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Resumo 

 

O presente trabalho versa acerca da importância dos caminhos-de-ferro no 

distrito de Viseu, particularmente no período da I República. Procurando entender a 

necessidade destes, os que existiam, os principais intervenientes, o processo para a 

construção de novos caminhos-de-ferro e os problemas a si adversos. 

O estudo começa mostrando a caracterização da população e da economia da 

região, partindo de análises estatísticas apoiadas com a utilização de obras 

bibliográficas que permitem uma mais correta interpretação dos dados obtidos. 

Analisando a população e a economia de forma a complementar a relevância dos 

caminhos-de-ferro no distrito de Viseu.  

Mediante a utilização de uma fonte principal pudemos observar e analisar os 

aspetos essenciais dos caminhos-de-ferro neste distrito. Com o recurso a esta e 

através do auxílio de outras fontes e obras bibliográficas, conseguimos perceber o 

papel preponderante dos caminhos-de-ferro neste período e em particular para uma 

região do interior do país. Pudemos, ainda, entender as dificuldades no decurso da 

procura da dotação do distrito de Viseu com as linhas férreas pretendidas e 

projetadas.     

No final conseguimos perceber que as necessidades da região de Viseu nem 

sempre foram de encontro com os interesses do poder central, o que prejudicou a 

região e impediu que alcançasse os caminhos-de-ferro que solicitava e dos quais 

precisava. Os resultados obtidos responderam às nossas questões e permitiram que 

cumpríssemos os nossos objetivos. 

 

Palavras-chave: Viseu; Caminhos-de-Ferro; República; População; Economia. 
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Abstract 

 

This paper deals with the importance of railways in the district of Viseu, 

particularly in the period of the First Republic. Seeking to understand the need for 

these, those that existed, the main players, the process for the construction of new 

railways and the problems facing them. 

The study begins by showing the characterization of the region's population 

and economy, starting from statistical analyzes supported by the use of bibliographic 

works that allow a more correct interpretation of the data obtained. Analyzing the 

population and the economy in order to complement the relevance of the railways in 

the district of Viseu. 

Using a main source we were able to observe and analyze the essential aspects 

of the railways in this district. With the use of this and through the help of other 

sources and bibliographic works, we are able to perceive the predominant role of the 

railways in this period and in particular for a region in the interior of the country. We 

were also able to understand the difficulties in the search for the provision of the 

district of Viseu with the intended and projected railway lines. 

In the end, we realized that the needs of the Viseu region did not always meet 

the interests of the central power, which harmed the region and prevented it from 

reaching the railroads it requested and needed. The results obtained answered our 

questions and allowed us to fulfill our objectives. 

 

 

 

Key-words: Viseu; Railways; Republic; Population; Economy.  
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Introdução 

 

O estudo desenvolvido nas páginas que se seguem incide sobre Os caminhos-

de-ferro em Viseu durante a I República, mostrando a rede ferroviária existente e a 

ambicionada no período referido, em Viseu, onde se mostra a importância dos 

caminhos-de-ferro e os principais intervenientes nesta via de comunicação. Num 

período em que os caminhos-de-ferro eram o principal meio de transporte de 

passageiros e de mercadorias, numa região com uma elevada densidade populacional 

e produção agrícola, onde vários dos seus produtos (vinho do Dão, milho, batatas, 

centeio, etc.) abasteciam as várias zonas do país, estando presentes nos mercados 

nacionais e internacionais. Onde era, para este distrito situado no interior do país, 

fulcral a existência de caminhos-de-ferro que lhes permitissem a comunicação com os 

principais centros comerciais, a sua economia e a sua população dependia da 

comercialização dos seus produtos agrícolas. 

Um assunto relevante no distrito de Viseu, que foi discutido ao longo de 

décadas e se manteve mesmo com a mudança dos regimes políticos em Portugal, uma 

luta contra o encravamento que se mantém até aos nossos dias, apesar de ter sido 

energicamente debatido pelas gentes de Viseu, nunca foi completamente solucionado. 

Atualmente Viseu é provido de várias estradas, no entanto, em relação aos caminhos-

de-ferro este distrito continua carecido de uma rede ferroviária, onde a capital do 

distrito e os concelhos do norte não têm qualquer caminho-de-ferro, atrasando assim 

o desenvolvimento desta região do interior e permanecendo as desigualdades deste 

distrito em relação aos principais polos do país (Lisboa e Porto), desfavorecimento 

para a população deste distrito que queira usufruir do comboio, este serviço seria útil 

para a população mas também para a economia, turismo e desenvolvimento da região.  

Durante a I República, o distrito de Viseu tinha dificuldades de comunicação 

com o resto do país, problemas que já vinham do tempo da Monarquia, o que atrasava 

o seu desenvolvimento económico mas também social, a construção de linhas férreas 

era fundamental para servir os interesses desta região, nomeadamente para a sua 

agricultura. Além das barreiras na comunicação com o resto do país, pela insuficiente 
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e/ou ausente rede ferroviária no distrito, existiam também obstáculos na comunicação 

entre os vários concelhos do distrito. Partindo dos entraves existentes e importância 

dos caminhos-de-ferro para este distrito, tivemos como principais objetivos, perceber 

e identificar a rede ferroviária que existia neste distrito durante a 1ª República, numa 

época em que o interior do país é muitas vezes esquecido pelo poder central; analisar 

os principais problemas nas vias de comunicação deste distrito; enumerar e analisar os 

projetos e as lutas pela construção de novas linhas de caminhos-de-ferro; enunciar os 

vários intervenientes no processo das vias de comunicação de Viseu – responsáveis 

pelos projetos, estudos, leis, construção – onde a própria população, sem muito poder 

e voz, é representada pelos deputados e os senadores, pelas elites e os representantes 

das várias Câmaras Municipais do distrito de Viseu para fazer chegar ao Parlamento as 

necessidades do distrito no que toca aos caminhos-de-ferro; perceber os projetos e 

planos que se tornaram realidade e o que ficaram apenas no papel; entender porque 

motivo esta região continuava sem vias de comunicação para satisfazer as suas 

necessidades – apesar de vários estudos realizados que mostravam a necessidade da 

construção de estradas e caminhos de ferro para a população e economia deste 

distrito, como também para o seu turismo e desenvolvimento da região.  

Depois de uma primeira leitura da bibliografia e fontes, as quais serão 

abordadas no parágrafo posterior, surgiram as questões de investigação, questões que 

serão respondidas ao longo deste estudo, sustentadas pela informação recolhida nas 

obras bibliográficas e fontes utilizadas ao longo deste trabalho, após uma leitura mais 

cuidada e atenta destas. Procuramos, assim, responder ao longo do trabalho às 

seguintes questões. Como era a demografia do distrito de Viseu neste período (1910-

1926)? Quais as principais alterações na estrutura social de Viseu ao longo dos anos? 

Quais as principais atividades económicas? E como estavam estas distribuídas no 

distrito de Viseu? Como se desenvolveu a rede ferroviária nacional desde o seu início 

até ao término da I República? Quais os assuntos relativos aos caminhos-de-ferro de 

Viseu discutidos nos debates parlamentares? Quais as linhas férreas existentes no 

distrito de Viseu? Quem foram os responsáveis pela construção dos caminhos-de-ferro 

em Viseu? Quais os projetos apresentados para a rede ferroviária de Viseu? E quais os 
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que passaram do papel e se tornaram realidade? Qual a importância da existência de 

caminhos-de-ferro na região de Viseu? Construção de caminhos-de-ferro para 

satisfazer as necessidades da população ou para servir os interesses dos mais 

poderosos? Quais os principais entraves à construção de novos caminhos-de-ferro? 

Como é que uma região tão importante não tinha linhas férreas para as suas 

necessidades? 

Na elaboração deste estudo foram utilizadas várias obras bibliográficas, estas 

foram essenciais para a contextualização de diversos pontos e complementaram a 

informação retirada das fontes. A bibliografia utilizada, relativamente à população e 

economia, é composta por obras que contêm informação sobre o território nacional e 

que nos permitiram comparar a situação do distrito de Viseu com a situação nacional, 

ao passo que outras obras abordam apenas a região de Viseu. O estudo sobre os 

caminhos-de-ferro em Viseu no período da 1ª República é bastante reduzido, na 

maioria o tema é abordado em obras gerais mas de forma muito superficial, pois 

grande parte dos trabalhos existentes é no contexto geral, isto é, sobre o país num 

todo e não da região de Viseu, a acrescentar ainda que de entre os estudos existentes 

a maioria é de um período anterior ao período a ser estudado neste trabalho.  

Uma das obras gerais utilizadas é a Nova História de Portugal dirigida por Joel 

Serrão e A. H. de Oliveira Marques, mais concretamente o volume 11 Da Monarquia 

para a República1, através da sua leitura podemos compreender melhor o período da 

1ª República, as mudanças que esta trouxe à economia, política e sociedade 

portuguesa; um período de elevada emigração, sendo o distrito de Viseu o maior 

responsável pelos elevados níveis de emigração; a importância da agricultura no país, 

sendo uma das maiores fontes de rendimento.  

A obra História da População Portuguesa: das longas permanências à conquista 

da modernidade2 serviu para uma mais correta análise relativamente à evolução 

                                                      

1
 MARQUES, A. H. de Oliveira (Coord.) – Da Monarquia para a República. In. SERRÃO, Joel; MARQUES, A. 

H. de Oliveira (dir.) – Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1991, ISBN 972-23-1420-3, 
Vol.11.  
2
 RODRIGUES, Teresa Ferreira – História da População Portuguesa: das longas permanências à conquista 

da modernidade. Porto: CEPESE e Edições Afrontamento, 2008, ISBN 978-972-36-1005-5 
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demográfica ao longo dos anos, os motivos que explicam as principais mudanças 

ocorridas na sociedade (natalidade, mortalidade e esperança média de vida) e a 

movimentação da população (emigração, imigração e migração). 

A leitura das Estatísticas históricas portuguesas3 foi essencial para perceber a 

evolução da natalidade e mortalidade ao longo dos anos, os anos com mais óbitos, os 

índices de ruralização e urbanização, bem como os valores de emigração ao longo dos 

anos.  

António Rafael Amaro tem vários trabalhos que incidem sobre o distrito de 

Viseu. Um dos utilizados por nós é o artigo “Algumas achegas para o estudo da 

indústria no distrito de Viseu (1850-1900)”4, este artigo, como o próprio título diz, deu-

nos a perceção das principais indústrias existentes em Viseu e as consequências da 

escassez de vias de comunicação no desenvolvimento  industrial desta região. A tese 

de doutoramento a Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da 

monarquia à II Guerra Mundial (1890-1939)5, mostra como se caracterizava a 

população da Beira Alta, as suas principais atividades económicas, com os principais 

produtos desta região. O desenvolvimento desta região, as suas principais lutas, 

algumas destas contra o esquecimento desta região pelo poder central e pelo 

desenvolvimento da mesma, onde seria fundamental a construção de vias de 

comunicação para o desenvolvimento da economia da região. Esta obra é ainda 

importante pois permite complementar os dados retirados das fontes, particularmente 

dos Anuários, Censos e Debates Parlamentares. Na obra Viseu: roteiros republicanos6 

estão reunidas um conjunto de informações que nos permitem conhecer melhor a 

história da 1ª República em Viseu, neste caso a caracterização da sua sociedade e 

economia. O artigo “Emigração e desenvolvimento em Portugal: o caso da província da 

                                                      

3
 VALÉRIO, Nuno (Coord.) – Estatísticas históricas portuguesas. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 

2001. Vol. 1. 
4
 AMARO, António Rafael – “Algumas achegas para o estudo da indústria no distrito de Viseu (1850-

1900)”. Revista Gestão e Desenvolvimento. Viseu: Instituto Universitário de Desenvolvimento e 
Promoção Social da Universidade Católica Portuguesa do Pólo de Viseu, 1994, nº 3, p. 77-102 
5
 AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II 

Guerra Mundial (1890-1939). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2003. 
Dissertação de Doutoramento em História Contemporânea. 
6
 AMARO, António Rafael – Viseu: roteiros republicanos. Matosinhos: Quidnovi, 2010. ISBN 978-989-554-

738-8. 
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Beira Alta (1890-1939)”7 aborda os motivos que levavam a população de Viseu a 

emigrar, os períodos de maior emigração, o perfil dos emigrantes, entre outros.  

Com a leitura da dissertação de mestrado Transformações do consumo 

alimentar na Época Contemporânea8 foi possível perceber a contínua importância da 

agricultura como atividade económica, os principais produtos agrícolas portugueses, as 

crises na produção, a vida precária dos agricultores e o desenvolvimento de algumas 

indústrias. 

A dissertação de mestrado As origens da Região Demarcada do Dão: política 

administrativa e ordenamento territorial do espaço beirão (1907-1912)9 aborda os 

vinhos do Dão, uma das principais fontes de riqueza do distrito de Viseu, das crises 

vinícolas até à demarcação da região dos vinhos do Dão. 

A dissertação de mestrado Acção e património da Junta Nacional do Vinho: 

1937-198610 aborda a crise vinícola ocorrida na região do Dão. 

O artigo a “Companhia Portuguesa de Fornos Eléctricos: subsídios para a sua 

história – 1917-1967”11 permitiu complementar a informação sobre a indústria 

química existente no distrito de Viseu. 

Para realizar um estudo mais completo é necessário conhecer as raízes do tema 

do qual estamos a trabalhar, entender como tudo começou, sendo a obra Caminhos-

de-ferro portugueses. Esboço da sua história12, fundamental para obtermos esses 

conhecimentos. Este livro possibilitou fazer uma contextualização da rede ferroviária 

portuguesa, dando-nos a conhecer a história dos caminhos-de-ferro em Portugal, 

                                                      

7
 AMARO, António Rafael – “Emigração e desenvolvimento em Portugal: o caso da província da Beira 

Alta (1890-1939)”. Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate. V. 5, 2019, nº 1, p. 4-24 
8
 GRENHA, Paula Andreia Magalhães – Transformações do consumo alimentar na Época 

Contemporânea. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2011. Dissertação de 
Mestrado em Alimentação.  
9
 FONSECA, Ângelo Sebastião de Almeida – As origens da Região Demarcada do Dão: política 

administrativa e ordenamento territorial do espaço beirão (1907-1912). Porto: Universidade 
Portucalense Infante D. Henrique, 2004. Dissertação de Mestrado em História Ibero-Americana. 
10

 PEREIRA, Maria da Conceição Freire de Brito – Acção e património da Junta Nacional do Vinho: 1937-
1986. Lisboa: Universidade Aberta, 2007. Dissertação de Mestrado em Estudos do Património. 
11

 LOIO, Duarte Sampaio – “Companhia Portuguesa de Fornos Eléctricos: subsídios para a sua história – 
1917-1967”. Análise Social, Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Presença, 
1996, Vol. XXXI, nº 136-137, p. 545-577 
12

 ABRAGÃO, Frederico de Quadros – Caminhos de ferro portugueses. Esboço da sua história. Lisboa: 
Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, 1956. 
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permitindo-nos perceber como era Portugal antes do comboio, as mudanças trazidas 

pelo aparecimento dos caminhos-de-ferro portugueses, onde se insere a importância 

do aparecimento dos caminhos-de-ferro e as vantagens trazidas para a economia e 

população. 

A tese de doutoramento A organização dos transportes em Portugal 1850-

1910: as vias e o tráfego13 deu-nos uma contextualização e uma síntese relativa ao 

desenvolvimento da rede ferroviária, entender como decorreu todo o processo da 

construção e organização das vias de comunicação em Portugal, desde o seu início até 

1910. O que nos permitiu ter mais conhecimento e entender melhor os caminhos-de-

ferro no período da 1ª República, pois para perceber o presente é necessário conhecer 

o passado. As várias fases da rede ferroviária, os projetos de construção, as linhas 

construídas, as crises, novas ideias e orientações para a rede ferroviária, o papel do 

Estado na construção da rede ferroviária quer pelo financiamento mas também os 

projetos de aproveitamento desta rede e prolongamento desta, as companhias de 

exploração das linhas. Podemos ainda, juntamente com outras obras de 

contextualização usadas nesta investigação perceber as diferenças e semelhanças 

entre os caminhos-de-ferro existentes no período antes da 1ª República e durante a 1ª 

República.  

No que diz respeito à bibliografia geral é de destacar o Dicionário da História da 

I República e do Republicanismo mais especificamente o tópico “Estações 

Ferroviárias”14, dando-nos informações relativas às estações, troços e linhas 

construídas e concluídas durante a I República.  O tópico “Obras Públicas”15 da mesma 

obra (Dicionário da História da I República e do Republicanismo) permitiu saber o 

número de quilómetros construídos em vários dos anos da I República e quem era 

responsável pela sua exploração (Estado ou Companhias). 

                                                      

13
 ALEGRIA, Maria Fernanda – A organização dos transportes em Portugal 1850-1910: as vias e o tráfego. 

Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 1990. Tese de doutoramento.  
14

 ALVES, Rui – “Estações Ferroviárias”. In. ROLLO, Maria Fernanda (Coord.) –  Dicionário de História da I 
República e do Republicanismo. Lisboa: Assembleia da República, 2013, ISBN 978-972-556-557-5, Vol. I, 
p. 1237-1240  
15

 ROLLO, Maria Fernanda (Coord.) – “Obras Públicas” In. Dicionário de História da I República e do 
Republicanismo. Lisboa: Assembleia da República, 2014, ISBN 978-972-556-559-9, Vol. III. 
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Viseu: estudo de uma aglomeração urbana16, dos vários assuntos tratados nesta obra 

destaca-se a enunciação das várias vantagens que trouxeram as linhas férreas 

existentes no distrito de Viseu e a necessidade de outras linhas férreas para esta 

região. 

O autor Hugo Pereira realizou as suas teses de mestrado e doutoramento sobre 

os caminhos-de-ferro. A tese Caminhos-de-Ferro nos Debates Parlamentares (1845-

1860)17 possibilitou, embora este estudo seja de um período anterior ao trabalho que 

realizámos, uma contextualização sobre os caminhos-de-ferro, entender a evolução da 

rede ferroviária, os seus projetos, as políticas falhadas, os seus principais 

intervenientes, o financiamento dos caminhos de ferro, as linhas existentes e os 

responsáveis pela construção das mesmas. Com a sua leitura podemos comparar o 

estado da rede ferroviária portuguesa com a de outros países. Conseguimos encontrar 

pontos de ligações e semelhanças entre o período trabalhado nesta tese (1845-1860) e 

o período no trabalho que realizamos (1910-1926), tais como, um país onde várias 

zonas do interior estavam isoladas, as dificuldades financeiras que 

impossibilitavam/dificultavam a construção de linhas de caminho-de-ferro. A segunda 

tese A Política Ferroviária Nacional (1845-1899)18 mostra o desenvolvimento dos 

caminhos-de-ferro e a importância e papel que estes tiveram; os caminhos-de-ferro 

portugueses e os responsáveis por estes, bem como as linhas existentes e as novas 

propostas, abordando linhas que passavam nos distrito de Viseu, como a linha da Beira 

Alta e o ramal de Viseu; os principais aspetos da política ferroviária nacional, tais como 

as expetativas e realismos, o papel dos deputados na luta pela construção de novas 

linhas férreas, a urgência da construção dos caminhos-de-ferro; o estado da 

construção e desenvolvimento das vias de comunicação em Portugal 

comparativamente a outros países; o papel do Estado.  

                                                      

16
 GIRÃO, Aristides de Amorim – Viseu: estudo de uma aglomeração urbana. Coimbra: Coimbra Editora, 

1925. 
17

 PEREIRA, Hugo José Silveira da Silva − Caminhos-de-Ferro nos Debates Parlamentares (1845-1860). 
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2008. Dissertação de Mestrado em História 
Contemporânea. 
18

 PEREIRA, Hugo José Silveira da Silva − A Política Ferroviária Nacional (1845-1899). Porto: Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2012. Dissertação de Doutoramento em História. 
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Na realização deste estudo foram utilizadas várias fontes, estas foram a base do 

nosso trabalho, permitindo responder às nossas questões e cumprir os objetivos a que 

nos propomos. A informação proveniente delas foi sendo complementada através do 

recurso à bibliografia.  

Os Censos19 foram fundamentais para compreender a demografia do distrito de 

Viseu ao longo da I República, possibilitando, através da sua análise, a obtenção de 

dados sobre a população deste distrito e os seus concelhos, como a população de 

facto, a densidade populacional, o perfil da população (sexo, idades, instrução) e as 

principais atividades económicas a que esta se dedicava.  

Os Anuários20 permitiram ver a evolução demográfica ao longo dos anos, 

através da densidade populacional, os nascimentos, os óbitos, as principais causas de 

morte no distrito, o saldo fisiológico; ajudar a compreender a evolução do 

analfabetismo e da alfabetização no distrito, através do número de escolas e 

professor; o perfil dos emigrantes; comparar a produção do distrito com a produção de 

outras zonas do país.   

 Através das fontes Ensino Primário Oficial: 1910-1915 e Instrução Pública: 1919-

192121 pudemos complementar a informação retirada dos Censos, através de dados 

como número de escolas no total ao longo dos anos, escolas masculinas e escolas 

femininas e, ainda, a evolução do número de professores existentes.  

Através dos dados estatísticos provenientes da Emigração Portuguesa22 

pudemos perceber de que concelhos eram provenientes a maioria dos emigrantes 

saídos do distrito de Viseu e traçar o seu perfil (idade, sexo, instrução, atividade 

profissional).   

                                                      

19
 Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional, 1900-1930; 

Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal. Lisboa: Sociedade Astória. Limitada, 1940 
20

 Direção Geral de Estatística – Anuário Demográfico. Lisboa: Imprensa Nacional, 1929-1940; Direção 
Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional, 1900-1940. 
21

 Direção Geral de Estatística – Ensino Primário Oficial: 1910-1915. Lisboa: Imprensa Nacional, 1919; 
Direção Geral de Estatística – Instrução Pública: 1919-1921. Lisboa: Imprensa Nacional, 1925. 
22

 Direção Geral de Estatística e dos Próprios Nacionais – Emigração Portuguesa. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1901-1912 
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O Fomento Vinícola23 contém as leis e decretos que reconheceram e 

estabeleceram a demarcação da região dos vinhos do Dão e os concelhos que a 

compõem, bem como as respetivas diretrizes.  

O recurso ao Inquérito Industrial de 188124 deu-nos a perspetiva de como era a 

indústria de Viseu nas décadas anteriores ao período por nós analisado neste trabalho, 

o tipo de indústrias existentes, as maquinarias utilizadas, os principais mercados dos 

produtos industriais feitos em Viseu e o número de empregados. A utilização do 

Boletim do Trabalho Industrial25 deu informações semelhantes, só que já no período 

republicano, o que permitiu analisar a evolução da indústria ao longo dos anos. 

Os Debates Parlamentares26 são a principal fonte utilizada neste trabalho, 

analisando os discursos sobre Viseu durante a I República e anos anteriores, sobre 

diversos assuntos, dando particular atenção aos que incidiram sobre os caminhos-de-

ferro e, ainda estradas. Ao longo dos anos analisados discutiram-se vários temas sobre 

o distrito de Viseu, contudo, a dotação de vias de comunicação foi, um dos assuntos 

mais debatidos e uma das maiores lutas dos deputados e senadores de Viseu, bem 

como ainda as câmaras municipais, governadores civis, associações e sindicatos, 

população. As intervenções dos deputados e senadores que representavam o distrito 

de Viseu no Parlamento no âmbito dos caminhos-de-ferro, os projetos de lei, os 

pedidos, as críticas e chamadas de atenção ao poder central. A luta pela dotação de 

linhas férreas no distrito, as dificuldades, os problemas das linhas existentes, a 

importância que o caminho-de-ferro tinha para a população e região de Viseu. Uma 

fonte que permitiu enumerar as principais necessidades e projetos de caminhos-de-

ferro em Viseu; o processo desde a apresentação do projeto até à sua aprovação e 

posterior concretização; os seus principais intervenientes; os obstáculos à 

concretização do ambicionado e necessário. Para além do assunto dos caminhos-de-

ferro permitiu, também, tirar ilações sobre a agricultura no distrito, nomeadamente 

                                                      

23
 Direção Geral da Agricultura – Fomento Vinícola. Lisboa: Imprensa Nacional, 1908. 

24
 Comissão Central Diretora do Inquérito Industrial – Inquérito Industrial de 1881. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1881, Segunda Parte. 
25

 Direção Geral do Trabalho – Boletim do Trabalho Industrial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1923, n.º 119; 
Direção Geral do Trabalho – Boletim do Trabalho Industrial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1926, n.º 116. 
26

 Debates Parlamentares. Lisboa, 1899-1926 
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sobre alguns dos seus principais produtos agrícolas, as crises vividas na agricultura, a 

luta pelas melhorias na agricultura. O facto de esta fonte estar online torna mais 

acessível a sua consulta e permite que se o possa fazer a qualquer hora e lugar.  

O Diário do Governo27 informa sobre os decretos, autorizações e leis dos 

diferentes Ministérios, o processo que segue após a aprovação dos projetos de lei, 

permitindo desta forma complementar algumas das informações nos Debates 

Parlamentares. E uma análise à legislação relativa ao distrito de Viseu. 

A Gazeta dos Caminhos-de-Ferro28 é um periódico que aborda diversos 

assuntos acerca dos caminhos-de-ferro, contendo artigos sobre as várias linhas férreas 

nacionais, que nos informam sobre as leis e decretos referentes à construção e 

exploração dessas linhas; com a existência de artigos mais técnicos, sendo mais 

rigorosos e com uma informação mais específica, pois esta revista tinha como alguns 

dos seus autores engenheiros ligados aos transportes, linhas ferroviárias e obras 

públicas. Permitindo, assim, obter informações fundamentais sobre os caminhos-de-

ferro, como leis, decretos e relatórios de construção das linhas férreas  

A Revista de Obras Públicas e Minas29 permitiu analisar a lista de caminhos-de-

ferro realizados ao longo dos anos, com algumas especificações desses mesmos 

caminhos-de-ferro, como os seus quilómetros, as receitas obtidas com estes.   

Na elaboração do capítulo 1 (População e Economia) deste trabalho foi 

necessário realizar uma análise quantitativa, de forma a, depois de levantar os vários 

dados dos Anuários e dos Censos e em certos deles realizar cálculos para determinar 

percentagens, conseguir ter a exata noção da evolução e mudanças ocorridas na 

sociedade e economia do distrito. Informação que foi complementada com 

bibliografia, para nos ajudar a compreender e a ter uma mais completa análise dos 

dados obtidos.  

Nos Debates Parlamentares o trabalho inicial consistiu em realizar uma 

pesquisa usando o termo “Viseu” ou “Vizeu”. No levantamento e tratamento da 

                                                      

27
 Diário do Governo. Lisboa, 1883-1926 

28
 Gazeta dos Caminhos-de-ferro. Lisboa, 1858-1910 

29
 Revista de Obras Públicas e Minas. Lisboa: Imprensa Nacional, 1910 
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respetiva fonte utilizámos o Excel, o que nos permitiu uma recolha mais sistematizada 

da informação mas de forma organizada, para isso foram criados vários campos a 

serem preenchidos durante essa mesma recolha dos dados, os campos foram 

escolhidos de forma a contemplar todas as informações relevantes na pesquisa mas 

também na posterior análise. Os vários campos criados na folha de Excel foram, data, 

período, catálogo, legislatura, sessão legislativa, número, página, transcrição e 

assunto. De seguida, realizou-se uma análise mais profunda e detalhada sobre a 

informação recolhida nesta fonte, para se fazer um resumo do assunto debatido.  

No tratamento e interpretação da informação o método privilegiado foi o 

método de análise documental, onde depois de uma leitura mais atenta se retirou a 

informação fulcral para a realização do nosso estudo, respondendo às nossas questões 

de investigação e cumprindo os objetivos a que nos propusemos. Através do 

cruzamento da informação retirada das fontes bibliografia, para escrever um texto 

coeso e onde as várias fontes e obras se complementam.  
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1. População e Economia 

 

Em 5 de Outubro de 1910, começava uma nova fase na política e Nação 

Portuguesa, iniciava-se a 1ª República, com a queda da Monarquia. A necessidade de 

alguém para liderar o país, levou à nomeação de um Governo Provisório, tendo como 

presidente Teófilo Braga30, este Governo viria a estar em funções até às eleições de 24 

de agosto de 1911, que elegeram Manuel de Arriaga como Presidente da República 

Portuguesa31.  

Este foi um período de grande instabilidade e mudança, novas ideologias políticas e 

novos partidos, governos que não se aguentavam muito tempo no poder e obrigavam 

à formação de novos governos, bem como mudanças nas mentalidades. Pode 

considerar-se que a 1ª República foi uma época de vários e diferentes tipos de política, 

umas mais próximas da Monarquia e outras da Ditadura32.  

Mas a República não trouxe apenas mudanças na política, na população ocorreram 

diversas modificações e desenvolvimentos, enquanto na economia estas mudanças, 

embora bastante necessárias, foram mais difíceis de acontecer.  

A sociedade foi sofrendo transformações ao longo do regime republicano, embora 

de forma lenta, os progressos na medicina e melhoria dos cuidados médicos prestados, 

práticas higiénicas, rede de esgotos, entre outras, levaram a uma diminuição da 

mortalidade acompanhada de melhores condições de vida da população e a uma 

maior esperança média de vida. Aliadas a estes fatores, as conjunturas políticas 

internas do país, a economia e a emigração tiveram um papel importante para a 

                                                      

30
 MARQUES, A. H. de Oliveira (Coord.) – Da Monarquia para a República. In. SERRÃO, Joel; MARQUES, 

A. H. de Oliveira (dir.) – Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1991, ISBN 972-23-1420-3, 
Vol.11, p. 701 
31

 “Diário da Assembleia Nacional Constituinte”. Debates Parlamentares, nº 59, 24.08.1911, p. 4  
32

 MARQUES, A. H. de Oliveira (Coord.) – Da Monarquia para a República. In. SERRÃO, Joel; MARQUES, 
A. H. de Oliveira (dir.) – Nova História de Portugal, Vol.11, p. 9-10 
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definição do ritmo da evolução demográfica, bem como as diferentes fases do 

crescimento da população33. 

 

1.1. População 

 

1.1.1. Evolução Populacional 

 

Desde o início do século XX e ao longo da I República, Viseu era um dos distritos 

com mais população, ficando apenas atrás dos distritos de Lisboa e do Porto, os dois 

principais pólos do país34. Ao iniciar do século, em 1900, Viseu tinha no seu total 

402 259 pessoas35, em 1911, vivendo já numa República, houve um aumento de 3,48% 

da população no distrito, em relação ao período anterior, passando este a contabilizar 

416 744 pessoas. Este aumento registou-se na maioria dos seus concelhos, excetuando 

seis deles que registaram uma diminuição da sua população36. Os concelhos com um 

maior número de população são os de Viseu, Lamego, Tondela, Cinfães, Mangualde, 

Castro Daire e S. Pedro do Sul; nos últimos lugares temos Vila Nova de Paiva, 

Penedono, Mortágua, Tabuaço, Oliveira de Frades e Tarouca37. Acompanhando a 

tendência de um menor crescimento populacional no país, a população do distrito de 

Viseu decresceu no período de 1911-1920, agora com 404 864 pessoas, com a maioria 

                                                      

33
 RODRIGUES, Teresa Ferreira – História da População Portuguesa: das longas permanências à 

conquista da modernidade. Porto: CEPESE e Edições Afrontamento, 2008, ISBN 978-972-36-1005-5, p. 
417 e 529 
34

Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900. Lisboa: Imprensa Nacional, 1905, Vol. 
1, p. 2; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911. Lisboa: Imprensa Nacional, 
1913, Vol. 1, p. 4; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1920. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1923, Vol. 1, p. 2; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1930. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1933, Vol. 1, p. 4 
35

 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16 e 18 
36

 Armamar (-6,87%), Penedono (-2,19%), Tarouca (-1,98%), Vila Nova de Paiva (-1,65%), S. João da 
Pesqueira (-1,04%) e Sernancelhe (-0,21%). Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 
1900, Vol. 1, p. 16 e 18; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 
14 
37

 Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18 e 20 
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dos seus concelhos a registarem uma diminuição da sua população38. Os principais 

motivos para a diminuição da taxa de crescimento populacional neste distrito, em 

relação à década anterior, foram a emigração, a gripe pneumónica e os efeitos 

colaterais resultantes da I Guerra Mundial. De todos os fenómenos referidos 

anteriormente, a emigração foi o que teve um maior peso no decréscimo da população 

no distrito de Viseu, tendo este distrito perdido aproximadamente 59 000 

habitantes39. Os concelhos que perderam uma maior percentagem de população nesta 

fase foram Tabuaço, S. João da Pesqueira, Carregal do Sal, Sernancelhe, Penedono e 

Armamar40. De forma geral, os concelhos que em 1911 possuíam maior e menor 

população continuaram a ser os mesmos em 1920, com ligeiras modificações41. A fase 

de 1920-1930 foi a que registou um maior crescimento populacional, em Viseu, neste 

período, com um aumento de 6,17% e atingindo as 431 473 pessoas42. Este aumento 

deveu-se sobretudo a uma diminuição da mortalidade, com o final da Grande Guerra e 

a epidemia controlada, conjugada com um aumento da fecundidade e ligeira 

diminuição da emigração43. A maioria dos concelhos, excetuando três que tiveram uma 

diminuição44, registou esse mesmo crescimento da população, sendo os concelhos de 

Santa Comba Dão, Tondela, S. João da Pesqueira, Tabuaço, Viseu e Lamego os que 

                                                      

38
 Ao contrário do restante distrito, cinco concelhos registaram um ligeiro aumento da sua população – 

Resende (+3,75%), Vila Nova de Paiva (+3,32%), Cinfães (+0,91%), Oliveira de Frades (+0,86%) e 
Mortágua (+0,20%). Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18 e 
20; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14 
39

 AMARO, António Rafael – Viseu: roteiros republicanos. Matosinhos: Quidnovi, 2010. ISBN 978-989-
554-738-8, p. 9 
40

 Na década de 1911-1920 o concelho de Tabuaço perdeu 9,93% da sua população, a população de S. 
João da Pesqueira diminuiu 9,61%, Carregal do Sal com menos 9,54%, Sernancelhe com uma diminuição 
de 9,14%, Penedono teve um decréscimo de 8,32% e Armamar de 7,93%. Direção Geral de Estatística – 
Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18 e 20; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14 
41

 Os concelhos mais população eram, Viseu, Lamego, Tondela, Cinfães, S. Pedro do Sul, Castro Daire, 
Mangualde; em contraste, com menos população estavam, Penedono, Vila Nova de Paiva, Tabuaço, 
Mortágua, Tarouca e Sernancelhe. Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, 
Vol. 1, p. 18 e 20; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14 
42

 Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1930, Vol. 1, p. 16 e 18 
43

 AMARO, António Rafael – Viseu: roteiros republicanos, p. 10 e 14 
44

 Penedono (-4,32%), Sernancelhe (-1,54%) e Moimenta da Beira (-0,66%). Direção Geral de Estatística – 
Censo da População de Portugal: 1930, Vol. 1, p. 16 e 18 
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registaram um maior crescimento populacional45. Os concelhos com um maior número 

de população são Viseu, Lamego, Tondela, Cinfães, S. Pedro do Sul, Castro Daire e 

Mangualde; nos últimos lugares temos Penedono, Vila Nova de Paiva, Sernancelhe, 

Tabuaço, Mortágua e Tarouca46. 

O crescimento populacional neste período pode, desta forma, ser dividido em 

duas fases: a primeira de 1911-1920, na qual ocorreu uma desaceleração do 

crescimento populacional motivado pelas vagas de emigração e surtos epidémicos; a 

segunda fase de 1921-1930, marcada por um rápido crescimento populacional 

sobretudo pela grande fertilidade e diminuição da mortalidade47. Através dos Censos 

podemos observar as duas fases de crescimento populacional referidas anteriormente, 

enquanto de 1911-1920 a população decresceu 2,85%, entre 1920 e 1930 teve um 

crescimento de 6,57%48.  

Não obstante ao facto de em todo o período em estudo o distrito de Viseu ter 

sido sempre um dos distritos com um maior número de população, apenas atrás de 

Lisboa e do Porto, a sua percentagem, em termos nacionais, foi diminuindo ao longo 

dos anos49. Podemos concluir que ao longo deste período, apesar de no intervalo de 

1911-1920 ter ocorrido uma diminuição da população, houve um crescimento 

populacional no distrito de Viseu. Este crescimento foi condicionado sobretudo pela 

                                                      

45
 A população de Santa Comba Dão teve um aumento de 11,87%, a de Tondela 11,24%, S. João da 

Pesqueira com um crescimento de populacional de 10,23%, Tabuaço com um crescimento de 9,90%, a 
população de Viseu aumentou 9,67% e a de Lamego 9,28%. Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 16 e 18 
46
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emigração, não deixando a mortalidade de ter um peso importante no maior ou menor 

crescimento ocorrido nas várias fases.  

 

Tabela 1 - Densidade Populacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

Concelhos Superfície em 
quilómetros 
quadrados 

1900 1911 1920 1930 
 

Armamar 112,20 108,08 100,66 92,67 100,83 

Carregal  120,24 103,76 113,63 102,79 108,66 

Castro Daire 383,20 54,35 58,48 57,02 60,54 

Cinfães 238,76 106,57 113,75 114,79 122,88 

Lamego 151,08 210,92 214,46 207,27 226,50 

Mangualde 220,68 100,85 101,62 98,57 102,74 

Moimenta da 

Beira 

218,84 64,86 65,50 62,05 61,64 

Mortágua 245,60 33,96 37,46 37,53 40,69 

Nelas 126,28 106,53 110,01 108,17 114,03 

Oliveira de 

Frades 

148,20 59,95 66,08 66,65 70,05 

Penalva do 

Castelo 

140,52 97,85 99,61 93,01 96,08 

Penedono 125,08 54,72 53,53 49,07 46,95 

Resende 118,08 161,92 171,35 177,77 183,04 

Santa Comba 

Dão  

114,96 95,87 104,58 100,96 112,94 

S. João da 

Pesqueira 

265,52 49,50 48,98 44,27 48,80 

S. Pedro do 

Sul 

373,76 57,57 59,58 58,68 62,64 

Satão 206,72 63,92 66,51 66,25 70,25 

Sernancelhe 221,08 48,24 48,14 43,74 43,07 

Tabuaço 141,00 66,50 67,79 61,06 67,11 

Tarouca  102,92 98,36 96,41 93,68 98,08 

Tondela  368,76 79,96 84,83 82,72 92,01 

Vila Nova de 

Paiva 

167,80 40,46 39,79 41,11 41,97 

Viseu 504,72 105,37 110,29 108,53 119,02 

Vouzela 189,80 74,58 76,15 74,63 75,94 

Distrito 5 005,80 80,36 83,25 80,88 86,19 

Portugal 91 766,71 59,10 64,95 65,74 74,38 
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1930, Vol. 1; Instituto Nacional de Estatística – VIII Recenseamento Geral da População: 1940, Vol. XIX; 

Instituto Nacional de Estatística – Anuário Demográfico: 1940 

 

 A densidade populacional do distrito de Viseu foi, neste período, sempre superior à 

média nacional. Em 1900 a sua densidade populacional era de 80,36 pessoas por quilómetro 

quadrado, em 1911 era 83,25, em 1920 era de 80,88 e em 1930 de 86,19. Aumentos e 

descidas que vão de em conta com a situação que acabámos de verificar para o crescimento 

populacional, crescimento de 1900 para 1911, descida de 1911 para 1920, voltando a 

aumentar no ano de 1930.  

Em 1900 os concelhos com maior densidade populacional eram, Lamego, Resende, 

Armamar, Cinfães, Nelas e Viseu. No ano de 1911 ocorreu um aumento na maioria dos 

concelhos, os com maior densidade eram, Lamego, Resende, Cinfães, Carregal do Sal, Viseu e 

Nelas. Em 1920 grande parte dos concelhos tiveram uma diminuição da sua densidade 

populacional, os concelhos com valores mais elevados eram, Lamego, Resende, Cinfães, Viseu, 

Nelas e Carregal do Sal. No ano de 1930, de forma geral, os valores aumentaram, os concelhos 

com a densidade populacional mais elevada eram, Lamego, Resende, Cinfães, Viseu, Nelas e 

Santa Comba Dão50. 

