,33 0,49 
Guimarães 0,99 0,92 0,40 0,16 0,08 
Póvoa de Lanhoso 1,18 1,46 0,60 1,10 0,79 
T. de Bouro 1,49 1,99 2,84 6,46 10,77 
Vieira do Minho 1,49 1,87 3,39 3,67 3,50 
V. N. Famalicão 1,07 0,94 0,52 0,41 0,23 
Vila Verde 0,97 1,38 0,47 1,08 0,78 

Distr. Vila Real 
Boticas 1,50 1,60 9,00 6,98 8,60 
Mondim de Basto 1,66 2,06 6,54 3,40 5,82 
Montalegre 2,46 3,06 10,53 11,90 15,14 
Ribeira da Pena 0,95 1,77 3,23 4,68 8,93 
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Anexo VIII 
(Continuação) 

Bovinos Ovinos e Caprinos Caprinos 
Concelhos 

1870 1934 1870 1934 1934 
Distr. Porto 
Amarante 0,95 1,01 1,16 1,19 0,86 
Baião 0,70 0,80 1,10 1,69 1,39 
Felgueiras 0,92 1,19 0,11 0,28 0,28 
Gondomar 1,00 0,63 0,23 0,15 0,12 
Lousada 0,90 1,10 0,23 0,45 0,22 
Maia 1,22 0,72 0,06 0,11 0,04 
Marco de Canav. 1,00 0,98 1,14 1,22 0,70 
Matosinhos 1,73 0,48 0,10 0,08 0,02 
Paços de Ferreira 1,10 1,15 0,82 0,46 0,09 
Paredes 1,17 1,20 0,69 0,53 0,23 
Penafiel 1,12 1,10 0,73 0,63 0,37 
Porto 0,10 0,06 0,003 0,006 0,004 
Póvoa de Varzim 0,70 0,63 0,15 0,17 0,03 
Santo Tirso 1,25 0,86 0,64 0,22 0,07 
Valongo 0,89 0,78 0,45 0,18 0,11 
V.do Conde 1,34 1,10 0,42 0,36 0,02 
V. N. de Gaia 0,58 0,50 0,06 0,11 0,07 

Fonte: Recenseamento Geral dos Gados no Continente do Reino de Portugal em 1870 
Arrolamento Geral do Gado e Animais de Capoeira em 1934 
Recenseamento Geral da População, 1864 e 1930 
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Anexo IX 

Decreto da inclusão da Serra da Cabreira (Vieira do Minho) no regime florestal (1919) 

Tendo em atenção a deliberação tomada pela Comissão Administrativa da Câmara Municipal de 
Vieira do Minho, de submeter ao regime florestal parcial, nos termos do n° 1 do artigo 219° do decreto de 
24 de Dezembro de 1903, os baldios e povoamentos florestais que possui na Serra da Cabreira; 

Atendendo a que os referidos terrenos e matas se encontram nas condições previstas nos artigos 25° 
e 28° da parte VI do decreto com força de lei de 24 de Dezembro de 1901, que organizou os serviços 
agrícolas; 

Considerando que, sob o ponto de vista económico, climatérico e do regime das aguas, é de toda a 
conveniência criar um perímetro de arborização naquela serra, que faz parte da cordilheira conhecida sob a 
denominação geral da Serra das Alturas, que divide as importantes bacias hidrográficas do Cávado e do 
Tâmega, e que muito interessa impedir a destruição dos maciços de carvalho ainda existentes, que a machada 
do carvoeiro vai destruindo; 

Tendo em vista o revestimento florestal do referido perímetro, numa superfície aproximada de 
3:480 hectares, é mais um passo dado em prol da arborização de toda a cordilheira abrupta e escalvada, que se 
ergue nas proximidades da floresta do Gérez, e na qual os Serviços Florestais projectam criar um núcleo de 
arvoredo de cerca de 40:000 hectares; 

