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O litoral em perspectiva histórica 
(séc. XVI- XVIII) 

Um ponto da situação historiográfica 

O Instituto de História Moderiia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
presidido pelo Prof. Dr. Luís de Oliveira Ramos e de que são membros todos os docentes de 
História Modenia dessa iiistitiiição, a par de  alguns investigadores convidados, orgaiiizou, 
nos dias 6 e 7 de Noveiiibro de 2000, uni encontro de traballio iiititulado "O litoral ein 
perspectiva histórica (séc. XVI-XVIII)". 

A iniciativa integrou-se nas linhas de iiivestigaçáo que alicerçain as inúltiplas tictividades 
prograiiiadas e desenvolvidas pelo Iiistitulo (IHM-UP) desde 1998: A. Os portos do iVoroeste 
ira época r~iorlerria; B. Poder e orderran~eiito territorial, no âmbito das quais foi elaborado 
um específico projecto de investigação: Hisportos-Para a história da constrr~ção dosportos 
do Noroeste de Portrigal na Época Moderria (Projecto Sapic~rs: 9936417/99), iniciativa 
pl~iridisciplinar que pretende desenvolver estudos em torno da coiisolidaçáo dos recintos 
porluários, valorizando as condicionaiites geo-morfológicas e avaliando as suas projecções 
tecnológicas e urbaiiísticas. 

Os objectivos que nortearam este Seminário, foram, por 11111 lado, os de reunir 
iiivestigadores de filiação disciplinar diversa, que tivesse111 já desenvolvido traballio sobre os 
espaços litorais, no iiituilo de se fomentar a discussiío em torno de conceiios, perspectivas de 
aiiálise, metodologias e inodelos de interpretação e por ouiro'lado, partilliar o conhecimeiito 
de fundos dociitiieiitais que pudessein increinentar a inforiiiação existenle sobre os portos do 
Nol-oeste. Fiiialiiiente, procumu-se seiisibilizdr aco~iiunidadecieiitífica ein geral e acomunidade 
escolar em particular, para iiiiia problemática - a do litoral - que se eiiquadra nos co~iteúdos 
programáticos da liceiiciatura em História, e fazer despertar, nos ainda aluiios, o interesse pela 
investigação, no quadro de fiituras pós-graduaç6es. 

Neste sentido, partiu-se de iiina avaliação dos fundos docuinentais locais e nacioiiais. 
públicos e particulares, seculai-es elou eclesiásticos que integram inforinação sobre os espaços 
litorais, em particular sobre as infra-estruturas e dinzinicas poituárias. O diagnóstico apresentado 
revelou poteiicialidades, iiias tainbém a existêiicia de debilidades docuinentais para a foriiiulação 
de uin programa de investigação sobre o litoral iioroesie português. 

O Seminário estl-iitul.ou-se ein duas liiihas básicas: 1. Coiiliecei-o Litornk 2 .  Orclciraro 
Litoral. 

Na I Parte procurou-se desetivolver uina análise crítica das difereiites tipologias 
docuiiientais, incluitido a cartografia liistórica e as descrições geo-inorfológicas do litoral, 
evideiiciaiido-se a urgência de implementação de uina inetodologia que articule História e 
Geografia, e de uni debate de ideias dobre possíveis inodelos de coiilieciinento e iiiterpretação 
do litoral portoguês ao longo do tempo. 



AI1 Paite do Seminário abordou a perspectiva do ordenamento do litoral, ao centrar-se 
nas dinâmicas interactivas geradas entre o homem e a natureza.No pressuposto de que a 
paisagem hoje conhecida é fruto de um longo processo de aproximação i s  orlas marítimas e de 
uma gestão difícil de um recurso comum - a costa, impõe-se o interesse pelo estudo do 
ordenamento dos recursos marítimos e fluviais, pelo ordenamento de infra-estruturas 
administrativas e fiscais, pelo ordenamento militar, pelo ordenamento das trocas e pelo 
ordenatnento I-eligioso. 

Do conjunto das reflexões centradas na época moderna coinpreendeu-se que este foi 
um período em que os recursos marítimos e fluviais se tornaram essenciais, em que técnicas, 
instrumentos e infra-estruturas de circulação procuraram conjugar a oferta agrícola, piscatória 
e salícola, e mesmo a "industrial", com a procura dos centros consumidores. Hijiterlnnd e 
vorlaizd tendem a articular-se, alargando os espaços de influência. O estabelecimento humano 
revela-se na referenciação de  quadros administrativos (religiosos e laicos) e militares, que 
tendem a enquadrar vivências, legitimando-os ou condenando-as, nuin filtro legalista e 
normalizador, em busca de uina integração institucional, nuina política de "território ordenado1 
teri-itório dominado". 

Estas perspectivas perpassaram as vinte o oito comunicações apresentadas. Estiveram 
presentes investigadores locais e docentes e investigadores das Universidades Aberta, de Évora 
(Departamento de História), Coimbra (Departamento de História e Depatamento de Geografia), 
Braga (Departamento de Ciências da Terra), Faculdade de Letras da Universidade do Posto 
(Departamento de Geografia, Departamento de Património, Departamento de História) e 
finalmente o Prof. Agustin Guimerá, do Iiistituro de  História, Consejo Superior de  
Irtvestigaciottes Cientgicas, de Madrid, que apresentou, na coiiferência final, uma visão 
integradora, interdisciplinar, internacional e de larga duração, dos sistemas portiiários europeus, 
durante a Idade Moderna. 

O Seminário parece ter cumprido os seus objectivos, s e  atendermos, quer à adesão que 
concitou, quer L repercussões no meio científico, ao reunir um conjunto de investigadores de 
perfis diferenciados e com olhares cruzados sobre as teináticas ein análise. Inventariaram-se 
corpos documentais, locais, nacionais e internacionais, equacionando metodologias inter e 
multidisciplinares e sensibilizando actuais investigadores e estudaiites de licenciatura e de 
mestrado para um trabalho interdisciplinar e de equipa, de acordo coin as linhas estruturantes 
de investigaçao e de debate científico que direccionain as actividades do IHM - UP. 

A comissão Organizadora: 
Amélia Polónia 

Helena Osswald 
Inês Amorim 



O litoral em perspectiva histórica (séc. XVI- XVIII) 

A propósito de "Um ponto da situação historiográfica" 

Luís António de Oliveira Ramos* 

A propósito da Introdução hs Actas do Seminário O litoral eiiz/?er.spectivrr lzistór-ica (séc. 
XVI- XVIIIJ, "Unz porito rln sihrrrçiio Izisforiogrdfica", importa sublinhar: 

1' A iniciativa integrou-se nas actividades pluridisciplinares em curso no Instituto de  
História Moderna da Universidade do Porto (IHM-UP), cujos objectivos estão definidos c o n ~  
clareza e originaram a reunião de investigadores de forinação diversa, não apenas de Portugal, 
em ordem a partilhas os resultados auferidos em docuinentação explorada e pai-a eles sensibilizar 
cientistas, professores, estudantes e cultoi-es da histósia, em sintonia com necessidades pat- 
entes no ensino. 

2" - Concretame~ite, quanto h operacionalidade das linhas de investigação que lhe estão 
subjacentes, fica à vista o increiiiento sustentado da pesquisa e da reflexão historiográfica. 
marcado pelo rigor crítico na análise da massa docume~ital e bibliográfica, pelo cuidado das 
hipóteses foi-muladas e objecto de estudo, pelas versões escritas dos resultados que é possível 
detectar olliando esses mesmos resultados. 

A despeito das dificuldades de  instalaçáo física do Instituto de História Moderna na Fa- 
culdade, decorrentes da estrutura da casa, e sem pretender empolar os resultados alcançados, 
vinque-se que o trabalho testemunhado no relatório da comissão organizadora, e as investiga- 
ções que prosseguem, merecem o vivo apreço e o acompanhamento do presidente do Instituto 
já pelas suas metas, já pela cautela científica, já ainda ainda pelo espírito interescolar e 
intercientífico que traduzem, a ponto de constituirem uin estímulo e um exemplo. 

Porto, 20 de Dezembro de 2001 

'Professor Catediaítico da Faculdade de Letras da Universidade do Porta, coordenador do  Instituto de História Mo- 
derna da Universidade do Pono 
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A Cartografia Hidrográfica de Portugal Continental 
na 2" metade do século XIX e início do século XX 

Maria Fernanda Alegria* 
João Carlos Garcia" 

I. Nos séculos XV e XV1 os portiigueses são reconhecidos pela sua Cartografia sobre 
o Atlântico [nas, o Mediterrâneo foi antes, espaço de aquisição de conlieciinentos e espaço de 
circulaçáo. A Náutica e a Cartografia chegaram a Portugal através de Catalses, de Genoveses 
e de Árabes, uma estiinulante mistura que ajudou a construir o mito da Escola de Sagres. 

A importância do controlo da entrada do Mediterrâneo, o Golfo Luso- Hispano- 
-Mari-oquino, obrigou a uma produção cartográfica que se explica, por um lado, pela situação 
de Portugal como ren~iiriiis das relações e das informações vindas do Mediterrâneo central e 
ocidental e, por outro, tcr?lzir~us das ligações marítimas do Atlântico Norte, quer ao longo das 
costas de Europa ocidental, quer em direcção ao continente ainericano. Assim, desde o final 
do século XV ao início do séculoXVIlI, ein cartas avulsas ou em folhas de Atlas,  mediterrâneo 
e o Atlâiitico foram cartografados pelos portugueses, o que mostra a importância que esses 
espaços inarítiinos continuavam a jogar na economia, na política e na diploinacia da Europa, 
em geral, e de Portugal em particular, 

Nesta bl-eve nota falaremos da Cartografia hidrográfica portuguesa, do final do século 
XVIII à I Guerra Mundial, mas apenas no que respeita i s  costas de Portugal Continental; no 
caso dos litorais africano, asiático e brasileiro, o correspondente universo cartográfico é 
suficieiitemente vasto e rico para servir de base a diversos estudos. 

Na História da Cartografia Portuguesa um período novo acontece durante o Século da 
Luzes, na sequência da Reforma da Universidade de Coimbra e da fundação de diversas 
instituições cieiitíficas. No quadro da Cartografia Hidrográfica assinalan~os a Academia da 
Marinha, a Academia dos Guardas Marinhos e a Sociedade Real Marítima, que pretendia 
controlar todo o processo cartográfico, desde os levantainentos hidmgráficos ?I difusão dos 
mapas. Encontramos então ligações fortes às escolas de Cartografia francesa, espanhola e, 
sobretudo, inglesa. Bastará recordarmos o auxílio militar e naval inglês durante as Invasões 
Francesas e a Guerra Civil, no segundo quartel do século XIX. Os levantainentos cartográficos 
euali1 realizados a bordo de navios estrangeiros e a iinpressáo dos mapas feita em Londres ou 
em Paris. 

De qualquer modo, o início da moderna Caitogi-afia hidrográfica portuguesa tem um 
nonie: Marino Miguel Franzini. Formado na Universidade de Coimbra e académico, Franzini 
foi uin destacado liberal, várias vezes ministro e director de instituições públicas, famoso pela 
publicação do Roteim d a s  Costos de Por-trigo1 e mapas anexos (18 11) . 

Durante a segunda metade do século XIX a estabilidade política em Portugal explica a 
presença nos portos portugueses de navios da Europa industrializada, que transportam os 
produtos do Norte para os países do Sul. Nos portos do Mediterrâneo, os mesmos barcos 

Faculdade de Ciências S o c i ~ i s  e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
" Facuid;ide de Letras da Universi<lade do Porto 
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carregam iiiatérias-primas que justificaiii a viagem de regresso. São iiavios estrangeiros, a 
vapoi-, da marinha coinercial, que concoi-l-eiii tios portos de Portiigal, coiii os pequeiios barcos 
portugueses, à vela, e que se dedicam à navegação de cabotageiii. Explicar-se-á assiiii, 
facilmente, que a Cartografia e os roteiros iiiarítinios piiblicados, o sejaiii niaioritariaiiiente 
por estrangeiros. Entretanto, e por outras razões, a Cartografia Iiidrognífica portuguesa 
desenvolve-se. 

2. Os meados do século XIX inarcain, eiii Portugal, a criação de seiviços públicos que 
iriam desenvolver a moderna Cartografia teiiiática, após tentativas seiii coniinoidade dos filiais 
do século XVIII. Foi entre os aiios de 1860 e 1865, que se efcctuaraiii os levantaiiieiitos 
topográficos de base que colminariain na edição, em 1865, da Crrrt<r Geosrrrl~hira de Porri~gal, 
na escala de 1500 000, e tia lenta mas coiitiiiuada piiblicaçiâo da Crrrtn Gerrrl (10 loXeiilo, tia 
escala de I : 100.000, levantada eiitre 1853 e 1904. Estes trabalhos de base periiiitiriain o início 
da publicação das séries teiiiáticas geológicas, agrícolas e Iiidrográficas. A edição das cartas 
Iiidrográficas de Portugal Coiitinental é iiin caso particular dessas séries iemáticas, uiiia vez 
que n5o se trata de iiiapas em "série", tio sentido específico do terino, isto é, de iiiapas da 
niesina escala, quc cobrem coiii coiitiguidade territorial um dado espaço, prodiizidas por uiii 
organisiiio com fuiiçóes cartográficas específicas. Na realidade, a colecção de inapas 
hidrográficos que recobre o território de Portugal Contiiieiital - o termo "colecção" parece- 
nos niais adequado para este conjunto de inapas, por ser inenos preciso -, inclui mapas de 
escalas que vão do I :2.000 ao I: 150.000, sem contiguidade entre os espaços cartografados e 
com edição dependente de vários organisiiios no decurso deste período. Além disso, enquanto 
as cartas geológicas e agrícolas beiieficiarain directaiiiente dos levaiitamentos topográficos, 
porque são séries teri-esti-es, os inapas hidrográficos só ern parte aproveitUraiii dcsses traballios 
seodésicos. - 

No caso dos iiiapas geológicos a relação entre o levantameiito e a ediçno destas cartas 
é inequívoca, como mostra a aclvertência inscrita na Crrrrn Geogr~r/~liicrr 1 :500.000: "A presenle 
carta destinada especialiiieiite para sobre ella ser represeiitado o recoiilieci~iiento geologico do 
i-eino, teve por base a triangulação de 1 ."i-deiii e as secundarias que se acliavaiii concluídas 
na época do seu levantaineiito, o qual foi feito por meio de I-econliecimentos sobre o terreno, 
eiiipi-egando iiistrumenlos apropriados". 