As taxas de natalidade e taxas de mortalidade eram em 1900 elevadas, sendo que a 

natalidade era superior à mortalidade, registos que se verificaram até ao ano de 1926, no ano 

de 1927 começaram a diminuir51. Contudo, a mortalidade foi a que registou uma descida mais 

acentuada, a natalidade foi vindo a decrescer mas de forma mais ligeira, a diminuição da 

natalidade só seria mais intensa anos mais tarde, particularmente na segunda metade do 

                                                      

50
 O cálculo da densidade populacional de Portugal, Viseu e os concelhos (de Viseu), foi efetuado com os 

valores da população de facto dos Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930, e com a superfície em 
quilómetros quadrados do Anuário de 1940 para Portugal e Censo de 1940 para o distrito e concelhos 
de Viseu. Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 2 e 16-18; Direção 
Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 4 e 18-20; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 2 e 14; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1930, Vol. 1, p. 4 e 16-18; Instituto Nacional de Estatística – VIII 
Recenseamento Geral da População: 1940. Lisboa: Sociedade Astória. Limitada, 1945, Vol. XIX, p. 11; 
Instituto Nacional de Estatística – Anuário Demográfico: 1940. Lisboa: Imprensa Nacional, 1941, p. 3 
51

 AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II 
Guerra Mundial (1890-1939). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2003. 
Dissertação de Doutoramento em História Contemporânea, p. 608 e 610 



27 

século XX52. Em 1927 começaria em Portugal uma nova fase da transição demográfica, esta 

consistiu na “intensificação do declínio da mortalidade” e “início do declínio da natalidade”53.   

A média anual dos nascimentos foi aumentando ao longo das décadas no distrito de 

Viseu, situação igualmente verificada a nível nacional54, na década de 1901-1910 a média de 

nascimentos era de 11 896, em 1911-1920 o número era de 13 349 nascimentos e na década 

de 1921-1930 a média anual de nascimentos no distrito de Viseu era de 13 718. Como foi 

abordado anteriormente, embora a natalidade tenha começado a registar uma diminuição no 

final da década de 20, esta só se viu em dados reais na década de 1931-1940 com a média 

anual de nascimentos de 13 11755.  

O número de nascimentos no distrito de Viseu não sofreram grandes flutuações, 

contudo foram superiores nas décadas de 10 e 20 do século XX em relação aos números 

registados na primeira década desse mesmo século, com valores entre os 10 907 e os 14 734. 

Os anos que registaram um maior número de nascimentos foram 1920 com 14 304 

nascimentos e 1926 com 14 734 nascimentos56. Enquanto a nível nacional os maiores valores 

de natalidade situam-se nos anos de 1911 e 1926, com 230 033 e 214 633 nascimentos, 

respetivamente57.  

No caso específico de Viseu, os valores de taxa bruta de natalidade não apresentaram 

grandes mudanças neste período, tal como a nível nacional, registando uma ligeira descida no 

ano de 1929, descida nas taxas de natalidade que se iriam acentuar na década seguinte (1930). 

Os valores das taxas brutas de natalidade foram, na sua generalidade, mais elevados durante a 
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 VALÉRIO, Nuno (Coord.) – Estatísticas históricas portuguesas. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 

2001. Vol. 1, p. 39-40 
53

 RODRIGUES, Teresa Ferreira – História da População Portuguesa: das longas permanências à 
conquista da modernidade, p. 479 
54

 Em Portugal a média anual de nascimentos teve um crescimento ao longo das décadas, em 1901-1910 
os valores estavam situados nos 178 319, no intervalo de 1911-1920 o número médio de nascimentos 
era de 194 444 e em 1921-1930 as médias anuais eram de 205 254. A descida de nascimentos verifica-se 
já na década de 1931-1940 com a média de 201 359 nascimentos por ano. Direção Geral de Estatística – 
Anuário Estatístico de Portugal: 1940. Lisboa: Imprensa Nacional, 1941, p. 8 
55

 Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portuga1: 1940, p. 8 
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 Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1903. Lisboa: Imprensa Nacional, 1907, 
Vol. 1, p. 70; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1904-1905. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1908, Vol. 1, p. 57; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1908-1910. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1914, Vol. 1, p. 56; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de 
Portugal: 1917. Lisboa: Imprensa Nacional, 1922, p. 64; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico 
de Portugal: 1919. Lisboa: Imprensa Nacional, 1924, p. 60; Direção Geral de Estatística – Anuário 
Demográfico: 1929. Lisboa: Imprensa Nacional, 1930, p. 7; Direção Geral de Estatística – Anuário 
Demográfico: 1930. Lisboa: Imprensa Nacional, 1931, p. 7 
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 VALÉRIO, Nuno (Coord.) – Estatísticas históricas portuguesas, Vol. 1, p. 63 
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I República do que na primeira década do século XX, com valores, na sua maioria, acima dos 

30‰, com destaque para os anos de 1911 com 35,02‰, 1920 com 35,33‰ e 1926 com 

35,92‰, em oposição temos, com menores taxas, os anos de 1910 com 28,38‰ e 1919 com 

29,25‰. De ressalvar ainda as baixas taxas brutas de natalidade na década que antecedeu o 

início da I República, caso dos anos de 1902 (28,88‰), 1904 (26,80‰), 1907 (27,83‰), 1908 

(27,37‰) e 1909 (27,60%). A partir de 1916 as taxas brutas de natalidade passariam a ser mais 

elevadas no distrito de Viseu do que em Portugal (no seu total) e, assim se mantiveram 

durante toda a I República e anos posteriores58.  

Não podemos esquecer a influência que a emigração teve nos valores de natalidade – 

homens no estrangeiro e mulheres sozinhas em Portugal, menos homens para cada mulher, 

mulheres a assumirem o papel de ‘dona’ da casa e a entrar mais no mercado do trabalho, etc. 

– reduzindo o número de nascimentos59. 

Podemos ainda destacar o facto de no distrito de Viseu, situação também observada a 

nível nacional, de um maior número de nascimentos do sexo masculino do que do sexo 

feminino, em todos os primeiros trinta anos do século XX. No caso do sexo masculino, dos 

anos em relação aos quais temos dados60, podemos observar que aqueles que registaram um 

maior número de nascimentos foram 1926 com 7 747, 1928 com 7 235, 1930 com 6 977, 1903 

com 6 961, 1927 com 6 911, os anos com menores valores foram 1904 com 5 571, 1908 com 

5 758, 1909 com 5 839, 1902 com 5 970 e 1910 com 5 980, os valores situaram-se entre os 

5 571 e 7 747. Em relação aos nascimentos do sexo feminino, os anos que registaram um 

maior número de nascimentos foram 1926 com 7 328, 1928 com 6 893, 1916 com 6 685, 1930 

com 6 559 e 1903 com 6 538, com menores valores temos os anos de 1904 com 5 336, 1907 

com 5 425, 1908 com 5 524, 1909 com 5 576 e 1902 com 5 708, o número de nascimentos 

situa-se entre os 7 328 e 5 336, por ano61. 
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No distrito de Viseu a média anual de óbitos sofreu algumas alterações (subidas e 

descidas) durante as décadas analisadas, enquadrando-se no cenário registado em Portugal, 

na fase de 1901-1910 a média de óbitos era de 7 241, a década de 1911-1920 registou um 

aumento e os valores mais elevados com médias anuais de óbitos de 9 740, no intervalo de 

1921-1930 houve uma diminuição das médias de óbitos com 8 18162. 

O número de óbitos em Viseu não apresentou grandes variações durante este período, 

salvo algumas exceções que serão devidamente salientadas, com valores entre os 6 646 e 9 

765 e óbitos (exceto ao anos de 1918 e 1919 que tiveram números superiores)63. O ano de 

1918 foi onde se registaram mais mortes no distrito de Viseu, com 17 328 óbitos64, este 

elevado número terá sido consequência da gripe pneumónica, epidemia que afetou não só 

este distrito mas todo o restante mundo, bem como o restante país que registou neste ano 

248 978 óbitos65. Ano em que se registou um saldo fisiológico (ou saldo natural) negativo de 

4 469, no distrito de Viseu66. A gripe pneumónica teve pesadas consequências particularmente 

no distrito de Viseu, este teve uma taxa bruta de mortalidade de 42,46‰, face aos 41,40‰ de 

Portugal; Viseu teve em 1918 uma taxa de crescimento natural de -10,95%, com o total de 

Portugal a ficar nos -11,69%67. O ano seguinte, 1919, registou ainda um número considerável 

de mortes, com 11 106 óbitos68, efeitos da gripe pneumónica, mas tal como os números 

mostram, houve um decréscimo da mortalidade com o abrandamento desta doença 

                                                                                                                                                            

 

Estatístico de Portugal: 1928, p. 41; Direção Geral de Estatística – Anuário Demográfico: 1929, p. 24; 
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infecciosa. Com um saldo fisiológico de 79369, uma taxa bruta de mortalidade de 27,31‰ e 

uma taxa de crescimento de natural de, apenas, 1,94%70.  

Desde o início do século que a taxa bruta de mortalidade se ia mantendo estável, 

embora com algumas variações, contudo a mortalidade aumentaria e atingiria o seu pico na 

década de 1911-1920, para voltar a decrescer na década de 1920-193071. Este pico deveu-se a 

sobretudo à gripe pneumónica e consequências da I Guerra Mundial. Esta redução da taxa de 

mortalidade foi acompanhada de um aumento da esperança média de vida e qualidade de 

vida72. As taxas de mortalidade, estas mantiveram-se estáveis e com ligeiras variações, com um 

pico em 1918-1919, havendo alguns anos em que tiveram valores superiores ao total nacional, 

como é o caso de 1911, 1916, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 1926 e, já terminada a I 

República, nos anos de 1927 e 192873.  

Em Viseu a superioridade de óbitos por sexos não foi homogéneo, no sentido em que, 

ao contrário do que se verificou nos nascimentos, houve anos em que o número de óbitos foi 

mais elevada no sexo masculino e noutros anos o número de óbitos foi superior no sexo 

feminino74. Este cenário foi distinto do verificado a nível nacional, em Portugal, neste período, 

o número de óbitos foi sempre superior, exceto no ano de 1918, no sexo masculino. 
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No sexo masculino os anos mais mortíferos são 1918 com 8 445 óbitos e 1919 com 

5 548 óbitos, indo de em conta com a epidemia que assolou o distrito (tal como o país e o 

mundo), destacando ainda o ano de 1916 com 4 857 óbitos, com menos óbitos destacam-se os 

anos de 1907 com 3 328 e 1909 com 3 332, o número de óbitos situou-se entre os 3 328 e os 

4 857 (não contando com os números de 1918 e 1919). No sexo feminino temos com mais 

óbitos os anos de 1918 com 9 884 óbitos e 1919 com 5 811, pelo mesmo fator explicado nos 

óbitos do sexo masculino, ainda o ano de 1916 com 4 908, com menos óbitos temos os anos 

de 1907 com 3 254 e 1902 com 3 273 óbitos, neste período o intervalo ficou entre os 3 254 e 

4 908 óbitos (descartando os anos de 1918 e 1919)75. 

As principais causas de morte devem-se a doenças ignoradas ou mal definidas, 

tuberculose dos pulmões, congestão, hemorragia e amolecimentos cerebrais, lesões orgânicas 

do coração (ou doenças do coração), debilidade congénita e vícios de conformação, debilidade 

senil, diarreias e enterites (até aos 2 anos, mas também além dos 2 anos). A pneumonia, a 

gripe e a bronquite aguda eram na primeira década de 1900 algumas das principais causas de 

morte, mas em 1930 já não o eram. Subida dos óbitos causados por cancro e outros tumores 

malignos, isto da primeira década do século XX para o ano de 1930, mas continuava a não ser a 

maior ou uma das maiores causas de mortes no distrito de Viseu76.  

Período marcado por um modelo de mortalidade em U, o que significa uma 

mortalidade infantil e de idosos elevada, onde as faixas etárias dos “adultos” eram onde havia 

uma menor mortalidade. Mas ao decorrer dos anos a taxa de mortalidade infantil viria a 

                                                                                                                                                            

 

p. 41; Direção Geral de Estatística – Anuário Demográfico: 1929, p. 24; Direção Geral de Estatística – 
Anuário Demográfico: 1930, p. 24 
75

 Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1900, p. 22; Direção Geral de Estatística 
– Anuário Estatístico de Portugal: 1903, Vol. 1, p. 80 e 91; Direção Geral de Estatística – Anuário 
Estatístico de Portugal: 1904-1905, Vol. 1, p. 64 e 75; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico 
de Portugal: 1906-1907, Vol. 1, p. 72 e 83; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 
1908-1910, Vol. 1, p. 61; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1917, p. 69; 
Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1919, p. 65; Direção Geral de Estatística – 
Anuário Estatístico de Portugal: 1926, p. 43; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de 
Portugal: 1927, p. 41; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1928, p. 41; Direção 
Geral de Estatística – Anuário Demográfico: 1929, p. 24; Direção Geral de Estatística – Anuário 
Demográfico: 1930, p. 24 
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 Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1900, p. 18-21; Direção Geral de 
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Estatístico de Portugal: 1904-1905, Vol. 1, p. 66-91; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de 
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diminuir, embora com alguns períodos de subida não voltaria a atingir valores tão elevados 

como antes, nomeadamente o pico atingido em 1917-1918, esta descida deveu-se pelos 

avanços na medicina e cuidados médicos e de prevenção de doenças, bem como de melhorias 

na higiene. Verificando-se um aumentar de esperança média de vida, onde a condição social e 

económica, bem como o sítio onde se vivia tinha um importante peso na maior ou menor 

esperança de vida de cada um dos portugueses. Com a população a residir no meio rural ou a 

população mais pobre (das cidades) em desvantagem, alimentação menos variada e pobre, 

poucas condições de higiene e a não existência de rede de esgotos, água própria para 

consumo, entre outros, a serem ótimos meios de propagação para doenças epidémicas e para 

o seu grau de gravidade, além dos menor acesso a cuidados médicos. Isto aumentava assim as 

diferenças de mortalidade no aspeto regional e extrato socioeconómico77.  

Em todo este período o saldo fisiológico apresentou, salvo os anos de 1918 e 1919, 

valores relativamente estáveis e sem grandes oscilações, com destaque para os anos de 1925 

com 6 425, 1928 com 5 967 e 1926 com o saldo fisiológico de 5 922, contrastando com os 

baixos valores de 1918 e 1919, com -4 469 e 79378.  

As taxas de crescimento natural situaram-se no intervalo dos 9,04% e 15,41% (sem 

contar com os anos de 1918 e 1919). Os valores mais elevados registaram-se nos anos de 1925 

e de 1926, com 15,41% e 14,94%, respetivamente, de taxa de crescimento de natural, do lado 

oposto aparecem, com menores valores, os anos de 1918 com uma taxa de -10,95% e o ano de 

1919 com 1,94% (valores consequentes da gripe pneumónica)79. 

 

1.1.2. Perfil da População 

 

No distrito de Viseu, entre 1900 e 1930, houve sempre mais população 

feminina do que masculina, situação igual a nível nacional e em todos os concelhos, do 
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 RODRIGUES, Teresa Ferreira – História da População Portuguesa: das longas permanências à 
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78

 Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1903, Vol. 1, p. 70 e 79; Direção Geral de Estatística 
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 AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II 
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distrito de Viseu. Ao longo deste período as percentagens de homens e de mulheres 

não sofreram grandes alterações, em 1900, com 185 473 varões, a percentagem de 

homens no distrito era de 46,11%, face às 216 786 mulheres registadas, com uma 

percentagem de 53,89%; em 1911, o número de homens é de 188 789, resultando 

numa percentagem de 45,30%; no sexo feminino, o número de mulheres é de 227 955, 

resultando numa percentagem de 54,70%; no ano de 1920 o número de homens é de 

183 273, resultando numa percentagem de 45,27%, ao passo que o número de 

mulheres é de 221 591, resultando numa percentagem de 54,73%; o ano de 1930 

regista 197 632 homens, resultando numa percentagem de 45,80%, enquanto o 

número de mulheres é de 233 841, resultando numa percentagem de 54,20%80. Em 

todo este período a percentagem de homens no distrito de Viseu estava abaixo da 

média nacional, enquanto a percentagem de mulheres estava acima da média81.  

Neste período os concelhos com uma maior percentagem de homens, com 

ligeiras modificações na sua ordenação nos vários intervalos, foram S. João da 

Pesqueira, Lamego, Armamar, Sátão, Sernancelhe, Resende e Tabuaço; os concelhos 

com menores percentagens de varões foram Carregal do Sal, Santa Comba Dão, 

Oliveira de Frades, Tondela, S. Pedro do Sul, Mortágua e Nelas. No caso das mulheres 

os concelhos com uma maior percentagem eram Carregal do Sal, Santa Comba Dão, 

Oliveira de Frades, Tondela, S. Pedro do Sul, Mortágua e Nelas; com menores 

percentagens de população do sexo feminino estavam os concelhos de S. João da 

Pesqueira, Lamego, Armamar, Sátão, Sernancelhe, Resende e Tabuaço82. Como foi 
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 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16 e 18; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18 e 20; Direção Geral de Estatística – 
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 Em 1900 a percentagem de população do sexo masculino era de 47,79% e a do sexo feminino era 
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Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 2; Direção Geral de 
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possível constatar, no distrito de Viseu (e seus concelhos) sempre houve uma maior 

percentagem de mulheres do que homens, esta realidade teve como um dos seus 

principais fatores a emigração. Num distrito com elevados números de emigração, a 

maioria da população que emigrava era do sexo masculino, verificando-se uma 

concomitância de uma menor percentagem de homens e fases de abundante 

emigração83. 

 

Nos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e 

Viseu, que mais concorrem para a emigração, o excedente feminino atinge os valores 

mais elevados, dando-se a inversa nos distritos de Beja e Évora, onde é relativamente 

pequena a emigração
84

. 

 

Pirâmide 1 – Idades em 1900 

  

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900. Lisboa: Imprensa Nacional, 1906, 

Vol. 2 
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Em 1900 o intervalo de idades que tinha mais população era, quer masculina 

quer feminina, o da base, correspondente aos 0-4 anos, situação observada no distrito 

de Viseu como também a nível nacional. Nos níveis seguintes o número de população 

vai decrescendo de patamar para patamar de idades, até que ocorre um desvio, o 

intervalo de idades dos 40-44 anos tem mais população do que o de 35-39 anos, não 

seguindo o percurso normal deste tipo de pirâmide que, consiste, como já foi referido, 

numa diminuição da população consoante vamos estando mais perto do topo da 

pirâmide. Esta situação volta a ocorrer no intervalo de 45-49 para 50-54 anos e dos 55-

59 para os 60-64 anos, nos quais há novamente um “aumento” da população 

relativamente ao nível de idades anterior. A partir do intervalo de 60-64 anos a 

população segue a tendência da diminuição da quantidade de população conforme o 

avançar das idades. Podemos destacar ainda o facto de, apenas, dos 0 aos 4 anos 

haver mais população masculina do que feminina, em todos os outros intervalos há 

mais mulheres do que homens, situação diferente em termos nacionais85.  

                                                      

85
 A nível nacional é verificada uma situação com algumas diferenças, a superioridade do sexo feminino 

é igualmente visível, mas esta começa a partir dos 15 anos, o que significa que dos 0 aos 14 anos há 

mais população masculina do que feminina. Em toda a restante pirâmide o cenário é igual no distrito de 

Viseu e em Portugal, isto é, o estreitar da pirâmide e todas as irregularidades que vamos observando. 

Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900. Lisboa: Imprensa Nacional, 1906, Vol. 2, 

p. 2 e 40 
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Pirâmide 2 – Idades em 1911 

  

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911. Lisboa: Imprensa Nacional, 

1913, Vol. 2 e 3 

 

Em 1911 continua, instalada a I República, a existir uma superioridade da 

população entre os 0-4 anos, no sexo masculino e feminino, em relação aos outros 

intervalos de idades, a nível do distrito de Viseu e do país. Mantém-se a tendência de 

um decréscimo da quantidade de população, em ambos os sexos, conforme a idade 

avança. Contudo, no intervalo dos 40-44 anos ocorre uma situação distinta entre os 

dois sexos, no caso do sexo masculino continua a observar-se um decréscimo na 

população relativamente aos 35-39 anos, mas no caso feminino observamos mais 

mulheres entre os 40-44 anos do que nos 35-39 anos, diferindo do registado a nível 

nacional86. A nível do distrito ocorrem, como também a nível nacional, mais duas 

subidas, relativamente ao período anterior, no intervalo dos 50-54 anos, este tem mais 

população masculina e feminina do que tem o de 45-49 anos, para voltar a aumentar 

no intervalo dos 60-64 anos (em relação aos 55-59 anos), sendo que a partir deste 

intervalo volta a diminuir a quantidade da população ao passo que esta é mais 

                                                      

86
 Em Portugal, em ambos os sexos, há menos população com idades entre os 40-44 anos do que os 35-

39 anos, seguindo assim o habitual estreitar da pirâmide. Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1911. Lisboa: Imprensa Nacional, 1913, Vol. 2 e 3, p. 4 e 42 
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envelhecida. Dos 0 aos 14 anos há mais população masculina do que feminina, a partir 

dos 15 anos até ao ‘fim’ há mais população feminina em todos os intervalos de idades, 

no distrito de Viseu e Portugal87. 

 

Pirâmide 3 – Idades em 1920 

 

 
 
Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1920. Lisboa: Imprensa Nacional, 

1925, Vol. 2 

 

Em 1920 podemos observar algumas diferenças relativamente aos dois anos 

anteriormente analisados, ocorre uma ligeira mudança na típica pirâmide de idades, 

isto é, a barra da base mais larga e esta vai ficando mais estreita consoante vamos para 

o topo, mas neste caso a base não é a barra mais larga, a maior quantidade de 

população aparece no intervalo de idades dos 10-14 anos, em ambos os sexos, 

situação no distrito de Viseu mas também a nível nacional. Mas enquanto a nível 

nacional a partir do intervalo dos 15-19 ocorre sempre um decréscimo da quantidade 

da população de nível para nível, em ambos os sexos, com o aumentar das idades, até 

ao final da vida, no distrito de Viseu continuam a existir algumas exceções no habitual 

afunilamento da pirâmide. Há mais população masculina, em Viseu, com idades 
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compreendidas entre os 35-39 anos do que nos 30-34 anos. Em ambos os sexos há 

mais população entre os 40-44 anos do que nos 35-39 anos e nos 60-64 anos 

relativamente aos 55-59 anos. Todos os restantes intervalos seguem a tendência do 

estreitar da pirâmide. Tal como na década anterior (1911) a quantidade de população 

masculina continua a ser superior à feminina dos 0 aos 14 anos, mas a partir dos 15 

anos há uma superioridade de população feminina à masculina, em Viseu e Portugal88.  

 

Pirâmide 4 – Idades em 1930 

 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1930. Lisboa: Imprensa Nacional, 

1934, Vol. 2 

 

Em 1930 regressa a normalidade da distribuição da população por idades, 

embora continuem a existir algumas irregularidades. No distrito de Viseu a maior 

quantidade de população feminina manteve-se nos 0-4 anos, tal como no âmbito 

nacional em ambos os sexos, enquanto no sexo masculino esta situação é verificada no 

intervalo de 5-9 anos. Outra das exceções ocorreu, face ao afunilar da pirâmide, no 

sexo feminino, o intervalo dos 15-19 anos tem um número mais elevado de mulheres 

do que o de 10-14 anos, exceção também ocorrida em termos nacionais, mas nos dois 
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sexos. O último desvio do padrão convencional é, no distrito de Viseu, o intervalo dos 

50-54 anos no qual há mais população em ambos os sexos do que no intervalo anterior 

(45-49). No caso específico do distrito de Viseu, há mais população do sexo feminino 

em todos os intervalos, com ressalva para os de 5-9 anos e 10-14 anos onde há mais 

homens do que mulheres, divergindo com a situação registada a nível nacional89. 

Analisando as pirâmides de idades podemos observar que a disposição da 

população se manteve, apesar de ligeiras mudanças e algumas irregularidades, na 

típica/tradicional pirâmide que é mais larga na base e que vai estreitando consoante 

vamos indo para o topo. Este tipo de pirâmide resulta das elevadas taxas de 

natalidades, aliadas a taxas de mortalidade que, embora seja inferiores às de 

natalidade, ainda se encontram altas, por causa das epidemias, cuidados de saúde, 

condições de vida, etc., mas que com o melhorar das condições sociais e evolução na 

área da saúde começa aos poucos a mostrar algumas mudanças no que diz respeito à 

esperança média de vida. 

A população dos 0-14 anos era mais elevada em 1900 (34,26%) do que durante 

a República, tirando o ano de 1911 (35,51%), em 1920 (34,15%) e 1930 (33,55%) a 

população compreendida neste intervalo de idades diminuiu, face a uma diminuição 

da natalidade e aumento da esperança média de vida. Esta mesma diminuição 

observou-se em ambos os sexos. A população entre os 0-14 anos foi sempre mais 

elevada nos homens do que nas mulheres, indo de em conta com o maior número de 

nascimentos masculinos do que femininos90. 

A população em idade ativa (15-59 anos) sofreu um ligeiro aumento de 1900 

para o período da República, contudo no ano de 1911 (53,64%) esta desceu 

relativamente à percentagem de 1900 (55,04%), para voltar a subir em 1920 (55,17%) 
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 Em Portugal, dos 0 aos 14 anos há mais população masculina do que feminina, a partir dos 15 anos há 

mais população feminina em todos os intervalos de idades. Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1930. Lisboa: Imprensa Nacional, 1934, Vol. 2, p. 4 e 27 
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e 1930 (55,60%). Em relação ao sexo masculino, em 1900 (52,72%) esta era mais 

elevada do que do nos anos de 1911 (49,99%) e 1920 (52,11%), mas o ano de 1930 

(53,61%) superaria os valores de 1900, este facto deveu-se à elevada emigração do 

sexo masculino, o aumento ocorre quando há um abrandar na emigração. Nas 

mulheres, a percentagem da população ativa não sofreu grandes variações, tendo 

andado na casa dos 57%, o ano de 1911 (56,66%) foi o que apresentou uma menor 

percentagem, em toda a República e mesmo contando com o ano de 1900 (57,03%), 

enquanto 1920 foi o ano com maior percentagem (57,69%). Mais população ativa 

feminina do que masculina, explicada pela forte emigração de homens91.  

A população com 60 e mais anos variou entre os 10,68% e os 10,85%, ano de 

1900 e 1920 com 10,68% e 1911 e 1930 com 10,85%. Ocorrendo uma evolução oposta 

nos dois sexos, no sexo masculino a percentagem de população com 60 e mais anos foi 

diminuindo de década para década, sendo superior em 1900 do que durante a I 

República, no sexo feminino ocorreu a situação inversa, a percentagem foi 

aumentando de década para década, tendo aumentado durante a I República e sendo 

mais elevada do que em 1900. Sendo sempre superior a população com mais de 60 

anos feminina do que masculina92. Analisando melhor a população envelhecida, 

podemos observar que a percentagem de população com 85 e mais anos foi 

aumentando no distrito de Viseu, se no ano de 1900 esta representava 0,25%, durante 

a I República esta foi aumentando, em 1911 era 0,26%, 1920 era de 0,30% e 1930 era 

0,36%, sendo que esta era superior no sexo feminino93. Embora a percentagem de 
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jovens continuasse a ser superior à dos idosos, esta teve um decréscimo desde 1911 e 

que se manteve ao longo da República, ao passo que a percentagem de idosos ia 

crescendo, apesar de continuar pequena, esta mostra já um aumentar da esperança 

média de vida94. No caso desta região, do interior do país, este envelhecimento ia 

acontecendo de forma mais célere e notória do que nas restantes regiões do território 

nacional, em muito devido à ida das pessoas para as cidades e países com mais mão-

de-obra95. 

Podemos desta forma concluir que Viseu tem mais população jovem masculina 

do que feminina, enquanto a população ativa e envelhecida é superior no sexo 

feminino. 

 

Tabela 2 - População analfabeta  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

No distrito de Viseu, no início do século XX, a maioria da população era 

analfabeta, contudo a percentagem de analfabetos foi diminuindo ao longo do tempo, 

mantendo sempre percentagens superiores à média nacional. Em 1900, 85,41% da 
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 RODRIGUES, Teresa Ferreira – História da População Portuguesa: das longas permanências à 
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 Idem, p. 497 

Anos Viseu Portugal 

 Valor % Valor % 

1900 343 575 85,41 4 261 336 78,58 

1911 335 628 80,54 4 478 078 75,13 

1920 307 398 75,93 4 277 341 70,90 

1930 315 430 73,11 4 627 988 67,80 
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população deste distrito era analfabeta, em 1911 a percentagem diminuiu e passou a 

ser de 80,54%, em 1920 a percentagem de analfabetos era de 75,93% e em 1930 era 

de 73,11%. Podemos constar que embora tenha havido uma diminuição de 

analfabetos no distrito de Viseu, esta percentagem continuava a ser bastante elevada, 

prova disso é o facto de em 1930 a percentagem de pessoas que sabiam ler e escrever 

não chegar aos 30%.  

 

Tabela 3 - População alfabetizada  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

Em 1900 a percentagem de pessoas que sabiam ler e escrever era de 14,59%, 

em 1911 ocorreu um aumento e a percentagem passou a ser de 19,46%, em 1920 era 

de 24,07% e em 1930 a percentagem de população que sabia ler e escrever era de 

26,89%; percentagens inferiores à média nacional. A percentagem de população que 

era alfabetizada foi aumentando em todas as décadas aqui analisadas, mas os dados 

observados mostram-nos que, apesar desse aumento, em 1930 os valores de pessoas 

que sabiam ler e escrever estavam longe de serem elevados e/ou próximos dos 

números de analfabetos. 

Anos Viseu Portugal 

 Valor % Valor % 

1900 58 684 14,59 1 161 796 21,42 

1911 81 116 19,46 1 481 978 24,87 

1920 97 466 24,07 1 755 650 29,10 

1930 116 043 26,89 2 197 895 32,20 
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A fase de maior variação que, significou num maior diminuição do 

analfabetismo e aumento da alfabetização foi a de 1900-1911 com a diferença de 

4,87%, seguindo-se 1911-1920 com 4,61% e 1920-1930 com 2,82%96. 

A variação dos analfabetos e de pessoas alfabetizadas não se verificou apenas 

nas várias fases, no distrito de Viseu, esta era distinta no sexo masculino e feminino, o 

analfabetismo era superior nas mulheres e a percentagem de pessoas que sabiam ler e 

escrever era superior nos homens.  

 

Tabela 4 – População masculina analfabeta  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

No ano de 1900 existiam 76,30% analfabetos homens, em 1911 a percentagem 

de analfabetos era de 70,39%, o que mostra uma descida, em 1920 a percentagem de 

analfabetismo diminuiu e situou-se nos 65,88%, em 1930 a percentagem de 

analfabetos era menor com 62,51%; percentagens acima da média nacional.  

 

 

 

 

                                                      

96 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 2-3; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 4-5; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 2-3; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 4-5 

Anos Viseu Portugal 

 Valor % Valor % 

1900 58 684 14,59 1 855 091 71,58 

1911 81 116 19,46 1 936 131 68,45 

1920 97 466 24,07 1 838 419 64,37 

1930 116 043 26,89 1 974 448 60,64 
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Tabela 5 - População masculina alfabetizada   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

A população do sexo masculino que sabia ler e escrever era em 1900 de 

23,70%, em 1911 houve um aumento passando a haver 29,61% de homens letrados, 

em 1920 a percentagem cresceu para os 34,12% e em 1930 eram já 37,49% homens 

que sabiam ler e escrever; registando valores abaixo da média nacional. A maior 

diminuição de analfabetos e, em simultâneo, o maior aumento do número de pessoas 

do sexo masculino que sabiam ler e escrever, ocorreu na fase de 1900-1911 com uma 

diferença de 5,91%, nas décadas seguintes as intensidades foram ligeiramente 

menores, com 4,51% na década de 1911-1920 e 3,37% na década de 1920-193097.  

 

Tabela 6 – População feminina analfabeta  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

97
 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 2-3; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 4-5; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 2-3; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 4-5 

Anos Viseu Portugal 

 Valor % Valor % 

1900 58 684 14,59 736 509 28,42 

1911 81 116 19,46 892 560 31,55 

1920 97 466 24,07 1 017 399 35,63 

1930 116 043 26,89 1 281 428 39,36 

Anos Viseu Portugal 

 Valor % Valor % 

1900 202 059 93,21 2 406 245 84,98 

1911 202 735 88,94 2 541 947 81,18 

1920 186 654 84,23 2 438 922 76,76 

1930 191 892 82,06 2 653 540 74,33 
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Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

No caso das mulheres, no ano de 1900 havia uma elevada percentagem de 

mulheres analfabetas, esta continha 93,21% da população feminina, em 1911 houve 

uma diminuição de mulheres analfabetas tendo agora uma percentagem de 88,94%, 

em 1920 a percentagem diminuiu para os 84,23% e em 1930 eram 82,06% mulheres 

analfabetas; percentagens superiores à média nacional e, inclusive foram as mais 

elevados em 1900 no panorama nacional (todos os distritos e ilhas).  

 

Tabela 7 - População feminina alfabetizada   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

A percentagem de mulheres alfabetizadas era em 1900 de 6,79%, o ano de 

1911 registou um aumento e era agora de 11,06%, em 1920 eram já 15,77% a 

percentagem de mulheres que sabiam ler e escrever e em 1930 eram 17,94%; 

percentagens sempre inferiores à média nacional, em 1900 foi o distrito com a 

percentagem de mulheres alfabetizadas mais baixa. A década em que se registou uma 

maior diferença, uma diminuição da percentagem de mulheres analfabetas e um 

aumento das mulheres letradas mais elevada, foi a década de 1911-1920 com 4,71%, 

Anos Viseu Portugal 

 Valor % Valor % 

1900 14 727 6,79 425 287 15,02 

1911 25 220 11,06 589 418 18,82 

1920 34 937 15,77 738 251 23,24 

1930 41 949 17,94 916 467 25,67 
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enquanto a década de 1900-1911 registou uma diferença de 4,27% e a de 1920-1930 

de 2,17%98.  

Analisando as mudanças ocorridas podemos constatar que a percentagem de 

analfabetos, nos homens e nas mulheres, diminuiu ao longo anos e com isso houve um 

aumento da percentagem das pessoas que sabiam ler e escrever, todavia essas 

alterações aconteceram a ritmos diferentes, quer nos vários intervalos quer nos dois 

sexos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

98
 Direção Geral de Estatística – Censos do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 2-3; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 4-5; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 2-3; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 4-5 
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Tabela 8 - População analfabeta nos concelhos do distrito de Viseu 

Concelhos 1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Armamar 9 642 79,51 8 985 79,56 7 512 72,24 7 927 70,07 

Carregal 10 548 84,55 10 831 79,27 9 471 76,63 9 101 69,66 

Castro Daire  18 246 87,61 18 829 84,02 17 994 82,36 18 356 79,12 

Cinfães  22 530 88,55 21 965 80,87 21 038 76,76 22 163 75,54 

Lamego 24 398 76,56 24 905 76,87 21 993 70,23 24 795 72,46 

Mangualde  18 684 83,95 17 848 79,59 15 983 73,48 15 647 69,01 

Moimenta da 
Beira 

11 815 83,25 11 544 80,53 10 012 73,73 9 841 72,96 

Mortágua 7 520 88,96 7 703 83,74 7 189 78,00 7 403 74,08 

Nelas 11 430 84,96 11 201 80,63 10 033 73,45 9 823 68,22 

Oliveira de 
Frades 

7 531 84,76 7 927 80,95 7 414 75,06 7 613 73,34 

Penalva do 
Castelo 

12 040 87,56 11 646 83,20 10 800 82,63 10 646 78,85 

Penedono 5 877 85,86 5 649 84,38 4 839 78,84 4 560 77,64 

Resende 16 310 85,31 16 710 82,59 17 172 81,81 16 496 76,32 

Santa Comba 
Dão  

9 518 86,36 9 383 78,04 8 448 72,79 9 010 69,39 

S. João da 
Pesqueira 

10 573 80,45 10 126 77,86 8 646 73,55 9 393 72,49 

S. Pedro do Sul 18 698 86,89 18 498 83,06 17 385 79,26 17 830 76,16 

Sátão 12 314 93,19 12 133 88,25 11 744 85,75 11 659 80,28 

Sernancelhe 9 383 87,98 8 754 82,25 7 336 75,86 7 019 73,72 

Tabuaço 7 654 81,63 7 342 76,81 5 900 68,52 6 482 68,51 

Tarouca  8 967 88,58 8 265 83,29 7 914 82,08 8 076 80,01 

Tondela 25 812 87,54 24 234 77,47 21 737 71,26 23 121 68,14 

Vila Nova de 
Paiva 

6 041 88,98 5 554 83,18 5 377 77,94 5 482 77,85 

Viseu 45 940 86,38 43 758 78,61 40 587 74,10 42 355 70,50 

Vouzela  12 104 85,50 11 838 81,90 10 874 76,77 10 632 73,77 

Total (distrito) 343 
575 

85,41 335 628 80,54 307 398 75,93 315 430 73,11 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

Observando o analfabetismo por concelhos, do distrito de Viseu, podemos ver 

algumas mudanças ao longo das décadas. No ano de 1900 as percentagens de 

analfabetos nos 24 concelhos do distrito de Viseu situavam-se entre os 76,56% e 

93,19%, os concelhos com percentagens de analfabetos superiores eram o Sátão, Vila 

Nova de Paiva, Mortágua, Tarouca, Cinfães e Sernancelhe; em contraste estão, com 
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menores percentagens de analfabetos, os concelhos de Lamego, Armamar, S. João da 

Pesqueira, Tabuaço, Moimenta da Beira e Mangualde.  

Em 1911 as percentagens variavam entre os 76,81% e 88,25%, os concelhos 

com percentagens de analfabetismo mais elevadas eram o Sátão, Penedono, Castro 

Daire, Mortágua, Tarouca, Penalva do Castelo e Vila Nova de Paiva; os concelhos com 

as percentagens de analfabetos menores eram Tabuaço, Lamego, Tondela, S. João da 

Pesqueira, Santa Comba Dão e Viseu. No ano de 1920 as percentagens de analfabetos 

estavam entre os 68,52% e 85,75%, os concelhos que registam as percentagens mais 

elevadas são Sátão, Penalva do Castelo, Castro Daire, Tarouca, Resende e S. Pedro do 

Sul; as percentagens mais baixas eram em Tabuaço, Lamego, Tondela, Santa Comba 

Dão, Nelas e Mangualde. 

Por fim, em 1930 as percentagens estavam situadas entre os 68,14% e 80,28%, 

os concelhos onde havia mais analfabetos eram o Sátão, Tarouca, Castro Daire, 

Penalva do Castelo, Vila Nova de Paiva e Penedono; os com menos eram Tondela, 

Nelas, Tabuaço, Mangualde, Santa Comba Dão e Carregal do Sal99.  

Como referido, a percentagem de analfabetos não era homogénea, 

nomeadamente nos vários concelhos de Viseu, podemos ainda observar, durante as 

várias décadas em análise, algumas mudanças na posição dos concelhos relativamente 

aos maiores e menores valores de analfabetos. Houve uma diminuição da 

percentagem de analfabetos nas várias décadas nos concelhos que constituem o 

distrito de Viseu100, ressalvando para o facto de em dois concelhos ter havido um 

recuo na diminuição da percentagem de analfabetos, no caso de Armamar este viu a 

sua percentagem aumentar ligeiramente no ano de 1911 face aos valores registados 

em 1900, em relação a Lamego este aumento verificou-se por duas vezes, de 1900 

                                                      

99
 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
100

 Os concelhos que tiveram um decréscimo de analfabetos mais elevado de 1900 para 1930 foram 
Tondela (19,40%), Santa Comba Dão (16,97%), Nelas (16,74%), Viseu (15,88%), Mangualde (14,94%), 
Carregal (14,89%), Mortágua (14,88%), Sernancelhe (14,26%); com menor decréscimo temos Lamego 
(4,10%), S. João da Pesqueira (7,96%), Penedono (8,22%) e Castro Daire (8,49%). Direção Geral de 
Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal:1930, Vol. 1, p. 17-19 
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para 1911 e de 1920 para 1930, sendo que nesta última fase (1920-1930) o aumento 

foi maior101. 