Atendendo a que o Conselho Superior de Agricultura foi de opinião que os terrenos incultos e 
povoamentos florestais que a Câmara Municipal de Vieira do Minho propõe entregar ao Estado para os 
efeitos da sua arborização e exploração, se encontram nas condições previstas na parte VI do decreto de 24 de 
Dezembro de 1901 já citado; 

Hei por bem, sob proposta do Ministro da Agricultura, decretar o seguinte: 
Io Que, para bem do regime das águas e climatérico regional e para aumento da riqueza nacional 

sejam incluídos, por utilidade pública, no regime florestal parcial, os terrenos baldios e matos pertencentes à 
Câmara Municipal de Vieira do Minho, sitos na Serra da Cabreira, concelho de Vieira do Minho, distrito de 
Braga, bem como os terrenos por ela aforados nesses mesmos baldios e os terrenos particulares que se 
encontram compreendidos no perímetro de arborização criado por este decreto, cujos limites, tomando por 
ponto de partida a pirâmide geodésica de "Roda", sita no extremo SE. do perímetro e caminhando para oeste, 
são os seguintes: AS., propriedades particulares da povoação de Agra; a SW., propriedades particulares das 
povoações de Anjos e Vilar Chão; a N., propriedades particulares das freguesias de Ruivães (S. Martinho) e 
Campos; a L., baldios sitos no concelho de Montalegre, sendo deste lado a linha divisória entre os 
concelhos de Vieira de Montalegre e Cabeceiras de Basto delimitada, caminhando de Norte para Sul, pelos 
pontos conhecidos sob a designação de Palas de Gato, Ponte de Lamas de Mida, Alto da Folhara, Penedo da 
Sombra, Cruz de Pau, até Marcos de S. Bento, linha divisória do concelho de Montalegre e Cabeceiras de 
Basto, fechando o perímetro a sul na pirâmide geodésica de Roda, ponto de partida; 
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T Que os Serviços florestais tomem posse imediata, após promulgação deste decreto, dos terrenos 

e matos municipais que se encontram incluídos no perímetro a que se refere a base antecedente para os fins 

da sua arborização, exploração e polícia, ficando garantidas à Câmara as receitas que delas auferia e a divisão 

do rendimento líquido da futura mata que lhe couber, tudo nos termos dos artigos 226° e 227° e seus 

parágrafos do decreto de 24 de Dezembro de 1903, que aprovou o regulamento para a execução do regime 

florestal; 

3o Que para o efeito da divisão do rendimento líquido pela Camará e o Estado, nos termos do 

artigo 227° do referido regulamento, o valor do solo é fixado em 10$ por hectare; 

4o Que ficarão garantidas aos povos limítrofes a utilização das pastagens incluídas no perímetro, o 

aproveitamento de frutos, lenhas secas, matos e arranques de cepa e fabrico de carvão nos locais que lhe 

forem designados e em que não haja prejuízo para a defesa do solo e desenvolvimento dos povoamentos em 

criação, assim como a conservação dos caminhos de serventia pública, pertencendo aos Serviços Florestais 

regulamentar esses usos; 

5o Que aos Serviços Florestais compete proceder ao levantamento da planta geral e a designação e 

delimitação dos terrenos aforados pela Câmara e dos pertencentes a particulares, bem como a elaboração do 

respectivo plano de arborização do perímetro e melhoramento da pastagem da zona alpestre, a fim de se 

proceder ao inquérito a que se refere o artigo 14° do regulamento de 24 de Dezembro de 1903 e se decretar a 

submisâo ao regime florestal desses terrenos e seu respectivo plano de arborização. 

O Ministro da Agricultura o faça publicar. Paços do Governo da República, 7 de Abril de 1919.— 
JOÃO DO CANTO E CASTRO SILVA ANTUNES — Jorge de Vasconcelos Nunes. 