As cartas Iiidrográficas contemplam, de facto, espaços ein terra, iiias o essencial diz 
i-espeito às superfícies aquáticas, as quais tinham ainda reconliecimeiitos iinperlèitos em iiieados 
do século XIX. Desde a publicação, em 18 1 I, das duas cartas de Franziiii, na escala aproxiimicla 
1:600.000, dos I0 mapas de portos e do roteiro que as acompanha, os trabalhos hidrográficos 
ficaram interroiiipidos até aos levantaiiientos do porto de Lisboa, eiitre I842 e 1849, que 
dariam lugar à edição do mapa ein 1857. 

Tendo ein conta o que fica dito, a aiiálise da colecção de iiiapas hidrográficos de Portiigal 
Continental conteiiipla, portanto, as segliiiites questões essenciais: 

a) Escalas dos iiiapas e espaços abrangidos por esses iiiapas; 
b) Orgaiiismos responsáveis pela v&rias h s e s  de produçijo, desde o levantamento, ao 

desenho e gravação e, finalnieiite, ediçáo; 
c) Aspecto gráfico dos iiiapas pi-oduzidos. 

2.1. As figuras 1 a 4 dão conta da edição de iiiapas hidrográficos da costa portuguesa 
desde o início da publicação dos modernos inapas (I 857), até ao começo da cobeitura sistemática 
da costa de Portugal Continental (1930). 



A CARTOGRAFIA HIDROGRÁFICA DE PORTUGAL CONTINENTAL 

O esqueina de junção dos inapas da figura I deixa a iinpressão que no primeiro terço do 
século ainda não estava completo o levantamento hidrográfico da costa portuguesa, inesmo 
nuina escala pouco porinenorizada como é a de 1 : 150.000. Na realidade, o espaço sein mapas 
desta escala seria coberto por 3 cartas - do Cabo Carvoeiro ao Cabo Raso, do Cabo da Roca ao 
Cabo de Sines e do Cabo de Sines ao Cabo de S. Vicente cujos levantamentos foram efectuados, 
respectivamente, em 1923, 1928 e 1927. Como as edições destes mapas se fizeram depois de 
L930 e convencioiiámos excluir deste estudo os inapas editados depois deste alio, por se iniciar 
então a cobertura Iiidrográfica sistemática do território de Portugal Continental, não se 
representain na figura I os limites desses três mapas. 

Fig. 1 - Cartas do Litoral Português 
na escala c. 1:150.000 (1913-1927) 
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Quanto aos portos, as figuras 2 a 4 mostram que houve bastante ti-aballio hidrográfico 
no período 1857.1929, apai-entemente sein obedecer a um planeamento iiiuito organizado: as 
escalas de representação são muito diversas, pois variam entre 1:2.000 e I :50.000 (fig. 2 , 3  e 
5) e aos portos coin mais tráiego não parece corresponder o maior número de  edições. Bastaria 
comparar apenas o número de mapas editados na área a norte do Porto, onde se regista bastante 
traballio de edição de mapas, com a evolução do moviiiiento marítimo, que decai fortemente 
nas primeiras décadas do século XX, excepto no caso do porto de Leixões. 

Fig. 2 - Cartas dos Portos de Portugal, 

A costa sul de Portugal ilustra a situação contrária na coi~espondência entre trabalho 
de edição de mapas e inovimento dos portos. Aqui, apesar do incremento do trrífego ein vários 
portos é escasso o número de inapas editados. 



A CARTOGRAFIA HIDROGRAFICA DE PORTUGAL CONTINENTAL 

Fig. 3 - Cartas dos Pottos de Portugal, 
segundo as escalas (1857-1929) 

O paradoxo poderá dever-se ao facto de estarmos a comparar períodos de  tempo que 
não se recobreiii exactamente iiias a explicação mais correcta não, provavelinente, é de natureza 
metodológica mas reside no relativo desinteresse a que foram votados os organismos 
Iiidrográficos, desde os traballios de Franzini, de 18 11, até quase ao início da Primeira Guerra 
Mundial, ein 19 14. De facto, como mostra a figura 5 ,  a grande produção de mapas de portos 
concentra-se nos anos de 1913 a 19 16. 
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Fig. 4 
Cartas dos Portos de Portugal (1857-1929) 

2.2. O inventái-io de inapas sobre o qual nos baseamos é bastante coinpleto, pois parte 
do espólio de três imporiaiites instituições: O Instituto Hidrográfico, representante actual da 
produção de inapas hidrográficos e lierdeiro do espólio das iiistituições anteriores, a Biblioteca 
Nacional, que funciona como "depósito legal" isto é, devein aí  ser depositadas cópias de todos 
os inapas, livros ou revistas editados eiii território iiacioiial e o Centro de Esludos Geográficos, 
a instituição universitiria com inais rico patriiiióiiio cartogi-áfico relativo a Poitugal Continental. 

Numa análise simplificada da sequêiicia de edições de inapas podemos identificar três 
períodos (que oiuitem os casos relativamente isolados): 

- os aios de 1880 a 1895, coiii uma produção pouco abundante, dispersa por estes 15 anos; 
- os anos i volta de 1900; 
- os anos de 1913 a 1916, isto é, próximos da I" Grande Guerra. 



A CARTOGRAFIA HIDROGRÁFICA DE PORTUGAL CONTINENTAL 

Fig. 5 - Datas de edição das Cartas Hidrográficas 
de Portugal (1857 - 1929) 

Anos 

Os organisinos responsáveis pela edição de cartas temáticas no período abrangido 
por este estudo tiveraiii designações que variaraiii no tempo devido a mudanças de organização 
interna, a iiiodificação de competências e a diferente dependência instit~icional de Miiiistérios. 
No que diz respeito às cartas hidrográficas as principais instituições encarregadas do 
levaiitainento e edição foram as seguintes: 

1857 - "Direcção Geral dos Ti-abalhos Geodésicos, Corográficos e Hidrográficos". 
dependente do Ministério das Obras Públicas. Como a designação sugere, trata-se de um 
organismo com conipcttncias divcrsificadas, dependente deste Ministério, criado em 1852, 
que tentou dar alguiiia preponderância e ordein à produção de inapas em Portugal. Aedição de 
cartas hidrográficas seria porém escassa, coino viinos nas figuras anteriores. 

1864 - Cria-se o "Instituto Geográfico", de que a 3" secção é a Secção Hidrográfica. O 
curto período de existência, cerca de 4 anos, não perinitiria ver frutos, i10 que toca à Cartografia 
hidrogrifica. 

1868 - Cria-se o "Depósito Geral de Guerra", de que a 3' secção é a dos Trabalhos 
Hidrográficos. Coino o anterior, é um orgaiiismo sem suficiente continuidade (apenas cerca 
de 1 ano), sem meios huinanos e financeiros, que não produz quaisquer cartas hidrográficas. 

I869 - É criada a "Direcção Geral dos Trabalhos Geodésicos, Topográficos, 
Hidrográficos e Geológicos", isto é, uma instituição coin inúltiplas funções, como a que apareceu 
ein 1857, que dá primazia aos levantaiiieiitos geodésicos e topográficos e àprodução de mapas 
geológicos e não aos mapas de portos ou da costa portuguesa. 

I892 - Os serviços Iiidrogi-áficos, até aqui dependentes do Ministério das Obras Públicas, 
reparteiii-se por esle Ministério e pelo Ministério da Marinha e do Ultramaii As reivindicações 
de alguns altos funcionrírios, que havia alguns anos solicitavain a independência institucional 
para a Cartografia hidrográfica ganham corpo. 

1895 - Os serviços liidrográficos ficam na exclusiva dependência do Ministério da 
Marinha. Nos anos seguintes os alunos da Escola Naval produzem alguns dos inapas que o 
Ministério da Marinha editaria. 
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1912 - É criada a "Missão Hidrográfica da Costa de Portugal", que passa a ser a 
instituição responsável pelos levantamentos da costa portuguesa. Na sequência desta, seriam 
criadas outras "missões", para as ilhas e províncias ultramarinas portuguesas. 

Fig. 6 - Escalas das Cartas Nidrográficas de 
Portugal (1857 - 1929) 

Escalas 

Este inventário relativo L instituições produtoras de  mapas hidrográficos mostra que 
não há relação estreita entre a criação de  novos organismos e maior edição de mapas. A forte 
concentração da produção que se observa entre 1913 e 1916, indicia que é a necessidade de 
enfrentar uma situação de guerra que provoca o incremento da edição e não a criação de  
organismos, ainda que considerados indispensáveis por oficiais do Ministério da Marinha. 

Como informação complementar, registe-se que só no ano de 1960 seria ciiado o Instituto 
Hidrográfico, herdeiro da produção de inapas da costa, destas instituições e continuador dos 
trabalhos de levantamento, desenho, gravação, impressão e edição de inapas da costa de Portugal 
e ilhas adjacentes. 

2.3. Para se apreciarem as características da representação gráfica dos mapas 
hidrográficos é necessário ter em atenção a função essencial destes mapas: a segurança da 
navegação costeira e a facilidade de acesso aos portos marítimos. Dir-se-á, talvez, que afunção 
tem de ser considerada em qualquer tipo de mapa. Será verdade, na condição de se reconhecer 
que o aspecto gráfico, mais ou menos agradável numa primeira observação, é por sua vez, 
condicionado por essa função. Isto é, as características gráficas e a utilidade imediata dos 
mapas estão interligadas. 

Os mapas hidrográficos costeiros, de  mais ou menos pequena escala (neste caso cerca 
de 1:150 000), que proporcionam uma panorâmica global da  costa ao aproximar do barco, 
figuram uma superfície terrestre bastante extensa, onde a representação do relevo domina, 
quando comparada com outros fenómenos; na superfície aquática figura-se a profundidade, 
através de pontos associados a números. Isto significa que, através d e  representações gráficas 
diferentes ("normais3'e números), se representa o mesmo fenómeno: a distância ao nível médio 
das águas do mar. 

Só uma análise mais detalhada, que já foi feita para algumas áreas costeiras, permite 
analisar o rigor destas figurações do fundo marinho, comparando-as com levantamentos actuais. 
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Quanto à representação do relevo te]-restre, que também interessa aos barcos quando começam 
a aproxiiiiação da costa, poderemos lembrar que, em Portugal, já desde 1865 se figurava o 
relevo por meio de curvas de nível: Carta Geografica de Portugal, 1:500.000 e Carta 
Topogrrífica Lisboa-Sinfra, 1:100.000. Registe-se que nestes mapas hidrográficos costeiros 
persiste a representação do relevo por "normais", a qual, conjugada com a cor amarela do 
fundo, procura dar maior expressão à figuração das formas terrestres (sacrificando o rigor) do 
que As marítimas, estas menos agradáveis ?I vista mas mais correctas. O objectivo essencial 
deste tipo de cartas é conseguido: não se trata de mapas que procurain ser esteticamente 
agradáveis, mas de inapas dirigidos à segurança da navegação, função que sobreleva as demais. 

Partindo de traballios já publicados (ver bibliografia), terminaríamos com o exeniplo 
da representação da barra do porto de Lisboa, notável pelo seu rigor, quer no que se refere a 
opções de figuração dos fenómenos, quer a aspectos estéticos. Sintetizando iiiuito, 
ressaltaríamos: 

- O mapa do porto de Lisboa de 1857, é um dos primeiros gravados em Portugal pelo 
polaco .i. Lewicki, chegado ao país em 1853, com o objectivo de desenvolver a litografia nos 
serviços geodésicos, aos qiiais a produção de mapas hidrográficos estava ligada na altura. 
Antes deste só tinha sido gravado o mapa n." 23, Lisboa-Sintra, da série 1:100.000 (1856). 
Qualquer deste mapas permite considerar exemplar o trabalho de J. Lewicki e dos seus 
colaboradores. 

- A  proporção entre superfície terrestre e superfície aquitica dá primazia a esta (o que 
não sucedia nos inapas costeiros de menor escala), embora se mantenham os soinbreados para 
figurar formas e não curvas de nível que dão mais rigor à figuração do relevo mas tornam o 
mapa menos apelativo. 

- Embora se não observe uina progressão cronológica sistemática da densidade de 
informações batimétricas, de uma maneira geral pode afirmar-se que este aumento de dados é 
um aspecto essencial da evolução da figuração das cartas portuárias de Portugal Continental. 
Nas caiias em apreço são bastante densas as informações, e tanto mais numerosas quanto mais 
perigosos os espaços onde os barcos circulam. Por isso também se reforça por meio de um 
ponteado fino a localização de ilhas e baixios (perigosos para a navegação por serem visíveis 
apenas nas marés mais baixas), que assim se destacam do mar de números que os rodeiam 

-As vistas da costa que i s  vezes aparecem nas margens, para além de tornai-em o mapa 
mais agradável, constituem ajudas preciosas para a localização dos barcos. São exemplo as 
vistas da baía de Lagos (1924) e do porto de Lisboa,[l931]. 
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O Litoral Poveiro 

Padre Manuel Amorim"; 

Os lugares e os nomes: 

A costa marítima do concelho da Póvoa de  Varziiii estende-se por oito Klms, 
apl-oxirnadaniente. O tombo velho (1589) de Argivai, antiga paróquia da Póvoa de Varziiii, 
aponta o limite daquela igreja com Vila do Conde da seguinte forma: "He de Recufe vai ~ e l l o  
caminho abaixo atee Iio mar onde esti  hua Pedra. oue se chama Cabidello, a oual est$ no mar 
e tem em si hua Ciuz. que sei-ve tudo de marquo" e continuacom este esclarecimento importante: 
" E declararão que este caminho. que vai todo asi. como Iié termo da Póvoa. porque todo o 
termo da Póvoa fica limite da dita 1greja"Acarta hidrográfica daenseadada PóvoadeVarzim 
apresenta o "Cabedello" como um conjunto de  penedos divididos ein cabedelo da terra e 
cabedelo do mar. Acruz que assinala o limite está no cabedelo do mar, no cabeço mais alto do 
penedo, o único que o mar não cobria na liiaré alta. Daqui, o limite litoral extingue-se noutra" 
pedra que esta no iiiar a qual tem uma cruz, lie estú entre Ramallia e Couve, chamada Pedra do 
Mendu" (tombo da Estela, 1700). Esta Pedra do Mendo marcava, desde a criação do Couto da 
Estela, a divisória com o couto da Apúlia, da casa de Bragança, hoje, do termo de Esposende. 
(fig.1) 

Passamos agora a descrever a costa marítima no seu aspecto fisiogrifico antigo para, 
de seguida, apresentarmos as alterações naturais e artificiais que, através dos tempos, se 
operaram modificando, significativamente, o seu " fácies" . 