 

Tabela 9 - População alfabetizada nos concelhos do distrito de Viseu  

Concelhos 1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Armamar 2 485 20,49 2 309 20,44 2 886 27,76 3 386 29,93 

Carregal 1 928 15,45 2 832 20,73 2 889 23,37 3 964 30,34 

Castro Daire  2 581 12,39 3 580 15,98 3 855 17,64 4 844 20,88 

Cinfães  2 914 11,45 5 195 12,13 6 370 23,24 7 175 24,46 

Lamego 7 468 23,44 7 495 23,13 9 321 29,77 9 425 27,54 

Mangualde  3 572 16,05 4 578 20,41 5 769 26,52 7 026 30,99 

Moimenta da 
Beira 

2 378 16,75 2 791 19,47 3 567 26,27 3 648 27,04 

Mortágua 821 11,04 1 496 16,26 2 028 22,00 2 590 25,92 

Nelas 2 023 15,04 2 691 19,37 3 627 26,55 4 577 31,78 

Oliveira de 
Frades 

1 354 15,24 1 866 19,05 2 463 24,94 2 768 26,66 

Penalva do 
Castelo 

1 710 12,44 2 351 16,80 2 270 17,37 2 855 21,15 

Penedono 968 14,14 1 046 15,62 1 299 21,16 1 313 22,36 

Resende 2 809 14,69 3 523 17,41 3 819 18,19 5 117 23,68 

Santa Comba 
Dão  

1 503 13,64 2 640 21,96 3 158 27,21 3 974 30,61 

S. João da 
Pesqueira 

2 569 19,55 2 879 22,14 3 109 26,45 3 565 27,51 

S. Pedro do Sul 2 821 13,11 3 772 16,94 4 548 20,74 5 582 23,84 

Sátão 900 6,81 1 615 11,75 1 951 14,25 2 864 19,72 

Sernancelhe 1 282 12,02 1 889 17,75 2 334 24,14 2 502 26,28 

Tabuaço 1 723 18,37 2 217 23,19 2 710 31,48 2 980 31,49 

Tarouca  1 156 11,42 1 658 16,71 1 728 17,92 2 018 19,99 

Tondela 3 675 12,46 7 047 22,53 8 765 28,74 10 810 31,86 

Vila Nova de 
Paiva 

748 11,02 1 123 16,82 1 522 22,06 1 560 22,15 

Viseu 7 244 13,62 11 907 21,39 14 188 25,90 17 719 29,50 

Vouzela  2 052 14,50 2 616 18,10 3 290 23,23 3 781 26,23 

Total (distrito) 58 684 14,59 81 116 19,46 97 466 24,07 116 043 26,89 

 

                                                      

101
 No concelho de Armamar a percentagem de analfabetos era em 1900 de 79,51% e em 1911 de 

79,56%, com um aumento de 0,05%. No caso do concelho de Lamego, em 1900 os analfabetos 
constituíam 76,56% da sua população e em 1911 eram 76,87%, em 1920 a percentagem era de 70,23% e 
em 1930 subiu para os 72,46%, tendo aumentando em 1900-1911 - 0,31%, na década de 1920-1930 o 
aumento foi de 2,23%. Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; 
Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal:1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal:1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal:1930, Vol. 1, p. 17-19 
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Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

As percentagens de alfabetização sofreram alterações ao longo do período 

estudado. Em 1900 a percentagem de pessoas alfabetizadas estavam entre os 6,81% e 

os 23,44%, os concelhos que tinham as taxas de alfabetização mais elevadas eram 

Lamego, Armamar, S. João da Pesqueira, Tabuaço, Moimenta da Beira e Mangualde; 

em contraste, com menores percentagens de pessoas que sabia ler e escrever estavam 

o Sátão, Vila Nova de Paiva, Mortágua, Tarouca, Cinfães e Sernancelhe.  

Em 1911 os valores situavam-se entre os 11,75% e 23,13%, os concelhos onde 

havia uma maior percentagem de população que sabia ler e escrever eram Tabuaço, 

Lamego, Tondela, S. João da Pesqueira, Santa Comba Dão, Carregal do Sal; os 

concelhos com as percentagens mais baixas eram o Sátão, Cinfães, Penedono, Castro 

Daire, Mortágua e Tarouca.  

Em 1920 as percentagens de alfabetizados estavam entre os 14,25% e os 

31,48%, os concelhos com as percentagens mais elevadas eram Tabuaço, Lamego, 

Tondela, Armamar, Santa Comba Dão e Nelas; com os valores mais baixos estavam o 

Sátão, Penalva do Castelo, Castro Daire, Tarouca, Resende e S. Pedro do Sul.  

Em 1930 as percentagens de pessoas que sabiam ler e escrever estavam 

situadas entre os 19,72% e os 31,86%, os concelhos com mais população alfabetizada 

eram Tondela, Nelas, Tabuaço, Mangualde, Santa Comba Dão e Carregal do Sal; com 

menores percentagens estavam os concelhos do Sátão, Tarouca, Castro Daire, Penalva 

do Castelo, Vila Nova de Paiva e Penedono102.   

Apesar do aumento da percentagem de população alfabetizada ao longo das 

décadas, 1900-1930, podemos observar algumas exceções que significaram um 

retrocesso no aumento da população que sabia ler e escrever, essa situação aconteceu 

                                                      

102
 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal. 1900, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
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no concelho de Armamar que, diminuiu ligeiramente a percentagem de alfabetizados 

da década de 1900 para 1911, e no concelho de Lamego em que as percentagens era 

mais baixas em 1911 do que em 1900 e de 1920 para 1930103.         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

103
 No concelho de Armamar a percentagem de alfabetizados era em 1900 de 20,49% e em 1911 de 

20,44%, com um decréscimo de 0,05%. Enquanto no concelho de Lamego, em 1900 as pessoas que 
sabia ler e escrever constituíam 23,44% da sua população e em 1911 eram 23,13%, com uma diminuição 
de 0,31%, em 1920 a percentagem era de 29,77% e em 1930 situava-se nos 27,54%, tendo descido 
2,23%. Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
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Tabela 10 - População analfabeta do sexo masculino nos concelhos do distrito de Viseu  

Concelhos 1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Armamar 4 254 72,10 3 876 73,77 3 218 66,35 3 431 64,28 

Carregal 3 718 72,53 3 791 66,22 3 278 65,03 3 049 55,66 

Castro Daire  7 681 79,87 7 554 73,88 7 175 72,05 7 141 67,85 

Cinfães  9 212 79,98 8 725 70,71 8 392 67,03 8 894 65,93 

Lamego 10 752 68,33 10 912 70,18 9 530 63,72 10 648 65,68 

Mangualde  7 438 72,56 6 960 68,61 6 357 63,98 6 062 58,32 

Moimenta da 
Beira 

5 025 74,88 4 800 72,83 4 170 66,48 4 028 66,59 

Mortágua 3 029 81,23 2 777 68,82 2 550 62,56 2 702 59,33 

Nelas 4 501 74,83 4 229 69,35 3 598 60,88 3 584 56,11 

Oliveira de 
Frades 

2 709 70,07 2 780 64,23 2 416 55,49 2 480 54,84 

Penalva do 
Castelo 

5 134 79,25 4 748 73,77 4 504 75,31 4 261 69,70 

Penedono 2 545 78,07 2 375 77,11 2 027 72,42 1 888 71,57 

Resende 6 844 77,18 6 939 75,17 7 311 74,63 6 650 66,23 

Santa Comba 
Dão  

3 543 74,26 3 252 63,89 2 761 57,51 3 032 53,88 

S. João da 
Pesqueira 

4 807 73,64 4 549 72,61 3 822 68,25 4 236 67,73 

S. Pedro do Sul 7 081 75,08 6 691 69,55 6 322 66,62 6 650 62,72 

Sátão 5 613 88,39 5 174 80,79 4 960 77,48 4 786 69,25 

Sernancelhe 4 128 81,34 3 797 76,14 3 252 71,05 3 014 67,90 

Tabuaço 3 252 74,06 3 060 69,45 2 491 62,17 2 775 62,73 

Tarouca  4 007 83,39 3 589 77,97 3 445 76,85 3 460 74,75 

Tondela 9 918 77,09 8 616 63,58 7 420 56,52 8 267 54,26 

Vila Nova de 
Paiva 

2 496 79,64 2 199 73,32 2 151 69,03 2 117 67,92 

Viseu 19 361 78,14 17 283 68 15 860 63,55 16 536 59,08 

Vouzela  4 468 71,23 4 217 65,76 3 734 59,61 3 847 57,71 

Total (distrito) 141 516 76,30 132 893 79,39 120 744 65,88 123 538 62,51 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

No caso do sexo masculino, no ano de 1900, as percentagens de analfabetos 

situavam-se entre os 68,33% e 88,39%, os concelhos com maiores percentagens de 

analfabetos eram o Sátão, Tarouca, Sernancelhe, Mortágua, Cinfães e Castro Daire; 

com menores percentagens temos Lamego, Oliveira de Frades, Vouzela, Armamar, 

Carregal do Sal e Mangualde.  
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Em 1911 o intervalo das percentagens de analfabetos homens estava entre os 

63,58% e 80,79%, sendo os concelhos com percentagens mais elevadas o Sátão, 

Tarouca, Penedono, Sernancelhe, Resende e Castro Daire; os concelhos com valores 

inferiores eram Tondela, Santa Comba Dão, Oliveira de Frades, Vouzela, Carregal do 

Sal e Viseu.  

No ano de 1920 as percentagens de analfabetos homens situavam-se entre os 

55,49% e 77,48%, os concelhos com maiores percentagens de analfabetos eram o 

Sátão, Tarouca, Penalva do Castelo, Resende, Penedono e Castro Daire; com as 

percentagens mais baixas estavam os concelhos de Oliveira de Frades, Tondela, Santa 

Comba Dão, Vouzela, Nelas e Tabuaço.  

As percentagens de analfabetos homens em 1930 inseriam-se entre 53,88% e 

74,75%, os concelhos com maior percentagem de analfabetos eram Tarouca, 

Penedono, Penalva do Castelo, Sátão, Vila Nova de Paiva e Castro Daire; com menores 

percentagens estavam Santa Comba Dão, Tondela, Oliveira de Frades, Carregal do Sal, 

Nelas e Vouzela104.  

De forma geral ocorreu uma diminuição da percentagem de analfabetos do 

sexo masculino nas várias décadas nos concelhos que constituem o distrito de Viseu105, 

no entanto, alguns concelhos registaram um aumento da percentagem de 

analfabetismo nalgumas décadas, são os casos de Penalva do Castelo na década de 

1920 em relação aos valores de 1911, Lamego, Moimenta da Beira e Tabuaço na 

década de 1930 em relação à década de 1920106.  

                                                      

104
 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
105

 Os concelhos que tiveram uma diminuição mais acentuada da taxa de analfabetismo no sexo 
masculino foram, de 1900 para 1930, Tondela (22,83%), Mortágua (21,90%), Santa Comba Dão 
(20,38%), Sátão (19,14%), Viseu (19,06%), Nelas (18,72%); com uma diminuição menor temos Lamego 
(2,65%), S. João da Pesqueira (5,91%), Penedono (6,50%), Armamar (7,82%) e Moimenta da Beira (8,29). 
Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
106

 No concelho de Penalva do Castelo a percentagem de analfabetos varões era em 1911 de 73,77% e 
em 1920 de 75,31%, registando assim um aumento de 1,54%. No concelho de Lamego em 1920 os 
analfabetos constituíam 63,72% da população masculina e em 1930 eram 65,68%, tendo um aumento 
de 1,96%. Em 1920 a percentagem de analfabetos do sexo masculino no concelho de Moimenta da Beira 
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Tabela 11 - População alfabetizada do sexo masculino nos concelhos do distrito de Viseu  

Concelhos 1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Armamar 1 646 27,90 1 378 26,23 1 632 33,65 1 907 35,72 

Carregal 1 408 27,47 1 934 33,78 1 763 34,97 2 429 44,34 

Castro Daire  1 936 20,13 2 671 26,12 2 784 27,95 3 383 32,15 

Cinfães  2 306 20,02 3 614 29,29 4 127 32,97 4 596 34,07 

Lamego 4 983 31,67 4 636 29,82 5 427 36,28 5 563 34,32 

Mangualde  2 813 27,44 3 185 31,39 3 579 36,02 4 332 41,68 

Moimenta da 
Beira 

1 686 25,12 1 791 27,17 2 103 33,52 2 021 33,41 

Mortágua 700 18,77 1 258 31,18 1 526 37,44 1 852 40,67 

Nelas 1 514 25,17 1 869 30,65 2 312 39,12 2 804 43,89 

Oliveira de 
Frades 

1 157 29,93 1 548 35,77 1 938 44,51 2 042 45,16 

Penalva do 
Castelo 

1344 20,75 1 688 26,23 1 477 24,69 1 852 30,30 

Penedono 715 21,93 705 22,89 772 27,58 750 28,43 

Resende 2 024 22,82 2 292 24,83 2 485 25,37 3 391 33,77 

Santa Comba 
Dão  

1 228 25,74 1 838 36,11 2 040 42,49 2 595 46,12 

S. João da 
Pesqueira 

1 721 26,36 1 716 27,39 1 778 31,75 2 018 32,27 

S. Pedro do Sul 2 350 24,92 2 929 30,45 3 167 33,38 3 952 37,28 

Sátão 737 11,61 1 230 19,21 1 442 22,52 2 125 30,75 

Sernancelhe 947 18,66 1 190 23,86 1 325 28,95 1 425 32,10 

Tabuaço 1 139 25,94 1 346 30,55 1 516 37,83 1 649 37,27 

Tarouca  798 16,61 1 014 22,03 1 038 23,15 1 169 25,25 

Tondela 2 947 22,91 4 936 36,42 5 707 43,48 6 968 45,74 

Vila Nova de 
Paiva 

638 20,36 800 26,68 965 30,97 1 000 32,08 

Viseu 5 415 21,86 8 132 32 9 096 36,45 11 452 40,92 

Vouzela  1 805 28,77 2 196 34,24 2 530 40,39 2 819 42,29 

Total (distrito) 43 957 23,70 55 896 29,61 62 529 34,12 74 094 37,49 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

                                                                                                                                                            

 

era de 66,48% e em 1930 subiu para os 66,59%, mais 0,11%. No caso do concelho de Tabuaço em 1920 
haviam 62,17% varões analfabetos e em 1930 eram 62,73%, o que significa um aumento de 0,56%. 
Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de Estatística – 
Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
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A alfabetização foi progredindo nas três décadas analisadas. Em 1900 as 

percentagens de homens alfabetizados estavam entre os 11,61% e os 31,67%, os 

concelhos que tinham percentagens mais elevadas eram Lamego, Oliveira de Frades, 

Vouzela, Armamar, Carregal do Sal e Mangualde; com as percentagens mais baixas de 

pessoas que sabia ler e escrever estavam o Sátão, Tarouca, Sernancelhe, Mortágua, 

Cinfães e Castro Daire.  

Em 1911 o intervalo da população masculina que sabia ler e escrever estava 

entre os 19,21% e 36,42%, os concelhos onde havia uma maior percentagem de 

homens que sabia ler e escrever eram Tondela, Santa Comba Dão, Oliveira de Frades, 

Vouzela, Carregal do Sal e Viseu; os concelhos com as percentagens mais baixas eram o 

Sátão, Tarouca, Penedono, Sernancelhe, Resende e Castro Daire.  

Em 1920 a percentagem da população masculina alfabetizada estava entre os 

22,52% e os 44,51%, os concelhos com as percentagens mais elevadas eram Oliveira 

de Frades, Tondela, Santa Comba Dão, Vouzela, Nelas e Tabuaço; com as percentagens 

mais baixas de alfabetização estavam os concelhos do Sátão, Tarouca, Penalva do 

Castelo, Resende, Penedono e Castro Daire. 

Em 1930 as percentagens de letrados do sexo masculino estavam situadas 

entre os 25,25% e os 46,12%, os concelhos com mais homens alfabetizados eram Santa 

Comba Dão, Tondela, Oliveira de Frades, Carregal do Sal, Nelas e Vouzela; com as 

percentagens mais baixas estavam os concelhos de Tarouca, Penedono, Penalva do 

Castelo, Sátão, Vila Nova de Paiva e Sernancelhe107.   

Na generalidade a alfabetização masculina teve um crescimento neste período, 

no entanto, alguns concelhos tiveram fases em que ocorreu uma diminuição da 

percentagem de alfabetizados, é o caso do concelho de Penalva do Castelo na década 

                                                      

107
 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
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de 1920 em relação aos valores de 1911, Lamego, Moimenta da Beira e Tabuaço de 

1920 para a década de 1930108.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

108
 No concelho de Penalva do Castelo a percentagem de homens que sabiam ler era em 1911 de 26,23% 

e em 1920 de 24,69%, tendo um decréscimo de 1,54%. No concelho de Lamego em 1920 os varões que 
sabiam ler e escrever constituíam 36,28% da população masculina e em 1930 eram 34,32%, tendo uma 
diminuição de 1,96%. Em 1920 a percentagem de alfabetizados do sexo masculino no concelho de 
Moimenta da Beira era de 33,52% e em 1930 desceu para os 66,59%, mais 33,41%. No concelho de 
Tabuaço em 1920 existiam 37,83% varões alfabetizados e em 1930 eram 37,27%, o que significa uma 
diminuição de 0,56%. Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; 
Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
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Tabela 12 – População analfabeta do sexo feminino nos concelhos do distrito de Viseu 

Concelhos 1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Armamar 5 388 86,53 5 109 84,59 4 294 77,40 4 496 75,25 

Carregal 6 830 92,93 7 040 88,69 6 193 84,62 6 052 79,77 

Castro Daire  10 565 94,25 11 275 92,54 10 819 90,99 11 215 88,47 

Cinfães  13 318 95,63 13 240 89,33 12 646 84,94 13 269 83,73 

Lamego 13 646 84,59 13 993 83,03 12 463 70,85 14 147 78,56 

Mangualde  11 246 93,68 10 888 88,66 9 626 81,47 9 585 78,06 

Moimenta da 
Beira 

6 790 90,75 6 744 87,09 5 842 79,96 5 813 78,13 

Mortágua 4 491 97,38 4 926 95,39 4 639 90,24 4 701 86,43 

Nelas 6 929 93,16 6 972 89,45 6 435 83,03 6 239 77,87 

Oliveira de 
Frades 

4 822 96,07 5 147 94,18 4 998 90,49 5 133 87,61 

Penalva do 
Castelo 

6 906 94,97 6 898 91,23 6 296 88,81 6 385 86,42 

Penedono 3 332 92,94 3 274 90,57 2 812 84,22 2 672 82,60 

Resende 9 466 92,34 9 771 88,81 9 861 88,08 9 846 85,08 

Santa Comba 
Dão  

5 975 95,60 6 131 88,43 5 687 83,57 5 978 81,26 

S. João da 
Pesqueira 

5 766 87,18 5 577 82,74 4 824 78,38 5 157 76,92 

S. Pedro do Sul 11 617 96,10 11 807 93,34 11 063 88,90 11 180 87,28 

Sátão 6 701 97,63 6 959 94,76 6 784 93,02 6 873 90,29 

Sernancelhe 5 255 94,01 4 957 87,64 4 084 80,19 4 005 78,81 

Tabuaço 4 402 88,29 4 282 83,10 3 409 74,06 3 707 73,58 

Tarouca  4 960 93,27 4 676 87,89 4 469 86,63 4 616 84,46 

Tondela 15 894 95,62 15 618 88,09 14 317 82,40 14 854 79,45 

Vila Nova de 
Paiva 

3 545 96,99 3 355 91,22 3 226 85,28 3 365 85,73 

Viseu 26 579 93,56 26 475 87,52 24 727 82,92 25 819 80,47 

Vouzela  7 636 96,87 7 621 94,78 7 140 90,38 6 785 87,58 

Total (distrito) 202 059 93,21 202 735 88,94 186 654 84,23 191 892 82,06 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 
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O analfabetismo no sexo feminino, no ano de 1900, registava valores bastantes 

elevados, a taxa de analfabetismo situava-se entre os 84,59% e 97,63%, os concelhos 

com maiores percentagens de população feminina analfabeta eram o Sátão, 

Mortágua, Vila Nova de Paiva, Vouzela, S. Pedro do Sul e Oliveira de Frades; os 

concelhos com as percentagens mais baixas são Lamego, S. João da Pesqueira, 

Tabuaço, Moimenta da Beira e Resende.  

No ano de 1911 as percentagens de analfabetos do sexo feminino inseriam-se 

entre os 82,74% e 95,39%, os concelhos com percentagens mais elevadas são 

Mortágua, Vouzela, Sátão, Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Castro Daire; os 

concelhos com os valores mais baixos eram S. João da Pesqueira, Lamego, Tabuaço, 

Armamar, Moimenta da Beira e Viseu.  

Em 1920 as percentagens de analfabetos do sexo feminino variavam entre os 

70,85% e 93,02%, os concelhos localizados no topo da tabela eram o Sátão, Castro 

Daire, Oliveira de Frades, Vouzela, Mortágua e S. Pedro do Sul; com as percentagens 

mais baixas estavam os concelhos de Lamego, Tabuaço, Armamar, S. João da 

Pesqueira, Moimenta da Beira e Sernancelhe.  

As percentagens de analfabetos mulheres em 1930 estavam situadas no 

intervalo de 73,58% e 90,29%, os concelhos com maior percentagem de analfabetos 

eram o Sátão, Castro Daire, Oliveira de Frades, Vouzela e S. Pedro do Sul; com menores 

percentagens estavam Tabuaço, Armamar, S. João da Pesqueira, Nelas, Mangualde e 

Moimenta da Beira109. 

Assistimos a um decréscimo da taxa de analfabetismo no sexo feminino nas 

várias décadas110, nos concelhos que compõem o distrito de Viseu, com a existência de 

algumas exceções, nos concelhos de Lamego e de Vila Nova de Paiva a percentagem de 

                                                      

109
 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
110

 Em relação às mudanças ocorridas nas taxas de analfabetismo feminino durante o período de 1900-
1930, os concelhos com mais elevada diminuição de analfabetismo foram Tondela (16,17%), Mangualde 
(15,62%), Nelas (15,29%), Sernancelhe (15,20%), Tabuaço (14,71%) e Santa Comba Dão (14,34%); os que 
tiveram descidas menores foram Castro Daire (5,78%), Lamego (6,03%), Resende (7,26%) e Oliveira de 
Frades (8,46%). Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; Direção 
Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
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analfabetos do sexo feminino aumentou no ano de 1930 comparativamente aos 

números registados em 1920111.  

 

Tabela 13 - População alfabetizada do sexo feminino nos concelhos do distrito de Viseu  

Concelhos 1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Armamar 839 13,47 931 15,41 1 254 22,60 1 479 24,75 

Carregal 520 7,07 898 11,31 1 126 15,38 1 535 20,23 

Castro Daire  645 5,75 909 7,46 1 071 9,01 1 461 11,53 

Cinfães  608 4,37 1 581 10,67 2 243 15,06 2 579 16,27 

Lamego 2 485 15,41 2 859 16,97 
 

3 894 29,15 3 862 21,44 

Mangualde  759 6,32 1 393 11,34 2 190 18,53 2 694 21,94 

Moimenta da 
Beira 

692 9,25 1 000 12,91 1 464 20,04 1 627 21,87 

Mortágua 121 2,62 238 4,61 502 9,76 738 13,57 

Nelas 509 6,84 822 10,55 1 315 16,97 1 773 22,13 

Oliveira de 
Frades 

197 3,93 318 5,82 525 9,51 726 12,39 

Penalva do 
Castelo 

366 5,03 663 8,77 793 11,19 1 003 13,58 

Penedono 253 7,06 341 9,43 527 15,78 563 17,40 

Resende 785 7,66 1 231 11,19 1 334 11,92 1 726 14,92 

Santa Comba 
Dão  

275 4,40 802 11,57 1 118 16,43 1 379 18,74 

S. João da 
Pesqueira 

848 12,82 1 163 17,26 1 331 21,62 1 547 23,08 

S. Pedro do Sul 471 3,90 843 6,66 1 381 11,10 1 630 12,72 

Sátão 163 2,37 385 5,24 509 6,98 739 9,71 

Sernancelhe 335 5,99 699 12,36 1 009 19,81 1 077 21,19 

Tabuaço 584 11,71 871 16,90 1 194 25,94 1 331 26,42 

Tarouca  358 6,73 644 12,11 690 13,37 849 15,54 

Tondela 728 4,38 2 111 11,91 3 058 17,60 3 842 20,55 

Vila Nova de 
Paiva 

110 3,01 323 8,78 557 14,72 560 14,27 

Viseu 1 829 6,44 3 775 12,48 5 092 17,08 6 267 19,53 

Vouzela  247 3,13 420 5,22 760 9,62 962 12,42 

Total (distrito) 14 727 6,79 25 220 11,06 34 937 15,77 41 949 17,94 

 

                                                      

111
 No concelho de Lamego em 1920 a percentagem de população feminina analfabeta era de 70,85% e 

em 1930 registava 78,56%, tendo um aumento de 7,71%. No caso do concelho de Vila Nova de Paiva em 
1920 existiam 85,28% mulheres analfabetas e em 1930 eram 85,73%, o que significa um aumento de 
0,45%. Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
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Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 

 

Em relação à alfabetização no sexo feminino esta foi sofrendo mudanças entre 

1900-1930. Em 1900 as percentagens de mulheres alfabetizados estavam entre os 

2,37% e os 15,41%, os concelhos que tinham percentagens mais elevadas eram 

Lamego, Oliveira de Frades, Vouzela, Armamar, Carregal do Sal e Mangualde; com as 

percentagens mais baixas de pessoas que sabia ler e escrever estavam o Sátão, 

Tarouca, Sernancelhe, Mortágua, Cinfães e Castro Daire. 

Em 1911 os valores estavam situados entre os 4,61% e 17,26%, os concelhos 

onde havia uma maior percentagem de população que sabia ler e escrever eram S. 

João da Pesqueira, Lamego, Tabuaço, Armamar, Moimenta da Beira e Viseu; os 

concelhos com as percentagens mais baixas eram Mortágua, Vouzela, o Sátão, Oliveira 

de Frades, S. Pedro do Sul e Castro Daire.  

Em 1920 a percentagem da população feminina alfabetizada encontrava-se 

entre os 6,98% e os 29,15%, os concelhos com as percentagens mais elevadas eram 

Lamego, Tabuaço, Armamar, S. João da Pesqueira, Moimenta da Beira e Sernancelhe; 

com as percentagens mais baixas de alfabetização estavam os concelhos do Sátão 

(6,98%), Castro Daire, Oliveira de Frades, Vouzela, Mortágua e S. Pedro do Sul.  

Em 1930 as percentagens de mulheres que sabiam ler e escrever estavam 

situadas entre os 9,71% e os 26,42%, os concelhos com mais população do sexo 

feminino alfabetizada eram Tabuaço, Armamar, S. João da Pesqueira, Nelas, 

Mangualde e Moimenta da Beira; com menores percentagens estavam os concelhos 

do Sátão, Castro Daire, Oliveira de Frades, Vouzela, S. Pedro do Sul e Mortágua112.   

                                                      

112
 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
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A alfabetização no sexo feminino cresceu ao longo do tempo e em todos os 

concelhos, excetuando os concelhos de Lamego e de Vila Nova de Paiva da década de 

1920 para 1930113.  

Numa análise da percentagem de analfabetos e alfabetizados por sexos, por 

concelhos, conseguimos desde logo perceber as mudanças ocorridas e os 

diferenciados valores no sexo masculino e no sexo feminino. Podemos constatar que, 

no que diz respeito ao analfabetismo, este era bastante superior no sexo feminino, 

percentagens que diminuíram ao longo das décadas, em ambos os sexos, mas que se 

mantiveram superiores no sexo feminino. A taxa de alfabetização também foi 

aumentando em ambos os sexos, no entanto manteve-se sempre mais elevada no 

sexo masculino.  

As mais elevadas percentagens de analfabetismo no sexo feminino do que no 

sexo masculino podem ser explicadas por alguns fatores, como o maior número de 

escolas masculinas em relação ao número de escolas femininas, no distrito de Viseu114 

e nos seus concelhos, associado a uma maior percentagem de crianças do sexo 

masculino em idade escolar matriculadas na escola primária, no distrito115 e na maioria 

dos concelhos116.  

                                                      

113
 No concelho de Lamego em 1920 a percentagem de população feminina alfabetizada era de 29,15% 

e em 1930 registava 21,44%, tendo um decréscimo de 7,71%. No caso do concelho de Vila Nova de Paiva 
em 1920 existiam 14,72% mulheres que sabiam ler e escrever e em 1930 eram 14,27%, traduzindo-se 
um decréscimo de 0,45%. Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal, Vol. 1, p. 16-19; 
Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
114

 No ano de 1900 havia 320 escolas do sexo masculino e 164 do sexo feminino; em 1910 existiam 316 
escolas do sexo masculino e 195 do sexo feminino; em 1915 o número de escolas do sexo masculino era 
de 334 e do sexo feminino eram 240 escolas. Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de 
Portugal: 1900, p. 175; Direção Geral de Estatística – Ensino Primário Oficial: 1910-1915. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1919, p. 78-79 
115

 Em 1910 a percentagem de crianças do sexo masculino em idade escolar que estavam matriculadas 
na escola era, no distrito de Viseu, de 64,85%, enquanto nas crianças do sexo feminino eram 49,55%; no 
ano de 1915 a percentagem no sexo masculino era de 61,40% e no sexo feminino era de 46,66%. 
Direção Geral de Estatística – Ensino Primário Oficial: 1910-1915, p. 78-79 
116

 Destacando alguns concelhos, como o de Castro Daire onde nos anos de 1910 e 1915 a percentagem 
de crianças do sexo masculino em idade escolar matriculadas na escola primária era mais do dobro do 
que as crianças do que sexo feminino, 1910: masculino – 58,36% e feminino – 20,86%, em 1915: 
masculino – 59,74% e feminino – 27,07%. Em Santa Comba Dão no ano de 1915 a percentagem de 
crianças do sexo masculino em idade escolar que estavam matriculadas na escola primária era de 
70,30% e do sexo feminino eram 34,49%, sendo mais do dobro a diferença entre os dois sexos. No 
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Além da já referida superioridade da taxa de analfabetismo no sexo feminino 

em relação ao sexo masculino, em todas as décadas em análise, os concelhos de Castro 

Daire e Sátão têm elevadas percentagens de analfabetismo em ambos os sexos, 

enquanto os concelhos de Oliveira de Frades e Vouzela são dos que têm taxas de 

analfabetismo mais baixas no sexo masculino mas no caso do sexo feminino são dois 

dos concelhos com percentagens de analfabetismo mais elevadas em todo o 

período117.   

Como pudemos observar anteriormente houve uma diminuição do 

analfabetismo no distrito de Viseu, bem como a nível nacional, esta foi uma luta de 

sempre da I República, desde que esta foi instaurada que existiu um forte combate ao 

analfabetismo e uma procura por uma população mais ‘instruída’. Desde logo com a 

reforma do ensino primário no Decreto de 29 de março de 1911 que, dividiu o ensino 

primário em três graus: o ensino primário elementar - este era de frequentação 

obrigatória, com duração de três anos, destinado a crianças dos 7 aos 10 anos, mas era 

obrigatório até aos 14 anos, terminava com a realização de um exame; o ensino 

primário complementar - tinha a duração de dois anos, para crianças dos 10 aos 12 

anos; ensino primário superior - com a duração de três anos e para crianças dos 12 aos 

15 anos. A célere criação de escolas para combater o analfabetismo, com uma escola 

em todas as freguesias para cada sexo ou mista em último caso, quando não fosse 

possível eram criadas escolas móveis de maneira a que o ensino chegasse às regiões e 

freguesias mais recônditas. Ainda para acabar com o analfabetismo a criação de 

“cursos noturnos, missões escolares, cursos dominicais e outros análogos”. Criação de 

escolas normais primárias (Lisboa, Porto e Coimbra) para a formação dos professores 

                                                                                                                                                            

 

concelho de Vouzela em 1915 a percentagem de crianças do sexo masculino em idade escolar 
matriculadas na escola primária era, também, mais do dobro do que as crianças do que sexo feminino, 
com 68% do sexo masculino e 28,49% no sexo feminino. Direção Geral de Estatística – Ensino Primário 
Oficial: 1910-1915, 1919, p. 78-84  
117

 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1, p. 16-19; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1, p. 18-21; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1920, Vol. 1, p. 14-15; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1930, Vol. 1, p. 17-19 
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primários, com o objetivo de aumentar o número de professores118. Em 19 de maio de 

1919 ocorreu uma reorganização do ensino, passando agora o ensino primário a 

denominar-se de ensino primário geral, sendo obrigatório e para crianças dos 7 aos 12 

anos (duração de cincos anos)119. 

Com as medidas tomadas pelo Governo o número de escolas primárias oficiais 

aumentou, em 1900 existiam 507 escolas primárias no distrito de Viseu, em 1910 eram 

552, em 1915 eram 678, em 1920 existiam 799 escolas em funcionamento e em 1930 

houve uma ligeira diminuição e passaram a ser 786 escolas120. Bem como um aumento 

do número de professores, no distrito de Viseu, em 1910 o número de professores no 

distrito de Viseu era de 595, em 1915 eram 750 e em 1930 existiam 814 professores121. 

Mas as ambições dos republicanos não foram completamente alcançadas, as 

mudanças e medidas tomadas para reduzir o analfabetismo não tiveram o efeito 

pretendido devido a fatores como, a falta de consciencialização da importância do 

ensino e com isso poucas crianças a frequentar a escola, as dificuldades de acesso às 

escolas quer pela sua distância quer pela má qualidade das vias de comunicação, em 

muitas escolas tinham falta de condições nas suas instalações e dos materiais 

necessários à aprendizagem, o número ainda reduzido de professores e auxiliares nas 

escolas122 e o trabalho infantil123, o que resultou numa redução do analfabetismo 

lenta. 

                                                      

118
 “Ministério do Interior - Direção Geral da Instrução Secundária, Superior e Especial”. Diário do 

Governo, nº 73, 30.03.1911, p. 1342-1345 
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 “Ministério da Instrução Pública - Direção Geral do Ensino Primário e Normal”. Diário do Governo, nº 
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6 e 78; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1930, p. 112 
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 MARQUES, A. H. de Oliveira (Coord.) – Da Monarquia para a República. In. SERRÃO, Joel; MARQUES, 
A. H. de Oliveira (dir.) – Nova História de Portugal, Vol.11, p. 526 
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Durante a República a população era maioritariamente rural, a percentagem de 

população que residia em centros urbanos era reduzida, destacando-se Lisboa e o 

Porto como os núcleos urbanos onde se concentravam mais habitantes, em contraste 

com Viseu, Bragança, Vila Real e Guarda, distritos em que o processo de urbanização 

foi mais reduzido e lento124. Em Viseu a maioria da população manteve-se rural ao 

longo deste período, o processo de urbanização nesta região foi praticamente 

inexistente, nem mesmo a capital do distrito de Viseu escapou, a cidade de Viseu, aos 

elevados índices de ruralidade. Num distrito que vivia predominantemente da 

agricultura, no qual a indústria nunca teve um grande peso, o não desenvolvimento e 

modernização das suas estruturas económicas125, a intensa emigração e mortalidade 

resultante das epidemias, bem como outros fatores foram responsáveis pela 

inalteração dos elevados índices de ruralidade e, com isso, reduzida urbanização126. Só 

em 1940 aparecem duas cidades no distrito de Viseu, isto é, localidades com mais de 

10 mil habitantes (Viseu e Lamego), ou seja, população urbana127. Havendo uma 

relação entre urbanização e industrialização. Por isso, podemos concluir que a 

reduzida urbanização ocorrida no distrito de Viseu teve como um dos principais 

responsáveis a fraca industrialização. 

 

1.1.3. Movimentação da População 

 

Em Viseu, tal como aconteceu no restante país, os problemas económicos vividos 

durante a República, dificuldades que já vinham de regimes anteriores, ‘obrigaram’ os 

viseenses a emigrar128. No caso particular deste distrito, fundamentalmente agrícola, 

os principais motivos foram as crises vinícolas, bem como os problemas consequentes 
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destas129. As constantes crises na produção e comercialização dos vinhos do Dão, 

região em que esta era uma das suas principais atividades económicas, originaram, 

além dos prejuízos monetários, pouca oferta de trabalho e, os que continuavam a 

trabalhar recebiam salários bastante baixos, levando uma grande percentagem de 

população deste distrito a emigrar130. 

Antes da I República se iniciar Viseu já era um distrito de emigração, no 

intervalo de 1900-1909 registou 38 831 pessoas a emigrar, ficando apenas atrás dos 

Açores com 57 099 emigrantes. Nesta primeira fase podemos, ‘pré’ I República, 

verificar um aumento dos emigrantes em todos os anos, exceto o ano de 1909 (4 961 

emigrantes) que registou um valor menor ao dos anos de 1907 e 1908, sendo estes 

mesmo anos que registaram os valores mais elevado deste período com 5 240 em 

1907 e 5 797 emigrantes em 1908.  

Esta região teve fortes movimentos migratórios durante a I República, 

liderando a tabela de emigração por distritos registadas em Portugal na fase de 1910-

1919, apenas foi ultrapassado no intervalo de 1920-1929, pelo Porto com 43 138 

emigrantes. O número de emigrantes saídos do distrito de Viseu atingiu o seu número 

mais alto, com 50 743 pessoas a emigrar, na década de 1910-1919131. Este elevado 

número deveu-se sobretudo com a ida de famílias inteiras para o Brasil, estas iam à 

procura de emprego, melhores condições de vida e de trabalho, bem como melhores 

salários, pois em Viseu havia pouco trabalho e os salários eram bastante baixos, ao 

passo que o Brasil era um país bastante atrativo para quem procurava uma vida 

económica melhor e mais estável132. De destacar ainda que, nesta década os valores 

mais altos de emigração observaram-se nos anos de 1912 e 1913, com 11 764 e 11 733 

pessoas, respetivamente; ao passo que, durante a I Guerra Mundial Viseu registou 

uma diminuição de saída de emigrantes, com 3 069 em 1914, 2 232 em 1915, 2 072 em 

1916, 1 551 em 1917 e 1 216 em 1918. Na década seguinte, 1920-1929, é possível 

                                                      

129
 AMARO, António Rafael – Viseu: roteiros republicanos, p. 15 

130
 AMARO, António Rafael – “Emigração e desenvolvimento em Portugal: o caso da província da Beira 

Alta (1890-1939)”. Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate. V. 5, 2019, nº 1, p. 8-9 
131

 VALÉRIO, Nuno (Coord.) – Estatísticas históricas portuguesas, Vol. 1, p. 98-102 
132

 AMARO, António Rafael – Viseu: roteiros republicanos, p. 14-15 



66 

observar uma pequena descida do número de emigrantes provenientes de Viseu, não 

deixando no entanto de registar um valor alto de emigração, com 46 557 emigrantes. 

Nesta fase (1920-1929), embora com números de emigração mais reduzidos, 

sobressaem o ano de 1920 com 8 041 emigrantes e o ano de 1926 com 6 277 

emigrantes originários de Viseu, enquanto o ano de 1925 se destacou por atingir 

valores bastante baixos, com apenas 690 emigrantes133. Viseu, entre 1910-1926, foi 

um dos distritos que perderam mais população devido à emigração, com mais de 10% 

de população perdida, em ambas as fases134. 

Podemos observar que, relativamente à origem dos emigrantes, os concelhos 

que tinham mais população a emigrar eram, Viseu, Mangualde, Moimenta da Beira, 

Tondela, Nelas, Castro Daire, Carregal do Sal, Penalva do Castelo e Cinfães135.  

De uma forma geral, é possível constatar que a maioria dos emigrantes saídos 

de Viseu era do sexo masculino, em idade adulta, maioritariamente analfabetos136, 
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trabalhadores agrícolas137. O principal destino destes emigrantes era o Brasil, 

destacam-se como fatores de escolha deste destino, além dos já referidos 

anteriormente, o passado histórico que une os dois países bem como um maior 

desembaraço por se falar a mesma língua, por outro lado, os interesses económicos e 

políticos do Brasil e Portugal138.  

Para além da emigração existia, outro fenómeno de relevo, as migrações 

internas, estas realizavam-se por vários motivos, sendo um dos principais a procura de 

trabalho, estas deslocações podiam ser temporárias ou definitivas. As migrações 

tiveram um papel de relevo e impulsionaram a industrialização e litoralização, 

urbanização e êxodo rural ocorridos nas várias regiões do país, além do crescimento da 

importância de dois pólos em Portugal, as cidades de Lisboa e Porto. Nestas 

deslocações temporárias em busca de trabalho enquadram-se os viseenses, de forma a 

encontrarem sustento para si e para as suas famílias nas épocas do ano em que o 

trabalho era mais escasso, sobretudo durante as crises agrícolas neste distrito. Apesar 

da existência e importância das migrações internas, a emigração era o tipo de 

migração preferida139. 