Fonte: Diário do Governo n° 88, II Série de 17/04/1919 
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Anexo X 

Decreto da submissão da Serra da Cabreira (Vieira do Minho) ao regime florestal (1923) 

Tendo sido incluídos, por utilidade pública, no regime florestal parcial, por decreto de 7 de Abril de 
1919, os baldios, bem como o pequeno núcleo de arvoredo neles existente, pertencentes à Câmara Municipal 
de Vieira do Minho, e as parcelas dos mesmos baldios pelo município aforados; 

Determinando o referido decreto que a arborização dos referidos baldios e exploração dos arvoredos 
neles existentes ou que venham a criar-se, sejam realizados nos termos do n°l do artigo 219° do regulamento 
de 24 de Dezembro de 1903, por se ter comprovado, em harmonia com o disposto no artigo 224° do citado 
regulamento, que a referida Câmara não dispõe de recursos suficientes para um empreendimento tam 
dispendioso; 

Atendendo a que a partilha do rendimento líquido da futura mata e do arvoredo existente se deverá 
fazer nos termos do artigo 227° do mesmo regulamento; 

Considerando que na ocasião do inquérito, a que se procedeu em 18 de Julho de 1921, as 
reclamações apresentadas pelos povos e por alguns particulares cujas propriedades se acham incluídas no 
perímetro de arborização, contra a submissão ao regime florestal da Serra da Cabreira, se referem 
principalmente ao direito de propriedade e a usos e costumes que os povos usufruem desde tempos 
imemoriais, tais como o arranque de cepa, fabrico de carvão, apanha de matos, aproveitamento de águas, de 
lenhas, de pedreiras e direito de pastagem, usos estes que devidamente regulamentados em nada prejudicam o 
revestimento florestal deste perímetro; 

Atendendo a que a Câmara Municipal de Vieira do Minho concordou com o valor a atribuir aos 
terrenos baldios por ela entregues ao Estado; 

Tendo em atenção a consulta favorável do Concelho Técnico Florestal e Aqiiícola que reconheceu de 
utilidade pública a arborização da referida Serra da Cabreira por se encontrar nas condições previstas pelo 
artigo 25° do citado decreto com força de lei de 24 de Dezembro de 1901, e portanto dever ser submetida de 
direito e de facto ao regime florestal parcial, nos termos do artigo 28° do mesmo decreto: 

Hei por bem decretar, como medida administrativa, e sob proposta do Ministro da Agricultura, o 
seguinte: 

Io Que sejam submetidos ao regime florestal parcial os terrenos baldios pertencentes à Câmara 
Municipal de Vieira do Minho, sitos na Serra da Cabreira, concelho de Vieira, distrito de Braga, bem como 
os terrenos por ela aforados nesses mesmos baldios, compreendidos no perímetro de arborização cujos 
limites estão fixados no decreto de 7 de Abril de 1919; 

2o Que a arborização dos referidos baldios pertencentes à referida Câmara Municipal de Vieira do 
Minho, e a exploração do pequeno núcleo de arvoredo neles compreendidos, sejam feitas por conta do Estado, 
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nos termos do artigo 28° da parte VI do decreto com força de lei de 24 de Dezembro de 1901, que organizou 

os serviços agrícolas, e do n° 1 do artigo 219° do decreto de 24 de Dezembro de 1903, que regulamentou a 

execução do regime florestal, na conformidade do plano de arborização anexo a este decreto; 

3o Que nos termos do artigo 226° do citado regulamento de 24 de Dezembro de 1903 todo o 

produto líquido da exploração da mata alada e arvoredo existente dê entrada na Caixa Geral de Depósitos; 

4o Que nos termos do artigo 227° do referido regulamento de 24 de Dezembro de 1903 o 

rendimento líquido da exploração que de futuro venha a realizar-se, seja dividido entre o Estado e a Câmara 

Municipal de Vieira do Minho, em partes respectivamente proporcionais, por um lado às despesas custeadas 

pelo Estado, e por outro lado ao valor atribuído ao terreno concedido pela camará, que se estipulou ser de 10$ 

por hectare; 

5o Que sejam respeitados os direitos dos donos dos terrenos ou pequenos núcleos de arvoredo que se 

encontram sitos dentro do perímetro de arborização decretado e cujos limites se acham descritos no decreto de 

inclusão de 7 de Abril de 1919, devendo porém, os seus proprietários, quando se encontrem nas condições do 

artigo 34° do decreto de 24 de Dezembro de 1901, cumprir as obrigações impostas pelo regime florestal 

parcial; 
6o Que se mantenham os caminhos reconhecidamente necessários para serventia entre as povoações; 