Tendo como dado adquirido a acentuada descida da linha da maré e a cobertura de  
alguina penedia costeira, a investigação documental e material foinece-nos elementos curiosos 
sobre o diálogo do mar com o homem na construção do seu Iiabitat. Atentemos no denominado 
Porto de Varazim onde o rei D. Dinis viu uma actividade interessante e protegeu através da 
ckação da Póvoa. Trata-se de uin porto natural fonnado por uma angra iiiaiítima onde desaguam, 
por um esteiro, os ribeiros que atravessam a Vila. O mar entrava francamente, pelo 
desaguadouro, nas marés vivas, e com ele as pequenas embarcações da pesca que se abrigavam 
na "bouca dos barcos" mesmo ao lado da Capela de S. Roque. A "Junqueira" formava-se por 
essas águas e outras que o "&de da Senra lá depositava. O "Esteira" que passava em frente 
da porta de armas da Fortaleza e se estendia pelo areal, acabou por ser domesticado para um 
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canal que levava as suas águas ao mar. Sobre esse canal foi construida uma ponte, custeada 
por Santos Minho, no final do Sec. XIX, estabelecendo a ligação entre o Passeio Alegre e a 
Ribeira. Na maré-cheia, os barcos ultrapassavain a ponte e abrigavain-se no areal onde mais 
tarde se construiu o Casino. 

Do Esteiro até ao lugar do Sinal da Vila (Séc. XVI) mais tarde designado por lugar do 
Facho, onde se construiu a Igreja da Lapa, assentavam os "Chãos d'areia" que inereceranl, na 
segunda inetade do Sec. XVIII, da parte da Câmara, uma intervenção de Ioteainento destinada 
a fixar a classe piscatória, em grande aumento, como lentamente aconteceu formando-se o 
Bairro Sul ou da Lapa. O maior aglomerado utbuno e o inais típico daquelaclasse. Os topónimos 
"rua da areia", hoje, 3 1 de Janeiro e "riia do Fieiro" registam a antiga natureza do local. 

Avancemos para norte do Esteiro e do Paredão do mar. Estamos no sítio da Areosa que 
se estende a norte até ao Carvalhido limite antigo do termo da Póvoa com Barcelos. Este 
extenso areal aumentou bastante à beira mar, tanto pela descida deste como pelo assoreamento 
junto ao cais do norte, inclusivé, cobrindo alguma penedia. AAreosa pertencia ao usufruto dos 
pescadores e andava, permanentemente, coberto de varais que são as pequenas armações que 
sustentavam as redes estendidas para secarem e serein consertadas. Coin o desenvolviinento 
dos Banhos do mar aparecem construções burguesas ao lado dos poucos casebres de pescado- 
res, obrigando a Câmara a cordear uma ala fronteira ao areal liinitando-o pelo nascente. Pela 
mesina razão, veio a instalar-se no meio do areal uma Capela em honra de S. José (1844) e 
mais tarde uma escola dedicada a Camões (1880). Esta suposta intromissáo no domínio das 
pescarias ocasionou um longo pleito entre a Câmara e a Corporaçáo dos pescadores a Real 
Irmandade de Nossasenhorada Assun~pção, que acabou vencida. Salvo a partedestinada aos 
banhistas, quase toda a Areosa foi ocupada pela construção de iim recinto de lazer, o chamado 
Passeio Alegre. (fig.2) 

A paiíe da costadestinadaao veraneio está sob ajurisdição do domínio público marítimo 
que, para efeitos de fiscalização, a dividiu em praias e lhe deu unia denominação oficial quase 
sempi-e coincidente com as designações tradicionais. As denominadas "Praias da Póvoa de 
Varzim" são: a do Leixão, do cais norte até ao Guarda-Sol (antiga Areosa); Redonda, do 
Guarda-Sol à esplanada do Carvalhido (antiga enseada da Regouça); a Salgueira, desde a 
Esplanada até à aclual rotunda; da Lada atrás das piscinas da Sopete (antiga Gaiboteira), e da 
Lagoa, em frente ao Hotel Vermar no antigo território de  Beiriz. 

Todas estas praias são de areia grossa e algo declivosas correndo-lhes pelo mar extensa 
penedia como as pedras do Canteirão na enseada da Regouça e penedos do Coim sobre os 
quais foi construido o iniradouro chainado Esplanada. 

Outro tanto aconteceu com as Pedras Madres que ficaram, ein parte, debaixo d o  
Velódromo, uma das quais se chamava Pedra Homem e tinha nela inscrito o noine - Veiriz- 
indicativo do limite da Póvoa com aquela freguesia. Entrava da terra pelo iiiar dentro, nesse 
lugar, uma muito vasta penedia onde a mão do homem talhou resguardo para a criação de  
crustácios, sobretudo, lagostas que ainda no principío do Sec. XX eram exportadas em grande 
quantidade para a Espanha e a França. 

O areal não se extinguia na Areosa mas continuava pelo litoral fora ocupando, em 
alguns lugares, áreas consideráveis que, pouco a pouco, foram ocupadas pelo homem para sua 
habitação ou apoio à industria da pesca ou da construção naval. 
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Vimos que, para norte da Areosa, seguia a praia da Regouça ou Regoiça, a primeira 
onde se praticavam os banhos do mar, e para acesso a essa praia se abriu, ainda no Séc. XVIII, 
uma rua com aquele nome e que ía para além do Carvalhido com casas pertencentes ao termo 
de Barcelos. Foi sobre esta rua antiga que depois de alargada, nasceu a rua dos Banhos (1 846) 
que a prolongou até ao Ramalhão. Nos finais do Séc. XIX a rua dos Banhos é transformada na 
Avenida dos Banhos, que vai até ao Alto de Martin Vdz sendo alargada e pavimentada de 
novo, permitindo ao longo dela a construção de edificios particulares muitos deles de famílias 
banhistas. 

Ultrapassemos o Alto de Martim Vaz, um extenso afloramento de pedregulhos e areia 
onde foi escavado o campo de futebol do Varzim Sport Club, e se tornou conhecido pelas 
escavações arqueológias de 1903 que puseram a descoberto estruturas identificadas como 
restos de uma "Villa Lusitano-Romana" e paremos junto 21 praia da Lagoa, para explicar o 
nome e a topografia do lugar. Há cein anos atrás não havia estrada que ligasse, pelo litoral, a 
Póvoa a Aver-o-Mar em virtude de um ribeiro que desagua quase ao nível do mar e por onde 
este entrava com as suas águas formando no inverno uma grande lagoa. Esta lagoacircundava, 
pelo nascente, as dunas e os morouços do Alto de Martim Vaz. As escavações arqiieológicas 
detectaram as mádrias que conduziam ao mar as águas da lagoa vertentes para o Ramalhão. 
No principio do século passado, sendo Presidente da Câmara o Barão de Aver-o-mar, 
construirain a estrada do litoral fazendo o ribeiro comunicar com o mar através de um aqueduto 
mais tarde substituido por uina entubação. 

Subiu bastante a estrada e desceu, não menos, o mar, pelo que os terrenos da lagoa se 
transformaram em viçosos vergeis, até ao dia em que lá chegou o terrível hoinem urbano e 
transformoti dunas e hortas em floresta de betão. 

A Praia &Lagoa está dentro do antigo território da freguesia de Beiriz e nela recolhiam 
o sargaço os lavradores para fertilização das terras. Também Ihes assistia o direito de raparem 
a penedia dos moluscos e bivalves. 

Para além do ribeiro da Lagoa entramos em Aver-o-Mal-, um antigo lugar da freguesia 
de Amorim ein grande parte construido sobre o areal. A proximidade do mar, recamado de  
penedias, algáceo e piscoso, geraram aqui um tipo de homem que labora continuamente, ora 
na terra ora no mar, o agricultor-pescador. Instalou-se o mais peito do mar que pôde e quase 
não tem terra arável para cultivar, arrenda-a ou compra-a no interior para investir no seu tipo 
de amanho, a seara ou seja a cultura da batata, da cebola, do alho e de hortaliças. 

Os lugares de Paranho de Areia, Aldeia Nova , Boucinha, Finisterra, Caramuja, 
Paralheira, Quião, etc., desenvolveram-se sobre terraços de areia e os pequenos tratos de terra 
arável são fruto da laboriosa acção do abremarense. 

Outrora, toda a praia desde a Lagoa até ao portinho da Fragosa se apelidava com este 
nome. Actualmente, por razões fiscais, está dividida em praia do Fragosinho e praia da Fragosa. 
Esta assenta sobre uina pequena angra, abrigada, com um farolim de enfiamento no seu areal. 
Todos os barcos de pesca de Aver-o-mar descarregavam aqui o seu peixe e pagavam os impostos 
no Posto da Guarda Fiscal. Este posto fiscal foi aqui construido nos anos quarenta quando a 
pesca do pilado floresceu e a praia da Fragosa se transformava em ruidosa praça de mei-cado 
aonde acorriam os lavradores das terras de Faria e da Maia a disputar aquele apreciado 
fertilizante. 
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Logo após a Fragosa temos, seguindo sempre para norte, a praia da Amorosa a qual o 
povo do lugar, pitorescamente, apelida de  "Praia da  salada" pela grande quantidade de  algas 
verdes, semelhantes a alface, que crescem nos afloramentos graníticos marinlios. Vem a 
propósito referir a actividade da apanha do sargaço coin profundas raízes históricas no litoral 
nortenho pois se regulava pelas disposições foraleiras, e a miúdo, se via confrontada coin os 
rigores da legislação eclesiástica. Para a paróquia de Amorim, possuidora do desfruto das 
praias de Aver-o-mar, existe abundante legislação canónica sobre os "costiimes" da apanha do 
sargaço e os inúmeros contenciosos que daí resultavam. Hoje, sno poucos os sargaceiros 
existentes no nosso litoral e os poucos que há são, sobretudo, de Aver-o-mar. A arte da apanha, 
outrora praticada com jangadas, os denominados "cortiços", modificou-se pois j i  não existem 
"mariadas" e a apanha é selectiva, feita à inão coin um ganha-pão. A carrela do transporte 
quase desapareceu substituida por involucros de latão, improvisados e adaptados a um tractor. 
Outm trabalho é separar as algas destinadas B industria das que se destinam à fertilização dos 
campos. Os sai-gacceiros de Aver-o-Mar são habeis nessa destrinça porque conhecem muito 
bem toda a variedade de plantas marinhas havendo famílias inteiras a viver da apanha e venda 
de algas. Esia safra tem o seu ponto alto nas marés vivas de Junho a Setembro, e anda, hoje, 
controlada pelo Estado que fixa por portaria os preços de  compra e venda para cada safra. Isto 
só coiii as algas destinadas à industria ou à exportação. As espécies mais abundaiites, eiii Aver- 
o-Mar, são o Botellio, a Francelha, as denominadas Folhas de Maio ou Corninhos, as Cintas 
em forma de filninentos e o Sargaço Mole. 

Avancemos para iiorte lançando um último olhar de saudade às medas colniaças que 
ainda restam de antigas "mariadas" e a duas "catraias" meio apodrecidas ao canto da restinga, 
ex-libris, da caça ao pilado. Ao largo divisamos o Penedo do Navio e o Peiiedo do Sol ficaiido- 
nos à esquerda o Penedo Velho, o Redondo e a Lariga. Altaneiro, relerência obrigatória de  
todo o inareante, atrai-nos o olliar o Penedo da Forcada. Cliegamos àdesetiibocadurado rio d o  
Esteiro. 

O ribeiro do Esteiro desce da encosta poente do Monte da Cividade, em Teroso, recolhe 
as águas remanescentes das profundas minas d e  Chanioziiihos, lima os campos e movimelita 
as azenhas de Sesins e, por enti-e canaviais, atravessa a freguesia de Aver-o-iiiai; Lransforinando- 
se em escoadouro de toda a espécie de detritos doiiiésticos. Na maré-cheia, o mar vein 
amigamente salgar-lhe a podridão e arrasta-la para o profundo. Outrora, o ribeiro corria 
livremente e fonnava junto da capela de N".Sr" das Neves uma pequena pérgula que deu 
origem ao topónomo "Perlinha" que identifica aquele lugar. Abriram-lhe aí  depois, uma 
passagem subterranea e, em outros diversos lugares, mudaram-lhe o curso oiiginal. Por fim, 
pretendem despolui-lo e fazer dele um espaço de lazer; dessas obras daremos conta adiante. 

Para norte do Esteii-o desenvolveu-se, sobre o areal, uin denso povoado sein qiialquer 
ordenamento dando origem aos lugares da Aldeia Nova e Boucinha. As suas praias, Esteiro e 
Chalo, são Iioje utilizadas para veraneio mas é grande o contraste entre o macio das ai-eias e o 
poluimento das águas. O mesmo acontece com as praias do Quião e da Cruzela. 

O escritor abremarense Francisco Gomes de Ainorim que, ein criança, trocava os ca- 
minhos lamacentos da escola de Cadillie pelas correrias nas fofas areias das praias da sua 
terra, enumera-as do Esteiro para o norte: Chalo, Quião, Canas, Bocas; Carneiro, Aradinha em 
frente a Santo André. Referindo-se ii costa escreve: "A costa é. de espaco a esDaco. povoada de 
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extensas oenedias. alie em muitos sítios avancão mais de um Kuilómetro oelo mar dentro. Nos 
intervallos de uns e outros rochedos formou a natureza oeauenos canaes. oor onde. nos dias de 
bom temoo. saem os bateis de pesca. muitos dos aaes nem semore tornam a voltar. se encon- 
tram os temooraes nas erandes lonaitudes a que elles se aventuram". 

Em Santo André está a divisória com a freguesia de  Aguçadoura criada em 1933 por 
desanexação da antiga paróquia de Navais. O lugar é teofanico. Um pouco abaixo da Capela, 
em pleno areal, destaca-se um alto penedo onde o apóstolo André deixou gravados os seus 
pés. É esta a lenda. O culto do santo anda envolto em algumas superstições, a maior das quais 
diz respeito ao destino eterno das almas. O Santo é representado sobre um barco conduzindo 
as almas, tal Caronte, a bom porto. Aclasse piscatória da Póvoa de Varzim dá a esse culto uma 
tonalidade trágica deslocando-se, em numerosos grupos, na noite da vígilia da festa, entoando 
canticos dolentes e preces angustiantes até de madrugadaem redor da capela ejunto ao penedo 
do Santo. As preces visam, sobretudo, sufragar as almas daqueles que morreram no mar e 
continuam insepultos. 