Prova da importância de Lisboa e do Porto são as elevadas percentagens de 

pessoas naturais de outros distritos que lá residiam, superiores ao restante país, não 

deixando de destacar, também, o distrito de Évora140. 
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Haviam poucos estrangeiros a residirem em Portugal, de 1900 a 1930 a 

percentagem total de Portugal nunca chegou ao 1%, destacando-se mais uma vez os 

distritos de Lisboa e do Porto com maior percentagem de estrangeiros e, neste caso, as 

ilhas da Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, mas no caso das ilhas os números 

foram algo intermitentes141. No distrito de Viseu a percentagem de estrangeiros que lá 

residia, nunca ultrapassou, neste período, os 0,30%142. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

11,63%, 1920 – 11,58%, 1930 – 7,76%. No distrito de Évora: 1900 – 9,19%, 1911 – 9,49%, 1920 – 8,01%, 
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1.2. Economia 

 

1.2.1. Agricultura 

 

A economia portuguesa continuava antiquada e parada no tempo, esta era 

afetada principalmente pela instabilidade política, além de que as medidas tomadas 

para alcançar melhorias na economia pouco efeito surtiam143. Os seus produtos e 

comercialização dos mesmos não acompanhavam os novos tempos e os países mais 

importantes em termos comerciais144.  

Portugal foi desde sempre um país que teve como um dos seus principais meios 

de subsistência a agricultura. Em 1900 e durante a I República, a maior parte dos 

distritos vivia deste setor e este era, por isso, o setor económico responsável pela 

maior fonte de rendimentos e o maior empregador da população portuguesa145.  

O distrito de Viseu não fugia à regra sendo, no período em estudo, o setor 

agrícola o que tinha um maior peso neste distrito, quer na sua economia quer na 

quantidade de pessoas que de si dependiam. A população que trabalhava na 

agricultura representava, em 1900, 77,41% da população ativa, durante a I República 

perdeu algum do seu peso, descendo para os 74,42% em 1911 e em 1930 a população 

do distrito de Viseu que trabalhava na agricultura constituía 63,70% da população 
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Portugal: 1900. Lisboa: Imprensa Nacional, 1906, Vol. 3, p. 2 e 8-18; Direção Geral de Estatística – Censo 
da População de Portugal: 1911. Lisboa: Imprensa Nacional, 1916, Vol. 5, p. 2-16; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1930. Lisboa: Imprensa Nacional, 1934, Vol. 3, p. 5-8 e 14-
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ativa, percentagens acima da média nacional146. No entanto, em Viseu eram poucos os 

sinais de mudança, os que ocorriam eram de forma lenta, da sua estrutura económica, 

a sua economia mantinha-se tradicional e dependente quase exclusivamente da 

agricultura147.  

Todos os concelhos deste distrito tinham a agricultura como principal fonte de 

rendimento, com uma descida ao longo das décadas, mas permanecendo todos acima 

dos 50% (1900-1930). Porém, havia alguns deles em que esta tinha maior peso. No ano 

de 1900 os concelhos que tinham maiores percentagens de população ativa ligada à 

agricultura eram, Oliveira de Frades (87,09%), Armamar (85,50%), Castro Daire 

(84,66%), Mortágua (84,20%), Vila Nova de Paiva (84,02%), Tabuaço (83,31%) e S. 

Pedro do Sul (83,21%). No ano de 1911, a percentagem de população que trabalhava 

na agricultura era menor, mas continuava elevada; os concelhos com maiores 

percentagens eram, Castro Daire (83,13%), Oliveira de Frades (82,88%), Tarouca 

(82,20%), Vouzela (81,27%), Armamar (80,66%) e S. João da Pesqueira (80,18%). Em 

1930, as percentagens estavam abaixo dos 80% em todos os concelhos, não deixando 

de se manterem elevadas; os concelhos que mais dependiam da agricultura eram, S. 

João da Pesqueira (79,38%), Armamar (77,71%), Mortágua (75,60%), Cinfães (74,71%), 

Oliveira de Frades (71,27%) e Vila Nova de Paiva (71,24%)148. 

Nesta região, uma das principais produções agrícolas era a cultura cerealífera, 

onde se destaca o trigo, o milho e o centeio, estes eram uma parte importante da 

economia do distrito de Viseu. Destacando, também, a sua importância social, nesta 

altura a alimentação da população deste distrito, principalmente os mais pobres, era à 
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 Percentagens de Portugal referidas na nota de rodapé anterior. Direção Geral de Estatística – Censo 

do Reino de Portugal: 1900, Vol. 3, p. 2 e 16; Direção Geral de Estatística – Censo da População de 
Portugal: 1911, Vol. 5, p. 2 e 14; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1930, 
Vol. 3, p. 5-8 e 65-67 
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 AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II 
Guerra Mundial (1890-1939), p. 121 
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 Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 3, p. 146-158; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 5, p. 178-194; Direção Geral de Estatística – 
Censo da População de Portugal: 1930, Vol. 3, p. 645-695 
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base destes cereais149. Destes três cereais o que tinha maior peso em quantidade de 

superfície cultivada e produção era o milho, seguindo-se o centeio e depois o trigo150.   

O milho era, juntamente com o vinho e a batata, uma das principais produções 

no distrito de Viseu. Este era um dos maiores produtores a nível nacional, ficando nos 

lugares cimeiros da produção de milho por distritos151. O milho permaneceu como 

uma das maiores produções ao longo dos anos. No entanto, os seus valores de colheita 

eram mais elevados na primeira década do século XX do que durante a I República, 

sendo que durante este regime a década de 1910-1919 tem valores mais elevados do 

que a de 1920-1929152.  

Como foi anteriormente referido, o milho era o cereal com maior peso na 

produção do distrito de Viseu, em termos concelhios este apresentava também a sua 

maioria, nomeadamente nos concelhos de Carregal do Sal, Castro Daire, Cinfães, 
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 AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II 

Guerra Mundial (1890-1939), p. 193-198 
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 Em 1919 a área cultivada relativa ao milho era de 30 990 hectares, face aos 15 178 hectares para o 
centeio e 3 234 hectares para o trigo; em 1928 a superfície ocupada na cultura do milho era de 42 740 
hectolitros, no centeio eram 12 638 hectolitros e no trigo 2 770 hectolitros. O peso de cada um destes 
cereais no total de produção dos cereais panificáveis ao longo dos períodos em análise era, em 1900-
1909 o milho representava 68,19%, o centeio 26,67% e o trigo 5,14%; em 1910-1919 as percentagens 
eram de 70,74% para o milho, 23,75% para o centeio e 5,51% para o trigo; em 1920-1929 os valores 
eram de 61,58% para o milho, 31,40% o centeio e 7,02% o trigo. AMARO, António Rafael – Economia e 
desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II Guerra Mundial (1890-1939), p. 136-137 e 
200  
151

 Nos anos para os quais temos dados, podemos observar que, entre 1901-1903 Viseu ficou no sétimo 
lugar relativamente à produção de milho; já na I República, no ano de 1918 ficou no quinto lugar, nos 
anos de 1916-1917, 1919-1923 e 1925-1926, foi o sexto distrito que mais milho produziu; podemos 
ainda constatar que, apesar de já terminada a I República, em 1929 e 1930 o distrito de Viseu 
continuava a ser um dos mais produtores de milho, ficando em sexto lugar em ambos os anos. Direção 
Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1903. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, Vol. 2, p. 
110-113; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1919 – Capítulo VII-Indústria. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1924, p. 32-34; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 
1921. Lisboa: Imprensa Nacional, 1925, p. 196-200; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de 
Portugal: 1923. Lisboa: Imprensa Nacional, 1926, p. 132-135; Direção Geral de Estatística – Anuário 
Estatístico de Portugal: 1925. Lisboa: Imprensa Nacional, 1926, p. 145-147; Direção Geral de Estatística – 
Anuário Estatístico de Portugal: 1926. Lisboa: Imprensa Nacional, 1927, p. 176-178; Direção Geral de 
Estatística – Anuário Estatístico: 1929, p. 225 e 229; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 
1930, p. 216 e 220 
152

 As médias anuais de produção de milho eram de 415 573 hectolitros em 1900-1909, de 365 080 
hectolitros em 1910-1919 e de 335 939 em 1920-1929. Face a estes números é possível observar um 
decréscimo de 12,15% na fase de 1910-1919 relativamente ao período anterior, bem como uma 
diminuição da produção de 7,98% em 1920-1929 em relação a 1910-1919; a produção de milho em 
1900-1909 era 19,1% superior à de 1920-1929. AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento 
da Beira Alta: dos finais da monarquia à II Guerra Mundial (1890-1939), p. 200 
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Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Resende, Santa 

Comba Dão, S. Pedro do Sul, Sátão, Tarouca, Tondela, Vila Nova de Paiva (exceto em 

1940), Viseu e Vouzela, onde este foi sempre o cereal com maior produção153. Em 

1940 o milho predominava em todos os concelhos, exceto em Tabuaço, Vila Nova de 

Paiva e S. João da Pesqueira154. 

O milho era uma das principais atividades económicas, sendo usado como 

pagamento das rendas dos terrenos155 e a maioria da população deste distrito tinha 

como fonte de rendimento (os agricultores e os proprietários das terras) a cultura do 

milho. O deputado Moura Pinto alertava, em 1917, para a importância económica que 

o milho tinha para a população, qualquer entrave na venda deste produto, como neste 

caso a criação de um preço único para o milho, prejudicaria os agricultores e os 

proprietários das terras, abalando em muito a economia desta região156. Podemos 

dizer que era o cereal de ‘ouro’ do distrito de Viseu.  

O milho compunha a maior parte da alimentação das “populações rurais”, 

prova da sua importância é que aquando da sua carestia as populações desta região 

ficavam sem alimentos para as suas refeições157.   

O centeio era o segundo cereal com maior produção no distrito de Viseu sendo, 

tal como no milho, um dos maiores produtores a nível nacional158. A década de 1920-

                                                      

153
 Com destaque para os concelhos de Mangualde, S. Pedro do Sul, Viseu, Cinfães, Vouzela e Tondela, 

estes eram os que mais milho produziam. De salientar que os concelhos de Armamar, Lamego, 
Moimenta da Beira, Penedono, Sernancelhe e Vila Nova de Paiva nalguns períodos tiveram como 
principal cereal produzido o milho. AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: 
dos finais da monarquia à II Guerra Mundial (1890-1939), p. 636-645 
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 Em Tabuaço e Vila Nova de Paiva o cereal mais produzido era o centeio, enquanto em S. João da 
Pesqueira era o trigo. AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da 
monarquia à II Guerra Mundial (1890-1939), p. 645 
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 “Diário da Câmara dos Pares do Reino”. Debates Parlamentares, nº 70, 17.07.1899, p. 688 
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 “Diário da Câmara dos Deputados”. Debates Parlamentares, nº 36, 23.02.1917, p. 9 
157

 “Diário da Câmara dos Deputados”. Debates Parlamentares, nº 83, 08.05.1916, p. 4 
158

 Em relação aos anos em que temos valores, podemos observar que, entre 1901-1902, o distrito de 
Viseu ficou no sexto lugar relativamente à produção de centeio e em 1903 em quarto lugar; durante a I 
República, nos anos de 1916, 1918-1923 ficou no quinto lugar, nos anos de 1917 e 1925 ficou em quarto 
lugar, no ano de 1926 foi o terceiro maior produtor de centeio; observando ainda que, nos anos 
posteriores à I República, em 1927 era o quarto distrito e entre 1928-1930 era o terceiro distrito, 
permanecendo como um dos maiores produtores de centeio. Direção Geral de Estatística – Anuário 
Estatístico de Portugal: 1903. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, Vol. 2, p. 110 e 112; Direção Geral de 
Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1919 – Capítulo VII-Indústria, p. 33; Direção Geral de 
Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1921, p. 197; Direção Geral de Estatística – Anuário 
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1929 é a que apresenta as médias anuais mais elevadas de produção de centeio, a fase 

de 1910-1919 apresenta os menores valores, inclusive da década anterior (1900-1909), 

mostrando um crescimento da produção de centeio ao longo da I República159. 

A produção de centeio predominou sempre no concelho de Tabuaço, nos 

concelhos de Sernancelhe, Penedono e Moimenta da Beira também liderou a tabela de 

produção cerealífera, exceto em 1940, na maioria dos restantes concelhos era a 

segunda maior produção160. 

Embora o milho fosse o cereal dominante no distrito de Viseu e nos seus 

respetivos concelhos, o centeio tinha também um peso importante, inclusive na 

alimentação da sua população, esta fazia o pão com a farinha de centeio161. O centeio 

era, nalgumas regiões mais recônditas, visto como uma salvação, pois este cereal dava-

se em terrenos íngremes e nos quais poucas culturas resultavam, dando à sua 

população alimento, muitas das vezes o único que tinham162.  

O trigo era o terceiro cereal com maior produção no distrito de Viseu, mas ao 

contrário dos dois anteriores, este ficava nos últimos lugares da tabela a nível 

nacional163. Este teve um percurso semelhante ao do centeio embora com diferentes 

                                                                                                                                                            

 

Estatístico de Portugal: 1923. Lisboa, p. 133; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de 
Portugal: 1925, p. 145; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1926, p. 176; 
Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1927, p. 206; Direção Geral de Estatística – Anuário 
Estatístico: 1928, p. 226; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1929, p. 225; Direção Geral 
de Estatística – Anuário Estatístico: 1930, p. 216 
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 Os valores anuais de produção de centeio eram de 162 576 hectolitros em 1900-1909, de 122 557 
hectolitros em 1910-1919 e de 171 318 em 1920-1929. Estes números mostram um decréscimo de 
24,62% na fase de 1910-1919 em relação à primeira década do século XX, em contraste com um 
aumento de 39,79% em 1920-1929 relativamente a 1910-1919; a produção de centeio teve um 
crescimento de 5,38% de 1900-1909 para 1920-1929. AMARO, António Rafael – Economia e 
desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II Guerra Mundial (1890-1939), p. 200 
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 De ressalvar que, em alguns anos este cereal foi o mais produzidos nos concelhos de Armamar, 
Lamego, S. João da Pesqueira e Vila Nova de Paiva. AMARO, António Rafael – Economia e 
desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II Guerra Mundial (1890-1939), p. 636-645 
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 “Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portuguesa”. Debates Parlamentares, nº 14, 
22.05.1908, p. 6 
AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II 
Guerra Mundial (1890-1939), p. 209 
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 Idem, p. 196 
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 Relativamente aos anos analisados, em 1901 o distrito de Viseu ficou no décimo primeiro lugar na 
produção de trigo, em 1902 em décimo terceiro lugar e em 1903 em décimo quarto lugar; durante a I 
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valores, a sua produção decresceu em 1910-1919 em relação à década de 1900-1909, 

com um crescimento da sua produção de 1910-1919 para 1920-1929, e um aumento 

dos seus números de produção da fase inicial do século XX para a fase de 1920-

1929164.  

A produção de trigo não dominou nenhum concelho totalmente, isto é, este foi 

o cereal mais cultivado em S. João da Pesqueira, Armamar e Resende, mas apenas 

nalguns períodos165.  

Apesar dos esforços para uma maior produção de trigo que, com várias 

medidas protecionistas entre 1889-1899, inclusive a “lei da fome” em 1899, levaram a 

alguns períodos de aumento de produtividade, a sua produção ficou longe dos valores 

do milho e centeio, possivelmente pelos terrenos não terem as características ideais 

para a cultura deste cereal166.   

Mesmo sendo um dos maiores produtores cerealíferos, havia alturas em que 

estes cereais faltavam nas casas dos viseenses, sendo necessária a sua importação. É o 

caso do milho que, por vezes não era suficiente “para as necessidades de consumo”, 

enquanto alguns proprietários pediam “um bónus no transporte nas linhas férreas”, 

                                                                                                                                                            

 

República, nos anos de 1916-1917, 1921 e 1923 ficou no décimo segundo lugar, nos anos de 1918-1920, 
1922 e 1925-1926 ficou em décimo primeiro lugar; nos anos que se seguiram ao término da I República, 
em 1927-1930 era o décimo segundo distrito na tabela de produção de trigo. Direção Geral de 
Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1903. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, Vol. 2, p. 110 e 112; 
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 A produção de trigo era de 31 315 hectolitros em 1900-1909, de 28 448 hectolitros em 1910-1919 e 
de 38 301 em 1920-1929. Estes valores demonstram um decréscimo de 9,15% na fase de 1910-1919 em 
relação à década de 1900-1909, bem com um aumento de 34,63% em 1920-1929 relativamente a 1910-
1919; a produção de trigo teve um crescimento de 22,31% de 1900-1909 para 1920-1929. AMARO, 
António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II Guerra 
Mundial (1890-1939), p. 200 
165

 Idem, p. 636-645 
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 GRENHA, Paula Andreia Magalhães – Transformações do consumo alimentar na Época 
Contemporânea. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2011. Dissertação de 
Mestrado em Alimentação, p. 14 
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para que este cereal não atingisse valores exorbitantes, outras entidades (como 

administradores de concelho) requeriam a isenção de impostos167. Situação idêntica 

no caso do centeio, onde em 1908 foi apresentado um projeto de lei, resultado de 

queixas por parte das Câmaras e entidades administrativas, entre as quais as do 

distrito de Viseu, para que fosse permitida a importação de centeio com isenção de 

direitos, de forma a garantir a alimentação da população168.  

Um dos maiores entraves na comercialização destes cereais (milho, trigo e 

centeio) e consequente desigualdade económica desta região em relação ao restante 

país era, o facto de uma parte considerável da sua produção servir para consumo do 

respetivo produtor e da sua família e para o pagamento das devidas rendas ao 

proprietário da terra, não indo assim para o mercado. Os cereais panificáveis que eram 

vendidos no mercado eram, na sua maioria, provenientes das explorações agrícolas de 

maior proporção e os que serviam de pagamento das rendas169.    

A produção vinícola era uma das maiores e mais importantes nesta região, no 

começo do século XX, o distrito de Viseu tinha 29 440 hectares de vinha, ficando em 

terceiro lugar no continente, área que foi aumentando ao longo dos anos170, sendo 

Viseu um dos maiores produtores a nível nacional171.  

A produção média anual de vinho no distrito de Viseu era já no início do século 

elevada, continuando a aumentar ao longo dos anos, contudo na década de 1911-1920 
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 “Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portuguesa”. Debates Parlamentares, nº 14, 
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 AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II 
Guerra Mundial (1890-1939), p. 198 
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 AMARO, António Rafael – Economia e desenvolvimento da Beira Alta: dos finais da monarquia à II 
Guerra Mundial (1890-1939), p. 145 e 150 
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 Em 1901, Viseu, era o quarto maior produtor de vinho, no ano de 1902 ficou no sexto lugar e em 
1903 no quinto lugar; durante a I República, no ano de 1916 ficou em oitavo lugar, nos anos de 1917 e 
1922 no sétimo lugar, em 1918 e 1920 no sexto lugar, 1919 e 1923 no quarto lugar, em 1921 no quinto 
lugar, nos anos de 1925 e 1926 era o terceiro maior produtor de vinho no país; nos anos posteriores, 
1927-1930 continuo a situar-se no terceiro posto. Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de 
Portugal: 1903, Vol. 2, p. 111 e 113; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1919 
– Capítulo VII-Indústria, p. 34; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1923, p. 
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Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1930, p. 220 
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ocorreu um decréscimo da produção média de vinho, mas que viria novamente a 

crescer na década de 1921-1930, esta última foi a que apresentou valores mais altos 

das três primeiras décadas do século XX172. 

A cultura da vinha era uma das mais importantes para a economia de Viseu 

sendo, juntamente com o milho, dos produtos que tinha lugar no mercado e um dos 

mais rentáveis173. 

Prova desta importância são as várias lutas dos produtores vinícolas, 

deputados, sindicatos e associações, elites económicas deste distrito, entre outros 

que, procuraram desde sempre defender os interesses desta região e dos seus vinhos, 

procurando a demarcação e regulamentação da região dos vinhos do Dão.  

No início do século XX a região do Dão tinha, bem como o restante país, em 

mãos uma crise vinícola174. Na segunda metade do século XIX, o mundo foi atacado 

pela filoxera, esta doença que dizimou as vinhas afetou, alguns dos principais países 

produtores de vinho, com destaque para a França. Inicialmente, a grave crise vinícola 

que a França vivia, causada pela filoxera, trouxe consequências positivas para a 

economia da região do Dão (e do país), este país foi obrigado à compra de vinhos nos 

mercados internacionais, o que levou a um aumento da exportação dos vinhos do 

Dão175.  

Na década de 1880 a filoxera chega à região do Dão, mas esta foi rapidamente 

combatida pelos agricultores, o tratamento com sulfureto e plantação de videiras 

americanas impediu o pior e permitiu a rápida recuperação. Este esforço, com o 

melhor tratamento e cuidados dados às vinhas para que estas não voltassem a sofrer 
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com qualquer doença, o dinheiro gasto pelos produtores e a elevada percentagem de 

plantação de videiras americanas, resultou numa melhor qualidade e numa maior 

quantidade de vinhas176.  

No final da década de 1880 e início de 1890, os vinhos do Dão começavam a 

viver uma nova crise, a crise de superprodução. As novas plantações de vinhas 

trouxeram um aumento da produtividade; a falsificação dos vinhos do Dão que, 

descredibilizou os vinhos desta região nos mercados internacionais, como França e 

Brasil; os elevados preços que os produtores vinícolas pediam aos compradores 

franceses, que se viram agora, ainda mais, para os vinhos de outras regiões de 

Portugal; a recuperação do setor vinícola nos países que mais vinho produziam, como 

França, Alemanha e Brasil que, com isto criaram medidas protecionistas, como o 

elevado valor de direitos pautais que dificultava a entrada de vinho nestes países; o 

aumento da produção vinícola de alguns países que até agora não tinham grande 

destaque neste setor, como países da América do Sul, e que começam agora a 

competir no mercado internacional (dos vinhos) contra os vinhos do Dão; são os 

principais fatores que levaram as dificuldades de escoamento dos vinhos do Dão177. 

  Face a esta situação, no início do século XX, esta região tem de tomar medidas 

de forma a relançar a comercialização dos vinhos do Dão, encontrando no mercado 

nacional a solução. Um grupo de pessoas com poder económico e político regional 

procuraram, muitos os maiores produtores de vinho da região, reclamar e lutar pelos 

interesses do vinho desta região. Formando associações como a Liga Regional dos 

Agricultores da Beira, o Sindicato Agrícola de Nelas e de Vila Nova de Tazem, 

organizando comícios. Estes exigiam junto do governo, a abolição de alguns impostos 

sobre o vinho; o combate à falsificação dos vinhos; apoios dados a este setor; ajudas 

na exportação de vinhos para as colónias; necessidade de tratados comerciais; 

interdição à importação de álcool industrial; luta contra a proibição da entrada dos 

vinhos do Dão (e de outras regiões) na barra do Douro, medida que havia sido 
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decretada pelo governo com o objetivo de combater a crise vinícola da região do 

Douro, mas que com isso afetava negativamente o comércio dos vinhos do Dão. No 

fundo medidas para defender o setor vinícola e o vinho do Dão, de forma a ultrapassar 

a crise de abundância, tendo um papel fundamental na demarcação da região do Dão 

com a pressão exercida sobre o poder central178.  

Em 1902, o deputado Paulo de Barros numa intervenção na Câmara dos 

Senhores Deputados da Nação Portuguesa criticou, na qual aborda vários assuntos, a 

forma como estava estabelecida a divisão das regiões vinícolas, na sua opinião estas 

foram mal executadas, os vinhos da região do Dão estão, segundo ele de excelente 

qualidade e estando mesmo ao nível dos de Borgonha, inseridos na mesma região 

vinícola de outras regiões com tipos de vinho diferentes, como o vinho branco, embora 

sejam igualmente excecionais, são vinhos com outras características179.  

O deputado Tavares Festas alerta para a crise vinícola da região do Dão, esta é 

umas das principais atividades económicas da população desta região, sendo 

necessárias mudanças, mais atenção e intervenção por parte do Governo nesta 

questão, como por exemplo, a eliminação de alguns impostos sobre o vinho, mais 

dinheiro para o bónus relativo ao transporte dos vinhos, “proteger a região do Dão que 

foi tão desprezada”, entre outras180. Dois anos mais tarde (já efetuada a primeira 

demarcação do vinho do Dão), este mesmo deputado volta, Tavares Festas, a falar 

sobre a crise vinícola que flagra na região do Dão, criticando o facto do Governo 

continuar a não dar a devida atenção e ajudas que esta região e a sua população 

precisam, apesar dos incessantes pedidos por parte dele e doutros deputados desta 

região, esta é esquecida, enquanto noutros pontos do país são muitas vezes realizadas 

“obras públicas” menos urgentes e de certa forma dispensáveis. Neste distrito que vive 
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principalmente da produção e comercialização do vinho, com esta crise muitos vêem-

se forçados a emigrar para se sustentarem economicamente181. 

A região do Dão conseguiu que, pelo decreto de 10 de maio de 1907, fosse 

reconhecido o vinho de pasto do Dão, decreto onde foram reconhecidos vários vinhos 

de pasto regionais do país182. A demarcação da região de vinhos de pasto do Dão 

ocorreu em 1908, através da Carta de Lei de 18 de setembro pelo artigo 11º, esta 

região era constituída pelos concelhos do distrito de Viseu que não pertencessem à 

região dos vinhos de pasto do Douro, bem como os concelhos de Tábua e Oliveira do 

Hospital, do distrito de Coimbra e o concelho de Fornos de Algodres, do distrito da 

Guarda183.  

Após a (primeira) demarcação da região dos vinhos do Dão, em 1908, continua 

a discussão acerca da delimitação desta região vinícola, divisão que havia sido feita 

para proteger os interesses dos vinhos desta região. Face ao projeto de lei que inclui 

quase todos os concelhos do distrito de Viseu, além de dois concelhos de Coimbra e 

um da Guarda, é apresentado um contraprojeto, pelos deputados Pereira Vitorino e 

Matos Cid, apoiado por outros deputados e pela Comissão de Viticultura do Dão. No 

qual deveria ser criada a Região Vinícola da Beira Alta e esta fosse composta por três 

sub-regiões: a dos vinhos verdes da Beira Alta, a dos vinhos do Dão e a dos vinhos do 

Mondego, enunciando os concelhos que constituíam cada uma delas; e ainda, que 

recebessem os mesmos privilégios que receberiam os vinhos do Douro na praça do 

Porto. Esta contraproposta defende que há vinhos com características diferentes nesta 

região sendo por isso, necessário que sejam colocados em sub-regiões conforme a sua 

especificidade. Apesar de alguma discordância na delimitação desta região, estavam 

todos (deputados, elites económicas, sindicatos agrícolas e comissões vinícolas, etc.) 

de acordo que, os vinhos do Dão são da mais alta qualidade e bastante exportados, é 
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preciso proteger esta região e desta forma garantir a qualidade e preços destes 

vinhos184.  

A regulamentação desta região foi alcançada com o decreto de 25 de maio de 

1910, este aprovou o regulamento para o comércio dos vinhos de pasto da região do 

Dão. Este regulamento está dividido em quatro capítulos, o primeiro capítulo 

estabelece, de um modo geral, as regras para que um vinho seja considerado vinho de 

pasto da região do Dão, os concelhos que compõem esta região vinícola185, bem como 

algumas regras e proibições para a venda deste vinho e entrada doutros vinhos nesta 

região. O segundo capítulo determina a criação duma comissão de viticultura da região 

do Dão e as funções dessa mesma comissão (e de cada um dos cargos), a sua 

composição, como se procede a nomeação dos vários cargos existentes, o local onde 

fica estabelecida esta comissão, as suas obrigações informativas com as entidades 

superiores (Direção do Mercado Central de Produtos Agrícolas) e a sua manutenção 

financeira. O capítulo três define as regras para a exportação do vinho de pasto do 

Dão, quer para os produtores quer para os comerciantes. O quarto e último capítulo 

estipula a atribuição de um bónus para o transporte de vinhos de pasto, com as 

devidas imposições, como quem tem direito a este e os limites da sua concessão186.  

O decreto de 11 de julho de 1912 estabeleceu uma nova e a definitiva 

demarcação da região dos vinhos de pasto do Dão, do distrito de Viseu fazem parte os 

concelhos de Carregal do Sal, Mangualde, Mortágua, Nelas, Penalva do Castelo, Santa 

Comba Dão, Sátão, Tondela e Viseu (exceto as freguesias do Campo, Lordosa, Calde, 

Ribafeita e Bodiosa)187.  
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Ao longo da I República continuou, mesmo depois de alcançada a demarcação 

da região do Dão, o papel interventivo dos sindicatos agrícolas, associações comerciais, 

comissão vinícola, produtores de vinho, jornais da região, deputados, etc., que exigiam 

algumas mudanças, manifestavam-se contra decisões que prejudicassem a região 

vinícola do Dão e requeriam melhorias urgentes para esta região e a sua população. 

Como é o caso da concordância por parte da Comissão de Viticultura do Dão, Liga 

Agricultores da Beira, Sindicatos Agrícolas de Nelas, Vila Nova de Tazem e Oliveira do 

Hospital, Associação Comercial de Viseu, imprensa local, produtores da região do Dão, 

com as reclamações feitas pelo Douro que têm como objetivo defender cada uma das 

regiões vinícolas do país e a sua identidade, mas não aceitando o favorecimento dos 

vinhos do Douro que possa com isso prejudicar os vinhos da região do Dão (e mesmo 

doutras regiões); solicitando, também, a construção de linhas férreas para o 

transporte de vinhos188. Ou ainda, oposição à tentativa do sul introduzir os seus vinhos 

na região do Dão189; protestando contra a redução do valor do bónus estabelecido 

para o transporte de vinhos na região centro do país190; pedindo o aumento da quantia 

destinada ao bónus para o transporte de vinhos da região centro do país191; chamadas 

de atenção ao Governo para que tomasse alguma atitude face ao mau serviço de 

transporte da Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta, além do número 

reduzido de transportes, as condições a que o vinho é sujeito acabam por adulterá-lo, 

perdendo a sua qualidade, e ficam sem alguns dos seus principais compradores192.  

O setor vitícola beneficiou de uma entrada antecipada no mercado 

relativamente a outros setores da agricultura, bem como a criação de sindicatos 

agrícolas e uma certa modernização deste setor, o que lhe deu o primeiro lugar neste 

distrito193.   
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A batata foi outra das culturas de relevo no distrito de Viseu, a produção deste 

tubérculo foi aumentando ao longo do período em estudo, verificando-se um 

crescimento exponencial na década de 1921-1930194, sendo um dos mais produtores a 

nível nacional195.  

A batata era, também, umas das principais culturas na maioria dos concelhos 

do distrito de Viseu, sendo produzida em maior número nos concelhos de Lamego, 

Mangualde, Penalva do Castelo, Penedono, Resende, S. Pedro do Sul, Sernancelhe e 

Viseu196. 

A produção de batata era uma das mais lucrativas para os seus produtores, 

dando-se bem no clima e solos desta região era, por isso, um produto de ótima 

qualidade e de interesse no mercado regional e nacional (como Lisboa e Porto), bem 

ainda como um crescente peso na alimentação dos portugueses, estes são alguns dos 

fatores que explicam os elevados lucros para os agricultores, o aumento dos valores de 

produção e da importância desta cultura no distrito de Viseu197.  

Embora com menos relevância temos, outra produção agrícola com 

importância no mercado nacional, a cultura frutícola. Na qual podemos destacar as 

laranjas e os limões, em localidades dos concelhos de Oliveira de Frades, Vouzela, 

Tondela e Mortágua; a maçã de bravo Esmolfe, nos concelhos de Penalva do Castelo, 

Mangualde, Nelas e Sátão, este tipo de maçã era exportada principalmente para Lisboa 
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e Porto198; as pêras e as cerejas de Viseu. Estes produtos distinguiam-se e com isso 

tinham um importante lugar no mercado, pelas suas qualidades, como o sabor, aroma, 

textura, cor e brilho199.   

A criação de gado era importante no distrito de Viseu, tanto para os trabalhos 

agrícolas, como alimento (os animais e leite e derivados), e ainda a lã no caso do gado 

ovino, mas também a sua exportação200. Ao longo do período em estudo o número de 

animais de gado ficou marcado por uma diminuição ao longo dos anos, para os quais 

temos dados, o número total de cabeças de gado no ano de 1920 era superior ao de 

1925, já terminada a I República, em 1935 o número total era inferior ao de 1920 e 

1925. Os animais em maior número no setor pecuário eram os ovinos, seguindo-se os 

caprinos, depois os suínos e por fim, os bovinos201. O gado bovino era o que tinha um 

valor comercial mais alto, seguindo-se o suíno, o ovino e por último o caprino202.  

Nesta altura existiam alguns entraves a uma maior produção e 

desenvolvimento agrícola e lucros retirados da agricultura que, como foi 

anteriormente referido era, o principal meio de subsistência. A existência de terrenos 

incultos eram um dos principais obstáculos a um maior rendimento, quer monetário 

quer de géneros alimentares, proveniente do setor agrícola. Em 1900 a percentagem 

de área cultivada no distrito de Viseu era de 59,39% contra os aos 40,86% de superfície 
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inculta, para o mesmo ano203. A maioria da área inculta neste distrito era constituída 

pelos baldios sendo que, estes eram importantes para a economia e população desta 

região, com diversas utilizações, como pequenas explorações agrícolas, locais de 

pastagem para os animais, prover a população de lenha e estrume utilizado para 

adubar as terras cultivadas e plantação de árvores204. 

O número de pessoas formadas nas escolas agrícolas, embora com pequenas 

subidas, era reduzido. A pouca especialização e os poucos recursos monetários 

resultavam numa agricultura com técnicas e ferramentas antiquadas, o que dificultava 

os progressos na agricultura e a possibilidade de uma melhoria nos rendimentos 

retirados das terras; mesmo quando os agricultores tinham acessos a novos 

equipamentos agrícolas não conseguiam tirar o melhor aproveitamento deles, pois 

não tinham a formação para a utilização correta destes205.  

 No distrito de Viseu predominavam as pequenas propriedades, o número de 

prédios rústicos foi aumentando enquanto a área destes foi diminuindo, a maioria 

destes prédios rústicos eram de muito pequena dimensão. Esta fragmentação das 

propriedades trazia várias consequências negativas, tais como a incapacidade de 

utilização de máquinas agrícolas, obstáculos a uma reforma e desenvolvimento 

agrários, horas de trabalho perdidas na deslocação dos trabalhadores agrícolas e no 

transporte de ferramentas e produtos agrícolas (e dos fertilizantes), pouco rendimento 

proveniente das terras que, por sua vez resultou na elevada emigração dos 

agricultores, pois não conseguiam sobreviver com os reduzidos lucros obtidos. 

Na sua maioria os terrenos estavam nas mãos de pequenos proprietários, os 

lucros retirados por estes mal davam para pagarem as rendas e retirarem o sustento 

necessário para si e para as suas famílias, quando sobrava alguma coisa e podiam 

vender nos mercados só lhes permitia comprar as ferramentas mais básicas, não 
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permitindo assim uma modernização da agricultura e também um enriquecimento 

destes pequenos proprietários206. Grande parte do dinheiro obtido por estes 

agricultores era utilizado na alimentação207. Os grandes proprietários, em bem menor 

número, viviam de certa forma afastados do mundo rural, só se serviam deste para 

receber as devidas recompensas – rendas e produtos retirados das suas terras – o que 

levava, na maior parte das vezes, a que pouco apostassem nas melhorias na agricultura 

permanecendo esta tradicional em todo este período. Estes eram os principais 

responsáveis pela comercialização dos produtos agrícolas desta região, quer no 

mercado regional quer no mercado nacional208. 

 De ressalvar que na agricultura desta região, apesar dalgumas dificuldades que 

acabamos de referir, houve setores que se foram desenvolvendo, tendo um lugar de 

destaque no mercado e foram a principal fonte de rendimento da população de Viseu, 

nomeadamente produtos como o vinho, o milho e a batata209.   

 Podemos ainda fazer a correlação entre a produção e emigração, isto é, a fase 

em que há uma diminuição da produção foi também a fase que registou valores mais 

elevados de emigração, no distrito de Viseu, no período de 1911-1920. 

 

1.2.2. Indústria  

 

O processo de industrialização em Portugal foi lento e tardio, com um 

desenvolvimento que decorreu de forma desigual no país, este teve mais força, 

sobretudo, no litoral do país210. A indústria demoraria muitos anos até se afirmar 

economicamente, prova disso é o facto de até cerca de 1920 a agricultura permanecer 

como a principal atividade económica do país, a indústria até aí estava na fase inicial e 

atrasada, num país que ainda não tinha tido o desenvolvimento necessário para tal, 
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como vias de comunicação, formação de profissionais, uma mentalidade dos políticos 

e da própria sociedade tradicional e na qual a agricultura estava bastante enraizada e 

os “interesses dos grandes proprietários rurais”211. 

Embora a indústria fosse o segundo setor, em Portugal, com maior 

percentagem de população ativa, e tenha tido um crescimento de 1900 (18,61%) para 

1911 (21,19%), voltaria a decrescer em 1930 (16,94%), com a agricultura a manter-se 

como o setor que maior percentagem de população ativa tinha. Foram poucos os 

distritos em que a indústria conseguiu liderar a tabela212.  

Em Viseu a indústria era a segunda atividade profissional que mais 

percentagem de população ativa tinha no distrito, mas esta ficava bem atrás dos 

valores e do peso da agricultura nesta região. O distrito de Viseu manteve-se ao longo 

da I República uma região rural e onde a sua economia vivia sobretudo da atividade 

agrícola, onde a indústria tinha pouco peso, havendo um reduzido número de fábricas 

e postos de trabalho ligados a este setor213. No ano de 1900, a população que 

trabalhava na indústria constituía 11,98% da população ativa, no decorrer da I 

República começou, por aumentar a sua percentagem, com 13,55% em 1911, mas em 

1930 viria novamente a diminuir e a registar um valor inferior ao de 1900 e 1911, em 

1930 a população do distrito de Viseu que trabalhava na indústria representava 9,76% 

da população ativa, tendo percentagens abaixo da média nacional, o que mostra desde 

já o pouco peso que Viseu tinha na indústria a nível distrital e nacional214. Salientando 

ainda que, em 1930 a indústria é ultrapassada pelos trabalhos domésticos, no que diz 
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respeito à percentagem de população ativa nestes duas atividades profissionais, com 

9,76% para a indústria e 12,37% nos trabalhos domésticos; situação verificada em 

todos os concelhos, exceto em Lamego e Viseu215. 

Os concelhos de Viseu com mais população ativa no setor industrial são, em 

1900 Penalva do Castelo (18,72%), Penedono (16,47%), Viseu (15,38%), Mangualde 

(14,99%), Tondela (14,24%), Sátão (13,99%) e Resende (13,81%), destacando o facto 

da percentagem de Penalva do Castelo estar acima da média nacional (18,61%); em 

1911 os concelhos com maior percentagem trabalhadores na indústria são Viseu 

(17,92%), Penalva do Castelo (17,58%), Santa Comba Dão (17,08%), Tondela (15,97%), 

Carregal do Sal (15,55%), Lamego (14,91%) e Mangualde (14,50%); em 1930 os valores 

mais elevados de trabalhadores na indústria são Carregal do Sal (14,34%), Tondela 

(13,26%), Viseu (13,12%), Nelas (12,97%), Santa Comba Dão (12,65%), Mangualde 

(10,69%) e Penalva do Castelo (8,84%)216.  

No relatório dos delegados responsáveis pelo Inquérito Industrial de 1881 

podemos, embora seja de décadas anteriores ao período analisado neste trabalho, 

tirar algumas ilações de como era e se manteve, em muitos aspetos, a indústria no 

distrito de Viseu. A informação inicial é, e de certa forma primordial, a de que este 

distrito vivia da agricultura, e a indústria existente era essencialmente doméstica e o 

número de fábricas era bastante reduzido. 