7o Que fiquem garantidos aos povos: 

a) O apascentamento de gados na serra; 

b) O fabrico de carvão; 

c) A roça de mato; 
d) A apanha de produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo; 
e) O corte e apanha de lenhas secas e rasteiras e na falta delas os despojos das limpezas dos 
novedios feitos pelos Serviços Florestais, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos 
indivíduos de comprovada pobreza para construção ou reparação das suas habitações; 
0 O aproveitamento da pedra nas pedreiras existentes, para as obras que tiverem de realizar, em 

proveito próprio; 
g) O uso, nos termos legais, das águas existentes; 

8o Todas as concessões a que se refere o n° 7 serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados 

florestais. 

O Ministro da Agricultura assim o tenha entendido e faça executar. Paços do Governo da 

República, 29 de Maio de 1923.— ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA — Abel Fontoura da Costa. 
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Anexo X (continuação) 

Plano de arborização dos terrenos baldios da Serra da Cabreira, pertencentes à 
Câmara Municipal de Vieira do Minho. 

Os trabalhos de arborização nos baldios pertencentes à Camará Municipal de Vieira do Minho, na 

superfície de 4:338h,60, serão anualmente levados a efeito consoante a verba para esse fim concedida no 

Orçamento, tendo-se em atenção a boa continuidade dos serviços, mas procurando-se progredir por forma a 

atender as necessidades dos povos. 

As essências florestais a empregar, além das espontâneas na régio, serão as exóticas que o meio e 

as necessidades do consumo local aconselharem e cuja aclimação se acha já comprovada na serra do Gerez. 

Simultaneamente deverão os Serviços florestais proceder a trabalhos apropriados para melhorar as pautas 

existentes nas chãs, e procederão ao melhoramento dos caminhos existentes, cuja manutenção seja julgada 

indispensável, e à abertura de outros cuja utilidade seja reconhecida. 

Paços do Governo da República, 29 de Maio de 1923.— 0 Ministro da Agricultura, Abel Fontoura 

da Costa. 

Fonte: Diário do Governo n° 128, II Série, de 4/6/1923 
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Anexo XI 

Decreto n° 20 425 de 22 de Outubro de 1931 

Considerando que, pelo decreto de 7 de Abril de 1919, foram incluídos por utilidade pública ao 

regime florestal parcial os terrenos baldios e matas pertencentes à Câmara Municipal de Vieira do Minho, 

bem como os terrenos por ela aforados nos mesmos baldios e os terrenos particulares compreendidos no 

perímetro de arborização cujos limites foram fixados nesse decreto; 

Considerando que, por esse Decreto não se referir aos terrenos e matas que pudessem pertencer às 

Juntas de Freguesias, se tem originado dúvidas e interpretações sobre se esses terrenos ou matas estão 

sujeitos ao regime florestal parcial, não obstante estarem compreendidos nos limites do perímetro demarcado 

pelo citado Decreto de 7 de Abril de 1919 e essas mesmas Juntas não terem apresentado qualquer contestação 

no acto do inquérito a que se procedeu nos termos da Lei de 18 de Julho de 1921, e antes da promulgação do 

Decreto de 29 de Maio de 1923 que submeteu ao mesmo regime os terrenos e matas a que se refere o 

Decreto de 7 de Abril de 1919; 

Considerando que, pelo disposto no Artigo 28° de 24 de Dezembro de 1901, todos os terrenos ou 

matas pertencentes a corpos ou corporações administrativas devem ser sujeitos de direito e de facto ao 

regime florestal parcial quando estejam nas condições do artigo 25° desse mesmo decreto, e que nessas 

condições bem se encontram os que estão sitos na Serra da Cabreira; 

Tendo as instâncias competentes, quando da promulgação dos decretos de 7 de Abril de 1919 e de 