Toda a freguesia de Aguçadoura assenta sobre areia acumulada por cima de um substrato 
xistoso, visível na praia. Para norte de Santo André a linha da costa é quase rectinínea e 
inteiramente arenosa sendo as areias muito finas e as praias pouco inclinadas. A primeira 
praia, depois de Santo André chama-se da Pedra Negra al~isão a uma penedia que fica ao largo, 
de natureza xistosa. Esta praia é, hoje, uma excelente zona balnear, muito frequentada e com 
boas condições de segurança. Seguem-se as praias da Caturela, Paimó e Codixeira onde outrora 
existia o Facho da Atalaia e, hoje está, um pequeno sinal luminoso para as embarcações. Por 
último, a praia da Barranha que toma o nome de um ribeiro que desce do Alto das Póvoas, em 
Terroso, atravessa a freguesia de Navais, desaguando nos fieiros de Aguçadoura. 

Um relatório de 1908 para o Departamento Marítimo do Norte informa: " há na uraia 
de Azucadoura uin grande número de  barracas cobertas de  palha destinada a euardar 
embarcacões, aoarelhos de oesca e sargaco ... estes barracos são feitos de madeira, com pedras 
nos âneulos. Como estão construidos a poucos metros do mar, durante as marés vivas aleuns 
são destruidos ". Menos vocacionados para a pesca, que os de Aver-o-mar, os aguçadourenses 
dedicavam-se com o mesmo afã à recolha do sargaço para a fertilização das culturas. A apanha 
das algas obedece a normas regulamentares, oficiais, carece de  licença passada pelos 
Departamentos Marítimos e é proibida nos meses de Maio e Junho. A apanha tanto se faz a pé, 
como de barco oujangadade cortiça (cortiços). O pilado também constituiu um labor apreciado 
e os de  Aguçadoura tinham um jeito próprio de o pescar, como relata J. de Azevedo: " Saíam 
para o mar dois barcos juntos, com três homens cada. O mais pequeno chamado de caceio- 
largava as redes, e o maior chamado barco paixão -armazenava o produto a bordo. " Estas 
actividades, umas desapareceram outras estão em franco declínio. 

Como dissemos, toda a freguesia de Aguçadoura e a parte litoral da freguesia da Estela 
a antiga Vila Mendo é constiuída por solos arenosos de provecta antiguidade forniando dunas, 
ao longo da costa, e também no interior por acção dos ventos fortes que a varrem (dunas 
cólicas). Debaixo deste solo, seco e infertil, corre um manto de água doce e foram estes 
"aquíferos"que despertaram os naturais para a ingente tarefa de remover as areias até encontrar 
a argila negra com vegetais (solão) que serve de plataforma para o novo campo de cultura. O 
estudo geológico do terreno mostrou que " ... com esta a r ~ i l a  vem misturada. a oequena 
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profundidade. uma assentada de calhaus rolados ... e a argila comeca a mostrar indícios de  
umidade. Continuando a aprofundar uin ~ o u c o  mais. encontra-se o calhau rolado mais ou 
inenos solto (eodo) e finalmente areia orosseira. É nesta série inferior. de calhau rolado e 
areia. aue aparece o lencol aquífero". Nasceram, assim os denominados "Campos Masseira" 
pela sua configuração se assemelhar a caixas rectangulares com os lados inclinados onde se 
costuma amassar o pão. O campo, aberto na duna, fica protegido por viilados ou medos de 
areia que o defendem dos ventos,concentrain a radiação solar e aumentam a temperatura, 
factores que melhoram o desenvolviiiienlo das culturas e a qualidade dos produtos. 

Os "Campos Masseira" situam-se ein grande parte no Rio Alto, freguesia da Estela, 
chegando até à freguesia da Apúlia, concelho de Esposende. Por Rio Alto entende-se o sítio 
que tira o nome de um ribeiro que nasce na Fonte de Rapejães em Laundos, atravessa aquela 
freguesia e a da Estela, indo lançar-se ao mar na Praia do Rio Seco, território de Apúlia. A 
formação de medos de ai-eia ao longo da costa, alguns com 30 a 40 metros de altura, obrigaram 
o curso deste ribeiro a mudar de rumo cavando uma linha paralela ao mar, no sentido norte e 
forçando os sucessivos desaguadouros quando no inverno as águas ganhavam a força das 
torrentes. De resto, os efeitos erosivos das areias, arrastadas pelos ventos' são nefastos nestas 
zoiias, como se comprova pelo desaparecimento total da Vila Mendo de matriz luso-romana e 
que ainda na Idade-Média mantinlia algum valor enfiteutico. Para obstar a essa perniciosa 
invasão, algo adiantava a proliferação de hervagein, fenos ou chorões, mostrando-se porém 
mais eficaz o plantio de espécies florestais, como fizeram os frades de S. Bento no principio 
do Séc. XIX (1801) semeando uni pinhal que "terá de  comprido meia légua e de largo dez 
varas para ter mão nas aireias, que inundai-ão as terras já reduzidas a cultura, pois só por este 
modo se pode impedir tão grave ruina segundo mostra a experiencia." 

O Rio Alto, no seu antigo estado selvagem, guardava interesses de  variada ordem. Para 
além das ruinas da Vila Mendo e do seu precioso tesouro possuia uma lagoa, denominada 
lagoa de Contriz, onde nidificavam patos bravos e outros palmípedes. Sobre esta lagoa deixou- 
nos o Ten. Veiga Leal , governador da Fortaleza da Póvoa de Varzim (1758) uma curiosa 
informação: "Mais  ara norte (da Póvoa de Varzim) distante d'aaui Iéoua . e meia. no mesmo 
termo de Barcellos. freguesis de Stn Maria da Estella há uina lacoa chamada de Coiitriz. que 
fica no areal. e nuiica seca. Dizem os naturais que tem corres~ondencia coin o mar Doraue em 
seus limos se ve um marisco. a aue chainam caraiiiuio: tem no meio unia mofundidade. cuia 
altura d'ácua é insoiidúvel, pela tradicão de que se ali cae flualquer aniinal. aauella o absorve, 
e Dor isso ninguém a ella se checa ". 

As praias da Estela são, morfológicamente, identicas às de Aguçadoura, muito planas e 
de areia fina. A da Aradinha situa-se depois da do Penedo onde esteve, eiii tempos, o Facho da 
atalaia da Estela e a da Ramalha entra já pela Apúlia dentro. São lugares aprazíveis quando 
não sopram os ventos rijos do norte. Agrande transfiguração do Rio Alto atingiu tainbéiii estas 
praias, assunto que tratareinos no pi-óximo capítulo. 
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A acção d o  homem sobre a natureza 

A aptência da enseada de Varzim para a construção de um porto de abrigo que amparas- 
se as pescarias em grande aumento, naépoca, fora realçado pelo noticiaristaveiga Leal (1758): 
"Há n'esta villa uma das melhores enseadas d'este Reino: a natureza Dor disoosicão do athor 
d'ella a formou. e se a arte por mandato do Rei e Senhor a aperfeiçoasse seria uma maravilha 
da Eurora. " Embora exagerada, como reconheceu o historiador Manuel Silva, a narrativa de 
Veiga Leal anda confirmada, no que diz respeito aos préstimos à pescaria, pela inforiiiação 
que o piloto das naus José Gomes Alves (1775) deixou sobre a planta por ele mesmo desenha- 
da e onde se lê: "Esta ensiada da Póboa de Barzim hé muito boa Dera o trafeeo da  esca ar ia e 
nela se pode fazer Iium bom Dorto oara segurança das lanchas de riesca fasendose um caes 
sobre as ~ e d r a s  do n0l e fasendose entiilhar athe o n"2 alie hé este". (fig.3) 

O relatório de Lacerda Lobo (1789) sobi-e o estado das pescarias no i-eino apresenta o 
mau estado das barras, desprotegidas, como uma das causas da decadência das pescas. A barra 
da Póvoa ein especial, há muito se traiisformara num verdadeiro túmulo. Uni recente estudo 
sobre a morte no mar deixa-nos dados muito elucidativos sobre o século XVIII no decurso do 
qual a mortalidade no iiiar representa, em iiiédia, cinquenta por cento dos individuos do sexo 
inasculino. 

A situação precária em que se realizava a faina da pesca só, tardiamente, despertou o 
interesse dos poderes públicos locais receosos de terein de suportar iinpostos acrescidos. Só 
quando o dinheiro do cofre das sisas começou a ser cobiçado pelos vizinhos ou desviado para 
obras que nada diziam aos interesses da teri-a, cuidaram de colher dele algum proveito. Muito 
Ihes valeu a acção deterininada do Corregedor Almada e Mendonça para dar valimento aos 
requerimentos enviados ao paço. Por sua pertinente audácia devein os poveiros a provisão 
régia de 21 de Fevei-eiro de 1791, um docuinento que transformou a imagem urbana da Vila. 
Entre as "providencias" ordeiiadas está a construção de tima caldeira no mar e a dita "caldeiia 
será cercada por hum caes  que  a defenda da  violência dos temporaes." 
Começa, aqui, a história do Porto de Abrigo da Póvoa de Varzim que, por mais de centena e 
meia de anos, animou a vida política local e foi objecto das incertezas e das esperanças dos 
poveiros . 

Apoiados no livro manuscrito "Reas Obras da Villa da Póvoa de Varzim" (179111820), 
iios estudos de Manuel Silva, "Antecedentes Históricos do Porto de Abrigo Poveiro" e "A 
última fase do Porto de Abrigo Poveiro (1820 / 1895); em Vasques Calafate desde 1925 a 
1962, Baptista de Lima (1962) e Relatórios da Junta Autónoma dos Portos do Norte, elabora- 
mos uma relação cronológica das obras do porto da Póvoa de Varzim para auxílio dos estudi- 
osos, como se segue: 

1791 -Provisão de D. Maria I ordenando a construção de uma Caldeira e um cais para 
abrigo das embarcações de pesca na enseada da Póvoa de Varzim. 

1794 - Na folha de féria das Obras Reais da Vila da Póvoa de Varzim assinala-se o 
priiiieii-o pagamento a 9 pedreiros e 22 trabalhadores das obras da Caldeira da Barra. 

1811- Devido a uma terrível peste que se abateu sobre a Vila todas as receitas do cofre 
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das sisas foram dirigidas para debelar a terrível moléstia fazendo parar todas as obras públi- 
cas. 

I816 - Retomam-se as obras públicas por urgente pedido do Juiz de  Fora António 
Lopes Serra para evitar a ruina e perda total do paredão do mal-. 

1820 - No fim deste ano , ein razão das alterações políticas pi-ovocadas pelo novo 
regime, todas as obras públicas entram em inacção. 

1821 - É eleita uma Comissão que i-epresentou ao Soberano Congresso a ur,̂  uencia em 
dar continuidade i obra do Paredão para " ... se fechar este em círculo de esauadria na ponta da 
parte do marcomo pelos lados e por cima ... antes flue as enfloencias do mar derramem apedra 
pelas nraias ". 

I823 - Por ordem superior foi a Câiiiara encarregada de dar continuidade às obras do 
Paredão conforme a representação feita em 1821. ACãniara começou por ceder aos einpreitei- 
ros um enorme maciço rochoso, denominado Penedo-Baleio sito no lugar da Gandra, para 
dele extrairem as cantarias necessárias ao cabeço do Paredão. 

1826 -No Verão deste ano foi dado por concluído o encabeçamento do Paredão. 
1860 -A  Câmara alerta as Cortes para a ruína em que estava o Pai-edão e pede que a 6a 

parte das rendas da Vila se destine a obras de restauro. Nos anos seguintes repetiu-se o mesmo 
pedido. 

1867 -Visita o Paredão o Cons. Andrade Corvo, Ministro das Obras Públicas. 
1872 - O  Rei D.Luis visita a Póvoa e ouve lamentações trágicas sobre a situação das 

pescas, da vida dos pescadores e do muito dinheiro gasto inutil~iiente na barra. 
1877 - O 1" Juíz da Coinarca Dr. Alexandre Meireles de  Távora do Canto e Castro 

redige e inanda publicar na imprenssa do país uma veemente súplica, endereçada ao Rei, 
pedindo obras complementares no porto de abrigo da Póvoa para impedir os contínuos naufrá- 
gios que lá ocorrem. 

1877 - O  Rei D. Luis passa pela Póvoa, ouve no comboio a representação das autorida- 
des mas não sai da carruagem nein visita o Paredão como se anunciara, tendo o facto merecido 
o desagrado da população. 

1882 - O consagrado escritor Oliveira Martins dirige ao Monarca, em nome dos 
poveiros, uin vivo e ii~everente requerimento conhecido, literariamente, por Requei-iniento 
dos Poveiros. 

1887 - Instala-se na Póvoa o Eng. Heni-ique Moreira coni o fini de proceder ao levali- 
taniento do novo projecto para a enseada. Constava ele do prolongainento do inollie norte 
acrescentando-se de novo um molhe a sul da enseada com 358 metros. 

1887 - O Rei e a Rainha, com os filhos, visitam a Póvoa para lançar a I" pedra das 
novas obras do Paredão. A recepção foi apoteótica. 

1890 - Postas a concurso, as obras do Paredão foram arreinetadas pela Companhia 
Nacional de Construções por 255 contos de reis. 

1891 - A crise financeira e política, provocada pelo " Ultimatuin" vein juntar-se a 
denominada " Questão dos Práticos " que consiste numa radical campanha contra o projecto 
do Eng. Henrique Moreira, movida por alguns pescadores práticos. 

As alterações propostas foram apresentadas ao Governo pela Corporação dos pescado- 
res, a Irmandade de N. ST da Assumpção. (fig.4) 
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I892 - Neste ano deu-se a tragédia de 27 de Fevereiro que realçou a carência de um 
porto de abrigo que o fosse de verdade, obrigou o Estado a rever o projecto das obras e, 
perante as incertezas dos técnicos e o incoinprimento das claúsulas financeiras, a companhia 
construtora rescindiu o contrato. 

1925 - O  sociólogo poveiro Vasques Calafate inicia uma árdua campanha em favor da 
construção do porto de pesca. Apoia a tese do deputado Santos Graça para que se contraia uin 
empréstiino para a obra e sugere que se cative 50 por cento do rendimento do pescado e se 
imponha um imposto progressivo de 5 a 100 escudos sobre prédios rústicos e urbanos para a 
ainortizaçZo do empréstiino. Sem exito. 

1928 - Por acção política de Santos Graça é criada a Junta Autónoma do Porto da 
Póvoa de Varziin que nesta data entrou em funcionamento. Pela denominada " Lei dos Portos" 
foi o nosso porto classificado de 2" classe e a Conlissão de Obras Portuárias colocou-o em 
primeiro lugar, na zona norte, para ser construido. 

1935 -Inicio das obras do Porto de Abrigo pela empresa alemã Gruen e Bilfinger que 
construiu o molhe norte e a doca. 

1939 -Alegando motivos técnicos que obrigavam a novo orçamento e à altei-açáo do 
contrato, a empresa aleinã rescinde o contrato suspendendo as obras coin cerca de 300 metros 
de molhe feitos faltando 125 para o concluir. 