Devido ao pouco tempo que os delegados tinham para averiguar todas as 

indústrias do distrito foram, apenas inquiridos os concelhos de Carregal do Sal, 

Mangualde e Viseu. Embora esta análise tenha ficado reduzida a alguns concelhos e 

com isso houvesse o risco de generalizar a indústria em todo o distrito, outros estudos 

e o próprio Inquérito Industrial mostram-nos, que a situação observada nestes 

concelhos era idêntica ao restante distrito. No concelho de Mangualde foi 

inspecionada a fábrica de destilação de aguardente; no concelho Carregal do Sal a 
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fábrica de tecidos de algodão; no concelho de Viseu fábricas de curtumes, de pregos, 

de serralharia e de moagens. 

Da informação recolhida sobre a fábrica de destilação de aguardente, em 

Mangualde, onde se fazia aguardente de vinho podemos, além de mais uma vez 

vermos a importância do vinho nesta região, constatar que esta fábrica trabalhava 

durante meio ano e tinha apenas um trabalhador. Sendo conhecida a existência de 

mais engenhos de destilação em Viseu, o que mostra que esta era uma das indústrias 

com relevância neste distrito. 

A fábrica de tecelagem de algodão em Carregal do Sal tinha dezassete 

empregados (tecelões, caneleiros e dobadeiras), dos quais faziam parte crianças, estas 

com idades compreendidas entre os cinco e dez anos, o que mostra a existência do 

trabalho infantil, mas também que estas não iam à escola. Esta fábrica usava produtos 

com origem no Porto e Inglaterra, sendo trabalhados e transformados em várias 

tecidos de algodão e linho, como cotins e riscados, onde os preços variavam com a 

qualidade do produto. O principal mercado era o regional e a sua comercialização 

estava algo estagnada, com isso o negócio não crescia. Além desta fábrica de tecidos 

de algodão e linho, existiam outras no distrito, mas o seu caracter doméstico e/ou 

pequenez dificultava a inspeção e o conhecimento exatos destas. Somando a estas, as 

de tecidos de lã, também em grande número. Estas fábricas existiam nos concelhos de 

Castro Daire, Cinfães, Lamego, Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, 

Oliveira de Frades, Penedono, S. João da Pesqueira, S. Pedro do Sul, Sátão, 

Sernancelhe, Tabuaço, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela. Havia ainda as 

tecedeiras que trabalhavam por um curto espaço de tempo, geralmente entre um e 

dois meses, e depois vendiam os produtos nos mercados. Os engenhos usados eram 

“movidos por força de água” e outros “movidos por bois”. 

As fábricas de curtumes no distrito de Viseu, às quais os delegados se 

deslocaram, localizavam-se ambas no concelho de Viseu. Na primeira o trabalho era 

efetuado pela força de um boi e tinha seis empregados, número que aumentava num 

trimestre do ano, algo caseiro, as peles utilizadas tinham proveniência de gado do 

concelho (carneiros, bois), bem como a casca de carvalho, a cal tinha origem na 
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Mealhada e ainda sebo e óleo de peixe (sem origem especificada). Esta produzia 

carneiras, sola e bezerro, estes produtos eram vendidos nos concelhos de Viseu e de 

Mangualde. Havia ainda algum atraso na forma como se trabalhavam os materiais, não 

sendo usados ainda processos mais mecanizados que permitiam um trabalho mais 

rápido e fácil. A outra fábrica de curtumes tinha, reduzido a produção e 

comercialização de outros tempos, razões como poucos rendimentos, “a localidade 

não estava atualmente em boas condições para esta indústria” e dificuldades em 

arranjar matérias-primas pelo exorbitante preço que tinham de pagar. 

Também no concelho de Viseu existia uma fábrica de pregos com quatro 

funcionários, esta em risco de encerrar pois mantinha-se tradicional não conseguindo 

rivalizar com a mecanização que havia agora neste tipo de indústria, uma renovação e 

modernização desta fábrica ficaria muito cara e seria difícil retirar elevados dividendos. 

Outras fábricas ligadas à construção de produtos com ferro eram de pequena 

proporção, o número de empregados era um a três, fabricando utensílios para a 

agricultura e “uso doméstico”.     

 Na fábrica de moagens no concelho de Viseu, o maquinismo usado era uma 

máquina de vapor e uma roda hidráulica, esta última funcionava com a água do rio 

Pavia, quando esta faltava trabalhava a máquina de vapor, empregando três 

trabalhadores, número que havia sido mais elevado, mas a forte concorrência das 

farinhas de Lisboa reduziram a comercialização das farinhas desta fábrica, mas estava 

agora a recuperar. O centeio para fazer a farinha tinha origem no concelho de Viseu, 

enquanto o trigo era predominantemente americano vindo do Porto, ainda uma 

pequena porção de Espanha e da Guarda. A farinha depois era vendida por “conta 

própria” ou a compradores (por exemplo padeiros) que lhe davam o trigo e depois ele 

dá a relativa farinha, com o devido pagamento. As farinhas produzidas em Viseu 

tinham de competir com as farinhas nacionais e estrangeiras. 

  No concelho de Sernancelhe existia uma fábrica de seda, onde “empenharam-

se em promover o desenvolvimento desta indústria nascente”. Conseguiram, com a 

criação de bichos-da-seda desenvolver e fazer crescer esta indústria neste concelho e 

alcançar o mercado internacional com França e Itália. Com muita produção, dando 
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trabalho e bom para a economia. Contudo, a partir de 1873 esta indústria começou a 

decair, muito pelas doenças que afetaram a criação dos bichos-da-seda, situação que 

podia ter sido revertida com ajudas monetárias para os produtores adquirirem 

sementes saudáveis para relançar esta cultura. Na opinião dos donos desta fábrica, a 

indústria mais importante para a economia do país e da região, sendo a única que tem 

algum destaque e relevo de todas as indústrias, era a indústria agrícola, chamando a 

atenção para a necessidade da junção de esforços de todos para desenvolver esta 

indústria. Como no vinho, tão importante na agricultura portuguesa e mundialmente 

famosos, sendo importante tomar medidas, com a injeção de capital, não só no vinho 

mas na agricultura217. 

Após uma breve análise dos resultados obtidos com o Inquérito Industrial de 

1881, chegamos às seguintes conclusões, a indústria existente em Viseu era 

essencialmente tradicional, pouco mecanizada, doméstica e de pequena dimensão, 

onde o número de empregados era reduzido, por vezes só tinha um funcionário; 

algumas das indústrias com maior relevo eram, a indústria têxtil, a de couro e peles e a 

do setor alimentar (bebidas); embora, como já vimos anteriormente, a agricultura não 

se tenha modernizado, esta mantinha-se como a atividade económica que recebia 

mais apoios e na qual havia uma maior luta pelos seus interesses, por parte das elites 

políticas e económicas e proprietários, descorando muitas das vezes a indústria e o seu 

desenvolvimento; a indústria nesta região tinha como concorrência as indústrias de 

outras zonas do país e estrangeiro, onde muitas das vezes, a sua pequenez, pouco 

capital e menor qualidade dos produtos faziam com que perdesse poder comercial e 

económico e visse, ainda mais, reduzida a sua indústria. 

Aliada a algumas das características que acabámos de enumerar temos, as 

dificuldades causadas pela localização deste distrito no interior do país, como o 

entrave na comercialização dos seus produtos, pois além da reduzida comunicação 

com os principais mercados (falta de vias ferroviárias e fluviais), a sua deslocação para 

vender os produtos e comprar matérias-primas ficava cara e os lucros não eram 
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suficientes, e nem sempre recebia as mesmas ajudas que outras zonas do país, 

principalmente as mais industriais, o que criava ainda mais desigualdade e dificuldade 

na expansão da indústria viseense, pela falta de dinheiro218. 

No Boletim do Trabalho Industrial estão registados no ano de 1916, no distrito 

de Viseu, 132 estabelecimentos industriais registados e 1104 operários, sabendo nós 

que muitas das vezes a pequena indústria, com bastante peso neste distrito, não 

estava contabilizada ou não havia registos oficiais que nos dessem os reais valores de 

indústrias e operários219. Em 1917 existiam no distrito de Viseu 153 estabelecimentos 

ligados à indústria e 1245 operários. Os concelhos que tinham fábricas eram, presentes 

no Boletim Industrial, Lamego (59), Viseu (35), Castro Daire (16), Mortágua (16), 

Tondela (9), S. Pedro do Sul (6), Mangualde (5), Nelas (2), S. João da Pesqueira (2), 

Carregal do Sal (1), Penedono (1) e Santa Comba Dão (1)220.   

O tipo de indústria com maior número de fábricas era a indústria do calçado 

com 50 estabelecimentos221; seguindo-se as indústrias de vestuário e anexos, esta 

tinha 28 estabelecimentos222; a indústria metalúrgica tinha no seu total 22 oficinas223; 

a indústria da madeira e do mobiliário tinha 17 estabelecimentos224; a indústria de 

alimentação estava dividida no fabrico de produtos sólidos e líquidos, a de produtos 

sólidos tinha no total 13 fábricas, das quais 10 eram de moagem de cereais, 2 de 
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panificação e 1 de trigo e centeio em grão, relativamente à indústria de alimentos 

líquidos existiam 3 fábricas de produção de azeite225; eram 7 as oficinas de impressão 

tipográfica226; havia 2 fábricas de produtos cerâmicos para construção227; e, por fim, 3 

oficinas de secagem228. Dos 1 245 operários industriais, 1 032 eram homens e apenas 

192 eram mulheres, o número restante, ou seja, 21 pessoas, vem inserido na rúbrica 

“empregados de escritório”, não sabendo qual o seu sexo. A indústria do calçado é a 

que tinha mais empregados (460), seguindo-se a indústria do vestuário (185), a 

indústria da madeira e do mobiliário (154), a indústria têxtil (79), a indústria 

metalúrgica (63), indústria cerâmica (47), indústria gráfica (33), indústria de alimentos 

líquidos (32), indústria de alimentos sólidos (30), e por fim, a indústria de peles (3); 

ressalvando para o facto de 133 trabalhadores industriais não virem especificados em 

nenhuma indústria229.    

 Em 1930, no distrito de Viseu existiam 1 363 estabelecimentos industriais, 

sendo que a sua distribuição era feita da seguinte forma: 572 na indústria da 

alimentação, 140 na indústria de peles e artigos de pele, 136 na indústria de metais e 

construção mecânica, 120 na indústria do vestuário e acessórios, 99 na indústria dos 

transportes (6 delas na indústria de transportes fluviais e marítimos), 85 eram 

indústrias mistas, 83 na indústria das madeiras e mobílias, 59 na indústria química, 49 

indústrias que não estão incluídas nas anteriores, 7 na indústria da cerâmica e 

materiais de construção, 7 na indústria gráfica, 4 na indústria têxtil e 2 na indústria do 

papel. Em 1930, no distrito de Viseu a indústria empregava 1569 operários, sendo que 

a sua distribuição era feita da seguinte forma: 550 na indústria da alimentação, 270 na 
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indústria dos transportes, 161 na indústria de metais e construção mecânica, 148 na 

indústria de peles e artigos de pele, 119 na indústria do vestuário e acessórios, 67 nas 

indústrias que não estão incluídas nas anteriores, 66 na indústria das madeiras e 

mobílias, 61 nas indústrias mistas, 37 na indústria de têxteis (lanifícios), 32 na indústria 

da eletricidade, 25 na indústria química, 22 na indústria gráfica, 11 na indústria da 

cerâmica e materiais de construção230. 

Além de podermos constatar que houve um aumentar do número de 

estabelecimentos industriais, também podemos observar uma maior variedade do tipo 

de indústrias existentes. As indústrias predominantes continuam a ser, a indústria da 

alimentação, indústria metalúrgica, indústria do vestuário, indústria da madeira e do 

mobiliário; surgindo outras, como a indústria química, indústria têxtil e indústria do 

papel. O número de operários fabris também aumentou, mas a média de 

trabalhadores por fábrica diminuiu, enquanto em 1917 a média situava-se nos 8,36%, 

no ano de 1930 estava nos 1,15%. A quantidade de operários foi desde sempre 

reduzido, mas podemos perceber que, durante a I República o peso da indústria como 

atividade profissional não aumentou, pelo contrário, apesar de alguns anos bons, esta 

não se afirmou e até viu reduzido o seu peso, neste distrito.   

A indústria dos lanifícios era, uma das indústrias com maior peso nesta região, a 

continuação da forte utilização de teares manuais mostra que esta indústria 

permanecia tradicional e virada para a indústria doméstica, com um número reduzido 

de trabalhadores. Esta indústria conseguia ser bem-sucedida nos mercados do 

restante país e até noutros países, não se restringindo ao mercado regional e local. 

Mas mesmo com a sua importância, o setor dos lanifícios nunca alcançou uma 

proporção influente para conseguir provocar um processo de industrialização nesta 

região (noutros setores)231. 

O menor desenvolvimento e renovação da indústria dos lanifícios e 

comercialização dos seus produtos nesta região deveu-se, às dificuldades por ser uma 
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região do interior; pouca ou nenhuma formação profissional dos operários; o pouco 

espaço no mercado nacional; baixa produção; a agricultura era a principal atividade 

económica do país e o governo não tinha na indústria a sua prioridade e esta era de 

certa forma desvalorizada, isto no sentido de não haver medidas políticas e apoios 

monetários no âmbito de uma industrialização e progressos na indústria; a parte mais 

importante do mercado dos lanifícios optava na sua maioria pelos tecidos estrangeiros, 

pois estes eram de melhor qualidade aliado à pouca quantidade e baixa qualidade dos 

tecidos produzidos em Portugal, o que dificultava o emprego dos capitais essenciais 

para a renovação desta indústria; preferência pela elevada produção em vez de 

modernização desta indústria (lanifícios), isto é, os industriais não usaram em seu 

benefício a proteção dada aos lanifícios nacionais e aos novos desenvolvimentos 

tecnológicos, estes mantiveram uma indústria ‘primitiva’, optando pela quantidade e 

não pela qualidade, onde muitas das vezes a lã com que estes industriais trabalhavam 

não chegava nas melhores condições a estes, desde a tosquia até à forma como era 

armazenada, o que dificultava a qualidade dos produtos realizados nas indústrias de 

lanifícios; pela falta de transportes e acesso aos mercados, as indústrias estavam 

localizadas em sítios sem estradas ou com estradas com poucas condições e perigosas; 

por fim, a utilização da energia hidráulica atrasou a modernização da indústria dos 

lanifícios e foi responsável pela manutenção de uma indústria essencialmente 

tradicional, indústrias de pequena dimensão e muitas vezes domésticas. Os vários 

motivos para as dificuldades no crescimento da indústria dos lanifícios, que acabámos 

de enunciar, aplicam-se aos diferentes tipos de indústria do distrito de Viseu232.  

 A indústria da madeira era um das indústrias com maior peso no distrito de 

Viseu. As fábricas de madeira localizavam-se, na sua maioria, nos concelhos de Nelas, 

Santa Comba Dão, Tondela e Mortágua, salientando Mortágua pela existência de 7 

fábricas de madeira importantes. Aproximadamente 60% da produção da indústria da 
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madeira, nesta região, era exportada para Espanha, garantidamente desde inícios de 

1920, ou seja, podia já acontecer antes233.  

No distrito de Viseu, importância também da indústria química, 

nomeadamente de uma fábrica de eletroquímica existente no concelho de Nelas 

(freguesia de Canas de Senhorim), a Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos234. A 

data da sua criação é 17 de setembro de 1917, sendo a primeira fábrica de produção 

de carboneto de cálcio no país, produzido em fornos elétricos. Esta beneficiaria das 

boas condições trazidas pela Guerra Mundial, a sua proximidade à estação de 

caminhos-de-ferro em Canas de Senhorim e de transportes rodoviários, bem como das 

centrais elétricas que lhe forneciam a energia que esta fábrica usava e necessitava 

para o seu funcionamento e produção. O carboneto de cálcio era principalmente 

usado na “soldadura e corte oxiacetilénico, a iluminação e a síntese química”. Apesar 

de ser a única fábrica deste tipo em Portugal e da sua importância, teve dificuldades na 

venda dos seus produtos pelo valor do escudo, na compra de equipamentos com 

origem em França aquando da desvalorização do escudo e os direitos pautais 

estabelecidos que traziam perdas a esta fábrica na importação dos seus produtos235. 

A indústria resineira era outra das indústrias existentes no distrito de Viseu, 

mas esta não estava ainda desenvolvida e não explorava da melhor forma alguns 

componentes obtidos com a destilação da resina que, permitiriam a obtenção de mais 

lucros. Existiam algumas fábricas em Viseu, nomeadamente nos concelhos de Tondela 

(cinco) e Mortágua (duas)236. 

A partir da década de 1910-1919 há um aumento do número de Sociedades 

Industriais, continuando a aumentar na década seguinte (1920-1929). Na década de 

1910-1919, mesmo durante a I Guerra Mundial continuaram a ser criadas Sociedades, 
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sendo aliás uma fase benéfica/próspera para a indústria237. A Grande Guerra trouxe 

consequências para a indústria nacional, inclusive a de Viseu, as dificuldades 

provocadas por esta, como a de Portugal adquirir produtos de outros países, pelos 

elevados valores de compra e difícil circulação para o transporte dessas mercadorias, 

levaram a um aumento da produção, por parte da indústria, de forma a “satisfazer às 

necessidades do público e do Estado”. Este aumento da produção com o recurso à 

utilização de materiais muitas vezes subaproveitados e “falta de concorrência do 

estrangeiro” foi benéfico economicamente para a indústria. Em contrapartida, os 

elevados preços das matérias-primas e dos combustíveis aumentaram em muito o 

valor a que se vendiam os produtos industriais. No entanto, este período (1ª Guerra 

Mundial e anos posteriores) foi, também, de aumento do número e formação de novas 

indústrias, bem como a crescente produção nas várias indústrias238. Juntamente com o 

aumento do número de trabalhadores. Com destaque para a indústria de moagem. O 

próprio processo de feitura do pão ganhou muito, em qualidade, com a 

industrialização da manufatura do pão. Uma maior mecanização e utilização de 

produtos químicos no fabrico do vinho aumentaram a durabilidade deste nas suas 

melhores qualidades239. A energia mais utilizada era a hidráulica, mas por volta de 

1917 ocorre uma mudança e a energia a vapor torna-se a mais usada. Há uma ligação 

entre o crescimento da utilização da energia a vapor na indústria com o também 

crescimento da indústria na década de 20, em muito devido ao desenvolvimento e 

crescimento, particularmente nos anos posteriores à I Guerra Mundial, das indústrias 

de serração de madeiras e da de moagem240.   

A década de 1920-1929 ficou, principalmente os anos de 1920-1924, marcada 

pela criação de numerosas indústrias e aumento do capital investido na indústria. 

Embora com uma maior variedade de indústrias, neste distrito continuavam a liderar e 
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predominar as indústrias tradicionais. A maior parte das indústrias constituídas neste 

período estavam ligadas aos setores de moagem e panificação, pequenas oficinas de 

serralharia, aos lanifícios, ao calçado e à serração de madeiras. A indústria depois de 

anos prósperos que, resultaram num desenvolvimento e crescimento desta e da 

economia, com o aumento do número de indústrias e da quantidade por elas 

produzida, ocorrido durante a I Guerra Mundial e nos anos seguintes, começara a 

decair por volta de 1924. Com a “valorização do escudo”, o regresso à importação de 

produtos estrageiros, sem o dinheiro necessário para a construção e laboração das 

novas fábricas, operários sem formação, etc., algumas das fábricas que haviam sido 

criadas nos anos áureos da indústria do distrito de Viseu (e Portugal), terão 

desaparecido nos anos seguintes.  

Embora com números abaixo da média nacional e um diferente ritmo de 

modernização e de diversificação industrial das zonas mais industrializadas do país, o 

distrito de Viseu não deixou de ter um processo de crescimento industrial241. A 

indústria moderna concentrou-se sobretudo em dois setores, lanifícios e serração de 

madeiras (principalmente este), os outros eram em menor número e com menor peso, 

a sua influência económica aconteceu em apenas alguns concelhos, contudo houve um 

“crescimento industrial moderado, mas constante (…)”242. Apesar de podermos 

constatar que existiam algumas indústrias no distrito de Viseu, este permaneceu nas 

primeiras três décadas do século XX um distrito rural e no qual a sua economia 

dependia maioritariamente da agricultura, sendo um das regiões do país com menor 

taxa de industrialização.  

Relação entre a diminuição considerável da agricultura como principal atividade 

económica e reforma na indústria mais tradicional com um maior crescimento 

económico. Os países ricos e desenvolvidos são também países industrializados243. O 

que nos leva a poder afirmar que, o peso da agricultura e a pouca industrialização, no 
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distrito de Viseu, contribuiu, em muito, para o atraso no desenvolvimento e na 

economia desta região. 

Embora a agricultura tenha sido a principal fonte de rendimento neste período, 

a indústria não deixou de ter algum relevo na economia desta região. 
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2. Caminhos-de-ferro no distrito de Viseu 

 

Por isso a história dos transportes e, dentro dela, a história dos caminhos-de-

ferro, da sua origem, evolução, vicissitudes do traçado e desenvolvimento é 

assim – supomos – um dos capítulos mais curiosos e aliciantes da história da 

vida do homem e das condições sociais do meio
244

.    

 

2.1. Início dos caminhos-de-ferro 

 

O caminho-de-ferro teve a sua origem em Inglaterra. A primeira linha férrea 

ligava Stockton a Darlington, esta tinha 39 quilómetros, foi inaugurada em 27 de 

setembro de 1825, o seu principal promotor foi Edward Pease e o responsável pela sua 

construção George Stephenson. Esta primeira locomotiva, designada de 

«Locomotion», tinha como principal função o transporte de carvão, tinha poucos 

cavalos de potência e uma velocidade reduzida. Embora desde a sua criação tenha 

havido uma evolução nas locomotivas, esta marcou a história dos caminhos-de-ferro. 

Sendo que o próprio criador teve, George Stephenson, também, um papel importante 

nos caminhos-de-ferro, além da construção desta locomotiva, foi o “pioneiro do 

caminho-de-ferro, da sua construção e organização dos transportes terrestres”245.  

 A primeira linha de caminho-de-ferro em Portugal foi inaugurada no ano de 

1856, este lance ligava Lisboa ao Carregado e tinha no seu total 36 quilómetros.  

Neste período, início da segunda metade do século XIX, em que o caminho-de-

ferro se começou a afirmar, com a crescente construção de vias férreas e utilização do 

comboio como principal meio de transporte, Portugal estava atrasado em relação ao 

resto do mundo. Enquanto em 1856 existia 36 quilómetros de linha férrea em 

Portugal, a vizinha Espanha tinha já 489 quilómetros, Itália com 1 360 quilómetros, 

França tinha 5 852 quilómetros e Alemanha 8 617 quilómetros, mas o país inventor do 
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caminho-de-ferro, a Grã-Bretanha, era o que liderava a tabela com 12 318 

quilómetros. “Esse atraso condicionou de forma decisiva a estrutura da rede”246.  

Portugal demorou algum tempo até à publicação de leis para que fosse possível 

a exploração e construção dos caminhos-de-ferro, onde podemos justificar esse atraso 

com a ausência de poder económico, falta de solidez política e social, uma certa falta 

de atuação do Estado face aos projetos de caminhos-de-ferro apresentados, que na 

sua maioria não iam para além da intenção, as dúvidas na hora de decidir quais as vias 

férreas a serem construídas, e ainda, uma certa desconfiança e discordância das vozes 

de poder que não viam com bons olhos a construção de linhas férreas no país. Por esta 

altura a dotação de uma malha de caminhos-de-ferro em Portugal não era ainda vista 

como uma prioridade, as estradas e os rios eram o que mais importava para o Estado e 

outras entidades com poder no país, procurando e projetando o desenvolvimento de 

canais e estradas247. Numa altura em que o país tinha como principal via de 

comunicação os rios, era por meio destes que se deslocavam as pessoas e as 

mercadorias, este transporte era confortável, veloz, com capacidade de levar uma 

grande quantidade de mercadorias, percorrer grandes distâncias e a baixo preço, e 

ainda pelo facto de serem poucas as estradas existentes e as que havia estavam em 

muito mau estado248. Mas mesmo as estradas eram, nesta altura, uma maior ambição 

por parte de algumas personalidades, do que os caminhos-de-ferro. Quem estava 

reticente em relação ao caminho-de-ferro alegava que sairiam caros ao país, 

desconfiando de que estes trariam realmente benefícios para a economia e população, 

enquanto os rios eram mais fiáveis e a preços mais reduzidos. No entanto, com o 

passar dos anos a situação começou a inverter-se, os caminhos-de-ferro foram 

ganhando importância e a serem ambicionados, mesmo pelos iniciais descrentes, 

passou a ser primaz munir o país com linhas de caminhos-de-ferro, indo aumentando 
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os projetos para a construção de linhas férreas, em detrimento da “construção de 

canais” e muitas das estradas a serem construídas eram na sua maioria em sítios onde 

o caminho-de-ferro não chegasse e/ou pudesse ser construído249. 

O intuito inicial e principal aquando da dotação de Portugal com caminhos-de-

ferro era o de ligações internacionais, procurando com isto o desenvolvimento e 

crescimento da sua economia, tinha-se como principal finalidade trazer aos portos 

portugueses os atrativos dos capitais estrangeiros. Esta intenção tinha no seu centro o 

porto de Lisboa, onde se concentraria o fluxo com saída ou entrada na Europa. As 

ligações internacionais estavam em primeiro plano. Uma das linhas férreas preferidas 

para a concretização do grande objetivo de ligar Portugal à Europa era a da Beira Alta. 

Os motivos que justificavam esta preferência eram a quantidade e a excelente 

qualidade da produção agrícola desta zona, elevada densidade populacional, 

desenvolver a indústria desta região, fazer crescer e melhorar o comércio nacional e 

principalmente internacional, além de que ajudaria ao crescimento de Lisboa250. Outra 

linha era a do Minho, os principais motivos para a construção desta linha foram o facto 

de ser uma região com elevada densidade populacional, uma das mais produtoras 

agrícolas (nomeadamente de cereais e legumes), um grande número de fábricas e 

criação de “gado bovino para exportação”. A terceira linha era a do Douro, esta era 

importante pelos seus vinhos, passando em regiões fulcrais para a economia do Porto 

e do restante país251. Contudo esta direção inicial acabaria por não dar os proveitos 

ambicionados e previstos. Os verdadeiros lucros retirados dos caminhos-de-ferro 

vinham do comércio nacional e não do comércio internacional252. A partir de 1880 

começa a haver uma mudança nas ambições portuguesas para a construção de 

caminhos-de-ferro, os projetos pedidos eram, na sua maioria, para construção de 

linhas férreas nacionais e prolongamento de outras já existentes, criar ligações com 

linhas já em funcionamento e dotar de caminhos-de-ferro as regiões do país que não 
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tinham qualquer linha. O país adotava assim uma política de construção de linhas de 

caminhos-de-ferro nacionais.  

No entanto, esta tardia decisão prejudicou várias regiões que até aqui 

necessitavam de linhas, fulcrais para a sua economia, e alterou a forma como se 

constituiu a rede ferroviária nacional, pois as linhas construídas tinham sido planeadas 

de forma a ligar depois com Espanha253. 

A rede ferroviária nacional assentou no Porto e em Lisboa, os principais pólos 

do país, o objetivo era que destas tivessem, na maioria, origem e destino todas as 

ligações ferroviárias e económicas, pois era onde se localizavam os principais 

mercados254.  

Desde o início da construção dos caminhos-de-ferro até 1876 o processo de 

aprovação dos projetos e construção das vias férreas foi sendo vagaroso e instável, 

com constantes mudanças na companhia responsável por cada linha, pois era usual a 

rescisão de contratos a meio das construções e eram estabelecidos novos contratos 

com outras companhias255; nas primeiras décadas acreditava-se nas potencialidades 

dos caminhos-de-ferro, achando-se que mesmo com a ausência de um plano de uma 

rede ferroviária, estes iriam levar ao crescimento do país256. De 1877 a 1890 começou 

a dar-se mais atenção à análise e procura de um maior conhecimento antes da 

construção de caminhos-de-ferro, um planeamento mais rigoroso, com a criação do 

“primeiro plano para o conjunto da rede” ferroviária em 1877, da autoria da 

Associação dos Engenheiros Civis Portugueses. A partir da última década do século XIX 

até 1910 o Estado começa a ter maior controlo nos projetos e construção de 

caminhos-de-ferro257. Fase em que se ganhou a real noção da importância e da falta da 

planificação da rede ferroviária portuguesa, procurando-se, dessa forma, alcançar essa 
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planificação. Desde o início dos projetos e construção dos caminhos-de-ferro até esta 

fase, as linhas eram basicamente planeadas uma a uma e seguindo a direção que o 

ministro das obras públicas que estava nesse momento a desempenhar esse cargo 

decidia, sem pensar num todo e no fundo uma interligação dos caminhos-de-ferro de 

todo o país, onde as diferentes perspectivas dos vários ministros traziam diversas 

direções (desde a procura em construir linhas férreas fundamentais para a atuação dos 

soldados em caso de guerra até ligar os principais centros económicos das regiões e do 

país)258. O início da I República e a I Guerra Mundial trouxeram mudanças no 

planeamento dos transportes, os percursos mais importantes, onde era essencial que 

houvesse transportes e a sua frequência, o período republicano ficou marcado por um 

reduzido número de quilómetros construídos, dando continuidade à demorada 

construção da rede ferroviária portuguesa existente desde o início259.  

Ao longo dos anos o número de quilómetros de linhas férreas foi aumentando 

em Portugal, em 1880 eram 1 177, em 1890 eram 2 083, em 1900 tinha 2 371 e em 

1910 tinha 2 898 quilómetros de rede ferroviária260. No início da I República o número 

de quilómetros de caminhos-de-ferro não era suficiente para o que o país precisava, 

durante este regime a rede ferroviária portuguesa foi crescendo, mesmo que 

lentamente, em 1915 tinha 3 149 quilómetros, em 1920 tinha 3 268 e em 1926 tinha 

3 243 quilómetros. Algumas linhas férreas foram aumentadas, casos da linha do Sul e 

Sueste, a do Minho e do Douro e a do Vouga261.  

Alguns dos troços e linhas construídas ao longo dos anos foram, a linha do Sul 

até Évora (1863); linha do Leste (1864); linha do Norte até Vila Nova de Gaia (1864); 

linha do Sul até Beja (1864); linha do Sueste, de Beja a Quintos (1869); linha do Sul, de 

Beja a Casevel (1870); linha do Porto à Póvoa do Varzim, linha do Minho – Campanhã a 

Nine e linha do Douro – Campanhã a Penafiel (1875); linha de Cáceres (1879); linha da 

Beira Alta (1882); linha do Minho até Caminha (1882); linha de Guimarães (1883); linha 
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Douro até Barca d’Alva (1887); linha do Tua a Mirandela (1887); linha do Oeste – de 

Lisboa a Figueira da Foz (1888); linha de Cascais (1889); linha do Sul até Faro (1889); 

ramal de Viseu (1890); linha da Beira Baixa (1893) - conclusão; linha de Cascais (1895); 

linha de Arganil (1907)262. Durante a I República foram concluídas as seguintes linhas e 

troços, linha do Sabor (1911); linha do Vale do Vouga (1914); da linha do Sado – os 

troços da Estação da Funcheira a Alvalade (1914) e Ermidas do Sado a Lousal (1915); 

linha do Sul até Grândola (1916); troço de Vilarinho das Paranheiras e do Tâmega 

(1919); linha do Sul até Alcácer do Sal (1920); ligação de Pinhal Novo a Funcheira 

(1920); linha do Corgo (1921); Estação de Lagos (1922) e Ramal de Lagos (1922); troço 

de Sousel a Estremoz (1925)263. 

A construção de linhas férreas podia ser efetuada pelo Estado ou pelo setor 

privado. Normalmente a opção das linhas serem custeadas pelo Estado era quando 

este não conseguia capitais particulares ou em épocas de depressão económica. Os 

caminhos-de-ferro construídos com o dinheiro de particulares eram, no início, 

essencialmente de iniciativa privada internacional, no terminar de XIX estas viraram-se 

para as colónias, na procura de maiores lucros, passando a ser na maioria Companhias 

nacionais a ficarem responsáveis pela concessão das linhas ferroviárias264. Como foi 

referido anteriormente, o número de quilómetros de caminhos-de-ferro foi 

aumentando ao longo dos anos, em Portugal, mas outras das ilações que podemos 

retirar é o facto de entre 1856 (início da exploração de caminhos-de-ferro) até 1910 a 

exploração dos caminhos-de-ferro era efetuada, na sua maioria, por Companhias, 

sendo sempre inferior o número de quilómetros explorados pelo Estado265. Facto que 

se manteve durante toda a I República, embora durante este período o Estado tenha 

ampliado o número de quilómetros por si explorados e as Companhias tenham 

diminuído ligeiramente, de 1922 para 1923, o número de quilómetros da sua 
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responsabilidade, a maioria da rede ferroviária continuava sob o comando das 

Companhias266.  

Os parâmetros usados na seleção dos percursos dos caminhos-de-ferro eram, 

na maioria das vezes, os custos, devido às reduzidas capacidades económicas do 

Governo, procurando que a sua construção fosse o mais barata possível; a “distância 

mais curta entre os pontos extremos da linha”; que passassem em regiões com uma 

elevada densidade populacional, pois desta forma teriam mais passageiros e geraria 

maiores lucros.267.  

Num país essencialmente agrícola, como foi analisado no capítulo anterior, a 

falta de transportes dificultava o desenvolvimento da agricultura, pois sem estes era 

praticamente impossível transportar os géneros agrícolas, levar estes produtos para os 

mercados ficava dispendioso e com isso gerava poucos lucros aos agricultores. Face a 

esta situação os agricultores viam-se obrigados a reduzir a produção e algumas das 

vezes a deixar a agricultura. O desenvolvimento da agricultura era inerente à 

existência de vias de comunicação (inclusive as condições e estado destas). A ausência 

de vias de comunicação no país dificultava a comercialização dos produtos agrícolas 

nos mercados nacionais e também internacionais268.   

Os caminhos-de-ferro vieram revolucionar os meios de comunicação e a vida da 

sociedade. Se inicialmente o homem tinha de se transportar pelo próprio pé, o que 

dificultava a sua deslocação e a de mercadorias, seguidamente o transporte animal 

(cavalo e/ou burro), que veio facilitar a deslocação, a “invenção da roda” permitiu o 

transporte de pessoas e mercadorias, mas seria o caminho-de-ferro que facilitaria o 

transporte de mercadorias a longas distâncias, em regiões com terrenos ingremes e 

caminhos estreitos, a preços reduzidos e com maior facilidade269. 

 Como foi anteriormente referido, os caminhos-de-ferro foram um marco na 

história e mudaram a forma como as pessoas se deslocavam e as mercadorias eram 
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transportadas, uma transformação dos transportes e das características afetas a eles. 

São várias as vantagens dos caminhos-de-ferro, uma das principais é a segurança, esta 

é visível comparativamente com outros tipos de transporte como também na do 

próprio caminho-de-ferro, tendo o número mais reduzido de mortes por número de 

passageiros em relação a meios de transporte como os aviões, táxis, autocarros, e 

individualmente os caminhos-de-ferro registavam poucas mortes; outra das 

características é a regularidade, o que significa que os caminhos-de-ferro cumprem, 

salvo algumas exceções, os horários estipulados; permitem viajar e/ou transportar 

mercadorias a baixos preços270; o caminho-de-ferro trouxe um aumento da velocidade 

existente e uma certa igualdade desta, pois com este meio de transporte a velocidade 

era igual para ricos e para pobres271; a comodidade é outra das suas características, 

permitindo, apesar da grande velocidade a que se desloca, uma viagem de qualidade e 

conforto, onde se pode aproveitar esse tempo para várias atividades, tais como, ler, 

comer, conversar, trabalhar, dormir; outra das suas principais virtudes é “a capacidade 

de transporte”, quer de pessoas quer de mercadorias, esta capacidade foi crescendo 

ao longo dos anos e com a evolução dos comboios, estes podem transportar enormes 

quantidades de mercadorias, valores que outros transportes não têm capacidade para 

tal, um dos exemplos dessa capacidade de transporte que têm os caminhos-de-ferro 

foi a sua importância nas duas guerras mundiais, este foi essencial para a deslocação 

dos militares e do material de combate (veículos e armamento)272; os caminhos-de-

ferro tornaram mais acessível e constante a deslocação das pessoas e das mercadorias, 

possibilitando a comunicação entre regiões (aldeias, cidades, países), muitas das vezes, 

longínquas; nasceram novas indústrias, estas ligadas aos caminhos-de-ferro, como as 

indústrias responsáveis pela construção das maquinarias, das carruagens e do material 

usado nas linhas férreas; papel fundamental no desenvolvimento das atividades 

económicas (agricultura, comércio e indústria), enriquecimento do país e benefícios 

para as populações.     
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 Os transportes tiveram (e têm) influência na sociedade, economia, política e 

mesmo na cultura. Estes levaram à forma como se estruturaram as regiões (aldeias, 

cidades, países) e a sociedade; possibilitaram a movimentação da população, quer 

para trabalho quer para viagens; papel na evolução da economia; motivaram 

discussões e decisões políticas; o conhecimento e transmissão de diferentes “valores 

éticos e culturais”273. 

 

2.2. Linhas existentes no distrito de Viseu e seu funcionamento 

 

Numa época em que os caminhos-de-ferro eram o principal meio de transporte 

de passageiros e mercadorias no país, o distrito de Viseu não fugiu à regra. Era através 

destes que as pessoas se deslocavam e esta região levava até aos mercados e 

compradores os seus produtos agrícolas. 

A maior parte do distrito de Viseu não era provido de caminhos-de-ferro, 

contudo, havia algumas linhas que atravessavam concelhos deste distrito, mesmo que 

de forma insuficiente. Eram estas a linha da Beira Alta, o ramal de Viseu e a linha do 

Vale do Vouga. Ao longo da sua existência essas linhas foram permitindo a deslocação 

de pessoas e transporte de mercadorias deste distrito, mas o serviço de transporte de 

mercadorias e pessoas era, muitas das vezes, deficiente. O que trazia prejuízos aos 

utilizadores destas linhas, quer como passageiros quer para mercadorias, e às próprias 

Companhias.  

Abordaremos de seguida os traços essenciais destas linhas e algumas queixas 

aos serviços por elas desempenhados.  
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2.2.1. Linha da Beira Alta 

 

Em agosto de 1878 foi assinado o contrato com a Société Financière de Paris, 

em janeiro de 1879 foi constituída a Companhia dos Caminhos-de-Ferro Portugueses 

da Beira Alta e em junho de 1882 era aberta à circulação a linha da Beira Alta274. Esta 

linha era defendida desde, praticamente, o surgimento dos caminhos-de-ferro em 

Portugal, tendo sido, sempre, pensada como uma linha internacional, que ligaria 

Portugal à Europa e atravessaria regiões ricas em termos agrícolas e industriais, 

podendo ajudar no desenvolvimento económico das zonas do interior do país. Ao 

longo dos anos foram várias as divergências em relação ao seu percurso, alguns 

levantavam obstáculos por razões como, as dificuldades de construção pelo relevo 

acidentado e os elevados custos275. Foram sendo realizados vários estudos para 

perceber qual o percurso mais vantajoso. Em 1864 a ideia era a ligação da Beira Alta 

com Almeida, mas que não deu em nada, em 1867 continuava a indecisão pela linha a 

ser construída, os espanhóis não mostravam muito interesse numa ligação entre a 

Beira Alta e a Espanha276. Nos anos seguintes a linha da Beira Alta estava em segundo 

plano para o Governo, os projetos de construção desta linha eram na sua maioria de 

representantes da região da Beira Alta, eram projetos mais virados para linhas 

nacionais. Em 1874 surgiria um novo projeto, no qual a linha da Beira Alta teria o seu 

início em Coimbra. Mas a construção da linha da Beira Alta com ligação a Espanha só 

poderia ir para a frente se esta concordasse, algo que estava a colocar um entrave na 

construção da linha da Beira Alta277. Os anos passavam e mantinha-se tudo igual, o 

impasse terminaria, em 1878 e 1879, com a assinatura do contrato com a Société 

Financière e criação da Companhia da Beira Alta, ficaria a seu cargo a construção e 
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exploração do caminho-de-ferro da Beira Alta278. Em 3 agosto de 1882 era inaugurada 

toda a linha da Beira Alta, esta ligava a Figueira da Foz a Vilar Formoso279.  