29 de Maio de 1923, dado o seu parecer favorável à inclusão pública dos terrenos e matas compreendidos no 

perímetro de arborização da Cabreira; 

Usando da faculdade que me confere o n° 2 do artigo 2o do decreto n" 12 740 de 26 de Novembro de 

1926, por força do disposto no artigo Io do decreto n° 15 331, de 9 de Abril de 1928: 

Hei por bem decretar sob proposta do Ministro da Agricultura: 

Io Que todos os terrenos e matas compreendidos no perímetro da arborização da Cabreira, criado 

pelo decreto de 7 de Abril de 1919 sejam eles da Câmara Municipal de Vieira do Minho, sejam pertencentes 

a Juntas de freguesia ou ainda a particulares, ou por esses corpos aforados, estão de direito e de facto 

incluídos no regime florestal parcial, nos termos do artigo 28° da Parte VI do decreto de 24 de Dezembro de 

1901, por se encontrarem nas condições previstas pelo artigo 25° desse mesmo decreto. 

2o Que a arborização e exploração dos mesmos terrenos e matas, desde que pertencem a qualquer 

corpo ou corporação administrativa, se faça nos termos do decreto de 29 de Maio de 1923, ou seja em 

conformidade com o disposto no n° 1 do artigo 219° do decreto de 24 de Dezembro de 1903, fazendo-se a 

partilha dos lucros liquidados de exploração na proporção fixada pelo mesmo decreto, mas competido o 

rendimento a quem de direito. 

O Ministro da Agricultura assim o tenha entendido e faça executar. Paços do Governo da 

República, 22 de Outubro de 1931.— ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA — Henrique de 

Linhares Lima. 

Fonte: Diário do Governo n° 244, Ia série, 22/10/1931 
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Anexo XII 
Ovinos, caprinos e bovinos no concelho de Vieira do Minho em 1934 

FREGUESIAS OVINOS CAPRINOS BOVINOS POPULAÇÃO 
N° cabeças N°cabeças N° cabeças N° habitantes 

Anissó 341 29 154 301 
Anjos 605 1 140 285 532 
Campos 962 386 268 451 
Caniçada 263 37 154 546 
Cantelães 614 336 372 747 
Cova 266 88 145 357 
E. Vedra 673 109 286 731 
Guilhofrei 436 139 379 1025 
Louredo 549 193 206 615 
Mosteiro 693 195 563 2 241 
P. de Bouro 302 145 200 697 
Pinheiro 437 230 239 559 
Rossas 2 155 499 963 2 573 
Ruivães 1526 2 397 803 1576 
Salamonde 350 286 181 542 
Soengas 176 32 72 164 
Soutelo 237 68 135 246 
Tabuaças 731 65 253 624 
Ventosa 81 44 147 497 
Vilar Chão 386 685 164 358 

TOTAL 11781 7 403 5 969 15 382 

FONTE: Arrolamento do Gado, 1934 
Recenseamento da População, 1930 
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Anexo XIII 
Evolução das áreas arborizadas por parcela no Perímetro Florestal de Vieira do Minho, 

de 1922 a 1975 

Anos Superfície N° de parcelas Espécies dominantes 
ha 1) 

1922 e 1924-25 146 1 Pb 
1923-24 16 1 RF 
1925-28 8 1 RF 
1926 7 1 Cup 
1926-27 7,5 2 Cv 
1928 75,5 4 Pb.Ps 
1928-29 129,5 11 Pb, Ps, RF, Chm 
1931-32 37 2 Pb/Pnl, Ps 
1933 10 1 Pb 
1934 33 2 Pb 
1935 37 1 RF 
1935-38 37 1 Pb 
1936-37 82 3 Pb, Ps, RF 
1937 17 5 RF,Ps 
1940 13 1 Pb 
1940-41 97 1 RF 
1940-42 e 1943-45 69 1 RF 
1941 113 3 RF,RD 
1941-42 14 1 Ps 
1942 7 1 RD 
1942-43 21,5 5 Ps,RD 
1942-45 18 6 Pb/Ps, Vd, RF 
1942-45 e 1950-51 50 1 RF 
1943 30 4 Pb, RF, Ps 
1943 e1945 1 1 Vd 
1943-44 48 2 Ps 
1943-45 10,5 2 RF,Ps 
1944-45 4 1 Ps 
1945 2 1 Pb 
1945-50 31 2 RF, Pb/Ps 
1948 5 2 RF 
1948-52 289 1 RF 
1949-50 157 4 RF, Pb/Ps 
1950 41 2 Pb,RF 
1950-51 11 4 RF 
1951 49 3 Pb 
1951-52 7 1 RF 
1951-53 2 1 RF 
1952 e 1954-55 64 1 RF 
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Anexo XIII - Continuação 