1940 - O  governo decide construir o molhe sul decorrendo as obras entre 1943 e 1946. 
1962 -Após apurados estudos e ensaios no Laboratório de  Engenharia Civil foi elabo- 

rado nesta data uin projecto de melhoramento do porto que ficaria conhecido por Projecto 
Arautes e Oliveira. 

I968 - São inauguradas as obras do Projecto Arantes e Oliveira. Com o prolongamento 
do molhe norte melhoraram imenso as condições de trabalho dos pescadores pois as emharca- 
ções entravam e saíam da barra, ein segurança, inesmo quando faz "muito mar". 

1973 -Melhoram-se as condições de fundeadouro e acostagem pelo quehramento de 
rochas e dragagem da enseada. Neste ano procederam a reparação do cabeço do molhe norte 
protegendo-o com enormes blocos de betão. 

1974 -Iniciaram-se as obras das infraestruturas marítimas no núcleo das pescas. 
1978 -Prolongamento do cabeço do mollie norte, desohstrução do canal de acesso ao 

cais invadido pelos enrocainentos, instalação de nova sinalização luminosa e sonora, dragagens 
e corte de rochas para melhorar a cota dos fundos. 

1982 -Inicia-se a construção dos equipamentos compleinentares: Lota, Torre de Ob- 
servação, Capitania, Guarda Fiscal, Serviços Administrativos, etc. 

Posteriormente, outras obi-as se realizaram no interior do porto de pesca mais orienta- 
das para o desporto e o turismo. 

Dentro do perímetro da enseada mas já na orla costeira, em terrenos de areia, instala- 
rain-se, no decurso dos tempos, vários equipamentos de apoio à actividade piscatória. Em 
1701 inicia-se a construção da Fortaleza de N. SI" da Conceição logo interrompida e só reto- 
mada em 1738 para ser inaugurada dois anos depois. Destinava-se a defender a barra e a 
povoação de possiveis desembarques da piratagem. 

Em 1770 chegou à Povoa a devoção a N.SP da Lapa veiculada pelo P. Angelo de  
Siqueira, inissionário apostólico, e logo trataram de lhe erigir uma capela no antigo lugar do 
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Facho. Esta capela mais tarde aumentada seria escolliida em 1935 para sede da paróquia da 
Lapa nessaépocacriada. Refiru-se que na cabeceira poente dacapela fora construido em 1857 
um farol para que, conjugado com o farol de Regufe, apontasse aos barcos o enfiamento da 
barra. Foi demolido ein 1968 quando os sinais luminosos passaram para a cabeça do paredão. 

Em I904 ao lado da Igreja da Lapa foi construída a Escola Pereira Azorara e ein 1927 
a Casa dos pescadores onde se congregavam os serviços sociais da classe piscatória. 

Para norte do porto de pesca existiam outras pequenas enseadas onde, ocasionalmente, 

aportavain os barcos. Uma delas tem interesse histórico, a enseadinha da Regoica já dentro do 
termo antigo de Barcelos, pois aílioresceu o estaleiro da coiistruçio de barcos que primeiro se 
documenta. Esse estaleiro era uma autentica escola de carpintaria naval. Ein 1594, Migliel 
Gomes devila do Conde contrata com AiiiadorJoão, mestre carpinteiro da ribeira, "... asoldadai- 
o seu filho João da edade de quinze para dezasseis annos para o dito AinadorJoão lhe ensinai- 
o oficio de  carpinteiro da ribeii-a por tempo de ciiico annos ... de maneira aue seia oficial alie 
possa aver de canhar iornal ... e durante o dito tempo lhe dará de comer beber vestir Iie calsar 
de vida boa he onestae tudo o q u e o  dito seo filho João gaiiliar sefioara elle Aiiiador João ... he 
no cabo dos ditos cinco annos Ilie dará sua feri-amenta he vestido he todo o maes que hé uso e 
costume darse aos maes que ho dito ofício aurendem ..." Documentos como este aparecem, 
frequentemente, durante o séc. XVII, nos notários da Póvoa. Depois de habilitados por estes 
mestres, os jovens matriculavam-se na Ribeira das Naus, ein Lisboa, ou na Ribeira do Ouro, 
tio Porto, para conseguirem a carta profissional e os privilégios a ela anexos. 

Os estaleiros da Regoiça que no Séc. XVIII estavam na posse da família Rodrigues 
Maio passaram, no século seguinte, para a Caverneira conforme acordo com a Câmara. 

Tanto a praia da Regoiça como a da Salgueira recuaram bastante e esta, sobretudo, 
perdeu a siia iinagein antiga dominada pelo Penedo do Coiin, imensa mole granítica que as 
ondas do mar beijavam suavemente e os baiiliistas usavam conio miradouro . Com a descida 
do inar, o penedo do Coim acabou por ser coberto pelo areal serviiido uina parte para apoio da 
Esplanada construida em 193 1. 

Estas praias foraiii as primeiras utilizadas para os liaiihos do ]na(-. Em 1783, a rua que 
IIies dá acesso tem já o nome de Roa dos Banhos. Esta rua sucessivameiite alargada e alongada 
até ao Alto Martim Vaz passou a denominar-se Avenida dos Banlios onde se iiistalariin os 
Banhos Quentes e os palacetes &as famílias burguesas do Baixo- Minlio. 

Outro sítio que os antigos não recoiilieceriam é, com certeza, o Alto de Martiiii Vaz. 
Aqui a iiião do Iioniein deixou marcas profuiidas ocupando grandes espaços, criados pelo 
assoreaiiieiito da costa, coin instalações desportivas. Junto ao luar nasceu, aí por 1910, o Veló- 
droino Municipal, a última obra da Moiiarquia, iiiais tarde traiisforrnado em Estádio Gomes de 
Amorim (1925) por acçáo benemérita de uin "Brasileiro" da família dos Bonitos de Ainoriin. 
Pelo nascente da avenida apai-ece o estádio do Vai-zim, construido tios anos quarenta e as 
instalações do Club Desportivo da Póvoa, estas mais recentes. 

No litoral de Aver-o-mar deve-se destacar a obra de engenharia hidráulica realizada no 
Rio Esteiro. Depois de regularizado o leito do rio, e consolidadas as iiiargens com taludes de 
betáo desde a rua do Barão de Avei.0-inar até ao desaguadouro ,foi coberto coin um passadiço 
de madeira em grande pane do leito , procedendo-se i recuperação paisagística da zona 
envolvente, com equipamentos e espaços de lazer incluindo um circuito para bicicletas. (fig.5) 
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Passemos, agora, ao litoral de Aguçadoura onde se desenvolveram actividades nefastas 
com a extracção de areias junto ao mar tendo este ameaçado atingir as habitações. Perante a 
passividade das autoridades e tomando consciencia do perigo que havia para a sua segurança, 
em 1968 a população revoltou-se e impediu a actividade dos "Areeiros" negócio em grande 
prosperidade. Infelizmente, o negócio continuou passando-se da praia para o campo, ou seja, 
atingindo os "campos masseira" e as dunas do Rio Alto. 

Aqui, o homem começou por exercer obra destruidora que, mais tarde, vai tentar colo- 
rir com iniciativas no ambito do turismo, pretensamente ecológicas. 

O escritor poveiro José de Azevedo historia os factos desta forma: 
" Até 1945, todo o Rio Alto era uma extensa área de pinheiros mansos, de tronco 
retrocido, com configurações curiosas, mercê dos ventos da beira-mar. Era uma região 
única, paradisíaca, que servia de ilustração das revistas e jornais da época. Um patri- 
mónio florestal a respeitar. 
No final da guerra, entre 40 e 50, os proprietários foram dizimando as arvores, ora para 
fazer lenha, ora para venda aos estaleiros navais, já que a sua forma servia as mil 
maravilhas para a quilha das embarcações. Foi o primeiro desastre, perante a 
complacencia das autoridades. O pior viria a acontecer nos finais dos anos sessenta, 
altura em que chegou à Póvoa a febre da construção. Como a areia subiu de cotação - 
diziam os estelenses que a sua areia tinha a cor do ouro -os  proprietários dos areais 
derruharain o que restava dos tais pinheirinhos tortos para venderem as areias aos cons- 
trutores. As autoridades tentaram intervir mas não havia lei que os proibisse de tal 
devastação. 
Quando chegou a lei para regular a retirada das areias e abate das árvores no litoral já 
o negócio dos "areeios" estava de tal forma enraízado que não foi dificil convencer os 
proprietários a venderem os vales dos próprios campos-masseira substituindo-os por 
estufas artificiais. E assim vemos morrer um pedaço da alma da Estela e uma das atrac- 
ções turisticas do Concelho da Póvoa de Varzim." 
A partir dos anos oitenta, o Rio Alto começou a despertar a atenção dos investidores 

turisticos tendo a Câmara da Póvoa aprovado, em 1982, um projecto da empresa SOPETE, 
concessionária do jogo no Casino, para a construção nas dunas do Rio Alto de, um campo de 
golf e um parque de campismo, obras inauguradas seis anos depois. Estes equipamentos 
desportivos exigiram outras instalações de apoio transformando aquele espaço aberto numa 
mini-aldeia turistica. E todos quantos conheceram o antigo Rio alto, ao chegarem exclamam: 
(fig.6) 

- Quem te viu e quem te vê! ... 
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Fig. I -Carta do Litoral do Concelho da Póvoa de Varziin (extracto da Cana Militar). 
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Fig. 2 -Gravura do fim do séc. XIX vendo-se o sitio da Areosa com os varais, a Igreja de S. José e a 
Escola Cnmões, tudo demolido para a constriiçáo do Passeio Alegre. Ao lundo o primitivo cais com o 
encabeçamento de 1826. 
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Fig. 3 -Desenho da enseada feito pelo piloto José Gomes Alves em 1775 
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Fig. 4 - 1892: Mapa da enseada c0111 a versão dos "pr5ticos" sobre a melhor orientação do inolbe norte. 

Fig. 5 - A  cobertura do ribeiro do Esteiro em Aver-o-Mar. 

39 



Fig. 6 -O campo de Golf do Rio Alto construido sobre as dunas 
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O Porto De Viana Do Castelo na Época dos 
Descobrimentos 

Abordagem das Fontes 

Manuel António Fernandes Moreira* 

Heidegger (1905-1976), pensador alemão que dominou a investigação filosófica do 
século passado e legou à humanidade novos conceitos acerca do "sentido do ser", definiu a 
verdade ontológica como uma desocultação (alétheia) das coisas ou, por outras palavras, como 
uma revelação - manifestação - desvelamento da realidade ao intelecto e sentidos do homem. 
Si. depois será possível estabelecer a "adaequatio intellectus et rei". 

O histol-iador, quando investiga a verdade dos factos históricos, vive idêntico fenómeno, 
com uma única diferença, isto é, os factos sZo pretéritos. Jazem encobertos pelo véu do tempo 
e enterrados pelo esquecimento. Mas épossível que I-enasçain ou se dê lima segunda "desvelatio" 
através da apreensão dos vestígios que sobreviveraiii à "morte histórica". São os documentos. 
Funcionam como "telescópios do tempo", I-evelando o oculto, ou como fontes cuja água é 
capaz de lavar a poeira empedernida que oculta a verdade. A história constitui a ciência da " 
alétheia" existencial. Por ela o passado reencarna, desvelando-se. 

1. O Porto de Viana constitui, nos séculos XVI e XVII, mercê das circunstâncias 
históricas proporcionadas pelos Descobrimentos e pelas condições excepcionais de ordem 
geográfica, em que se integrava, um fenómeno paradigmático de oportunidade e manifesto 
ti-iunfo. Cedo se transformoli no verdadeiro pulmão da sociedade e economia da região nortenha 
do País bem como nuin poderoso hinterland, cujos contornos abrangia os dois Atlânticos, 
Norte e Sul. 

A este respeito os testemunhos não se fazem rogados. Na verdade sabe-se, com certeza, 
que no final de quinhentos estavam matriculados, no seu âmbito, perto de uma centeria de 
navios de alto bordo, neles laborando para cima de trezentos "homens do mar". E o número 
daqueles que indirectamente nele colaboravam, desde o simples artesão ao mercador-banqueiro. 
não lhe era inferior. 

O segredo do seu enorme êxito residiu no aproveitamento eficaz da conjuntura suscitada 
pelas descobertas, no grande número de privilégios concedidos pelo rei ou igreja e na sábia 
exploração das rotas marítimas desenvolvidas i margem do monopólio régio. Na sua história 
deste período, acima referido, é possível distinguir três fases. A primeira desenvolveu-se no 
século XV. Os seus navios estabeleciam a ligação entre o Mediterrâneo e a Europa do Norte. 
Foi a época da comercialização dos panos do Norte, das frutas até o ferro e madeiras de 
Biscaia, do sal e produtos agrícolas da Europa do Sul. Mais tarde, desde finais da mesma 

' Professor do Ensina Secundário. Investigador de teináticas associadas no espufo de Viana do Castelo 



centúria, a referida rota estende-se até às ilhas atlânticas dos Açores e Madeira. O porto de 
Viana converte-se no priiicipal fornecedor de tecidos àquelas parageiis. Finalmente, no último 
quartel do século XVI, os vianenses aparecem fortemente envolvidos na produçáo e coinércio 
do açúcar brasileiro. É o momento áureo deste porto. O negócio é lucrativo. Construíraiii-se 
enormes fortunas. A fisionomia da Vila transforma-se rapidamente. Os nobres "descem até à 
ribeira" na mira da riqueza fácil, ora agiotando ora casando com filhas de burgueses. O clero 
regular monta à volta da urbe uma cintura de conventos e mosteiros, destiiiados a nioralizar e 
impedir o avanço das heresias. Ao mesino tempo tiina ntiinerosa colónia de inercadores nórdicos, 
atraídos pelo lucro ficil, se estabelece em Viana, dedicando-se i venda de pão do Báltico e ao 
envio de açúcar pai-a os países ribeirinhos do mar daMancha, que os piratas da região aceitavam 
e aos vianenses convinha. 

Paralelainente desenvolveli-se a indústria das pescas dos inares longínquos da Terra- 
Nova. Acontecia lia época da crise do coinércio. O bacalliau coiiverteu-se num óptimo alimento 
de viageni na rota do Brasil devido ao seu poder de conserva. Não admira que, no princípio do 
século XVI, os iiavios de João Álvares Fagundes, andasseiii por aquelas paragens na descoberta 
de illias que pudessem funcionar como pontos de apoio para os pescadores. A iniportância 
deste facto para a ecoiioniia iiacional levou D. Manuel a coiiceder-llie o título de capitão 
donatirio. Infelizmente tarda o reconlieciiiienio internacional da atribuição a JoZo Álvares e 
seus marinheiros do notável feito da descoberta do Canadá. 