O traçado da linha da Beira Alta geraria para sempre contestação da parte de 

Viseu, pois esta linha não atravessaria a cidade de Viseu, passando bastante perto 

dela, acabaria por não a servir, uma cidade tão importante nunca teria um caminho-

de-ferro de via larga, o que prejudicaria a deslocação da sua população e transporte de 

mercadorias280.  

No entanto, a linha da Beira Alta serviria os concelhos de Mangualde, Nelas, 

Carregal do Sal, Santa Comba Dão e Mortágua. Numa região predominantemente 

agrícola, o serviço de transporte de mercadorias era fundamental para a sua 

economia, permitindo que a sua população levasse até aos mercados os seus produtos 

e/ou os enviasse para os compradores. Não descorando da importância que tinha 

como meio de transporte para as populações destes concelhos.  

Como dissemos, no capítulo 1, uma das maiores fontes de riqueza do distrito de 

Viseu era o vinho do Dão, zona vinícola da qual estes cinco concelhos faziam parte, 

este vinho era comprado por várias zonas do território nacional e por outros países, 

sendo fulcral a existência de meios de transporte para fazer a sua distribuição. O 

transporte dos vinhos do Dão era realizado, essencialmente, pela Companhia dos 

Caminhos-de-Ferro da Beira Alta. O serviço de transporte de vinhos do Dão, prestado 

por esta Companhia, ia acumulando algumas queixas, como a falta de carruagens para 

o transporte dos vinhos e depois para as pipas na hora do seu retorno; esta Companhia 

criou um sistema no qual os indivíduos que protestavam pela demora, para o 

transporte do vinho, pagariam mais dinheiro e teriam logo ao seu serviço as 

carruagens, contudo, passado um tempo, quem se queixava pagava e tinha na mesma 

que esperar umas semanas pelos vagões; os obstáculos existentes para o transporte 

destes vinhos estava a afugentar os principais mercados do vinho do Dão, inclusive Vila 
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Nova de Gaia, local que comprava muito deste vinho, mas que estava a deixar de fazê-

lo pela falta de transporte281. O escasso vinho que havia sido vendido permanecia nas 

adegas, pois não existia transporte para o ir buscar ao vendedor e levá-lo até ao 

comprador282; alguns negociantes que iriam adquirir grandes quantidades de vinho do 

Dão, já depois de despendida uma determinada quantia para garantirem o contrato, 

acabavam por deixar lá o vinho, ficando sem dinheiro e sem vinho, devido aos entraves 

de transporte colocados pela Companhia. Os “vagões de aceleração”, pelos quais se 

pagava mais, eram agora recusados pela Companhia de Caminhos-de-Ferro da Beira 

Alta. O incorreto armazenamento do vinho, com as estações de caminhos-de-ferro 

repletas com pipas cheias de vinho, deixando-o debaixo do mau tempo, modificava as 

suas propriedades, reduzia a sua qualidade e perdia o seu prestígio, levando à perda 

de importantes mercados e clientes283; aliado ao deficiente serviço de transporte de 

vinhos do Dão desempenhado pela Companhia de Caminhos-de-Ferro da Beira Alta, 

não cumprindo com as suas obrigações, o Governo não dava quaisquer ajudas à região 

do Dão para o transporte dos seus vinhos, pelo contrário, dificultava este com a subida 

dos impostos; todos estes problemas prejudicavam, em muito, a região do Dão, não 

deixando de lesar, também, o resto do país, como por exemplo os mercados 

compradores deste vinho284. De ressalvar que o problema de falta de vagões para o 

transporte de vinhos do Dão ficaria, aparentemente, resolvido com a atuação do 

Ministro do Comércio e das Comunicações, junto da Companhia de Caminhos-de-Ferro 

da Beira Alta. Contudo, as estações continuavam a cheias de barris de vinho, o que 

levava a que este, face às diferentes situações climáticas (calor ou chuva), se 

estragasse285. 

Conseguimos, desta forma, perceber que a linha da Beira Alta era fundamental 

para que os concelhos do distrito de Viseu, servidos por esta, pudessem comercializar 

uma das suas principais fontes de rendimento, o vinho, porém o serviço realizado por 
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esta Companhia era muitas das vezes deficiente, o que prejudicava, principalmente, os 

produtores do vinho do Dão e a economia desta região. 

 

2.2.2. O ramal de Viseu 

 

O ramal de Viseu já fazia parte dos planos quando foi aprovada a construção, 

pela lei de 26 de janeiro de 1876, dos caminhos-de-ferro da Beira Alta, Beira Baixa e do 

Algarve, nesta abordava-se a construção de um ramal que ligaria uma das estações do 

caminho-de-ferro da Beira Alta à cidade de Viseu. Em 9 janeiro de 1883 era 

apresentado um projeto de lei que permitia a construção do ramal de Viseu, sendo 

que este era de via reduzida286. A lei de 24 de abril de 1883 aprovava este projeto, 

desta forma o Governo poderia abrir concurso para a construção e exploração do 

ramal de Viseu, este seria desde Santa Comba Dão até ao concelho de Viseu, ligando 

assim, por via reduzida, Viseu à linha da Beira Alta287. Como no concurso de agosto de 

1883, com garantias de juro de 5,5% e contrato de concessão de quinze anos, não 

houve qualquer interessado, abriu-se novo concurso em 21 de novembro. O único 

interessado foi Henry Burnay, o contrato temporário datava de 24 de dezembro, não 

concordando com todas as condições pela lei de 26 de maio de 1884, acabaria por não 

assinar contrato e abriu-se novo concurso. Concorreu um grupo, composto por 

indivíduos como o Conde da Foz e Fernando Palha, por lei de 30 de junho foi aprovado 

o contrato e este tornar-se-ia definitivo em 29 de julho de 1885. A Companhia 

Nacional dos Caminhos-de-Ferro Nacionais passaria a ser a concessionária desta 

linha288. Em junho de 1890 entrava em funcionamento o troço de Santa Comba Dão a 

Tondela e em novembro de 1890 era inaugurada a linha de Santa Comba Dão a 
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Viseu289. Este caminho-de-ferro era de via estreita e tinha no seu total 50 

quilómetros290.  

Este ramal veio dotar a cidade de Viseu, capital de distrito, de uma linha de 

caminho-de-ferro, cidade com uma elevada densidade populacional e umas das mais 

importantes desta região. O que lhe permitiu desenvolver-se, ter comunicação com 

importantes centros comerciais, fez crescer o seu centro urbano, teve um importante 

papel no progresso da cidade, na construção de novas estradas dentro da cidade e de 

novos edifícios, no desenvolvimento da sua economia. Resultados obtidos desde o 

início do funcionamento desta linha, que se foram intensificando ao longo da I 

República291.  

Contudo, o facto de ser um caminho-de-ferro de via reduzida causava 

transtornos à população que tinha de trocar de comboio, e no transporte de 

mercadorias que, para além de terem de ser mudadas para outro comboio, este tipo 

de caminho-de-ferro não possibilitava levar tanta carga como um caminho-de-ferro de 

via larga292. 

Eram realizadas diversas reclamações das câmaras municipais dos concelhos 

servidos pelo ramal de Santa Comba Dão a Viseu, da Associação Comercial de Viseu e 

das populações, contra o serviço prestado pela Companhia Nacional dos Caminhos-de-

Ferro neste ramal, mais concretamente devido aos horários que estavam em vigor. Há 

bastantes anos que os horários praticados não eram os mais convenientes para servir 

os interesses das populações desta região, como também eram prejudiciais para o 

Estado, pois este pagava uma elevada garantia de juro a esta Companhia. Uma pessoa 

que se quisesse deslocar de Lisboa até Viseu, quando chegasse à estação de Santa 

Comba Dão teria de ficar a aguardar, nesta estação, bastantes horas pelo comboio que 

os levaria até Viseu. Era necessário conciliar os horários desta Companhia com a 
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Companhia da Beira Alta, para que desta forma estas populações e todos os 

passageiros vissem as suas necessidades satisfeitas, sem os contínuos transtornos a 

que eram sujeitos, e o Estado deixasse de perder dinheiro, os horários definidos 

levavam a que o ramal de Santa Comba Dão a Viseu perdesse passageiros e com isso 

retirasse menos lucros, além do dinheiro que despendia com a garantia de juro. Era 

indispensável que a Companhia Nacional dos Caminhos-de-Ferro conciliasse os seus 

horários com os da Companhia da Beira Alta, para um melhor aproveitamento deste 

caminho-de-ferro pelas populações desta região293. 

Havia ainda constantes atrasos nos comboios desta linha, o que prejudicava os 

passageiros, a juntar a isso as mercadorias nem sempre eram acomodadas da melhor 

forma nas estações férreas, o que originava que os produtos não chegassem nas 

melhores condições ao destinatário. Apesar das constantes queixas dos passageiros, a 

Companhia Nacional nada fazia294. 

 

2.2.3. Linha do Vale do Vouga 

 

A linha do Vale do Vouga era um projeto que já vinha do final da década de 80 

do século XIX, contudo, foi, destas três linhas, a última a ser construída no distrito de 

Viseu. O projeto para construção desta linha foi aprovado em 12 de dezembro de 

1906, pela Câmara dos Pares295. O percurso tinha como ponto principal ligar Viseu a 

Espinho, com ramal para Aveiro. A sua concessão inicial era da responsabilidade de 

Frederico Pereira Palha, em 1906 passaria a ser sua detentora a Compagnie Française 

pour la Construction et Exploitation de Chemins de Fer à l'Étranger. A construção desta 

linha decorreu na sua maioria no período da I República, com exceção para o troço 

entre Espinho e Albergaria-a-Velha que aconteceria em 1909. No ano de 1911 seria 

construído o ramal de Aveiro a Sernada do Vouga, em 1913 as estações de Foz do Rio 
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Mau, Paradela, Ribeiradio, Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades, Vouzela e Viseu a 

Bodiosa296.  

A construção da estação de Bodiosa geraria a contestação da população, o seu 

desagrado devia-se à nova localização da estação a ser construída, esta afetaria 

negativamente várias localidades297. Esta estação seria, inicialmente, construída nas 

Vendas de Travanca, freguesia de Bodiosa e concelho de Viseu, com a modificação 

ocorrida, esta passaria a ser construída na freguesia de Bodiosa, concelho de Viseu. 

Embora esta estação de caminho-de-ferro continuasse a ter lugar na mesma freguesia 

e no mesmo concelho, teria outra localização298. Apesar das contestações, de se alegar 

que esta mudança tinha ocorrido pelo pagamento de 350$, por parte de alguns 

indivíduos, que era contra a decisão e opiniões dadas por várias entidades de poder no 

setor das obras públicas – Direção das Obras Públicas, Governo Civil de Viseu, 

Conselho Superior das Obras Públicas e Ministro do Fomento, a estação acabaria por 

se situar na nova localização299. Os trabalhos na linha continuavam a decorrer e no ano 

de 1914 terminar-se-ia a construção desta linha, com o lance de Vouzela a Bodiosa, 

passando pelo concelho de S. Pedro do Sul300. Estava, assim, em 1914 a cidade de 

Viseu ligada a Espinho.  

A linha do Vale do Vouga era ambicionada pela importância económica que 

teria para Viseu, nomeadamente facilitando as suas “relações comerciais e industriais” 

com o Porto, um dos seus principais mercados301. Esta linha acabaria por, na maioria 

das vezes, não satisfazer as necessidades da população de Viseu e efetuar um mau 

serviço de transportes302. Ao longo dos anos foram-se acumulando queixas aos 

serviços desempenhados por esta linha.  
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As linhas de caminhos-de-ferro necessárias e solicitadas, muitas das vezes 

durante décadas, nem sempre cumpriam as expetativas aquando do seu 

funcionamento e dos serviços por si prestados. Um dos exemplos eram as várias 

queixas feitas pelas câmaras municipais, ao Ministro do Fomento, relativamente à 

atuação da Companhia de Caminhos-de-Ferro do Vale do Vouga na respetiva linha, o 

serviço de transportes de mercadorias e pessoas era deficiente e esta linha não estava 

a trazer os devidos benefícios à economia e população desta região, sendo necessárias 

melhorias nesta linha e nos serviços por ela efetuados, inclusive um aumento do 

tráfego de mercadorias e passageiros. Apesar de esta Companhia concordar com as 

queixas realizadas, considerava que aumentar a circulação seria desastroso. Além de 

que esta linha férrea era de via reduzida, o que levava a que, mesmo com algumas 

mudanças, o serviço efetuado por esta linha continuasse a ser insuficiente. Uma linha 

bastante ambicionada e que serviria os interesses da população de uma importante 

região, mas que não estava a servir os interesses desta população e a valorizar a 

riqueza desta região303.  

Os funcionários da Companhia de Caminho-de-Ferro do Vale do Vouga faziam 

bastantes vezes greve, devido às aparentes queixas que não viam solucionadas pela 

direção da Companhia, estas greves afetavam a população das regiões onde este 

caminho-de-ferro passava, nomeadamente dos distritos de Viseu e de Aveiro. As 

câmaras municipais destas regiões mostravam, através de despachos enviados aos 

deputados Afonso de Melo e Bartolomeu Severino (representantes destas regiões), o 

seu descontentamento com esta situação, a paralisação dos serviços de transporte 

causavam perdas económicas para estas regiões, transtornos para a população que 

não podia usufruir deste caminho-de-ferro e realizar os seus afazeres, afetava o setor 

do turismo, nomeadamente, o concelho de S. Pedro do Sul e os seus turistas que eram 

lesados ficando sem qualquer meio de transporte. Um problema que teria de ser 

solucionado com a maior rapidez pelo bem-estar da população destas zonas304.  
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A Companhia de Caminho-de-Ferro do Vale do Vouga estava a prestar um mau 

serviço de transporte de passageiros e mercadorias, com comboios e ligações 

suprimidas e horários inconvenientes para os passageiros, frequentemente com 

muitas horas de espera para as pessoas e, por vezes, a falta de comboios não permitia 

que as pessoas destas regiões que iam ao Porto, realizar os seus afazeres (Viseu tinha 

importantes relações comerciais com o Porto), pudessem ir e voltar no mesmo dia; 

mercadorias que se amontoavam sem que se perspetivasse o seu transporte; prejuízos 

para a economia destas regiões e para a sua população, pois estas eram regiões 

predominantemente agrícolas e com uma grande riqueza de produtos, com a falta de 

comboios e o deficiente transporte dos seus produtos ficava difícil a comercialização 

destes, estes inconvenientes afetavam também o resto do país, pois sem o transporte 

destes produtos as outras zonas do país começavam a ficar sem géneros 

alimentares305.  

Esta linha era fulcral para a economia desta região, mas a qualidade dos seus 

serviços acabaria por não trazer os benefícios esperados, dificultando, mais uma vez, a 

comunicação das gentes do distrito de Viseu com as várias regiões do país e a 

comercialização dos seus produtos, um entrave para o desenvolvimento deste distrito 

e crescimento da sua economia.  

 

2.3. Pedidos e necessidades de caminhos-de-ferro no distrito de 

Viseu 

 

Como podemos observar no capítulo 1 deste trabalho, o distrito de Viseu era, 

capital da Beira Alta, um importante distrito do interior do país. Este tinha uma 

elevada densidade populacional e era um dos mais ricos em produção agrícola 

(variedade, quantidade e qualidade). No entanto, estava desligado do resto do país, 

com escassos caminhos-de-ferro, onde muitos dos seus concelhos não tinham 

comunicação entre si.  
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Numa região que vivia sobretudo da agricultura e localizada no interior do país 

era imprescindível vias de comunicação para o transporte dos seus produtos agrícolas 

e para a deslocação da sua população, sem vias era praticamente impossível os seus 

povos terem forma de subsistir, pois sem venderem os seus produtos não conseguiam 

ganhar dinheiro.  

Onde a ausência de transportes levavam, principalmente em alturas de crise ou 

de guerra, à escassez de bens alimentícios em Viseu306. Ao longo dos anos a dotação 

de caminhos-de-ferro foi uma das maiores lutas das gentes do distrito de Viseu, onde 

foram pedidas várias linhas férreas que serviriam os interesses desta população e eram 

fulcrais para a economia desta região.  

O atraso económico e ausência de desenvolvimento deste distrito era, segundo 

os políticos, elites económicas, associações, sindicatos, câmaras municipais e 

população desta região, consequência do esquecimento por parte do poder central de 

uma região tão fértil, mas que não conseguia retirar lucros da agricultura pela falta de 

vias de comunicação, ficando impossibilitados de se deslocarem aos mercados e 

venderem os seus produtos, estes eram os principais argumentos utilizados quando as 

entidades referidas reclamavam pela construção de caminhos-de-ferro. Para que o 

distrito se desenvolvesse eram necessários caminhos-de-ferro307. 

Ao longo da I República foram pedidas várias linhas de caminho-ferro e 

discutidos projetos para a construção dessas mesmas linhas férreas. Alguns desses 

projetos e ambições já vinham do tempo da Monarquia, mas não tinham sido até 

agora concretizados, quer por ainda não terem sido aprovados quer por não seguirem 

para a frente mesmo depois da sua aprovação. As gentes do distrito de Viseu 

continuaram, durante a I República, a lutar pela dotação de caminhos-de-ferro neste 

distrito, onde muitas das vezes os representantes dos interesses do povo eram os 

deputados e senadores. Estes mostraram, no Parlamento, além das suas próprias 

opiniões, os desejos da população e a necessidade da construção de determinados 
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caminhos-de-ferro e, consequentemente, convencer o Governo a avançar com esses 

projetos do papel para a realidade. As principais linhas férreas solicitadas pelos 

representantes do distrito de Viseu no Parlamento (deputados e senadores), elites 

económicas, câmaras municipais, sindicatos, associações, governadores civis de Viseu 

e população foram a linha de Viseu a Gouveia, que seria um prolongamento da linha 

que seguiria da linha do Entroncamento a Gouveia; a linha da Régua a Vila Franca das 

Naves, passando por Lamego; a linha de Viseu a Foz Tua. 

 

2.3.1. Linha de Viseu a Gouveia 

 

O caminho-de-ferro de Viseu a Gouveia já havia sido pedido nos tempos da 

Monarquia, a ambição era que a linha saísse de Viseu, fosse por Mangualde até 

Gouveia. No ano de 1907 pediam, as Câmaras Municipais de Mangualde, Viseu, 

Gouveia, Penalva do Castelo e Manteigas, o Sindicato Agrícola de Nelas, a Associação 

Comercial de Viseu, deputados da Guarda e de Viseu e os governadores civis destes 

dois distritos, a construção de uma linha férrea de Viseu a Gouveia, uma região que 

precisava de ver desenvolvida a sua rede ferroviária. Em 1909 era novamente pedida 

esta linha, desta vez por uma comissão de Viseu, esta tinha na sua constituição 

indivíduos importantes e com poder que faziam parte da Liga dos Agricultores da 

Beira.  

Durante a I República manteve-se a luta pela construção desta linha férrea, em 

abril de 1911 requeria-se, ao Ministro do Fomento (Brito Camacho), a construção 

desta linha, toda esta região precisava que houvesse ligação entre os vários concelhos, 

de forma a haver vias de comunicação para escoarem os seus produtos, para o 

crescimento económico e da região308.  

Meses mais tarde, o deputado Joaquim Ribeiro, na sua intervenção no 

Parlamento, fala acerca da necessidade da construção do caminho-de-ferro que vai de 

Tomar a Gouveia, apesar de este caminho-de-ferro já ter sido aprovado há muitos 
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anos, continuava sem ser iniciada a sua construção. Esta linha férrea seria 

imprescindível para o crescimento desta região, para o transporte de mercadorias 

desta e/ou para esta região e para a valorização e desenvolvimento da sua agricultura. 

Estes objetivos eram difíceis de alcançar, onde a morosidade e o elevado preço do 

transporte destas mercadorias, pelas vias de comunicação que existiam nesta altura, 

geravam um aumento do preço dos produtos, e, com isso, retiravam-se menos lucros 

da produção agrícola e da comercialização destes mesmos produtos. A população 

daquelas regiões queria e precisava deste caminho-de-ferro. Havendo várias 

“companhias estrangeiras e nacionais” que se disponibilizam para a construção deste 

caminho-de-ferro e sem que o Estado necessitasse de despender qualquer dinheiro. 

Além destas considerações, o deputado Joaquim Ribeiro, aborda o troço deste 

caminho-de-ferro que seguiria de Gouveia a Viseu. O Ministro do Fomento começa por 

fazer referência ao facto de estar quase a deixar este cargo, pois por esta altura já 

tinha sido eleito o novo Presidente da República e, com isso, o Governo provisório iria 

deixar de desempenhar funções, não tendo por isso grande poder e importância a sua 

opinião relativamente à construção deste caminho-de-ferro. Em relação ao assunto em 

concreto, o Ministro do Fomento, informava que na sua opinião o caminho-de-ferro 

que tinha início no Entroncamento e passava por Tomar deveria continuar até Viseu, 

pois assim seria benéfico para estas zonas do país que eram ricas em termos agrícolas 

e industriais. Mas embora houvesse vários candidatos para a concessão deste 

caminho-de-ferro, as Companhias dos Caminhos-de-Ferro Portugueses e da Beira Alta 

tinham ido contra as várias solicitações. Esta discussão termina e podemos concluir 

que, os vários intervenientes concordavam com o facto de este caminho-de-ferro ser 

importante para as regiões que atravessaria, mas as companhias, o Estado e outros 

intervenientes, ainda não tinham chegado a um consenso em relação a quem ficaria 

responsável pela concessão, quando se iniciaria a sua construção, entre outras 

diretrizes309.  

No início de 1912, o senador Pais Gomes intervém no Parlamento e mostra ao 

Ministro do Fomento a importância e necessidade de Viseu ser dotado desta linha 
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férrea, era fundamental para a indústria e economia da região de Viseu ser provido de 

ligação com Gouveia. Onde concelhos como Viseu, S. Pedro do Sul, Penalva do Castelo, 

Mangualde, Gouveia e Seia defendem a importância de que a linha do Entroncamento 

a Gouveia se estendesse até Viseu, indo por Mangualde, com ligação a Vale do 

Vouga310. 

No ano de 1914 exigiu-se, durante um comício no distrito de Viseu, que se 

construísse o caminho-de-ferro que ligaria Viseu a Gouveia, por Mangualde311.  

O senador José Júlio César defendia, em 1919, a construção desta linha férrea, 

onde mostrava que o entrave para a construção do caminho-de-ferro de Viseu a 

Gouveia, pedido diversas vezes, era a Companhia da Beira Alta, pelo contrato de 

concessão que havia assinado para construir e explorar a linha da Beira Alta, em (3 de) 

agosto de 1878, esta Companhia tinha o “direito de opção” em relação à linha de Viseu 

a Gouveia, todavia não tinha procedido à sua construção. Sempre que havia pedidos 

mais vigorosos, para a construção desta linha, a Companhia da Beira Alta fingia-se 

interessada, enviando especialistas para realizarem os devidos estudos, mas depois 

nada fazia, a linha continuava sem ser construída, ao mesmo tempo que 

impossibilitava que outros a construíssem, pois com o direito que tinha ninguém 

poderia assumir o controlo desta linha. A solução era pressionar esta Companhia, 

segundo a proposta deste senador, de maneira a que esta tomasse uma decisão, tendo 

que no período máximo de quatro meses manifestar se construía a linha ou dava lugar 

a que outros a construíssem. O principal motivo para a Companhia da Beira Alta não 

fazer a sua construção era o de que “teria de a fazer sem subvenção quilométrica nem 

garantia de juro”.  

Esta linha férrea seria da máxima importância para o contínuo crescimento do 

setor fabril das regiões atravessadas por este caminho-de-ferro, com este meio de 

comunicação mais perto ficaria mais fácil e económico a exportação dos seus 

produtos, podendo competir com indústrias do mesmo tipo. No seu prolongamento 
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para sul iria por Oliveira do Hospital, Arganil, Lousã, Tomar e finalizando no 

Entroncamento, no sentido norte seguiria de Viseu para Tarouca para depois 

entroncar com a linha férrea da Régua a Vila Franca das Naves. Desta forma, esta linha 

formaria uma grande via central de comunicação no país, passando por zonas com 

elevada produção agrícola, as quais tinham carência de uma linha férrea e esta linha 

traria diversos benefícios, como facilitar e intensificar as suas relações comerciais com 

importantes mercados, transportando os seus produtos agrícolas e levando até si 

vários artigos; desenvolvimento destas regiões; crescimento da economia destas 

regiões e da economia nacional; importância estratégico-militar, com uma maior 

destreza e rapidez na deslocação das tropas, principalmente em caso de um ataque 

surpresa que cortasse as ligações principais; amenizar a contestação feita pela 

população ao Governo, sobretudo pelas dificuldades económicas vividas; contribuía 

para o desenvolvimento do país e colocação deste no mesmo patamar dos países mais 

progressistas. Podemos constatar que este caminho-de-ferro traria, situação 

semelhante para muitas de outras linhas férreas no país, vantagens não só às regiões 

que atravessava como também a todo o país312.  

No ano de 1922, o deputado Amaral Reis procurava, dirigindo-se ao Ministro do 

Comércio, alertá-lo para a importância que havia em construir-se, o mais rápido 

possível, a via-férrea que ligaria Viseu a Gouveia. Relembrando que devido ao contrato 

que havia sido realizado para a construção do caminho-de-ferro da Beira Alta, para que 

a linha de Viseu a Gouveia fosse construída era necessário “acordo com Companhia de 

Caminhos-de-Ferro da Beira Alta” ou ser esta mesma Companhia a construir a linha. A 

Companhia de Caminhos-de-Ferro da Beira Alta já tinha e continuava a dificultar a 

construção da linha férrea de Viseu a Gouveia, mostrava interesse em construir esta 

linha quando alguém reclamava a sua construção, mas depois tudo se mantinha igual. 

Sendo necessário a tomada de uma decisão, ou a Companhia construía esta linha ou 

não construía e esta seria realizada por outra Companhia. Era necessário que esta linha 

férrea fosse analisada, discutida e, consequentemente, construída313. 
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Terminaria a I República sem a construção desta linha férrea, linha que nunca 

se viria a concretizar314. 

 

2.3.2. Linha da Régua a Vila Franca das Naves, por Lamego 

 

O caminho-de-ferro da Régua a Vila Franca das Naves teria como objetivo servir 

regiões sem qualquer caminho-de-ferro, passando por Lamego que era uma região 

predominantemente agrícola e que precisava desta linha para ter maiores capacidades 

financeiras que lhe permitissem adquirir materiais e produtos para um melhor 

aproveitamento das terras e maior qualidade dos seus produtos agrícolas, coisas das 

quais tinha de prescindir pelos gastos exorbitantes resultantes do transporte de 

mercadorias, causados pela falta de um caminho-de-ferro próximo315. Esta linha servia 

ainda, além de Lamego, os concelhos de Tarouca, Moimenta da Beira e 

Sernancelhe”316.      

O projeto para a construção deste caminho-de-ferro vinha do tempo da 

Monarquia, onde era defendido que era uma linha de máxima urgência, que serviria o 

concelho de Lamego, uma região sem vias de comunicação e que há muito necessitava 

desta linha férrea, seria fundamental para melhorar a crise económica pelo qual estava 

a passar317.  

No ano de 1914, o senador Carlos Ritcher defendia que esta linha, juntamente 

com a de Viseu a Foz do Tua e a construção das pontes sobre o Tua e Douro, permitiria 

a existência de comunicações entre os distritos de Vila Real, Bragança e Viseu e 

colmatar outros problemas, como por exemplo o desemprego e a pobreza, isto é, mais 

mão-de-obra necessária com estas construções, o que também reduziria a emigração, 

tão elevada nestes distritos. O vinho era uma das principais fontes de riqueza do país, 
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para além da qualidade e importância dos vinhos do Dão que já abordámos, o Douro 

era outra das regiões vinícolas que mais vinho produzia e vendia e da qual dependia a 

sua economia. A região do Douro tinha uma crise em mãos, sendo a produção de vinho 

a maior atividade exercida nesta região, as mudanças realizadas no vinho duriense que 

o transformam e tiram lucros aos produtores do Douro eram, os principais fatores para 

esta crise. A situação económica que se estava a viver no Douro levava à elevada 

emigração, a população desta região tinha que sair para procurar uma vida melhor. A 

construção desta linha seria uma das principais soluções para amenizar a crise vivida 

na região do Douro, da qual fazia parte o concelho de Lamego318.  

No ano de 1919 era, pelo senador José Júlio César, que se solicitava a 

construção deste caminho-de-ferro, este era imprescindível, sendo fulcral a imediata 

construção da fração que ia da Régua até ao ponto em que esta se cruzava com a linha 

férrea de Viseu a Foz Tua, este teria de “ser entre Moimenta da Beira e Sernancelhe”. 

A linha da Régua a Vila Franca das Naves beneficiaria, em muito, o concelho de 

Lamego, este concelho eram um dos mais ricos em termos agrícolas, importante 

exportador de produtos agrícolas para vários mercados (locais, regionais, nacionais e 

internacionais), mas via entraves na comercialização dos seus produtos e no 

desenvolvimento do seu concelho pela falta de caminhos-de-ferro, esta situação 

gerava cada vez mais contestação e descontentamento por parte deste concelho, ao 

qual se juntaram outros concelhos do norte do distrito de Viseu. Esta situação foi o 

gatilho para o projeto de lei, do qual falaremos mais à frente, no qual se solicitava a 

formação do distrito de Lamego, este teria na sua constituição, na sua maioria, 

concelhos do norte do distrito de Viseu, o maior argumento a favor era a falta 

caminhos-de-ferro numa região tão importante e a difícil comunicação com a capital 

do distrito. A construção deste caminho-de-ferro seria a melhor forma de acabar com 

a pretensão de criar o distrito administrativo de Lamego, além das vantagens 

económicas, maior facilidade de comunicação, maior rapidez, redução do dinheiro 
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despendido nas deslocações, que traria ao concelho de Lamego, ao distrito de Viseu e 

ao país319.  

Em 1922, o senador Ribeiro de Melo chamava à atenção para os desejos da 

população da sua região e defendia esses mesmos desejos explicando a necessidade 

da construção deste caminho-de-ferro. A necessidade e os interesses deste caminho-

de-ferro eram falados há bastante tempo, para além dos próprios habitantes desta 

região, o Ministro da Agricultura havia mostrado, no Congresso Regionalista de Viseu, 

que esta linha deveria ser construída o mais rapidamente possível. Já tinham sido 

feitos estudos, deste caminhos-de-ferro, pelo engenheiro Justino Teixeira – de certa 

forma vinham sendo, cada vez mais, postos de lado. Esta região era uma das mais 

prósperas em termos agrícolas, em contrapartida não tinha qualquer caminho-de-

ferro. A construção deste permitiria fazer chegar os seus produtos a regiões com quem 

tinham importantes “relações comerciais” e/ou regiões que não tinham esses géneros 

agrícolas ou tinham em quantidade insuficiente. Tendo um papel fulcral na redução 

dos preços que se praticavam em Portugal, pois quando escasseavam os produtos 

agrícolas estes eram comercializados a preços exorbitantes, com a abundância destes 

produtos eles seriam vendidos a menores preços320. 

No mesmo ano, o senador Roberto Baptista criticava, de certa forma, o facto de 

algumas linhas férreas planeadas, há muito, não terem começado a ser construídas, 

sendo que a linha da Régua a Lamego fazia parte do projeto “das redes ferroviárias ao 

norte do Mondego e ao sul do Tejo” pronto desde 1899. Enquanto outras linhas que 

não faziam parte desse projeto se encontravam em construção. Esta linha planeada 

desde 1899 era bastante importante, sendo que esta linha férrea pouco dinheiro 

recebeu, desde que foi projectada (1899) até agora (1922). Apresentando, por isso, 

uma proposta para que se alterasse o valor da verba atribuída à linha férrea da Régua 

a Lamego, segundo a sua proposta esta é aumentada e passa a ser de 2.000.000$. O 
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que mostra que este senador não achava que a verba anteriormente designada seria 

suficiente para a construção desta linha321.  

De ressalvar que, em 1920, os deputados Alfredo de Sousa e Vasco de 

Vasconcelos apresentaram um projeto de lei no âmbito da construção de um caminho-

de-ferro elétrico que ligaria Lamego à Régua. O concelho de Lamego era uma região 

agrícola bastante fértil e com produtos de alta qualidade, apesar da relevância que 

este tinha não era dotada de caminhos-de-ferro. Face ao esquecimento da parte do 

Estado na construção do caminho-de-ferro da Régua a Vila Franca das Naves, que 

passaria por Lamego e iria ligar a linha do Douro com a da Beira Alta, servindo uma 

importante região agrícola do país e com isso aproveitar melhor as suas 

potencialidades e sendo benéfico para a economia desta região e do país, teve de ser o 

poder local a tomar uma atitude. A Câmara Municipal de Lamego criou um projeto que 

consistiria em dotar este concelho de um caminho-de-ferro elétrico, ajudada “por 

iniciativas e capitais regionais e aproveitando as riquezas hidráulicas que se encontram 

na região”, estas últimas seriam suficientes para gerar a energia que este caminho-de-

ferro precisava para o seu funcionamento. O Estado não teria de pagar qualquer 

garantia de juro relativa à construção desta linha, somente lhe era pedido que a linha 

férrea fosse construída sobre o “leito das estradas ordinárias” e o não pagamento de 

“direitos alfandegários” para o material comprado no estrangeiro a ser usado na 

construção desta linha de caminho-de-ferro, ressalvando para o facto destes dois 

pedidos não serem nada de novo, pois o primeiro fazia parte da lei atual e o segundo o 

Estado já havia dado este privilégio noutros casos. O Estado não gastaria dinheiro 

nenhum e ainda seria beneficiado economicamente com este caminho-de-ferro. 

Relativamente a este projeto mostraram opinião a favor da sua aprovação várias 

comissões, exemplos disso foram, a comissão de administração pública (Senado), 

composta por Vasco Marques, José Machado de Serpa e Pedro Chaves, na sua opinião 

a construção do caminho-de-ferro de Lamego à Régua, por parte da Câmara Municipal 
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de Lamego, seria benéfica para a economia do país; a comissão de fomento (Senado) 

era, composta por Jorge Frederico Velez Caroço, Augusto Monteiro, Vasco Marques, 

José Joaquim Fernandes de Almeida, Armindo de Freitas R. de Faria, Cristóvão Moniz, 

Vicente Ramos e Soveral Rodrigues (o relator), da opinião que o desenvolvimento das 

regiões eram fulcrais para o crescimento da economia nacional, sendo este caminho-

de-ferro benéfico para a economia do país, ao mesmo tempo que seria benéfico para 

os interesses desta região tão produtiva e valiosa; a comissão de finanças (Senado), 

constituída por Constâncio de Oliveira, João Joaquim André de Freitas, Nicolau 

Mesquita e Júlio Ribeiro (o relator); a comissão das obras públicas (Câmara dos 

Deputados) era, composta por Júlio Cruz, António de Aboim Inglês, Lúcio dos Santos, 

Jaime de A. Vilares e Evaristo de Carvalho, da opinião que esta era uma obra essencial 

e de relevo; a comissão de caminhos-de-ferro (Câmara dos Deputados) considerava, 

constituída por António Maria da Silva, António Aresta Branco, Custódio de Paiva, 

Jaime de Sousa, A. de Paiva Manso e Godinho do Amaral (o relator), que esta era uma 

região fértil e que precisa de ser dotada de caminho-de-ferro para que as suas 

potencialidades sejam melhor aproveitadas, além de que, este seria importante “para 

futuro complemento da rede ferroviária do país”; a comissão das finanças (Câmara dos 

Deputados) considerava, constituída por António Maria da Silva, F. G. Velhinho 

Correia, Nuno Simões, Malheiro Reimão, João Henriques Pinheiro, Alves dos Santos, 

Afonso de Melo e Mariano Martins (o relator), que este caminho-de-ferro era 

fundamental para esta região e seria benéfico para o Estado, aliado ao facto de a única 

obrigação do Estado na construção deste ser não cobrar “direitos alfandegários” em 

relação ao material vindo do estrangeiro, a ser utilizado na construção deste caminho-

de-ferro. Houve, também, vários senadores que mostraram concordância com a 

construção deste caminho-de-ferro, caso do senador Oliveira e Castro, este caminho-

de-ferro seria vantajoso para aquela região e para o resto do país, não trazia despesas 

para o Estado; iria ter um elevado tráfego de mercadorias, pois serviria uma região 

fértil; uma região com recursos naturais (quedas de água) abundantes e suficientes 

para produzir energia elétrica para o funcionamento deste caminho-de-ferro. O 

senador Pais Gomes mostrava o seu contentamento com este projeto de lei, um 
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melhoramento numa região que de certa forma estava a cair no esquecimento, a 

importância de um empreendimento de carácter regional que ia ser vantajoso para 

essa mesma região mas também para o país. O senador Pereira Osório era também a 

favor. O senador Pais de Almeida, representante do distrito de Viseu, defendia este 

projeto de lei. O senador Bernardino Machado vota também a favor deste projeto, 

sendo necessário e importante para a região onde irá passar. Este projeto de lei era 

assim aprovado322. 

Por lei, a Câmara Municipal de Lamego poderia, assim, construir um caminho-

de-ferro elétrico de Lamego à Régua; a linha poderia ser construída sobre o “leito” de 

qualquer estrada (nacional, distrital ou municipal); podendo utilizar, sob título de 

expropriação, recursos naturais de água e qualquer outro recurso essencial para a 

construção e atividade deste caminho-de-ferro; o material proveniente de outros 

países, a ser utilizado neste caminho-de-ferro, não ficaria sujeito a “direitos 

alfandegários”; a possibilidade da data limite para o pagamento do empréstimo a 

realizar pela Câmara Municipal de Lamego para esta construção ser mais elevada do 

que cinquenta anos323.  

Mas, também, este caminho-de-ferro não passou do papel. Foram muitos os 

anos de luta por um caminho-de-ferro que servisse o concelho de Lamego, inclusive 

esta alternativa do caminho-de-ferro elétrico para ligar Lamego à Régua, no final 

nenhuma se concretizou324. 

 

2.3.3. Linha de Viseu a Foz Tua 

 

Tal como as linhas de caminho-de-ferro anteriores, esta linha era necessária e 

vista com bons olhos pela população do distrito de Viseu, uma região que carecia desta 

via de comunicação, era imprescindível para a sua economia e teria um importante 
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papel no progresso desta região. Esta região precisava desta linha, o caminho-de-ferro 

de Viseu e Foz Tua seria importante para a sua economia, turismo, cultura, agricultura 

e indústria, no cômputo geral, para o desenvolvimento desta região325. A linha férrea 

de Foz Tua a Viseu seria fundamental para escoar os produtos com origem na Beira 

Alta326. Uma linha que atravessaria regiões com escassez de caminhos-de-ferro, que 

teria muito tráfego, onde Viseu seria o centro das comunicações entre o norte e o 

centro e entre o centro e o sul do país327. 

Linha que, a par da linha da Régua a Lamego, fazia parte de um plano de 

1899328. O que mostra a dificuldade na concretização dos projetos e ambições, 

prolongando-se durante décadas e em diferentes regimes (Monarquia e República). De 

salientar que este caminho-de-ferro seria, no seu projeto de lei, de via reduzida329, o 

que significa que a largura da bitola (distância entres os dois carris) era de 1 metro, 

sendo assim inferior à via larga que era o tipo de via normalmente utilizado330. Este 

tipo de via era mais barata na sua construção e exploração do que os caminhos-de-

ferro de via larga, o que possibilitaria dotar esta região com terrenos mais acidentados 

nos quais, normalmente, os custos despendidos para a construção de caminhos-de-

ferro eram elevados331.   

A Câmara Municipal de Viseu era uma das interessadas neste caminho-de-

ferro, no ano de 1914 procurava chamar à atenção da Câmara dos Deputados e do 

Governo sobre esta linha, para que estes atuassem no sentido de se autorizar a 

construção desta linha332.  

No mesmo ano, o Governador Civil de Viseu, Alberto Sá Marques, enviou um 

telegrama no qual Viseu pedia, estando este Governador de acordo, ao Presidente da 

Câmara dos Deputados que este promovesse a que fosse debatido e aprovado com a 
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maior celeridade o projeto de lei que visava a construção da linha férrea de Viseu a 

Foz-Tua, documento onde também se pedia a construção do caminho-de-ferro da 

Régua a Vila Franca das Naves, sendo esta construção de máxima urgência e relevância 

para esta região e para a sua população333. 