Anos Superfície N° de parcelas Espécies dominantes 
ha 1) 

1952-53 37 6 RF, Ps, Cv 
1953-54 12 2 RF 
1953-57 13 1 Ps 
1953-55 22 1 RF 
1954 11 2 Pb 
1954-55 56 3 RF.RD 
1955 2 1 Ps 
1955-56 94,5 5 RF,Vd, Ps 
1956 44 3 Pb/Ps, Ps, RF 
1956-57 58,5 5 Pb, Pb/Ps 
1956-58 94 1 RF 
1957 45 4 Pb.RF 
1957-58 12 2 Cv,RF 
1958 51 1 RF 
1958-60 148 1 RF 
1959-60 19 2 RF 
1960 37 4 RF, Pb, Ps 
1960-61 12 3 RD, Ps, Pb 
1961-63 116 2 RF,Vd 
1962 46 2 RF 
1962-63 39 3 Pb, Pb/Ps 
1962-64 114 1 RF 
1963 113 4 Cv, RF, Ps 
1964 89 9 Pb,Cv 
1964-65 66,5 1 Pb 
1965 76 5 Pb 
1965-68 73 1 RF 
1967 119 2 Pb 
1968 14 1 Pb 
1969 24 1 Pb 
1970 7 1 Pb 
1972 35 2 Pb,RF 
Diversos 28 4 Espontâneas: Cv, Ac, Pb 

1) Pb: pinheiro bravo; RF: Resinosas e Folhosas; Cup: Cupressus; Cv: Carvalho; 
Ps: pinheiro silvestre; Chm: Chamaecyparis; Pb/Pi: Pb com pinheiro larício; 
RD: Resinosas diversas; Vd: Vidoeiro; Ac: Acácia 

Fonte: Inventário florestal do Perímetro..., 1970-1975, DGF, Porto 
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Anexo XIV 
Evolução normalizada da florestação no Perímetro de Vieira do Minho 

por ano civil, de 1922 a 1975 

Anos Ha Ressementeiras Anos Ha Ressementeiras 

1922 73,0 
— 

1950 201,0 _ 

23 . 8,0 — 51 128,5 — 
24 44,5 — 52 113,0 — 
25 38,5 — 53 35,5 — 
26 13,0 — 54 96,0 25 
27 6,0 — 55 103,0 — 
28 143,0 — 56 154,0 — 
29 65,0 — 57 114,0 — 

58 138,0 — 
1930 — — 59 62,0 3 

31 18,5 — 
32 18,5 — 1960 117,0 15 
33 10,0 — 61 45,0 — 
34 33,0 — 62 143,0 — 
35 46,0 — 63 210,0 — 
36 50,0 — 64 186,0 26 
37 67,0 — 65 127,5 — 
38 9,0 — 66 18,5 — 
39 — — 67 152,5 15 

68 165,0 133 
1940 61,5 — 69 26,5 — 

41 185,0 — 
42 52,5 — 1970 31,0 24 
43 92,0 — 71 — — 
44 51,0 — 72 81,0 46 
45 34,0 — 73 1,0 1 
46 5,0 — 74 41,0 41 
47 
48 

5,0 
67,0 4 

75 50,0 50 47 
48 

5,0 
67,0 4 

49 146,0 4 TOTAL: 3 882ha [387 ha ressemeados] 

FONTE: Anexo XIII 
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