A acção do Porto de Viana fez-se sentir deveras lia colonização das Ilhas Atlânticas e 
do Brasil. A propósito, h falta de estudos de pormenor sobre o assunto mormente em relação h 
emigração para Mato Grosso, Goiás e Miiias Gerais, na época do ouro e dos diamantes, letnbro, 
a propósito, dois factos e dois iioines. Trata-se da atribuição da capitania de Porto Seguro, no 
Brasil, ao viaiiense Pei-o do Cainpo Tourinlio por D. João 111, que explorou eiii meados de  
quinhentos até cair em desgraça. O outro diz respeito a Bento Maciel Parente, natural de  
Caminha mas Vianeiise por casaiiiento, a quem Filipe 111 atribuiu a capitania do Cabo do 
Norte, situada entre os rios Ainazonas e Oiapoqlie. 

Com a queda da exportação do açúcar brasileiro para a Europa do Norte, substituído 
pelo seu congéiiere das Caraíbas de produção Iiolandesa, aliado ao assoreamento do rio Lima 
e corte de  privilégios portiiários pelo Marquês de Poinbal ao criar os monopólios das 
Coiiipanliias Gerais, o Porto de Viana entrou num período de longo letal-go, que parece ter 
acabado na última década de oitenta. 

2. A inaior parte da docuiiieiitação referente ao Porto de Viana encontra-se guardada 
nesta cidade. Não admira. São livros de sisas, décimas, fintas, vereações. receita e despesa do 
Município, cartas, visitas de saúde, etc. Faltain, porém, os livi-os da Alfândega, ou das Díziiiias, 
que referenciam as eiitradas e saídas do porto. Fonte riquíssiina. Iiifeliznieiite a desgraça é 
geral. Deveriain encontrar-se nos ai-qiiivos nacionais, pois faziaiii parte do espólio régio. 

Não há arquivo em Viana, quer privado quer público, que, directa o11 indii-ectaineiite, 
não fale do Porto desta cidade. Existeiii espólios de famílias, iiotitros teinpos notáveis, que 
guardam verdadeiras relíquias. Alguns estão a ser inveiitariados, devidamente resguardados e 
encaminhados. Relativamente ao assunto em epígrafe vou destacar três acervos. O Arquivo 
Municipal (AMVC), o Arquivo Distrital (ADVC) e Arquivo da Sé  (ASVC). 
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O primeiro, isto é, AMVC, está sediado no edifício da Biblioteca Municipal, Rua 
Cândido Reis, com conservador próprio, é deveras rico e a respectiva documentação encontra- 
-se bem preservada e devidamente catalogada segundo as regras mais elementares da 
arquivística. Destacamos os seguintes títulos do seu Catálogo: 

Receita e Despesa, desde 1511; Livros de Sisas, de 1571 a 1798; Finta ou Pedido nas 
Cortes de Almeirim - 1549; Livros de Décimas, de 1643 a 1816; Tributo de 4,5 % de 1698 a 
1757; Livros de Coimas, de 1610 a 1891; Livros de Acórdãos, desde 1516 até hoje (são os 
livros de actas municipais); Livros de Vereações, de 1649 a 1777; Livros de Correcções, de 
1707 a 1816; Livros de Contribuições, de 1578 a 1595; 6 maços de Cartas Régias; Registos de 
Leis, desde 1597; Visitas de Saúde, de 1707 a 1828; Matrícula de Mareantes, 1600, 1691, 
1790 e 1827; Matrícula de Barcos de Pesca, 1835; Finta de Alpedrinha, 1600; Finta para a 
Ponte sobre o no Guadiana, 1517; Livrode Expostos, desde 1700 a 1921; Livros de Ordenanças, 
de 1617 a 1833; Foral Grande, manuscrito valioso que contém, transcritos, os documentos 
mais antigos sobre Viana da Foz do Lima; Livro das Navegações e Comércio de Viana, 1566 
(provavelmente, no meu entender, o documento mais precioso do Porto de Viana, tratando da 
sisa de mercadorias daquele ano e seguinte); Livros de Registos, desde 1596. 

O Arquivo Distrital (ADVC), através da leitura das séries dos livros notariais e 
paroquiais, de todo o Distrito deviana, guardapotencialidades, quase infindáveis, respeitantes 
a matérias tão diversas como fretamento de navios, procurações, testamentos, transcrição de 
papéis vários sobre transportes e emigraçgo, naufrágios, profissões, movimento demográfico 
nas suas diversas vertentes. Neste edifício, situado na Rua Manuel Espergueira Mendes, 
encontra-se devidamente tratado e agasalhado o arquivo da Misericórdia local, que pode ser 
apelidado de relevante e, na maioria das séries, sem falhas ou perdas. 

Hoje náo é possível realizar uma abordagem perfeita h economia e sociedade das 
comunidades marítimas sem o estudo aprofundado das confrarias e associações de classe. 
Neste aspecto, em Viana, deve-se salientar duas confrxias: a Confraria do Nome de Jesus dos 
Mareantes e a Confraria de Santa Catarina. Esta aglomerava os pescadores e tinha a sua sede 
na capela da mesma invocação, situada na Foz do Lima. O espólio de amhas encontra-se 
guardado, juntamente com a documentação que resta das outras congéneres, no rico arquivo 
da Sé vianense (ASVC). Vale a pena consultar os cerca de duas dezenas de maços de papéis 
avulsos da primeira confraria referida e a vasta colecção de manuscritos, que ocupam uma 
estante, relativa à confraria dos Clérigos. 

Fora de Viana devem ser nomeados o Arquivo Distrital de Braga, ligado à Universidade, 
do Minho, com a rica série de sisas de Viana para o século XVIII, e aTorre doTombo, onde só 
o Convento de São Domingos guarda mais de dois milhares de volumes manuscritos. 

É de consulta obrigatória uma vasta bibliografia, sobre o assunto, de que destaco os 
seguintes títulos: 

Manuel António Fernandes Moreira - Os Mareantes de Viana e a Construçâo da 
Atlantidade, ed. da Câmara de Viana, 1994; Idem - Os Mercadores de Viana e o Comércio do 
Açlícar Brasileiro no Século XVII, ed. da Câmara, 1990; Idem - A AFândega de Viana e o 
Comércio de I~nportaçâo de Panos, ed. da Câmara, 1992; Idem - O Porto de Viana do Castelo 
e as Navegações para o Noroeste Atlântico, ed. da Junta Autónoma dos Portos do Norte, 
1987; Idem - O Porto de Viana do Castelo na Época dos Descobrime~ztos, ed. da Câmara, 
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O porto de Aveiro no séc. XVIII: percursos de 
investigação 
Um ponto da situação 

Inês Amonm" 

1. Introdução 

O presente texto procura contribuir para o desenvolvimento das linhas de estudo enun- 
ciadas no âmbito do projecto HISPORTOS': a iinplantação e alteração de infra-estruturas 
portuárias, os aspectos geomorfológicos e as dinâmicas históricas de cada porto, e a avaliação 
da aplicação e inovação tecnológica. Tal grelha de  abordagem pressupõe a identificação de 
núcleos documentais e cartográficos que, levantados sistematicamente, cespondam ;i itens bem 
precisos: construção ou melhoramento de cais, docas, etc. (planos de intervenção e opções 
tecnológicas), construção de paredões, inollies, estacarias, inaracbões, diques; construção de 
sinalizações (balizas, faróis, velas, bóias, bandeiras); inelhorias de acessos (barras e fundos); 
infra-estruturas de acesso (pontes, barcas de passagem, ... ); inelhorias e construção de estrutu- 
ras defensivas e de  comunicação (fortes, pontes, canais, etc.); iinplantação de coiitrolo 
administrativo e fiscal (autoridades, legislação, quadros técnicos, edifícios especializados); 
construção e especialização de equipamentos (armazéns, arsenais, estaleiros), projecção de  
redes viárias, topografia, etc. 

As questões equacionadas colocani-se de forma peitinente em relação ao porto de Aveiro, 
situado num espaço litoral concreto, a costa de Aveiro, limitada pelo Douro a norte e pelo cabo 
Mondego a sul. Neste espaço, o lento processo evolutivo do litoral portugiiês permitiu, e ainda 
permite, o assoreamento de  certos rios e de certas reentrâncias, de tal forma que se nota ter 
ganho mais a terra do que o mar, ein especial nas secções de costa baixa. Esta costa, arenosa, 
foi alimentada pelas areias da plataforiiia continental que as correntes litorais impelem para 
terra. Os materiais, assim transportados, acuinulan~-se, norinalmente, no recõncavo das baías 
ou de encontro a promontórios. Se  as condições da costa o permitem, surgem restingas ou 
cordões litorais, cujos extremos progridem no sentido do transporte das areias. 

Na costa em causa o cordão litoral que se estende do Carrega1 (em Ovar), às proxiini- 
dades de Mira, avançou de norte para sul, no sentido da corrente que lhe deu origem, enquanto 
que os areais de Quiaios, Mira e o cabedelo da Gafanha, se formasaiii por acção da inesma 
corrente, mas apoiados no ponta1 do Cabo Mondego, de sul para norte. Conio resultado destas 
duas tendências os depósitos acabaram por se unir, situação com que nos deparamos, ao longo 
do séc. XVIII. A Ria de Aveiro surge, neste contexlo, edificada pelos aluviões do Vouga, no 
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abrigo de uma laguna, sem força para romper o cordão litoral (Daveau, el alii, v.1, 1989,78; 
Martins, v.22,1947, 177-179) 

Acidade de Aveiro, por seu lado, centro administrativo deste espaço, era acessível pelo 
mar, pela Ria, ou pelo Vouga, até onde este e alguns dos seus afluentes fossem navegáveis. O 
ospaço que lhe estava subjacente era constituído, em grande parte, por marinhas de sal, paús, 
osteiros e pântanos, muitas vezes, de passagem impraticável. A espinha dorsal do Reino, a 
velha estrada real Porto/Lisboa, passava ao largo e as vias terrestres que a ela acediam, aten- 
dendo às características pantanosas do terreno, tomavam-se, frequentemente, intransitáveis 
(vd. mapa). 

Trata-se, por conseguinte, de um espaço complexo, cuja evolução geo-moifológica 
desencadeou, necessariamente, respostas de intervenção humana ao longo do tempo. Esta 
nossa percepção resulta de alguns trabalhos prévios que nos sensibilizaram para a valorização 
de informação contida em projectos de intervenção na cidade, elaborados por engenheiros 
militares, ligados às obras de desobstrução da Barra, com descrições minuciosas da sua 
toponímia e, sobretudo, pormenorizados mapas da complexa Ria de Aveiro, da localização 
das marinhas, dos cursos de água e de alguns aglomerados populacionais (Amorim, 1997, 
Apêndice Cartográfico). Estas cartas revelam-se fundamentais, tanto mais que, até então e 
posteriormente, persistiram representações arcaicas da Ria de Aveiro baseadas no mapa de 
Álvaro Seco de 1560 que foi sucessivamente representado em pleno séc. XIX, ignorando os 
preciosos levantamentos cartográficos entretanto elaborados (A  Pitituru do rnundo.. ., 1992). 

Com efeito, ao longo do séc. XVIII, as tentativas para a abertura e fixação da Barra 
chamaram a Aveiro uma série de engenheiros hidráulicos que estudaram e cartografaram o 
litoral, a Ria, os seus braços, o curso do rio Vouga e, evidentemente, propuseram o local mais 
adequado para a abertura da Barra. Além destes registe-se a presença de homens de negócio e 
de govemação, entre outros, opinando soluções para o desassoreameuto do rio Vouga e a 
desobstrução da Barra. 

As opiniões dividiam-se. A Barra, ao deslizar. oscilava entre duas áreas: uma de S. 
Jacinto ao Forte Novo e a outra da Vagueira (ou Forte Velho) até Mira. Estes dois espaços 
correspondiam a duas visões diferentes: a daqueles que consideravam ser a abertura da Bana 
a única solução para todas as contrariedades, o que exigia uma forte intervenção de engenha- 
ria e custos elevados; e a outra que respeitava a tendência natural da Barra, a abertura a sul, 
intervindo apenas no desassoreamento dos canais, solução muito mais económica e rápida. A 
esta Última opinião juntava-se aconvicção de que a abertura duma barra, em frente àcidade de 
Aveiro, por alturas de S. Jacinto, se podia ser óptima para as marinhas, não o era para as terras 
agricultadas (Mendes, 1974,21). 

Náo admira, por conseguinte, que, em Aveiro, se encontre, na luta contra o poder da 
natureza, os mesmos ingredientes de outras cidades: as intervenções técnicas, as construções 
de diques, a vigilância das obras, a falta de unanimidade de pareceres que esconde lutas de 
interesses, os grupos de pressão, os custos elevados, condicionadores de soluções atempadas. 

No entanto, era urgente uma solução perante o impedimento da entrada e saída de 
embarcações, tendo em conta as actividades económicas que pulsavam no Izinterlund de Aveiro. 
Esta, confinada a quatro freguesias e limitada por jurisdições, minúsculas (Aradas, Esgueira, 
Ílhavo), era uma autêntica "ilha", cercada de água, no  e mar, cujo "termo" se entrecortava e 
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repartia, enfraquecendo o seu abastecimento. 
As representações cartográficas evidenciam o isolamento de Aveiro. A cidade era aces- 

sível pelo mar, ou pela Ria, ou pelo Vouga, até onde este e alguns dos seus afluentes fossem 
navegáveis. Assim, tomava-se essencial que este mundo de vasos pouco comunicantes se 
mantivesse operacional. De contrário, Aveiro sufocaria, assim como várias freguesias em seu 
redor. Os eixos que cruzavam vias fluviais com terrestres tornaram-se aglomerados crescen- 
tes, tais como Eixo, ílbavo e Ovar, Águeda, assim como aqueles que serviam de plataforma 
giratória, a meio caminho, entre o interior e o litoral: Águeda, ~lbergaxia e Oliveira de Azeméis 
(Amorim, 1997,744). Os projectos surgidos na década de 80 do séc. XVIII tentaram respon- 
der a estes anseios, apostando, especialmente, na comunicabilidade dos grandes e pequenos 
cursos de água, entre o Mondego, o Vouga e o Douro, projecto à "moda" da Europa (Amorim, 
P.A., 1987). 