O deputado Pereira Vitorino mostrava a sua concordância e a importância de 

construir este caminho-de-ferro, um projeto já há algum tempo ambicionado por ele, 

ligando as linhas férreas de Santa Comba Dão a Viseu e de Foz Tua a Mirandela. Estas 

linhas eram do interesse e serviriam as necessidades da população de Viseu, 

população que já há muito tempo exigia linhas férreas, dotariam assim o distrito de 

Viseu de caminhos-de-ferro e ligavam-no às regiões mais benéficas para si, estas 

construções seriam vantajosas para a cultura, economia e desenvolvimento desta 

região, sendo ainda uma forma do Governo compensar o distrito de Viseu pela 

disparidade entre a quantia de dinheiro que tinha despendido em obras de 

melhoramento com outras regiões e com o distrito de Viseu334.  

Em 1919 continuava a luta pela construção desta linha de caminhos-de-ferro, o 

que mostra desde já a demora na realização das obras de melhoramento 

imprescindíveis, bastante delas da máxima urgência, onde muitas acabavam por nunca 

passar de ambições e projetos de lei. Desta vez era o senador José Júlio César quem 

solicitava a sua construção, junto do Governo, mostrando a importância desta linha 

férrea para o distrito de Viseu. A maioria dos concelhos do distrito não tinha caminhos-

de-ferro, as pessoas dos concelhos do norte que se quisessem deslocar à capital do 

distrito tinham de apanhar um comboio da linha do Douro, saindo assim do distrito de 

Viseu, indo pelo Porto e Pampilhosa, entrando depois pelo sul do distrito (Mortágua e 

Santa Comba Dão) até à cidade de Viseu. O que resultava numa deslocação 

dispendiosa e morosa. Argumentos que justificavam o quão imprescindível era o 

caminho-de-ferro de Viseu a Foz Tua, aos quais se juntavam outros, para além de 

facilitar a deslocação das pessoas do norte do distrito de Viseu, como vários benefícios 

para a economia, bastante proveitoso para os interesses estratégico-militares (em caso 
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de conflito, maior celeridade e agilidade em fazer deslocar os militares e o 

equipamento de guerra), servir os interesses desta região335.  

Em 1922, o senador Godinho do Amaral fazia referência, para o facto, do 

distrito de Viseu, distrito que ele representava, continuar a ser uma região com um 

número reduzido de caminhos-de-ferro, aliás, o número de caminhos-de-ferro pouco 

tinha aumentado desde que este era ainda uma criança. Defendendo a necessidade de 

estudar o caminho-de-ferro de Viseu a Foz Tua, esta linha férrea era do (elevado) 

interesse desta região, sendo há anos ambicionado e requerido pelas gentes desta 

região (população, entidades políticas, elites económicas, etc.)336. 

Além dos contínuos pedidos para a construção desta linha, com a enumeração 

de todos os benefícios que traria este caminho-de-ferro, sem que este fosse 

construído, levantaram-se alguns problemas em relação ao seu percurso. O percurso 

que havia sido autorizado pelo Governo não agradava a todos, de um lado estavam os 

que estavam em harmonia com este plano e outros que estavam em desacordo. O 

trajeto delineado do caminho-de-ferro de Viseu a Foz Tua ia por Mundão (freguesia do 

concelho de Viseu), Sátão, Aguiar da Beira, indo pelas aldeias de Sequeiros, Ponte do 

Abade e Vila da Ponte. Um dos críticos deste projeto era o Visconde do Banho, um 

homem com poder político, este queria que o percurso não passasse por concelhos do 

distrito da Guarda, deveria passar pelos concelhos do distrito de Viseu, indo pelo 

Sátão, Vila Nova de Paiva, Moimenta da Beira, Sernancelhe, Vila da Ponte e chegar 

depois a Foz Tua337. Havia constantes assembleias com as populações das várias zonas 

onde poderia passar esta linha férrea, estes contestavam no sentido de que se 

realizassem diferentes percursos em relação ao já existente. No entanto, este era o 

projeto que melhor servia os interesses da Companhia, do Estado e os “coletivos”. 

Para a Companhia o mais importante era realizar o percurso mais barato e que 

passasse por zonas onde houvesse mais passageiros. A grande importância deste 

caminho-de-ferro trazia conflitos e dificuldades na aplicação do seu projeto, pois mexia 
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com diferentes interesses, estes das populações, das elites económicas338. Este seria 

mais um dos caminhos-de-ferro que não passaria dos desejos e pedidos por parte do 

distrito de Viseu. Apesar dos vários interesses para a construção deste caminho-de-

ferro339.  

A Comissão de Viticultura do Dão, Liga Agricultores da Beira, Sindicatos 

Agrícolas de Nelas, Vila Nova de Tazem e Oliveira do Hospital, Associação Comercial de 

Viseu, a imprensa local e os produtores da região do Dão solicitaram, ao Presidente da 

Câmara dos Deputados, a rápida construção de várias linhas de caminho-de-ferro, 

sendo elas as linhas de Viseu Gouveia, de Régua a Vila Franca das Naves e de Viseu a 

Foz Tua, o que mostrava que todas estas linhas eram necessárias e de máxima 

importância para esta região e a sua população, principalmente para o transporte de 

mercadorias, neste caso em específico, do vinho do Dão340.  

Terminaria a I República sem que nenhuma destas linhas fosse construída, as 

necessidades do distrito de Viseu em relação a estes caminhos-de-ferro que nunca 

seriam satisfeitas.  

 

2.4. Descontentamento dos concelhos do norte do distrito de 

Viseu 

 

Como pudemos observar, no subcapítulo anterior, o distrito de Viseu reclamava 

pela dotação de caminhos-de-ferro, todo o distrito tinha carência desta via de 

comunicação, com uma luta duradoura pela construção de várias linhas férreas. No 

entanto, dentro do próprio distrito, embora todo ele precisasse de ser provido de mais 

vias, existiam desigualdades, como que dividindo Viseu ao meio, o norte do distrito 

mais pobre e o sul mais rico. Os concelhos do sul iam sendo servidos com algumas 

linhas férreas, como era o caso da linha da Beira Alta que atravessava os concelhos de 
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Carregal do Sal, Mangualde, Mortágua, Nelas e Santa Comba Dão; o ramal de Viseu 

que servia os concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu; a linha do Vale do 

Vouga que atravessava Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul, Vouzela e Viseu. Enquanto 

os concelhos do norte não tinham ligações férreas, mesmo que houvesse a solicitação 

de linhas como a de Régua a Vila Franca das Naves e a de Viseu a Foz Tua, que 

serviriam a zona norte do distrito de Viseu.  

A ausência de caminhos-de-ferro no norte do distrito impedia, não só a 

comunicação destes com importantes centros comerciais, como, também, com o 

restante distrito de Viseu. Esta situação foi gerando o desagrado por parte dos 

concelhos do norte e, também, era expressa por vários representantes políticos do 

distrito de Viseu. Um desses exemplos foram as palavras proferidas pelo senador 

Ribeiro Seixas, este denunciava o desprezo que vinha sendo dado pelo Governo, ao 

longo dos anos, à região norte do distrito de Viseu e a grande desigualdade entre o 

norte e o sul deste distrito. A situação de pobreza e dificuldades em que viviam as 

populações dos concelhos do norte do distrito, principalmente desde os temporais que 

haviam dizimado muito da produção agrícola e com isso trazido a escassez de 

alimentos, relembrando que esta população vivia, maioritariamente, da agricultura. 

Região que só recebia atenção por parte dos governos monárquicos quando esta era 

necessária para os fazer atingir os seus interesses, como em tempo de eleições, bem 

como ainda na altura do pagamento dos impostos. Considerando, este senador, que 

havia uma desigualdade na repartição dos “dinheiros públicos”, nem sempre era feita 

de acordo com as carências das várias zonas do país.  

 

Os concelhos do norte do distrito de Viseu foram sempre sacrificados em benefício da 

capital do distrito e dos concelhos do sul, onde residiam os magnates políticos com a 

sua fama de caciques.  

 

Enquanto o sul era favorecido e dotado de linhas de caminhos-de-ferro e de um 

número considerável de estradas, o norte não tinha linhas férreas nem estradas, “as 

sedes dos concelhos” não tinham comunicação umas com as outras, com a sede do 

distrito ou ainda com a linha do Douro que os ligaria ao Porto. Aquando da sua 
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deslocação ao Porto esta trazia grandes transtornos (monetários e duração da 

viagem), uma jornada demorada e que obrigava as suas populações a atravessarem o 

distrito, por Lamego, Castro Daire, Viseu e Santa Comba Dão, seguindo e saindo depois 

do distrito de Viseu, mais concretamente por Pampilhosa, continuando desse local 

para o Porto. Era urgente a construção de estradas nos concelhos do norte distrito de 

Viseu, nomeadamente a necessidades das estradas de Resende a Cinfães e de Castro 

Daire a Cinfães, pela parte económica, combater as crises de trabalho e permitir a 

comunicação entre esses concelhos do distrito de Viseu, bem como a ligação que 

passariam a ter com Lamego e Viseu e com o caminho-de-ferro do Douro. Embora 

estas obras de melhoramento fossem imprescindíveis para satisfazer as necessidades e 

dar uma boa qualidade de vida à população, continuavam sem acontecer341.  

A Comissão Municipal Administrativa do concelho de Sernancelhe alertava, 

através de uma representação, para o facto da zona norte do distrito de Viseu não ter 

vias de comunicação, era necessário a construção de linhas férreas, para que esta zona 

do distrito pudesse comunicar com o resto do país, nomeadamente linhas que lhe 

permitissem ter ligação com a cidade de Viseu e com a linha do Norte342. 

A inexistência de caminhos-de-ferro nos concelhos do norte e escassez de 

estradas afetava, também, a sua comunicação com a capital do distrito, tornando a 

viagem demorada e dispendiosa. Como acontecia com a população do concelho de 

Cinfães. Apesar de esta ser uma região de considerável relevância, tinha poucas vias de 

comunicação e estava isolada do restante distrito. Quando alguém do concelho de 

Cinfães se queria deslocar até à capital do distrito tinha de fazer um longo percurso 

que incluía a passagem pelo distrito do Porto, saindo do distrito de Viseu, percorrendo 

outro distrito, para no fim regressar a Viseu. Os caminhos existentes neste concelho 

eram estreitos e perigosos, havendo somente uma pequena porção de uma estrada 

que não estava ainda concluída. O projeto de continuação desta estrada era já antigo, 

no tempo da Monarquia havia sido aprovada a construção desta e realizados estudos 

para outros traçados, no entanto os trabalhos de construção desta estrada haviam 
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sido cessados por ordem do Ministério do Fomento. A demora da conclusão desta 

estrada devia-se à continuação dos estudos a ser realizados para perceber qual o 

melhor percurso a ser seguido. A situação arrastava-se, os trabalhos de construção 

desta estrada eram constantemente suspensos, apesar da urgente necessidade desta. 

Continuando, o concelho de Cinfães, sem vias de comunicação, o que trazia prejuízos 

para a sua população e região, nomeadamente para a sua economia e comércio343.  

Outro exemplo da pouca importância dada pelo Governo aos concelhos do 

norte e carestia de vias nestes concelhos era, apontado pelo senador Pais Gomes, a 

não conclusão de uma estrada que ligaria Viseu a Lamego, esta havia sido 

interrompida e, apesar, da grande relevância que esta estrada teria para a zona norte 

do distrito, o Ministério do Fomento não lhe estava a dar a devida importância, não 

procurando terminar a construção desta estrada, uma estrada de urgente 

necessidade344.  

Os concelhos do norte viam-se desprovidos de ligações que lhes permitissem 

uma maior facilidade na sua deslocação para outras zonas do distrito e do país, 

prejudicando a comercialização dos seus produtos agrícolas e causando transtornos 

aos seus habitantes. O que os levava a protestar contra o Governo pela não atuação, 

embora, muitas das vezes, este estivesse a par da situação, nada fazia, quer pela falta 

de dinheiro quer pela existência de outros interesses que se sobrepunham às 

necessidades das populações. Este abandono que os povos do norte alegavam receber 

era, não só, da parte do poder central, como, também, da parte da capital do distrito 

do Viseu345. Os governadores civis do distrito de Viseu eram dos principais 

responsáveis pela não satisfação das necessidades do norte do distrito e da 

discrepância de tratamento que recebia o norte e o sul do distrito de Viseu, causando 

desigualdade entre as duas partes do distrito. As suas atuações moviam-se, sobretudo, 

a favor dos interesses e necessidades da capital do distrito e concelhos do sul, muitas 
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das vezes, pelo peso político que tinham estes concelhos e pela influência que estes 

tinham na escolha dos governadores civis346.  

Além das carências referidas havia, ainda, nestes concelhos a falta de estradas 

de ligação às estações de caminhos-de-ferro. Estas eram fulcrais para fazer chegar até 

às estações as pessoas e/ou mercadorias, que iriam depois ser transportadas pelos 

caminhos-de-ferro. Sendo que a ausência destas estradas, além de complicar ou 

mesmo impedir o acesso às estações, trazia perdas económicas às populações, pois 

não tinham forma de fazer deslocar os seus produtos agrícolas no período invernoso, 

dificultando, também, o acesso às pessoas que se precisavam de deslocar de 

comboio347. Mais uma vez, este era um problema que se arrastava desde o tempo da 

Monarquia, o que nos mostra que as populações e economia do distrito de Viseu, mais 

concretamente, os concelhos do norte do distrito eram, há muito tempo, prejudicados 

pela falta de vias que lhes permitissem comercializar os seus produtos e facilitassem a 

sua própria deslocação para o resto do distrito e país. Estradas que permitiam ligar os 

vários concelhos do distrito de Viseu e permitir a comunicação entre eles, numa época 

em que grande parte deste distrito do interior tinha dificuldades de comunicação entre 

si mas também com o restante país348. 

A quantidade diminuta de vias de comunicação no norte do distrito de Viseu 

era um problema com que se debatia há muito tempo a população desta região, a 

contínua falta de acessibilidades começou a gerar cada vez maior contestação da parte 

destes concelhos e resultaria no desejo de criação do distrito administrativo de 

Lamego, este seria na sua maioria constituído por concelhos do norte do distrito de 

Viseu. O distrito administrativo de Lamego seria, pelo projeto de lei apresentado por 

vários deputados, constituído pelos concelhos de Lamego, Cinfães, Resende, Castro 

Daire, Tarouca, Armamar, Moimenta da Beira, Tabuaço, S. João da Pesqueira, 

Sernancelhe e Penedono, do distrito de Viseu, e pelos concelhos de Meda e Vila Nova 
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da Foz Côa, do distrito da Guarda; a capital de distrito situar-se-ia em Lamego. Todos 

os custos referentes ao estabelecimento dos departamentos necessários para a 

gerência deste novo distrito seriam pagos pela Câmara Municipal de Lamego349.  

Os concelhos que iriam compor o distrito de Lamego tinham uma elevada 

produtividade agrícola o que, segundo os defensores da criação deste distrito, seria 

vantajoso para o seu comércio e agricultura, nomeadamente para o seu principal setor 

agrícola e económico – o vinho, mas também para o “desenvolvimento dos meios de 

comunicação”, este fator seria fulcral para o crescimento desta região350.  

As Câmaras Municipais de Lamego, Resende, Armamar, Tabuaço, S. João da 

Pesqueira, Tarouca e Penedono, do distrito de Viseu, e Vila Nova de Foz Côa, do 

distrito da Guarda, pediam a constituição do distrito administrativo de Lamego, 

argumentando que este seria formado pelos concelhos da região agrícola do Douro, 

que tinham importantes vínculos entre si351.  

Este projeto de lei era, também, apoiado pela população do concelho de 

Lamego e de outros treze concelhos, estes solicitavam que este fosse debatido e 

votado pela Câmara dos Deputados, ambicionando que Lamego fosse ressarcido pelas 

injustiças que tinha sofrido, pelas quais não tinha ainda sido remunerada ao contrário 

de outras localidades, este tinha sido esquecido pelos “poderes públicos”352.  

A par das populações e entidades que queriam a aprovação deste projeto 

foram-se levantando vozes contra a criação do distrito administrativo de Lamego. As 

várias entidades, tais como, Associação Comercial e Industrial de Viseu353, a Câmara 

Municipal de Viseu354, os republicanos de Viseu355, a comissão municipal de Viseu356 e 
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a população de Viseu solicitavam que nenhum dos concelhos pertencentes ao distrito 

de Viseu fosse desvinculado deste mesmo distrito e pediam a construção imediata de 

vários caminhos-de-ferro, o de Viseu a Castro Daire, Paiva, Gaia a Viseu, Moimenta da 

Beira a Foz Tua, bem como o troço de caminho-de-ferro da Régua a Moimenta da 

Beira, troço que faria parte da planeada e ambicionada linha férrea da Régua a Vila 

Franca das Naves, que passaria por Lamego, o que resolveria a falta e necessidade de 

vias de comunicação no distrito de Viseu, algo pelo qual se ansiava e se requeria há 

muito tempo357. Os principais argumentos contra este novo distrito eram, sobretudo, 

no sentido de que o que distrito de Viseu necessitava era de vias de comunicação, não 

de ser desagregado e ver alguns dos seus concelhos a constituir um novo distrito, 

Lamego, desejo que, segundo estes, não tinha fundamento. O distrito de Viseu vinha 

sendo esquecido por parte dos poderes públicos, era necessário requerer os 

imprescindíveis caminhos-de-ferro e estradas, sobretudo na região norte do distrito358. 

Da parte dos grupos de poder dos concelhos do sul do distrito, como a 

Associação Comercial de Viseu, a Liga dos Lavradores da Beira, a Comissão Vinícola do 

Dão e algumas comissões municipais e paroquiais era, ainda, alegado que o país não 

teria capacidades financeiras para a criação deste novo distrito, o fundamental era a 

construção de caminhos-de-ferro (Viseu a Foz Tua e da Régua a Vila Franca das Naves) 

e de estradas (Viseu a Tabuaço e de Viseu a Castro Daire). Para o deputado Matos Cid 

o distrito deveria combater juntamente pela construção das vias de comunicação, o 

mais importante era conseguir dotar todo o distrito de comunicações e o consequente 

crescimento desta região.  

Apesar das várias tentativas para a criação do distrito administrativo de 

Lamego, este desejo não se viria a realizar. Continuando a luta destes concelhos para 

que fossem dotados de vias de comunicação, estes viriam as suas comunicações 

melhoradas com a construção de estradas, em contrapartida, os caminhos-de-ferro, 

ambicionados e necessários ao longo dos anos, nunca se viriam a construir359.      
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2.5. Motivos para a insuficiente rede ferroviária no distrito de 

Viseu 

 

Os caminhos-de-ferro existentes não eram suficientes para satisfazer as 

necessidades desta região. Ao longo dos anos foram-se acumulando pedidos para 

prover o distrito de Viseu com as linhas férreas que a sua economia e população 

exigiam, servir uma região com uma elevada densidade populacional e uma das 

maiores exportadoras de produtos agrícolas para vários pontos do país era 

imprescindível não só para o distrito em questão, como também, para várias zonas do 

país que dependiam desses mesmos produtos para a sua alimentação. Apesar da 

demonstração, por parte das gentes de Viseu, da urgente necessidade de construção 

de linhas férreas e do quanto estes eram imprescindíveis para a região e para o país, a 

maioria dos pedidos foram em vão. No final da I República Viseu permanecia com uma 

insuficiente rede ferroviária. Vários fatores contribuíram para a deficiente dotação de 

caminhos-de-ferro no distrito.   

Nas primeiras décadas de caminhos-de-ferro em Portugal o principal objetivo 

era o de ligar Portugal à Europa, a região da Beira Alta não fugiu à exceção, os 

primeiros planos, ainda na década de 50 do século XIX, eram já nesse âmbito360. Com o 

decorrer dos anos mantinha-se como principal intenção a construção do caminho-de-

ferro da Beira Alta com ligação a Espanha. Quando se escolheu o percurso a seguir o 

interesse principal foi ligar Lisboa à Europa, pensando na economia do país e no 

desenvolvimento do porto de Lisboa, deixando, assim, para segundo plano as 

necessidades das regiões da Beira Alta, o interesse nacional em detrimento do 

interesse regional. Nessa decisão um dos principais prejudicados seria o distrito de 

Viseu, o facto de esta linha não passar na cidade afetaria para sempre esta região, com 

prejuízos para a população e no transporte de mercadorias. Mesmo com a posterior 

construção do ramal de Viseu a Santa Comba Dão, que ligaria a cidade à linha da Beira 

Alta, esta continuava a não ser o suficiente para as necessidades da região, o facto de a 

                                                      

360
 ALEGRIA, Maria Fernanda - A organização dos transportes em Portugal (1850-1910): as vias e o 

tráfego, p. 264 



139 

linha ser de via reduzida resultava numa menor capacidade da quantidade de carga 

que podia transportar, a este prejuízo juntavam-se as despesas e o tempo perdido 

resultantes das mudanças que as pessoas e as mercadorias tinham de fazer deste 

caminho-de-ferro para outros e vice-versa361. O facto do interesse de beneficiar a 

capital do país e a economia nacional se ter sobreposto à construção de uma linha 

(Beira Alta) que servisse os interesses da região, nomeadamente do distrito de Viseu, 

resultaria numa linha férrea insuficiente para as necessidades desta região, 

particularmente da capital do distrito.  

Ao longo do tempo esta realidade manteve-se, onde os interesses dos 

diferentes governos, quer no período da monarquia quer no período da república, se 

iam sobrepondo aos interesses e necessidades de algumas zonas do país.  

No decorrer da construção de caminhos-de-ferro no país, o poder central tinha, 

maioritariamente, como principal objetivo impulsionar o crescimento de Lisboa e do 

Porto, tornando estes os dois principais pólos do país, pontos das principais e 

importantes trocas comerciais e de interesse económico. Para a concretização desse 

projeto a malha ferroviária no interior do país foi sendo construída de forma a ligar as 

diversas regiões do interior a pelo menos um desses centros económicos. O fulcral 

nessas ligações era o desenvolvimento de Lisboa e do Porto, enquanto os interesses 

das regiões do interior ficaram, muitas das vezes, em segundo plano. Com isto, as 

linhas seguiam traçados que fossem o mais proveitosas comercial e economicamente 

para o país e em particular para Lisboa e o Porto, ao passo que o interior do país servia 

apenas como um meio para atingir os fins objetivados pelo Governo362. Uma das 

consequências desta atuação, por parte do Governo, era a de que algumas zonas do 

país, neste caso em concreto o distrito de Viseu ia tendo algumas linhas férreas mas 

estas não serviam a população conforme as suas necessidades.  

Havia uma procura em concentrar o poder político e económico na capital do 

país, a construção dos caminhos-de-ferro era realizada no sentido de desenvolver cada 
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vez mais Lisboa. O poder central optava por construir linhas e escolher percursos que 

mais benefícios trouxessem à capital, não tendo em conta as restantes regiões que o 

caminho-de-ferro atravessaria.  

Ao mesmo tempo ia existindo um desequilíbrio nas obras de fomento 

realizadas no país, o Governo privilegiava a construção de caminhos-de-ferro na zona 

litoral do país, esta era atravessada pela maior parte dos caminhos-de-ferro existentes 

no território nacional, enquanto se ia ‘esquecendo’ o distrito de Viseu. Apesar da 

importância que a produção agrícola de Viseu tinha para o país, este permanecia sem 

meios de comunicação para levar os seus produtos até aos mercados e poder 

comercializá-los. Ao passo que algumas zonas do país recebiam elevadas verbas para a 

construção de linhas férreas, mesmo já estando dotadas de bastantes vias e não sendo 

regiões com tanta produtividade agrícola quanto Viseu. O distrito de Viseu foi, ao 

longo dos anos, sendo abandonado pelos vários governos, estes não procuravam 

responder às exigências desta região363. O que ia impossibilitava o crescimento desta 

região e trazia perdas económicas para a sua população, principalmente para os que 

viviam da agricultura (que como vimos no primeiro capítulo, era a maioria da 

população).  

Nesse mesmo sentido falava o deputado Bartolomeu durante uma intervenção 

na Câmara dos Deputados, segundo este, aquando a distribuição das verbas pelas 

linhas de caminhos-de-ferro, não foram levadas em conta as carências de certas zonas 

do país, o que originou a uma distribuição algo desajustada. Uma das regiões mais 

desprezadas era o distrito de Viseu, apesar de ter já algumas linhas férreas, parte do 

distrito, nomeadamente a parte norte, de “Viseu até o Douro” permanecia sem 

qualquer caminho-de-ferro. Apesar de nos anos iniciais a República ter dado atenção a 

esta região, nos anos seguintes não ligou mais às suas necessidades e interesses, os 

caminhos-de-ferro que a região tanto necessitava não foram construídas, esta 

continuava desprovida de vias de comunicação.  
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Ao mesmo tempo que o poder central não despendia os dinheiros públicos na 

construção de linhas férreas no distrito de Viseu, gastava esse mesmo dinheiro, 

segundo o deputado Manuel Fragoso, em obras desnecessárias. Sendo, muitas das 

vezes, utilizado nas zonas de onde eram provenientes os homens de maior poder 

político, estes procuravam apenas servir os interesses da sua região364. O que resultava 

no contínuo desprezo às necessidades do distrito de Viseu, com ambições de linhas 

férreas que se prolongavam ao longo dos anos sem que os governos atuassem para a 

construção dessas mesmas linhas. 

No ano de 1922 as necessidades do distrito de Viseu continuavam a não ser 

tidas em conta pelo poder central, os caminhos-de-ferro da Régua a Vila Franca das 

Naves, passando por Lamego, o de Viseu a Foz Tua e o de Gouveia a Viseu, eram linhas 

importantes para a economia e da máxima urgência para esta região, bem como ainda 

a defesa do país. O deputado Marques Loureiro defendia que o Estado tinha a 

obrigação de assegurar a construção destas linhas de caminho-de-ferro, a sua 

construção era um direito que esta região tinha. Todas as vias-férreas construídas pelo 

Estado localizavam-se, até este momento no sul (a maioria) e no norte do país, a zona 

centro do país não tinha nenhuma via feita pelo Estado. Este deputado acabaria a sua 

intervenção mostrando a desigualdade de importância que vinha sendo dada ao longo 

dos anos pelo poder central ao distrito de Viseu comparativamente a outras regiões do 

país, zonas que iam sendo dotadas de caminhos-de-ferro enquanto em Viseu o Estado 

não construía nenhuma linha.  

 

Confio em que de futuro assim não sucederá, para que não mais se possa dizer, e com 

absoluto rigor , que no país uns são filhos, outros afilhados e alguns apenas... 

enteados, ou, o que vale o mesmo, que uns comem, outros mandam e alguns... pagam.   

 

Nestes jogos de interesses também entrava o poder local, embora com menor 

poder, as câmaras municipais procuravam, muitas das vezes, executar projetos os mais 

vantajosos possíveis para os membros dessa mesma câmara. Com isto, os projetos de 
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reforma e crescimento que as localidades precisavam acabavam por nunca acontecer 

ou quando aconteciam não eram da forma como tinham sido ambicionados pela 

população365.  

Durante a I República, bem como no regime monárquico, os interesses do 

poder central contribuíram, em grande parte, para a ausência de caminhos-de-ferro 

que satisfizessem as necessidades do distrito de Viseu. No entanto, não foram o único 

fator, a falta de capacidades financeiras ditaria, diversas vezes, a não construção de 

linhas férreas e/ou a opção de outros percursos que fossem mais baratos. Ocorrendo 

ainda, casos em que teria de se optar pela construção de um caminho-de-ferro em 

detrimento de outro, pois não havia dinheiro suficiente para ambos. 

Em Portugal os caminhos-de-ferro iam sendo construídos um a um, muitas das 

vezes era quase lanço a lanço, não tendo o país capacidade de construir de imediato 

todas as linhas férreas pedidas e necessárias para as várias zonas do país. Havia um 

certo sentimento de impotência e impossibilidade, no sentido de que muitos dos 

projetos não eram ouvidos ou quando o eram não passavam do papel, pelo menos da 

forma como eram ambicionados366.  

No decorrer dos anos a incapacidade “económica e financeira” do país adiou 

muitas das vezes a discussão de alguns projetos de lei para a construção de caminhos-

de-ferro, ao mesmo tempo que, diversos projetos discutidos e aprovados continuavam 

sem ir avante pois não havia dinheiro necessário para as construções das linhas 

férreas367. 

Como já referimos anteriormente, o Estado não foi o responsável pela 

construção de todas as linhas férreas do país, muitas delas ficaram a cargo de privados 

(companhias nacionais ou internacionais), contudo, acabaria por despender dinheiro 

no financiamento que dava às entidades responsáveis pela construção das respetivas 

linhas. Dada a situação financeira do país e os gastos efetuados nos vários 

financiamentos públicos, o Estado não tinha capacidades económicas para a 
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construção de todas as linhas necessárias, o que levou a que vários projetos de lei 

apresentados pelos deputados e senadores do distrito de Viseu e pedidos pela sua 

população, não passassem do papel368.   

As dificuldades financeiras influenciaram a escolha dos traçados das linhas 

férreas, optando-se por percursos mais simples e com menos custos, que permitissem 

a construção de uma linha o mais reta possível, que não obrigasse a trabalhos 

demorados e dispendiosos, mesmo que para isso tivesse que se optar a que a 

respetiva linha não passasse em parte importantes das respetivas regiões. A escolha 

das linhas a ser construídas também era motivada pelos parcos recursos monetários 

do Estado, onde um projeto para construção de uma linha férrea mais direta era 

escolhida em vez de uma linha com um percurso sinuoso. O que teve um papel 

relevante na não construção de algumas linhas férreas no distrito de Viseu, 

nomeadamente as do norte do distrito, onde o seu relevo acidentado dificultava os 

trabalhos de construção de caminhos-de-ferro e os tornava mais dispendiosos369. 

A falta de dinheiros públicos originava a que, diversas vezes, fosse privilegiada a 

construção de determinados caminhos-de-ferro em detrimento de outros, sendo 

defendido que eram mais necessários, gerariam mais lucros e mais rapidamente, eram 

fulcrais para a economia do país e das regiões que atravessariam, além de que os 

lucros provenientes destes poderiam ser utilizados para a construção dos que ficavam 

à espera da sua aprovação, embora se admitisse a necessidades e as mais-valias destes 

últimos estes ficavam para segundo plano, para construções posteriores caso as 

finanças do país e o Governo assim o permitissem. Um exemplo disso foi a linha férrea 

da Régua a Vila Franca das Naves, que iria servir regiões despojadas de qualquer 

caminho-de-ferro e que estavam desligadas do restante país, que serviria para 

desenvolverem a sua economia e região. Num projeto que permitia que o Governo 

aplicasse uma determinada verba, através dos títulos da dívida pública, na construção 

de vias férreas na região do norte, compra do material necessário para as vias de 

comunicação e construção de estradas de ligação a estes caminhos-de-ferro, foi 
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privilegiada a construção das linhas de Valença a Monção, de Vidago a Chaves, de 

Carviçais a Miranda, de Contumil, de Ermesinde a Leixões, de Amarante a Mondim de 

Basto e de Borba a Elvas. Sendo defendido que as linhas férreas de Vidago a Chaves e 

de Carviçais a Miranda iriam reformar a atividade agrícola e a “vida social”, resultando 

num crescimento económico e melhores condições de vida para a sua população, o 

que poderia ajudar a reduzir a emigração; as linhas de Contumil e de Ermesinde a 

Leixões permitiriam transportar mercadorias do Minho, do Douro e das vias férreas do 

centro e sul do país, com destino a Leixões, sem desvios, com maior rapidez e de forma 

mais barata; a linha de Amarante a Mondim de Basto, um melhor aproveitamento 

desta região e crescimento da sua produção agrícola; a linha de Borba a Elvas serviria 

para terminar uma importante rede ferroviária numa região bastante fértil. Em relação 

a todas estas linhas férreas antevia-se desde logo lucros, eram indispensáveis há anos 

para aquelas regiões e para a economia do país, tudo isto com maior intensidade do 

que em relação às linhas colocadas em segundo plano. Embora fosse necessária a 

construção do caminho-de-ferro da Régua a Vila Franca da Naves, passando por 

Lamego que era uma região predominantemente agrícola e que precisava desta linha 

para ter maiores capacidades financeiras que lhe permitissem adquirir materiais e 

produtos para um melhor aproveitamento das terras e maior qualidade dos seus 

produtos agrícolas, coisas das quais tinha de prescindir pelos gastos exorbitantes 

resultantes do transporte de mercadorias, causados pela falta de um caminho-de-ferro 

próximo, era defendido que a construções desta não era o melhor neste momento, 

dando agora privilégio à construção de outros caminhos-de-ferro que teoricamente 

dariam mais lucros, estes seriam depois fundamentais para reunir dinheiro para a 

construção dos que se iriam prescindir agora370.  

Os problemas financeiros do país foram, a par dos interesses do poder central, 

um dos principais impedimentos na construção das linhas de Viseu a Gouveia, da 

Régua a Vila Franca das Naves (por Lamego) e de Viseu a Foz Tua.  

 Com o fim da I República e início da Ditadura Militar, as várias análises 

realizadas para a construção dos caminhos-de-ferro no distrito de Viseu e os projetos 
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de linhas férreas seriam interrompidos. Voltariam a discutir-se e a haver nossas 

pressões para a construção de caminhos-de-ferro no distrito de Viseu371.  

 Porém, as linhas que haviam sido pedidas durante a I República e, mesmo, 

durante a Monarquia, nunca viriam a ser construídas. Não voltaria a ser construído 

uma linha de caminho-de-ferro no distrito.  
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Conclusão  

 

Viseu permaneceu ao longo da I República como um dos distritos com mais 

população e uma elevada densidade populacional, fatores como a emigração e gripe 

pneumónica foram os principais responsáveis pelas oscilações na população que vivia 

neste distrito. A permanência de uma taxa de natalidade estável, a ligeira descida da 

taxa de mortalidade e a descida da emigração permitiram que a população voltasse a 

aumentar na década de 1920-1930, após na década anterior (1911-1920) ter perdido 

população, devido à elevada emigração e mortes causadas pela gripe pneumónica e 

carências alimentares consequência da I Guerra Mundial.  

A taxa de analfabetismo no distrito de Viseu era, tal como no país, bastante 

elevada, fruto de um número reduzido de escolas e poucas crianças em idade escolar a 

frequentar a escola. O Governo republicano procurou alterar a situação com a criação 

de mais escolas e várias reformas no ensino. O analfabetismo acabaria por reduzir e 

haver maior percentagem de população alfabetizada, contudo, no final da I República 

o distrito de Viseu continuaria a ter uma população maioritariamente analfabeta. Em 

todo este período, o analfabetismo seria sempre superior nas mulheres, devido ao 

menor número de escolas femininas e menos crianças do sexo feminino a frequentar a 

escola. 

Em todo o distrito a população feminina seria sempre superior à masculina, 

circunstância explicada, em grande parte, pela elevada emigração do sexo masculino. 

O mesmo fator, a emigração, explicava, também, a maior percentagem de população 

em idade ativa do sexo feminino em relação à do sexo masculino. Pois a emigração 

era, na sua maioria, masculina e os homens que emigravam estavam na idade ativa. 

A elevada emigração no distrito de Viseu, sobretudo masculina, devia-se às 

constantes crises na agricultura, particularmente dos vinhos do Dão. Com a fuga 

principalmente para o Brasil, na procura de melhores condições de vida e uma forma 

de arranjarem sustento.  

A população desta região tinha na agricultura a sua principal atividade 

económica, destacando-se produtos como o vinho do Dão, o milho, o centeio e a 
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batata, estes eram o seu principal meio de subsistência. Teve desde sempre uma 

indústria atrasada comparativamente com o resto do país, a indústria que tinha era 

essencialmente tradicional, circunstâncias que se manteriam em toda a República.  

O peso da agricultura e uma indústria rudimentar contribuíram para que o 

distrito de Viseu permanecesse rural, onde os centros urbanos e o desenvolvimento 

desta região teimavam em não aparecer e acontecer.   

Um dos principais propulsores da economia e das regiões neste período era o 

caminho-de-ferro, este ligava zonas longínquas, permitia a comunicação de regiões 

‘perdidas’ no interior com zonas ricas, que eram verdadeiros centros comerciais, que 

permitiriam às zonas mais pobres comercializar os seus produtos e fazer crescer a sua 

economia. Este revolucionário meio de transporte de passageiros e mercadorias era 

visto pelas gentes de Viseu como imprescindível para desencadear a mudança nesta 

região, com uma melhoria da vida das pessoas, a maior facilidade de comunicação e o 

crescimento desta zona e do seu poder económico. Esta convicção e necessidade 

levou-os a lutar durante toda a I República para que que vissem a sua região dotada de 

caminhos-de-ferro, uma luta que não daria frutos. 

Os caminhos-de-ferro que o distrito tinha não eram suficientes para as suas 

necessidades, não serviam todo o distrito e os concelhos que eram atravessados por 

eles nem sempre tiveram os melhores serviços, onde os passageiros e as suas 

mercadorias saíram muitas das vezes prejudicados.  

As linhas férreas foram solicitadas ao Governo, foi-lhes mostrada a sua 

urgência, nada foi feito. As contestações foram aumentando, os concelhos mais 

prejudicados, os do norte, reclamaram cada vez mais, chegaram a pedir um novo 

distrito, este seria composto pelos concelhos do norte do distrito de Viseu, que se 

achavam esquecidos pelo poder central e pela própria capital do distrito. A I República 

terminaria e não alcançariam as imprescindíveis linhas férreas nem a criação do novo 

distrito. 

O distrito de Viseu viu as suas necessidades de caminhos-de-ferro desprezadas 

desde o seu surgimento em Portugal e na I República nada mudaria, altos interesses se 

levantaram. Os caminhos-de-ferro que a região de Viseu precisava, que os 
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representantes de Viseu no Parlamento, os seus governadores civis, câmaras 

municipais, associações e sindicatos, elites económicas e políticas e, não menos 

importante, o povo, pediram durante anos foram negados. Um melhoramento que ia 

ser vantajoso para os habitantes desta região, fulcral para a sua economia e permitir-

lhes comercializar os seus produtos, como também para o resto do país, que dependia 

de muitos dos produtos agrícolas provenientes de Viseu. Mas foram ambições e 

necessidades ignoradas.  

Ao poder central importou-lhe privilegiar outras regiões do país, fazer crescer a 

capital do país, Lisboa, torná-la um importante centro comercial do país e da Europa. O 

fulcral para o Governo foi construir caminhos-de-ferro que trouxessem lucros para 

Lisboa, mesmo que para isso ‘ignorasse’ os interesses e necessidades de outras 

regiões. 

Ao longo dos anos os vários governos construíram uma rede ferroviária 

nacional que servia maioritariamente os dois pólos do país (Lisboa e Porto) e o litoral, 

enquanto o interior permaneceu com uma escassa rede ferroviária. As dificuldades 

financeiras do país não permitiram a construção de todos os caminhos-de-ferro 

pedidos e projetados, onde muitas das vezes se teve de optar pela linha férrea a 

construir. Nessa escolha as linhas de Viseu ficaram sempre em segundo plano, 

reconheceu-se-lhes a sua importância, contudo, decidiram que outras seriam mais 

lucrativas.  

Chegara o fim da I República sem que esta região de elevada densidade 

populacional e produtividade agrícola fosse dotada dos caminhos-de-ferro necessários.  

Terminada a elaboração deste estudo podemos constatar que conseguimos 

cumprir os objetivos a que nos propusemos, as fontes e bibliografia utilizada 

possibilitaram, através da sua detalhada análise, responder às nossas questões. As 

conclusões a que chegamos corroboram com as presentes nas fontes e obras usadas 

ao longo da realização deste estudo, conseguindo aprofundar e acrescentar alguns 

detalhes essenciais.   