Por este conjunto de razões Aveiro insere-se no conjunto das cidades com porto, muito 
diferente de cidades situadas dentro de um porto. Como tal, a relação entre o porto e a cidade 
passou, necessariamente, por períodos de intensa relação e outros de intenso divórcio. Mais 
ainda, tal distinção implica, forçosamente, que a gestão do porto seja feita em moldes diferen- 
tes: no segundo caso, a organização e controlo portuário podem ser municipais, enquanto no 
primeiro caso, a gestão tende a ser estatal. Aveiro, como cidade entre o rio e o mar, tem que se 
defender das inundações e manter os canais limpos, assim como suster a frente masítima, à 
medida que o exige o desenvolvimento do porto. A engenhasia mbtima, pautada por uma 
tecnologia pesada, baseada em grandes blocos de pedra que fortalecessem os diques e resistis- 
sem aos temporais, não se compadecia com receitas modestas. É aqui que reside uma contra- 
dição fulcral inerente à cidade de Aveiro: os custos estão na relação directa da degradação do 
porto, as fontes de financiamento dependem do seu movimento e, no entanto, os capitais 
(financiamento por impostos sobre mercadorias) diminuem, porque o comércio escasseia - 
círculo vicioso, sem solução alternativa, a não ser que se abram outras perspectivas. 

Neste contexto como gerir esta contradição perante o avolumar de conflitos, por pe- 
quenas ou grandes razões? Um solo riquíssimo e cheio de potencialidades (pesca/e/ou/saiíe/ 
ou/moliço), sobretudo, nas proximidades da Ria, gera, por vezes, interesses contraditórios 
entre melhoramentos da Barra e a defesa de algumas propriedades confinantes com a Ria, 
eventualmente arrastadas pela pressão das águas quando da nova Barra. Neste contexto, a 
Coroa assumiu a criação de uma nova instituição, em 1756, sob a dependência da administra- 
ção central, mas localizada em Aveiro, com cofre próprio, "Cofre da Barra de Aveiro", desti- 
nado a recolher os reais de toda a Provedoria (comarcas de Aveiro e Feira) e a custear a 
abertura da Barra (Amonm, 2000,636). Desta forma, Aveiro adquiriu um papel administrati- 
vo central e, de momento, foi a Barra, ou melhor, "o real da Barra" que lhe deu a primeira 
unidade, acima das divergências político-administrativas, tomando-se, desde então, a cons- 
trução de infra-estruturas portuárias um assunto omnipresente e unificador. 

Em conclusão, teremos que nos centrar em três áreas de observação que geraram múl- 
tiplas informações: a cidade, a barra e o no  Vouga. Todas se articulam. A Ria, o rio e o mar são 
as formas predominantes de comunicar. Só o caminho de ferro, do séc. XM, modificará esta 
estsutura. 



2. Os Fundos Documentais 

A introdução elaborada & um ponto de chegada, fruto de um estudo prévio (Amorim, 
2000), correspondendo a determinados objectivos de investigação, base para perspectivar uma 
outra abordagem que se pretende acautelada. Neste pressuposto, a crítica de fontes deverá ser 
elaborada com o maior cuidado, tanto mais que, em grande medida, os produtores de informa- 
ção são actores em todo o processo. 

Com efeito, à partida, a expectativa de desenvolvimento de uma cidade, gerada pela 
existência de um porto, é legítima perante as potencialidades que se abrem: a confluência de 
forças económicas, políticas, sociais e culturais, a "porta" de passagem entre terra e mar, entre 
um hinterland e um forland, e agente de modernização e mudança, no domínio da inovação e 
aplicação tecnológicas, na urbanização e na dinâmica da cidade (Guimerá Ravina, 1996,125- 
141). Só que, frequentemente, não se trata de uma originalidade local, fruto de um dinamismo 
económico real, mas das exigências de uma cultura do poder que implicaram alterações nas 
relações cidadeslportos (Reguera Rodríguez, 1993, 7-10). É que, no séc.XVII1, afirmou-se 
um ambiente de reflexão "interdisciplinar": os negociantes, religiosos, funcionários régios, 
médicos, engenheiros pronunciavam-se sobre a funcionalidade das cidades e das suas infra- 
estruturas, reflectiam sobre as suas potencialidades, veiculando intenções e provocando, fre- 
quentemente, uma falsa imagem da realidade (Perrot, 1992, 38-39). 

Acrescente-se ainda que muitas das informações produzidas não são contemporâneas 
do processo histórico mas posteriores ao sucedido, particularmente no que diz respeito ao 
processo de intervenção em áreas portuários. Com efeito, foi criado em Portugal, já em 1864, 
no quadro do Ministério das Obras Públicas, o primeiro corpo de engenheiros civis para quem 
a cxtografia era uma área privilegiada. Já anteriormente Pedro Folque e Filipe Folque, desde 
a década 30 do séc. XIX, desenvolveram esforços no sentido de um conhecimento cartográfico 
do reino, o que pressupunha trabalhos de conhecimento geodésico, topográfico, geológico e 
hidrográfico (Alegria, Garcia, 1995,77). Além disto, entendia-se que deveria ser regulamen- 
tadas as zonas de confluência entre mar e rio (os portos em particular), justificando-se a 
institucionalização e demarcação de jurisdições. Desta forma, desde 1884, foram criadas cir- 
cunscrições hidráulicas, sob a égide do Ministério das Obras Públicas, regulamentadas pela 
lei de 2/10/1886, com atribuições na área da pesca (leitos dos rios, canais e valas, faróis, 
vigilância e policiamento das águas fluviais) (Collecção de leis . . ,1860 a 1894, 177), enquan- 
to as águas marítimas se reportaram à supervisão dos chefes dos departamentos marítimos e 
capitães dos portos, sob a dependência do Ministério da Marinha (111211887). Como resulta- 
do de tais medidas foram produzidas monografias sobre vários portos do litoral que, frequen- 
temente, congregam elementos informativos concentrados em Arquivos Concelhios, nas Ca- 
pitanias, no Ministério das Obras Públicas e ainda no Ministério da Marinha. 

Feitas estas apreciações, compreende-se a informação contida no quadro seguinte, re- 
lativa aos percurso a realizar para um levantamento documental sistemático relativo à cons- 
trução do porto (e barra) de Aveiro, no séc. XVIII. Apresentam-se três campos informativos: 
os produtores da informação, o fundo documental e o arquivo (ou a publicação) onde se en- 
contra a informação e, finalmente, o tipo de informação a reter, direccionada para responder 
ao conjunto de questões delineadas no início deste texto 



O PORTO DE AVEIRO NO S ~ C .  XVIII 

Fundos documentais relativos à construção d o  porto d e  Aveiro, no  séc. XVIII 

Siglas: MOP-Ministério das Obras Públicas 
ANTT - Arquivo Nncioiinl da Tom do Toiiibo 

PRODUÇÁO DA INFOR~IACÀO 

Engenlieiros: Filipe I'olque, Carlos 
Ribciio, SilvCiio A.Pereiru da Silva, 
Adolfo Loureiro (meados de s6cXIX e 
inicios de XX) 

Marino Migucl Franziiii (1812) 

Eiigenlieiros iiiilitares /c ioii Ihidiáulicos: 
Francisco Xavicr do Rego, 
Francisco Pinheiro da Ciinlia, Louis 
d'Ali~icuurt, François Hyucilite dc Polclict, 
Arlaiii Vciiceslas Iictoçliofrs; Giiilhcnnc 
Elsdcn, Isidaro Paulo Pereira, Matiucl de 
Soiisa Ramos; João Iseppi; Giiillierinc 
Luis António de Valler=, Estevão Cabrul, 
Reinaido Oudinot, Luis Goincs de 
Caivalho (secs. XVlll e XIX) 

Mercadores, Ihotiictis dc ncgócio c 
propriciários de teiras: capitão-iiior de 
illiavo, João dc Sousa Ribeiro da Silvcira; 
consiil holaidès em Aveiro, Jacob 
Heiirique Sevcriiii, Frciras de Arouca, 
harncns de negócio 
Mercadores, barqilciras 

Hoineiis de governaq3o: juizcs e 
vcrcadorcs do ca~icellio e das ouvidorias, 
coi-regedares, provedores, 
superintendentes de barra 

Pimcos das rregilrsiiis 

AMA- Arquivo Municipsl d c  Avciro 
ADA- Arquivo Distrikil da Aveiro 

Note-se que, entre as fontes apontadas, algumas foram consultadas e transcritas por 
investigadores, salvaguardando informação já desaparecida ou facilitando o difícil acesso aos 
originais (autores como Humberto Gabriel Mendes, Francisco Ferreira Neves, Eduardo 
Cerqueira, entre outros). 

Do conjunto da documentação referida uma chamada de atenção para a cartografia 
histórica. Por uin lado, porque exige uma releitura atenta dos contornos desenhados e da 
toponímia inscrita. Por outro lado, porque se torna urgente localizar as memórias descritivas 
que acompanhavam as cartas e que poderão iluminar as questões relativas à evolução 
geomorfológica dos espacos portuários. 

FUNDO/ 

Boletint do MOP 

Roteiro das Costas dc 
Portugal 

Arquivo Geral da Marinha, 
Arquivo do MiiiistErio das 
Obras Píiblicas; Instituto 
Gcogiifico c Cadastral; Forte 
da Uarra ilc Avciro; Revistas: 
"O Arquivo do Distrito de 
Aveiro"; "Boletiin do 
Arquivo Histórico Militar"; 

AMA - Fiindos ~iiuliicipais 
(livros de veieação, de 
acórdãos), 
ANTT - Ministbria do Rcino 
ADA . ~~,,,d,,~ notariais 

A M A  - Fundos municipais, 
ANTT, Ministfrio do Reino, 
Deseiiibargo do Paço 
(relatórios dirigidos i Coroa) 

Meiiiórius paroquiais 

INFORhlAÇõES 

- evoliiy8o da barra, constnição de 
mollies, paredõcs, canais, diques 

- pontos de orientação i navegação 
costeira; antiga c novn barra dc 
Aveiro 

- mcniórias descritivas: cstudos da 
barra e fitiidos, sua evolu~ão, 
aniciilação com os rios e canais, 
construções, estaleiros, 
orçameritos, eiistos, mão-de-obra, 
diários de obras, 

- cartografia (da birra, de iodo o 
litoral, das canais, das ilifra- 
estniturus de acesso, iiíinazCi~s, 
BTSCII~~S,  estaleiros) 

- plaiios de fortificações 

- dcsenlios toscos do litoral 
(capela, barra, foiles, bancos de 
areia, braças dc prafuiididadc; 

- obras e estado da buira; 
- recmtaniento de pilotos 
- infra-estruturas de circulação 

- canais (limpeza, colistruç3o), 
pilotagerii, diques, custos de 
obras 

- cais, canais, navegação, pontes, 
barcas, estradas, navegabiiidade 
da riu, das rias c da barra 



Finalmente, acrescentemos que uma releitura da documentação produzida pelos poderes 
instalados na cidade, ou que lhe eram exteriores, agentes económicos ou políticos, párocos ou 
viajantes e outros que viveram naquele espaço e reflectiram sobre a sua evolução, permitirá, 
tendo em conta os múltiplos objectivos que as norteiam, esclarecer, num olhar cruzado, os 
impulsos construtivos, ora de iniciativa local ora do poder central. O percurso delineado con- 
tribuirá, pensa-se, não só para a História da construç2o dos portos portugueses, mas igualmen- 
te possibilitará o estudo comparado com os sistemas portuários europeus e extra-europeus. 
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Fontes para o estudo do movimento portuário da 
cidade do Porto no século XVI 

1.As navegações e o comércio marítimo do Porto na segunda metade do século XVI. 

Defi~iiçio do âmbito croiiológico. 
Definiçio do espaço. 
O tema ein questão: 
- vida portuária da cidade do Porto no século de Quinhentos. 

2. As fontes. 

Fontes tradicionalmente utilizadas neste tipo de trabalhos 
Fundos documentais usados no estudo em título: 

Fontes municipais: 
-Livros de Vereações. 
- Livros de Acórdios da Câinara. 
-Livros do Cofre do Concelho (receita e despesa) 
-Livros A e  B. 
- Livl-os de Sentenças. 
-Livro da Imposição do Sal. 
-Livro da Imposição do Vinho. 

Fontes "locais": 
- Livros de Notas de Tabeliães. 
- Registos Paroquiais. 
-Contadoria Geral do Reino. 
-Livros de Sentenças do Cabido. 
- Livros da Cobrança da Redízima. 
-Testamentos e Doações. 
-Livi-os da Confraria de S. Pedro de Miragaia 

Fontes "nacionais": 
-Livros de Chancelarias Régias. 
-Documentos do Corpo Cronológico. 
-Arquivo da Inquisição. 
-Arquivo do Ministério das Finanças. 
-Arquivo Histórico Ultramarino. 



Arquivos estrangeiros. 
- Archivo General de Simancas (Valladolid). 
- Archivo General de Indias (Sevilha). 
- Archives Géneraux du Royâurne (Bruges e Antuérpia). 
-Arquivo do Consulado de Burgos. 
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Amândio Jorge Morais Barros 

1. O objectivo deste breve trabalho é revelar algumas fontes documentais que tenho 
vindo a trabalhar com vista ao desenvolvimento de um estudo sobre Navegações e conzércio 
tiizarítiiizo rlo Por-to na segunda rrizetade do  s6culo XVI. É este, aliás, o título provisório da 
minha dissertação de doutoramento que terá a sua conclusão no final do corrente ano. Nesta 
altura, com o grosso da documentação já recolhido, posso deixar algumas reflexões e ideias 
principais acerca da mesma e do desenvolvimento do trabalho. 

Este tema, como se pode calcular vem ao encontro dos objectivos propostos para 
discussão neste seminário: pretende-se fazer um estudo amplo, tanto quanto os prazos permitem 
e a documentação possibilita, sobre a vida marítima da cidade do Porto durante o século de 
Quinhentos. Porém, a minha atenção irá focar-se mais em pormenor na segunda metade dessa 
mesma centúria. Por uma simples razão: porque a fonte documental mais importante para 
responder aos objectivos dessa tarefa apenas contém registos a partir do ano de 1548. Trata-se 
da colecção de registos notariais conservada no Arquivo Distrital do Porto (=ADP). De qualquer 
modo, não restringi a investigação a esse lapso temporal e tenho vindo a compilar elementos 
sobre o assunto noutros fundos existentes nesse e noutros arquivos tentando reconstituir a 
vida marítima portuense desde, pelo menos, o início do século. 