Embora tenhamos conseguido obter os resultados pretendidos, este é um 

trabalho que pode ser continuado e complementado. Analisarmos outras fontes e 
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retirarmos outras perspetivas. Aprofundar ainda mais alguns dos assuntos, acrescentar 

novas questões.    
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Anexos 

Anexo 1 - População de facto em Portugal 

Distritos 1900 1911 1920 1930 

Aveiro 303 169 336 243 344 178 381 694 

Beja 163 612 192 499 200 615 240 465 

Braga 357 159 382 276 376 141 414 784 

Bragança 185 162 192 024 170 302 185 164 

Castelo Branco 216 608 241 184 239 167 265 573 

Coimbra 332 168 359 387 353 121 387 808 

Évora 128 062 148 295 153 239 180 852 

Faro 255 191 272 861 268 294 300 762 

Guarda 261 630 271 616 256 243 267 614 

Leiria 238 755 262 632 279 124 314 540 

Lisboa 709 509 852 354 933 568 906 582 

Portalegre 124 431 141 481 147 398 166 343 

Porto 597 935 679 540 702 166 810 253 

Santarém 283 154 325 775 332 012 378 517 

Setúbal - - - 233 668 

Viana do Castelo 215 267 227 250 226 046 240 261 

Vila Real 242 196 245 547 235 499 253 994 

Viseu 402 259 416 744 404 864 431 473 

Angra do 
Heroísmo 

73 332 69 957 67 258 70 502 

Horta 55 233 50 055 46 508 49 216 

Ponta Delgada 127 726 122 553 118 246 134 217 

Funchal 150 574 169 783 179 002 211 601 

Total (Portugal) 5 423 132 5 960 056 6 032 991 6 825 883 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 
1930, Vol. 1 

 



159 

Anexo 2 - População de facto no distrito de Viseu 

Concelhos 1900 1911 1920 1930 

Armamar 12 127 11 294 10 398 11 313 

Carregal 12 476 13 663 12 360 13 065 

Castro Daire 20 827 22 409 21 849 23 200 

Cinfães 25 444 27 160 27 408 29 338 

Lamego 31 866 32 400 31 314 34 220 

Mangualde 22 256 22 426 21 752 22 673 

Moimenta da 

Beira 

14 193 14 335 13 579 13 489 

Mortágua 8 341 9 199 9 217 9 993 

Nelas 13 453 13 892 13 660 14 400 

Oliveira de 

Frades 

8 885 9 793 9 877 10 381 

Penalva do 

Castelo 

13 750 13 997 13 070 13 501 

Penedono 6 845 6 695 6 138 5 873 

Resende 19 119 20 233 20 991 21 613 

Santa Comba 

Dão 

11 021 12 023 11 606 12 984 

S. João da 

Pesqueira 

13 142 13 005 11 755 12 958 

S. Pedro do Sul 21 519 22 270 21 933 23 412 

Satão 13 214 13 748 13 695 14 523 

Sernancelhe 10 665 10 643 9 670 9 521 

Tabuaço 9 377 9 559 8 610 9 462 

Tarouca 10 123 9 923 9 642 10 094 

Tondela 29 487 31 281 30 502 33 931 

Vila Nova de 

Paiva 

6 789 6 677 6 899 7 042 

Viseu 53 184 55 665 54 775 60 074 

Vouzela 14 156 14 454 14 164 14 413 

Total (Distrito) 402 259 416 744 404 864 431 473 
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Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 
1930, Vol. 1 
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Anexo 3 – Nascimentos, óbitos e saldo fisiológico em Portugal 

Anos Nascimentos Óbitos Saldo Fisiológico 

1900 165 245 110 330 54 915 

1901 170 773  114 130 56 643 

1902 176 029  108 378 67 651 

1903 183 138  111 685 71 453 

1904 176 726  105 572 71 154 

1905 179 746  112 756 66 990 

1906 182 920  125 248 57 672 

1907 176 417  113 254 63 163 

1908 175 268  115 876 59 392 

1909 174 753  112 421 62 332 

1910 187 416  113 687 73 719 

1911 230 033  130 900 99 133 

1912 207 870  119 578 88 292 

1913 193 906  123 054 70 852 

1914 188 479  115 526 72 953 

1915 195 225  122 513 72 712 

1916 192 780  129 389 63 391 

1917 188 391  134 082 54 309 

1918 178 687  248 978 - 70 291 

1919 166 162  152 856 13 306 

1920 202 908  142 862 60 046 

1921 197 022  126 316 70 706 

1922 203 727  125 747 77 980 

1923 207 172  141 775 65 397 

1924 207 440  126 052 81 388 

1925 208 434  117 413 91 021 

1926 214 633  128 335 86 298 

1927 199 399  123 332 76 067 

1928 211 314  124 088 87 226 

1929 200 874  118 824 82 050 

1930 202 529  116 352 86 177 

 

Fonte: VALÉRIO, Nuno (Coord.) – Estatísticas históricas portuguesas. Lisboa: Instituto Nacional de 

Estatística, 2001. Vol. 1 
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Anexo 4 –Nascimentos, óbitos e saldo fisiológico no distrito de Viseu 

Anos  Nascimentos Óbitos Saldo Fisiológico 

1900 11 912 7 461 4 451 

1901 12 314  7 960 4 354 

1902 11 678  6 688 4 990 

1903 13 499  7 739 5 760 

1904 10 907  7 063 3 844 

1905 12 276  6 990 5 286 

1906 12 380 8 373 4 007 

1907 11 438  6 582 4 856 

1908 11 282 7 516 3 766 

1909 11 415  6 646 4 769 

1910 11 776  7 122 4 654 

1911-
1914

372
 

13 306 8 165 5 141 

1915 13 183 8 421 4 762 

1916 13 572 9 765 3 807 

1917 13 394 8 577 4 817 

1918 12 859 17 328 -4 469 

1919 11 899 11 106 793 

1920 14 304 9 905 4 399 

1921 13 328 8 913 4 415 

1922 13 896 8 111 5 785 

1923 13 740 9 669 4 071 

1924 13 806 8 372 5 434 

1925 13 816 7 391 6 425 

1926 14 734 8 812 5 922 

1927 12 950 7 739 5 211 

1928 14 128 8 161 5 967 

1929 13 248 7 420 5 828 

1930 13 536 7 217 6 319 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1903, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1904-1905, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Anuário 

Estatístico de Portugal: 1906-1907, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1908-1910, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1917; Direção Geral de 

Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1919; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de 

Portugal: 1926; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1927; Direção Geral de 

Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1928; Direção Geral de Estatística – Anuário Demográfico: 

1929; Direção Geral de Estatística – Anuário Demográfico: 1930 

                                                      

372
 Os dados deste intervalo de anos estão como médias anuais, dos anos de 1910-1914 
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Anexo 5 – Nascimentos e óbitos por sexos, no distrito de Viseu 

Anos Nascimentos   Óbitos                    

 Masculino Feminino Masculino Feminino 

1900 6 197 5 715 3 840 3 621 

1901 6 298 6 016 - - 

1902 5 970 5 708 3 415 3 273 

1903 6 961 6 538 3 852 3 887 

1904 5 571 5 336 3 467 3 596 

1905 6 449 5 827 3 495 3 495 

1906 6 328 6 052 4 233 4 140 

1907 6 013 5 425 3 328 3 254 

1908 5 758 5 524 3 770 3 746 

1909 5 839 5 576 3 332 3 314 

1910 5 980 5 796 3 516 3 606 

1911-1914
373

 6 775 6 531 4 014 4 151 

1915 6 765 6 418 4 220 4 201 

1916 6 887 6 685 4 587 4 908 

1917 6 862 6 447 4 343 4 474 

1918 6 611 6 214 8 445 9 884 

1919 6 080 5 765 5 548 5 811 

1926 7 747 7 328 4 317 4 490 

1927 6 911 6 514 3 946 4 256 

1928 7 235 6 893 4 013 4 148 

1929 6 871 6 377   3 674 3 746 

1930 6 977 6 559 3 506 3 711 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1903, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1904-1905, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Anuário 

Estatístico de Portugal: 1906-1907, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1908-1910, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1917; Direção Geral de 

Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1919; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de 

Portugal: 1926; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1927; Direção Geral de 

Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1928; Direção Geral de Estatística – Anuário Demográfico: 

1929; Direção Geral de Estatística – Anuário Demográfico: 1930 

 

 

 

 
                                                      

373
 Os dados deste intervalo de anos estão como médias anuais, dos anos de 1910-1914 
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Anexo 6 – Homens no distrito de Viseu 

Concelhos  1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Armamar 5 900 48,65 5 254 46,52 4 850 46,64 5 338 47,18 

Carregal 5 126 41,09 5 725 41,90 5 041 40,78 5 478 41,93 

Castro Daire  9 617 46,17 10 225 45,63 9 959 45,58 10 524 45,36 

Cinfães  11 518 45,27 12 339 45,43 12 519 45,68 13 490 45,98 

Lamego 15 735 49,38 15 548 47,99 14 957 47,76 16 211 47,37 

Mangualde  10 251 46,06 10 145 45,24 9 936 45,68 10 394 45,84 

Moimenta 

da Beira 

6 711 47,28 6 591 45,98 6 273 46,20 6 049 44,84 

Mortágua 3 729 44,71 4 035 43,86 4 076 44,22 4 554 45,57 

Nelas 6 015 44,71 6 098 43,90 5 910 43,27 6 388 44,36 

Oliveira de 

Frades 

3 866 43,51 4 328 44,19 4 354 44,08 4 522 43,56 

Penalva do 

Castelo 

6 478 47,11 6 436 45,98 5 981 45,76 6 113 45,28 

Penedono 3 260 47,63 3 080 46 2 799 45,60 2 638 44,92 

Resende 8 868 46,38 9 231 45,62 9 796 46,67 10 041 46,46 

Santa 

Comba Dão  

4 771 43,29 5 090 42,34 4 801 41,37 5 627 43,34 

S. João da 

Pesqueira 

6 528 49,67 6 265 48,17 5 600 47,64 6 254 48,26 

S. Pedro do 

Sul 

9 431 43,83 9 620 43,20 9 489 43,26 10 602 45,28 

Sátão 6 350 48,05 6 404 46,58 6 402 46,75 6 911 47,59 

Sernancelhe 5 075 47,58 4 987 46,86 4 577 47,33 4 439 46,62 

Tabuaço 4 391 46,83 4 406 46,09 4 007 46,54 4 424 46,76 

Tarouca  4 805 47,47 4 603 46,39 4 483 46,49 4 629 45,86 

Tondela 12 865 43,63 13 552 43,32 13 127 43,04 15 235 44,90 

Vila Nova de 

Paiva 

3 134 46,16 2 999 44,92 3 116 45,17 3 117 44,26 

Viseu 24 776 46,58 25 415 45,66 24 956 45,56 27 988 46,59 

Vouzela  6 273 44,31 6 413 44,37 6 264 44,22 6 666 46,25 
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Total 

(Distrito) 

185 473 46,11 188 789 45,30 183 273 45,27 197 632 45,80 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 
1930, Vol. 1 
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Anexo 7 – Mulheres no distrito de Viseu 

Concelhos  1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Armamar 6 227 51,35 6 040 53,48 5 548 53,36 5 975 52,82 

Carregal 7 350 58,91 7 938 58,10 7 319 59,22 7 587 58,07 

Castro Daire  11 210 53,82 12 184 54,37 11 890 54,42 12 676 54,64 

Cinfães  13 926 54,73 14 821 54,57 14 889 54,32 15 848 54,02 

Lamego 16 131 50,62 16 852 52,01 16 357 52,24 18 009 52,63 

Mangualde  12 005 53,94 12 281 54,76 11 816 54,32 12 279 54,16 

Moimenta 

da Beira 

7 482 52,72 7 744 54,02 7 306 53,80 7 440 55,16 

Mortágua 4 612 55,29 5 164 56,14 5 141 55,78 5 439 54,43 

Nelas 7 438 55,29 7 794 56,10 7 750 56,73 8 012 55,64 

Oliveira de 

Frades 

5 019 56,49 5 465 55,81 5 523 55,92 5 859 56,44 

Penalva do 

Castelo 

7 272 52,89 7 561 54,02 7 089 54,24 7 388 54,72 

Penedono 3 585 52,37 3 615 54 3 339 54,40 3 235 55,08 

Resende 10 251 53,62 11 002 54,38 11 195 53,33 11 572 53,54 

Santa 

Comba Dão  

6 250 56,71 6 933 57,66 6 805 58,63 7 357 56,66 

S. João da 

Pesqueira 

6 614 50,33 6 740 51,83 6 155 52,36 6 704 51,74 

S. Pedro do 

Sul 

12 088 56,17 12 650 56,80 12 444 56,74 12 810 54,72 

Sátão 6 864 51,94 7 344 53,42 7 293 53,25 7 612 52,41 

Sernancelhe 5 590 52,41 5 656 53,14 5 093 52,67 5 082 53,38 

Tabuaço 4 986 53,17 5 153 53,91 4 603 53,46 5 038 53,24 

Tarouca  5 318 52,53 5 320 53,61 5 159 53,51 5 465 54,14 

Tondela 16 622 56,37 17 729 56,68 17 375 56,96 18 696 55,10 

Vila Nova de 

Paiva 

3 655 53,84 3 678 55,08 3 783 54,83 3 925 55,74 

Viseu 28 408 53,41 30 250 54,34 29 819 54,44 32 086 53,41 

Vouzela  7 883 55,69 8 041 55,63 7 900 55,78 7 747 53,75 
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Total 

(Distrito) 

216 

786 

53,89 227 955 54,70 221 591 54,73 233 841 54,20 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 
1930, Vol. 1 
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Anexo 8 – Distribuição por idades da população de Viseu  em  1900 

Idades Homens Mulheres 

0-4 23 647 23 487 

5-9 23 072 23 358 

10-14 21 761 22 016 

15-19 18 536 20 250 

20-24 14 785 18 024 

25-29 11 315 14 824 

30-34 10 002 13 494 

35-39 8 909 11 922 

40-44 9 711 13 169 

45-49 8 138 10 653 

50-54 9 484 12 656 

55-59 6 560 8 205 

60-64 8 263 10 282 

65-69 4 254 5 166 

70-74 3 448 4 541 

75-79 1 477 1 914 

80-84 1 070 1 403 

85+ 406 593 

Idade 

desconhecida 

635 769 

Total 185 473 216 786 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 2 
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Anexo 9 – Distribuição da população de Viseu por idades 1911  

Idades Homens Mulheres 

0-4 25 797 25 381 

5-9 25 576 24 681 

10-14 23 745 22 544 

15-19 18 760 20 271 

20-24 13 684 19 001 

25-29 10 794 16 270 

30-34 10 290 15 478 

35-39 9 241 13 004 

40-44 9 071 13 549 

45-49 7 667 10 667 

50-54 8 505 12 320 

55-59 6 195 8 386 

60-64 7 331 10 328 

65-69 4 534 6 056 

70-74 3 934 5 282 

75-79 1 780 2 183 

80-84 1 093 1 516 

85+ 441 642 

Idade 

desconhecida 351 396 

Total 188 789 227 955 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 2 e 3 
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Anexo 10 – Distribuição da população de Viseu por idades 1920 

Idades Homens Mulheres 

0-4 21 747 21 311 

5-9 23 940 23 062 

10-14 24 188 23 515 

15-19 19 371 21 394 

20-24 13 744 17 880 

25-29 11 435 15 630 

30-34 9 101 13 887 

35-39 9 281 13 214 

40-44 9 328 13 605 

45-49 8 664 11 722 

50-54 7 869 11 388 

55-59 6 376 8 631 

60-64 6 617 9 723 

65-69 4 475 6 146 

70-74 3 310 4 989 

75-79 1 723 2 379 

80-84 1 037 1 486 

85+ 418 773 

Idade 

desconhecida 649 856 

Total 183 273 221 591 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1920, Vol. 2 
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Anexo 11 – Distribuição da população de Viseu por idades 1930 

Idades Homens Mulheres 

0-4 24 668 25 464 

5-9 25 340 24 915 

10-14 22 655 21 273 

15-19 20 414 21 666 

20-24 16 583 19 652 

25-29 12 669 16 680 

30-34 10 500 14 448 

35-39 10 444 13 715 

40-44 9 407 13 082 

45-49 8 803 12 014 

50-54 9 268 12 073 

55-59 7 563 10 180 

60-64 6 649 9 719 

65-69 5 034 7 061 

70-74 3 526 5 534 

75-79 1 994 2 966 

80-84 986 1 644 

85+ 564 992 

Idade 

desconhecida 565 773 

Total 197 632 233 841 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1930, Vol. 2 
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Anexo 12 - Emigrantes total e por sexos  no distrito de Viseu 

Anos Número de 

emigrantes 

Emigrantes do sexo 

masculino 

Emigrantes do sexo 

feminino 

1900 2 206 1 738 468 

1901 2 316 1 799 517 

1902 2 592 2 037 555 

1903 2 801 2 291 510 

1904 3 569 2 920 649 

1905 4 513 3 842 671 

1906 4 836 4 102 734 

1907 5 240 4 352 888 

1908 5 797 - - 

1909 4 961 3 895 1 066 

1910 5 416 4 281 1 135 

1911 6 971 5 194 1 777 

1912 11 764 8 211 3 553 

1913 11 733 - - 

1914 3 069 - - 

1915 2 232 - - 

1916 2 072 - - 

1917 1 551 772 779 

1918 1 216 - - 

1919 4 719 3 254 1 465 

1920 8 041 - - 

1921 2 767 - - 

1922 - - - 

1923 5 403 4 108 1 295 

1924 3 581 2 551 1 030 

1925 690 417 273 

1926 6 277 4 863 1 414 

1927 3 929 2 783 1 146 

1928 4 978 3 728 1 250 

1929 5 487 4 198 1 289 

1930 3 030 2 107 923 
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Fonte: Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1900; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico de Portugal: 1917; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1919; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1923; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico de Portugal: 1925; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1926; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1927; Direção Geral de Estatística – Anuário 

Estatístico: 1928; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1929; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico: 1930  
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Anexo 13 – Emigrantes por concelhos, no distrito de Viseu  

Concelhos 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 

Armamar 81 430 90 130 126 172 167 

Carregal 120 595 124 145 242 312 280 

Castro Daire 75 671 151 195 339 246 258 

Cinfães 74 574 85 122 169 204 196 

Lamego 102 695 77 110 160 121 145 

Mangualde 188 726 287 254 335 408 386 

Moimenta da 

Beira 136 756 132 216 256 248 333 

Mortágua 90 318 73 85 147 112 151 

Nelas 219 325 239 232 331 334 409 

Oliveira de 

Frades 56 141 63 68 107 90 83 

Penalva do 

Castelo 100 457 151 186 122 220 288 

Penedono 37 266 31 45 61 78 109 

Resende 75 724 39 130 121 81 98 

Santa Comba 

Dão 83 344 84 100 195 274 187 

S. João da 

Pesqueira 74 331 50 45 157 96 107 

S. Pedro do 

Sul 82 433 88 110 142 181 233 

Sátão 49 490 86 172 167 165 175 

Sernancelhe 67 413 100 187 131 129 166 

Tabuaço 119 295 97 124 165 151 152 

Tarouca 34 445 87 71 139 112 142 

Tondela 144 656 183 238 248 323 424 

Vila Nova de 

Paiva 33 207 87 131 71 90 97 

Viseu 210 1 179 311 331 393 545 472 

Vouzela 68 293 86 142 189 144 182 

Total (distrito) 2 316 11 764 2 801 3 569 4 513 4 836 5 240 
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Concelhos 1909 1910 1911 1912 

Armamar 144 106 139 430 

Carregal 305 351 337 595 

Castro Daire 271 314 492 671 

Cinfães 272 306 282 574 

Lamego 109 94 141 695 

Mangualde 344 416 501 726 

Moimenta da 

Beira 566 346 558 756 

Mortágua 135 139 208 318 

Nelas 310 364 336 325 

Oliveira de 

Frades 72 103 103 141 

Penalva do 

Castelo 241 234 307 457 

Penedono 90 124 216 266 

Resende 39 50 104 724 

Santa Comba 

Dão 227 278 232 344 

S. João da 

Pesqueira 65 75 136 331 

S. Pedro do 

Sul 194 194 263 433 

Sátão 203 187 264 490 

Sernancelhe 271 249 269 413 

Tabuaço 106 109 198 295 

Tarouca 160 134 197 445 

Tondela 294 367 505 656 

Vila Nova de 

Paiva 94 147 213 207 

Viseu 514 571 763 1 179 

Vouzela 135 158 207 293 

Total (distrito) 4 961 5 416 6 971 11 764 

 



176 

Fonte: Direção Geral de Estatística e dos Próprios Nacionais – Emigração Portuguesa: 1901; Direção 

Geral de Estatística e dos Próprios Nacionais – Emigração Portuguesa: 1902; Direção Geral de Estatística 

e dos Próprios Nacionais – Emigração Portuguesa: 1903; Direção Geral de Estatística e dos Próprios 

Nacionais – Emigração Portuguesa: 1904; Direção Geral de Estatística e dos Próprios Nacionais – 

Emigração Portuguesa: 1905; Direção Geral de Estatística e dos Próprios Nacionais – Emigração 

Portuguesa: 1906; Direção Geral de Estatística – Emigração Portuguesa: 1907; Direção Geral de 

Estatística – Emigração Portuguesa: 1909; Direção Geral de Estatística – Emigração Portuguesa: 1910. 

Lisboa: Imprensa Nacional; Direção Geral de Estatística – Emigração Portuguesa: 1911; Direção Geral de 

Estatística – Emigração Portuguesa: 1912 
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Anexo 14 – Emigração por idades, no distrito de Viseu374 

Anos Número de 
emigrantes 

Maiores de 14 anos Menores de 14 
anos 

1900 2 206 1 884 322 

1901 2 316 1 799 517 

1902 2 592 2 235 357 

1903 2 801 2 497 304 

1904 3 569 3 220 349 

1905 4 513 4 053 460 

1906 4 836 4 441 395 

1907 5 240 4 776 464 

1908 - - - 

1909 4 961 4 502 459 

1910 5 416 4 979 437 

1911 6 971 6 110 861 

1912 11 764 9 864 1 900 

1917 1 551 1 224 327 

1919 4 719 4 253 466 

1923 5 403 5 221 182 

1924 3 581 3 456 125 

1925 690 661 29 

1926 6 277 6 066 211 

1927 3 929 3 746 183 

1928 4 978 4 730 248 

1929 5 487 5 089 398 

1930 3 030 2 749 281 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1900; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico de Portugal: 1917; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1919; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1923; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico de Portugal: 1925; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1926; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1927; Direção Geral de Estatística – Anuário 

Estatístico: 1928; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1929; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico: 1930 

 

 

 

                                                      

374
 O número de emigrantes da presente tabela não coincide com o número de emigrantes totais da 

tabela 12, pois os valores presentes desta tabela são apenas referentes aos passaportes tirados no 
distrito de Viseu.  
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Anexo 15 – Emigrantes analfabetos e alfabetizados, no distrito de Viseu375 

Anos 

 

Número de 

emigrantes 

Analfabetos Alfabetizados Número de analfabetos 

por 100 habitantes 

1900 1 962 1 086 322 - 

1901 1 984 1 155 517 - 

1902 2 237 1 307 357 - 

1903 2 629 1 455 304 - 

1904 3 381 1 935 349 - 

1905 4 256 2 348 460 - 

1906 4 576 2 473 395 - 

1907 4 854 2 818 464 - 

1908 - - - - 

1909 4 555 2 761 459 - 

1910 4 914 2 838 437 - 

1911 6 014 3 621 861 - 

1912 10 771 7 158 1 900 - 

1913 - - - - 

1914 3 069 - - 66,53 

1915 2 232 - - 62,62 

1916 2 072 - - 70,46 

1917 1 051 652 399 62,04 

1918 1 216 - - 61,42 

1919 3 458 1 781 1 677 51,50 

                                                      

375
 O número de emigrantes da presente tabela não coincide com o número de emigrantes totais da 

tabela 12, pois os valores presentes desta tabela são apenas referentes aos passaportes tirados no 
distrito de Viseu. A partir do ano de 1914 os dados para o analfabetismo passaram a aparecer por 
“Número de analfabetos por 100 habitantes”.  
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1920 8 041 4 730 248 41,45 

1921 2 767 5 089 398 51,72 

1922 - - - 58,87 

1923 5 403 - - 57,90 

1924 3 581 - - 59,47 

1925 690 - - 53,97 

1926 6 277 - - 53,81 

1927 3 929 - - 48,31 

1928 4 978 - - 45,49 

1929 5 487 - - 48,52 

1930 3 030 - - 41,52 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1900; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico de Portugal: 1917; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1919; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1923; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico de Portugal: 1925; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1926; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1927; Direção Geral de Estatística – Anuário 

Estatístico: 1928; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1929; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico: 1930 
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Anexo 16 – Principais profissões da população que emigrava376   

Anos Número 
de 

emigrantes 

Proprietários 
ou 

capitalistas 

Empregados 
no comércio 

Comerciantes Alfaiates Barbeiros Carpinteiros 

1901 1 984 221 41 37 28 22 44 

1902 2 237 259 48 51 27 20 55 

1903 2 269 370 50 33 49 59 88 

1904 3 381 458 70 51 52 42 101 

1905 4 256 464 66 56 72 44 136 

1906 4 576 566 91 74 72 55 158 

1907 4 854 518 64 41 77 49 134 

1908 - - - - - - - 

1909 4 555 531 53 20 71 44 35 

1910 4 914 526 46 27 73 47 148 

1911 6 014 641 57 23 110 65 148 

1912 10 771 1 083 87 42 117 81 276 

 

Anos Pedreiros Outros 
artificies 

Operários 
agrícolas 

Operários 
jornaleiros 

Sem 
profissão 

1901 21 61 0 587 569 

1902 40 76 0 1 046 577 

1903 48 76 308 902 622 

1904 42 124 422 1 196 782 

1905 98 157 566 1 677 864 

1906 94 203 518 1 783 924 

1907 117 65 630 1 934 1 049 

1908 - - - - - 

1909 70 53 2 313 - 1 104 

1910 96 71 2 587 - 1 133 

1911 114 76 2 902 - 1 690 

1912 192 108 4 601 - 3 856 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística e dos Próprios Nacionais – Emigração Portuguesa: 1901; Direção 

Geral de Estatística e dos Próprios Nacionais – Emigração Portuguesa: 1902; Direção Geral de Estatística 

e dos Próprios Nacionais – Emigração Portuguesa: 1903; Direção Geral de Estatística e dos Próprios 

Nacionais – Emigração Portuguesa: 1904; Direção Geral de Estatística e dos Próprios Nacionais – 

                                                      

376
 O número de emigrantes da presente tabela não coincide com o número de emigrantes totais da 

tabela 12, pois os valores presentes desta tabela são apenas referentes aos passaportes tirados no 
distrito de Viseu. 
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Emigração Portuguesa: 1905; Direção Geral de Estatística e dos Próprios Nacionais – Emigração 

Portuguesa: 1906; Direção Geral de Estatística – Emigração Portuguesa: 1907; Direção Geral de 

Estatística – Emigração Portuguesa: 1909; Direção Geral de Estatística – Emigração Portuguesa: 1910. 

Lisboa: Imprensa Nacional; Direção Geral de Estatística – Emigração Portuguesa: 1911; Direção Geral de 

Estatística – Emigração Portuguesa: 1912 
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Anexo 17 – Destinos dos emigrantes do distrito de Viseu 

Anos  Número 
de 
emigrante 

Europa Ásia  África 
Portugues
a 
Ocidental 

África 
Portugues
a Oriental 

África 
Outros 
Destino
s 

Brasil Outros 
países da 
América 
do Sul 

Améric
a do 
Norte  

Oceânia 

1900 2 206 7 0 160 35 0 1 997 4 3 0 

1901 2 316 3 0 206 36 0 2 069 0 2 0 

1902 2 592 4 0 183 35 0 2 369 0 1 0 

1903 2 801 4 0 166 71 1 2 548 1 10 0 

1904 3 569 6 0 182 37 0 3 342 0 2 0 

1905 4 513 4 1 203 29 0 4 273 0 3 0 

1906 4 836 3 0 254 53 1 4 522 0 3 0 

1907 5 240 2 0 52 11 0 5 163 2 10 0 

1908 - - - - - - - - - - 

1909 4 961 1 0 0 0 0 4 957 3 0 0 

1910 5 416 0 0 0 0 0 5 409 2 5 0 

1911 6 971 6 0 0 0 0 6 902 15 48 0 

1912 11 764 10 0 4 - - 11 577 38 132 3 

1917 1 551 113 2 93 - - 1 343 - - 0 

1919 4 719 474 0 245 - - 3 970 - - 0 

1923 5 403 889 0 44 - - 4 076 92 302 0 

1924 3 581 868 0 23 - - 2 583 62 45 0 

1925 690 141 1 5 - - 517 20 6 0 

1926 6 277 254 1 21 - - 5 892 99 10 0 

1927 3 929 138 1 9 - - 3 639 109 33 0 

1928 4 978 71 0 26 - - 4 658 178 45 0 

1929 5 487 191 0 16 - - 4 951 234 95 0 

1930 3 030 369 0 10 - - 2 392 174 65 0 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1900; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico de Portugal: 1917; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1919; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 1923; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico de Portugal: 1925; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico de Portugal: 

1926; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1927; Direção Geral de Estatística – Anuário 

Estatístico: 1928; Direção Geral de Estatística – Anuário Estatístico: 1929; Direção Geral de Estatística – 

Anuário Estatístico: 1930 
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Anexo 18 – Estrangeiros a residir em Portugal 

Distritos  1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Aveiro 647 0,21 1 115 0,33 539 0,16 681 0,18 

Beja 790 0,48 858 0,44 485 0,24 460 0,19 

Braga 1 071 0,30 1 068 0,28 533 0,14 614 0,15 

Bragança 1 349 0,73 671 0,35 254 0,15 303 0,16 

Castelo 

Branco 

246 0,11 252 0,10 161 0,07 179 0,07 

Coimbra  727 0,22 1 144 0,32 465 0,13 628 0,16 

Évora 706 0,55 537 0,36 448 0,29 370 0,20 

Faro 904 0,35 917 0,34 577 0,22 524 0,17 

Guarda 401 0,15 531 0,19 194 0,08 239 0,09 

Leiria 171 0,07 292 0,11 277 0,10 260 0,08 

Lisboa 19 294 2,72 18 189 2,13 16 700 1,79 15 250 1,68 

Portalegre 872 0,70 696 0,49 557 0,38 323 0,19 

Porto 6 770 1,13 7 210 1,06 5 250 0,75 4 977 0,61 

Santarém  265 0,09 255 0,08 243 0,07 180 0,05 

Setúbal - - - - - - 589 0,25 

Viana do 

Castelo 

1 223 0,57 1 029 0,45 490 0,22 398 0,17 

Vila Real 2 740 1,13 1 226 0,50 432 0,18 627 0,25 

Viseu 1 172 0,29 1 145 0,27 394 0,10 900 0,21 

Angra  470 0,64 750 1,07 206 0,31 706 1 

Horta  505 0,91 733 1,46 152 0,33 477 0,97 

Ponta 

Delgada 

515 0,40 1 384 1,13 203 0,17 712 0,53 

Funchal 890 0,59 1 195 0,70 510 0,28 1 046 0,49 

Portugal 41 728 0,77 41 197 0,69 29 070 0,48 30 443 0,45 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 
Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 
População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 
1930, Vol. 1 
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Anexo 19 – Estrangeiros a residir no distrito de Viseu  

Distritos  1900 1911 1920 1930 

 Valor % Valor % Valor  % Valor  % 

Armamar 179 1,48 51 0,45 16 0,15 14 0,12 

Carregal 45 0,36 31 0,23 0 0 0 0 

Castro Daire  19 0,09 27 0,12 15 0,07 20 0,09 

Cinfães  46 0,18 101 0,37 21 0,08 26 0,09 

Lamego 40 0,12 29 0,09 11 0,03 12 0,03 

Mangualde  17 0,08 30 0,13 9 0,04 84 0,37 

Moimenta da 

Beira 

26 0,18 67 0,47 15 0,11 30 0,22 

Mortágua 10 0,12 16 0,17 16 0,17 14 0,14 

Nelas 23 0,17 66 0,47 6 0,04 41 0,28 

Oliveira de 

Frades 

9 0,10 29 0,30 6 0,06 9 0,09 

Penalva do 

Castelo 

15 0,11 34 0,24 16 0,12 23 0,17 

Penedono 18 0,26 21 0,31 24 0,39 21 0,36 

Resende 14 0,07 29 0,14 11 0,05 4 0,02 

Santa Comba 

Dão  

11 0,10 36 0,30 13 0,11 32 0,25 

S. João da 

Pesqueira 

444 3,38 76 0,58 11 0,09 0 0 

S. Pedro do Sul 31 0,14 64 0,29 15 0,07 45 0,19 

Sátão 2 0,01 20 0,14 1 0,01 45 0,31 

Sernancelhe 45 0,42 44 0,41 16 0,16 26 0,27 

Tabuaço 57 0,61 63 0,66 34 0,39 47 0,50 

Tarouca  15 0,15 31 0,31 9 0,09 27 0,27 

Tondela 41 0,14 64 0,20 21 0,08 81 0,24 

Vila Nova de 

Paiva 

12 0,18 38 0,57 6 0,09 15 0,21 

Viseu 35 0,06 143 0,26 90 0,16 224 0,37 

Vouzela  18 0,13 35 0,24 12 0,08 60 0,42 

Total (Distrito) 1 172 0,29 1 145 0,27 394 0,10 900 0,21 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 1; Direção Geral de 

Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da 

População de Portugal: 1920, Vol. 1; Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 

1930, Vol. 1 
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Anexo 20 – População ativa no distrito de Viseu em 1900 

Concelhos Agricultura Indústria Comércio T. 

Domésticos 

Transportes Profissões 

Liberais 

Dos seus 

próprios 

rendimentos 

Armamar 85,50 7,89 1,44 1,90 0,79 1,08 0,02 

Carregal 79,27 11,74 2,35 1,98 1,37 0,78 0,09 

Castro 

Daire 

67,92 7,57 1,42 15,55 0,39 0,78 3,46 

Cinfães 74,71 7,19 2,43 9,93 1,03 0,71 0,99 

Lamego 62,40 11,20 2,72 6,59 0,79 2,03 7,41 

Mangualde 61,42 10,69 5,31 13,39 1,26 1,07 2,27 

Moimenta 

da Beira 

66,50 7,86 2,78 15,16 0,53 1,01 2,11 

Mortágua 75,60 6,71 0,77 13,93 0,35 0,33 0,60 

Nelas 52,92 12,97 3,26 13,09 1,06 0,74 12,19 

Oliveira de 

Frades 

71,27 8,15 2,55 10,92 0,70 1,01 2,73 

Penalva do 

Castelo 

64,81 8,84 1,55 12,35 0,38 0,69 8,82 

Penedono 51,58 7,47 0,92 15,34 0,09 0,41 20,77 

Resende 70,44 8,73 2,03 9,58 0,67 1,07 3,87 

Santa 

Comba Dão 

55,74 12,65 3,35 16,82 1,70 1,01 4,47 

S. João da 

Pesqueira 

79,38 6,26 1,64 7,21 0,65 0,59 0,43 

S. Pedro do 

Sul 

67,02 7,48 2,15 16,31 0,41 0,93 1,89 

Sátão 66,94 7,42 1,43 17,30 0,28 0,47 2,47 

Sernancelhe 52,08 7,85 2,21 9,21 0,12 0,71 21,67 

Tabuaço 63,17 8,20 2,69 12,49 0,27 1,12 7,70 

Tarouca 54,55 7,98 2,69 7,27 0,41 0,64 20,33 

Tondela 58,12 13,26 2,53 13,54 1,04 1 7,66 

Vila Nova 

de Paiva 

71,24 5,04 2,26 16,88 0,26 0,95 0,64 

Viseu 54,64 13,12 3,73 12,86 1,18 1,81 5,47 
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Vouzela 67,81 6,61 1,71 15,25 0,99 1,12 2,96 

Distrito 63,70 9,76 2,61 12,37 0,79 1,08 5,39 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo do Reino de Portugal: 1900, Vol. 3 
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Anexo 21 – População ativa no distrito de Viseu em 1911 

Concelhos Agricultura Indústria Comércio T. 

Domésticos 

Transportes Profissões 

Liberais 

Dos seus 

próprios 

rendimentos 

Armamar 80,66 9,19 1,78 1,61 0,78 1,34 1,20 

Carregal 75,01 15,55 2,50 0,57 1,56 1,14 0,57 

Castro Daire 83,13 9,21 1,55 0,31 0,31 1,12 2,65 

Cinfães 76,97 10,62 1,25 1,03 2,09 1,09 4,54 

Lamego 68,21 14,91 4,46 1,24 0,88 1,70 2,11 

Mangualde 72,25 14,50 3,92 1,68 1,12 1,22 1,02 

Moimenta da 

Beira 

77,38 12,03 2,32 0,27 0,58 1,08 2,60 

Mortágua 73,73 14,36 2,91 1,24 0,49 0,94 2,21 

Nelas 75,91 13,15 2,68 1,00 1,50 1,16 1,83 

Oliveira de 

Frades 

82,88 8,84 2,02 0,08 0,55 1,35 0,98 

Penalva do 

Castelo 

72,47 17,58 2,21 1,97 0,38 0,74 1,17 

Penedono 75,03 14,26 1,95 0,62 0,13 0,91 4,30 

Resende 75,80 13,44 2,89 0,77 1,14 1,21 1,11 

Santa Comba 

Dão 

65,54 17,08 2,95 1,22 1,91 1,31 6,10 

S. João da 

Pesqueira 

80,18 11,05 2,13 0,66 0,82 1,07 1,08 

S. Pedro do 

Sul 

77,41 12,19 2,55 0,97 0,70 1,27 0,76 

Sátão 77,98 12,38 2,96 0,56 0,23 0,95 2,60 

Sernancelhe 78,57 11,85 2,84 0,13 0,38 1,39 0,87 

Tabuaço 75,09 11,87 2,50 1,41 0,49 1,43 4,28 

Tarouca 82,20 10,53 1,92 0,17 0,67 1,12 1,10 

Tondela 74,02 15,97 2,73 0,51 0,94 1,28 1,67 

Vila Nova de 

Paiva 

76,25 7,47 1,72 6,63 0,27 0,99 4,38 

Viseu 64,45 17,92 3,79 0,87 1,14 1,56 2,38 

Vouzela 81,27 11,15 1,41 1,72 0,29 1,18 1,22 
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Distrito 74,42 13,55 2,78 0,99 0,86 1,26 2,13 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1911, Vol. 5 
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Anexo 22 – População ativa no distrito de Viseu em 1930  

Concelhos Agricultura Indústria Comércio T. 

Domésticos 

Transportes Profissões 

Liberais 

Dos seus 

próprios 

rendimentos 

Armamar 77,71 5,54 1,21 9,29 0,48 1,03 2,21 

Carregal 56,79 14,34 3,03 15,38 0,88 1 4,51 

Castro Daire 67,92 7,57 1,42 15,55 0,39 0,78 3,46 

Cinfães 74,71 7,19 2,43 9,93 1,03 0,71 0,99 

Lamego 62,40 11,20 2,72 6,59 0,79 2,03 7,41 

Mangualde 61,42 10,69 5,31 13,39 1,26 1,07 2,27 

Moimenta 

da Beira 

66,50 7,86 2,78 15,16 0,53 1,01 2,11 

Mortágua 75,60 6,71 0,77 13,93 0,35 0,33 0,60 

Nelas 52,92 12,97 3,26 13,09 1,06 0,74 12,19 

Oliveira de 

Frades 

71,27 8,15 2,55 10,92 0,70 1,01 2,73 

Penalva do 

Castelo 

64,81 8,84 1,55 12,35 0,38 0,69 8,82 

Penedono 51,58 7,47 0,92 15,34 0,09 0,41 20,77 

Resende 70,44 8,73 2,03 9,58 0,67 1,07 3,87 

Santa 

Comba Dão 

55,74 12,65 3,35 16,82 1,70 1,01 4,47 

S. João da 

Pesqueira 

79,38 6,26 1,64 7,21 0,65 0,59 0,43 

S. Pedro do 

Sul 

67,02 7,48 2,15 16,31 0,41 0,93 1,89 

Sátão 66,94 7,42 1,43 17,30 0,28 0,47 2,47 

Sernancelhe 52,08 7,85 2,21 9,21 0,12 0,71 21,67 

Tabuaço 63,17 8,20 2,69 12,49 0,27 1,12 7,70 

Tarouca 54,55 7,98 2,69 7,27 0,41 0,64 20,33 

Tondela 58,12 13,26 2,53 13,54 1,04 1 7,66 

Vila Nova de 

Paiva 

71,24 5,04 2,26 16,88 0,26 0,95 0,64 

Viseu 54,64 13,12 3,73 12,86 1,18 1,81 5,47 

Vouzela 67,81 6,61 1,71 15,25 0,99 1,12 2,96 
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Distrito 63,70 9,76 2,61 12,37 0,79 1,08 5,39 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística – Censo da População de Portugal: 1930, Vol. 3 

 

 

 

 

 

 

 