Por outro lado, optei por determinar o termo nd quein no ano de 1600 e, também essa 
opção deve ser explicada. Atentemos desde logo no facto de, embora este ser, essencialmente, 
um estudo de história local, é impossível dissociar a evolução marítimo-comercial da cidade 
da entretanto ocorrida em Portugal. Desde a Idade Média, o Porto desempenhara um papel de 
grande plano no contexto das navegações comerciais portuguesas, comprovado por diversos 
diplomas régios, por crónicas e debates em Cortes1. Por esse motivo, em primeiro lugar, pretendi 
conhecer os rumos do comércio marítimo da cidade em relação ao contexto geral do reino. 
Recorde-se que desde finais do século XV as grandes opções comerciais passaram pelo trato 
indiano. Em 1506, o rei D. Manuel decretou o Monopólio Régio relativamente ao comércio 
asiático facto que, a primeira vista, arredava a esmagadora maioria dos portos nacionais desse 

' Entre as colec$íies de docurnenta$áo recolhidas nas chancelarias régias destacoAZEVED0, Pedro de-Duno>ienros 
dos clioitceiorias mais niireriores a 1.531 relnriiios n Moi-rocos, 2 vols., Lisboa: Academia das Ciências. 
respectivamente, 1915 e 1934 e Descobrinie,iios Porrirgueses, (colectCneu organizada por MARQUES, J. M. Da 
Silva), 5 vols. (reed.). Lisboa: INIC, 1988. Importante pura o conhecimento do envolvimento do Parto e dc outros 
portas do reino na expando ultrumurinu é ucolecfáo reunida por FREIRE, Anselmo Braamcamp - Canasde <~riirr<p?o 
<lei ReiD. Mnili<el, publicadas no "Archivo Histórico Portuguez" (I2 volumes), Lisboa, 1' "01.. 1903. Noticias sobre 
a impart2ncia navdl do Porto em finais da Idade Média podem colher-se em crónicas coma s de LOPES, Ferniío - 
Crbiica de D. Jono I. 11 oarte. cuo. VI11 Porto: Li". Civilizacáo. sld. o. 19. Em diversas cortes do reino reunidas ao . .  , .  . . . .  
longa da Idade Média também se falou da imporfância da cidade; ver, por exemplo, Corres Porlitgi!es<is. Rriiiado de 
D. Pedro I(13.57-1367). (ed. de A. H. de Oliveira Marques e Nuno José Pizarro Dias). Lisboa: INIC, 1986, p. 110. 
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trato. Como é de todos sabido, esse mesmo monopólio terminou em 1570 com a publicação 
d o  decreto de  liberdade de  comércio com as colónias2. Poilanto, um dos temas centrais deste 
estudo era verificar até que ponto essas determinações influenciaram os rumos do comércio 
marítimo portuense. Qual a reacção dos armadores da cidade a essas decisões políticas, quais 
os destinos alternativos e qual a dinâmica estrutural desse iiiesmo trato marítimo local, que 
tipo de estratégias foram adoptadas pelos mercadores da cidade para conseguirem manter uma 
frota a funcionar e um volume de negócios lucrativo e, por fim, saber se o fim do inonopólio 
atraiu o interesse do Porto para esse comércio. Em segundo lugar, prociirei testar outra tese. 
Tendo sempre coino protagonista o Porto e a sua vocação oceâiiica, tentei, dentro do possível, 
traçar um panorama da actividade marítima quinhentista no contexto de 1580, altura eiii que 
os destinos dos dois reinos ibéricos se unem, e após essa data. Julgo, consciente dos riscos 
dessa opção, que vinte anos de "domínio filipino" seriam suficientes para perceber eventuais 
alterações ocorridas, positivas ou negativas3 Gostaria ainda de esclarecer uin últiino ponto que 
se me afigura fulcral. Este estudo incidirá sobre a actividade marítiina do Porto no século 
XVI. Mas - e isso aplica-se directaiiiente ao tema de estudo do presente seminário - procurei 
ver essa "vida portuária" numa perspectiva ainpla e dinâmica. 

Vida portuária no sentido de procurar descobrir estruturas físicas de apoio à navegação, 
suas origens e evolução. Detectar cais, docas e estruturas de  "ainarração" dos navios; obras de 
fundaçrio e de ainpliação dos mesmos ancoradouros, arinazéns e estruturas de apoio ao einbarque 
e deseinbarque de mercadorias; coiistituição de estaleiros e estrutui-as de construção naval; 
ordenanieiito dos diferentes espaços portuários e construtivos; constituição de uin coiijunto de 
elementos vitais para o desenvolvimento da navegação como sejam balizas e marcas, fachos, 
atalaias e faróis; siirgimenlo e desenvolvimento de uiii conjunto de iiifra-estruturas tendentes 
a melliorar acessibilidades e equipanientos (por exemplo: serviços de carretagem, barqueiros 
e outros trabalhadores afectados ao transporte de  mercadorias e de  m~teriais  de  construçiio 
naval, de mesteirais especializados, surgiinento, deseiivolviniento e regulamentação de estaleiros 
e cordoarias, articulação com ceiitros produtores de paiios de treu e oiitros coino sejain as 
lonas e, eventualmeiite, os linhos, recoiiheciinento e inelhoramento das condições de entrada 
na barra, criação de um serviço de pilotos, etc.); iinplantação de estruturas defensivas; 
organização de uin controlo adininistrativo "portuário" eficaz com a criação de oficiais (por 
exemplo os guardas-inores habitualmente identificados com os probleinas de saúde inas, 
também, com amplos atributos em iiiatéria de vigilância das embarcações a nível fiscal), 
construção ou adaptação de edifícios destiiiados à recolha de iinpostos e direitos. 

Mas não apenas. Vida portuiria, é também revelar gentes nelaenvolvidas-iiiercadores, 
marinheiros, mestres, pilotos, carpinteiros, cordoeiros, calafates e outros oficiais especializados. 
Descobrir gentes, modos de vida, de  convivência, de  religiosidade, de  esqiienias de  
solidariedadeli-ivalidade, constituição de redes de  influência e mobilidade social estratégica 

' Sobre a politicu de monopólio régio relativaiiienlc ao Orieiite ver CHAUDHURI, Kirii -"O estabeleciincnio iio 
Orieiite". in Hi.sr<ii-io rio E,vpoi,srío Poirirgire,m <rdii.de Francisco Betlie~icoart e Kirli Cl>:iudliitri). Sll: Circulo de 
i p i r n r r i  1998 n 177 ~ . .  , . . .  

IPcii% ,. i..riih;iii .I<L:),; i.'r..#ii ; i i .  .l.i, 1.i- ( r .  I>..lli.i,  ..>i.i~i..i i cr;:liiil.~ I>L.,I> ,i.,, I I I \ . ~  ;.i;-. . :*.;n.i..t\ 11.11.. 

I :.>.iilx:;rhLii .I , jwi, iJ. ciii<,.i..iii . I'.'. .\criipl., I \ \  I l i .  J L r i .  , I i , ,  

. I .  , . r i .  ? I ,  I :  . I  I :, C:,iii.,i.. > I  ii.icil>..I .I .  I' r ( .> .  : J $ \  :(-(JSl.\  
Leotior Freiic - O ri.<rr,spoi-re ,ioArl<iririco: asfmros do oG,ícnr: 2 vols. (dact.), Lisboa, 2000 (tinia-sc de disseitag5o 
da doiirornme~ilo desta investigadora defendida eni Maio de 2001). 
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através de uina "política de casaineiitos" inais ou iiienos bem definida. Sabe-se coino, a prazo, 
este tipo de comportaiiiento social conduz a uiii alargamento do âinbito de actuação e, 
conseqiientemente, ao estabeleciiiiento de negócios proveitosos para todas as partes envolvidas. 

Permita-se-me fazer uina referência especial i s  formas de contacto entre inercadores, à 
constituiçio de i-edes familiares de influências e, neste sentido, ao cuidado ein manter elementos 
dessa mesma "rede" em lugares estratégicos do coinércio marítiino internacional- na Flandres, 
no Sul de Espanlia e nos diversos e activos espaços coloniais ibéricos" Será nestes eleineiitos, 
esmagadoraineiite cristãos-iiovos ou com eles relacionados, que se encontra graiide parte do 
dinamismo revelado pela cidade durante o período em estudo. 

Aléiii disso, é igualmente imperioso listar, recenseaL a frota da cidade. Quantos navios, 
qiiais os modelos inais utilizados, foriiias de propriedade dos mesmos, os seus noiiies 
(reveladores de um iiiiagiiiário mais ou nieiios rico coiiforme as épocas), a sua longevidade, o 
recurso a unidades de outros portos (e aqui, claro, o relacionainento entre centros porluários, 
mais ou inenos distantes, decorrente, em graiide medida, das estratégias de mobilidade atrás 
aludidas), capacidade (ou incapacidade) de renovaçáo de  eiiibarcações e tripulações, 
características e frequência das viagens, iiiodos de eiifrenlar a concorrêiicia coni vista a uin 
balaiiço mais ou menos detalliado. 

Finalmente os negócios. Eiii parte já fui aludindo a esta questão. A vitalidade de um 
porto mede-se pelos seus iiegócios, pelo seu movitilento, pelo voluiiie e tipo de iiiercadorias 
que transacciona, pelos espaços geo-económicos com quem inantém relações, pela capacidade 
de niobilizaçáo de recursos revelada pelos seus agentes comerciais e pela forina coino gere as 
oscilações/variações de inercado que vão ocorrendo e, decori-ente de tudo isto, as formas de  
coniercializaçáo (e, ein parte, moiiopolização) de certas mercadorias-chave, provenientes das 
zonas piadiitoras coin quem se iiiantéin relações, ou viiidas dos territórios ultramarinos. Enunciar 
Liin programa de traballio deste tipo (e que ainda pode ser ainpliado) é fácil. Difícil é concretizá- 
10, vê-lo dar resultados sólidos. No iiiício deste traballio tive a preocupação de apresentar o 
grosso do elenco documental que tenho viiido a utilizar. Pois bein; não é aconselhável deixarmo- 
lios deslumbrar pela quantidade e diversidade (inuitas vezes aparentes) das fontes. As coisas 
do iiiar estão dispersas por ceiitenas de documentos não directamente relacionados coin ele. A 
riqueza iinobiliária coiitiiiuava a deter um papel preponderante tia formação da fortunas, na 
obtenção de receitas e, inuitas vezes, só a custo eiicontrainos matéria de interesse directo para 
o iiosso estudo. É evidente que existeiii excepções: os livros daIiii~~o.siç60 r10 snl ou os registos 
da Rerlíziiiln (uns e outros profundainente incoiiipletos para o século XVI) contam-se entre os 
mais ricos. No restante, é preciso passar por inúmeros documentos de  todo o tipo para 
encontrarmos lima carta de fretamento e ler ateiitaiiieiite incontáveis testamentos, procuraçóes 

' Eoibora csies scjani os Iilgiires $mais cri? evidêriciu. é conveniente não esquecer n presença ciii diversos a~icoradouros 
do Mediteri.3iieo ;apesar de os viagetis organizadas para essas paragens - por detrás das quais sc cncontralii rambéin 
eleli>cntos conversas - niirecereni algo de residual e deteniiinndas nor iiiotiuos muilo csoecíiicas. - ~ionieadan>cnte 
nbastecii~iento dc cereuis ou de ~iiatérias-primas cancletas coma o dúmen -no contexto co~iicrcial da urbc c de  uni 
sigciificado diiiiiiiulo piim as 6reas cconúliiicns com quem as ambarcações e homens de iiegúcios do Porto contactavani. 
Sobic a presenra portilguesn (onde encolitrnmos alguns elementos porruenses) iio Meditcrrânco desde n Idade Média 
ver BARATA, Filipe Tliemudo - M~rc<,<lores, i>zr.rr.a<los c ini>c,sii!>,ertios cor>?errir8is; as rei<,(-6~s e<co,iiei.ci<tir Ii<so- 
ai.<tgoize.wu iio priiiieiirr iirei<i<ie </o s6cirlu XV in Coitgips.so hlleiri<rcioi~al B<riroloritelr Dias e a sr«i épom, "01. 111 
(Econoniia e comércio maritinio). Pono: Universidade do Porta I Comissão Nacioiial para as Come~norações dos 
Descobrinientos Portugueses, 1989, p. 161 e seguintes, bcm como o trasbalho do niesmo autor, Nni*ego~õo. coi~ié~eio 
e ri.lcz~6eríeuliol~ic<ru; osl>urrr<griese.s ito Mcrlircriirrlco Ocirieirnrl(l385-1466). Lisboa: Fundação Calouste Guelbenkien 
IINICT, sld [[19981. 
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ou contratos de emprazamento para descobrirmos uma ou outra ligação ao comércio marítimo, 
uin mareante emigrado num qualquer ponto do "itnpério" ou em domínios de outras nações, 
um navio arribado ?J cidade ou a diversidade de  negócios de um mercedov. Por isso, dizia, é 
difícil de concretizar um trabalho deste género, pelas razões do costume: dispersão dos registos 
por variadas fonles, escassez dessas fontes ou, pura e simplesmente, pela sua inexistência5. 

2. O projecto de trabalho que atrás enunciei vem ao encontro de s~igestões e reflexões 
produzidas por investigadores que têin dedicado atenqáo ao estudo da economia marítima 
portuguesa durante a Época Moderna, apresentando uma série de propostas de investigação 
tendo em vista uina renovação desses mesmos estudos. Historiadores como Vitoi-ino Magalhães 
Godinlio", Aurélio de Oliveira' ou Romero Magalhães! têiii avançado com sugestões de trabalho 
que vêin sendo seguidas coin eficácia por autores como Inês Ainorim" Manuel Fernandes 
Moreira"', Amélia Polónia" ou Leonor Freire Costa", para citar apenas alguns. 

Nesses prograinas de investigação tem sido salientada a necessidade de uin conhecimento 
mais profundo do papel dos difei-entes portos nacionais no âmbito dos Descobriinentos e da 
Expansão procurando conhecer as suas raízes medievas e a forina coino evoluiram até ao 
século XVIII. É ocioso alertar para o longo caininho que ainda ká a percorrer. 

Tradicionalmente, esses estudos basearam-se em fontes docuinentais i-elativaniente 
restritas. As grandes colectâneas de docuinentos como os Moriir izieiztr~ H c n r i c i i i a  (recolhidos 
por Dias Diniso), os Duc i r i i i c r~ tos  sobre  (I E X ~ C I I I S ~ O  P o I í r ( g ~ ~ e s r r  (coligidos por Vitorino 
Magalliães Godinho"), os Descobr intentos Por i l ig l ieses (por Silva Marquest5), os D o c i o n e i ~ t o s  

r1n.s Cl~rrr icc lnr in.s Rerris n r i tc r io rcs  n 1531 rc ln f ivos  n Mr r r rocos  (por Pedro de Azevedo1" ou 
os Docriirzentos r10 Corpo CI-onolúgico r r l r r i i vos  a M n r r o c o s  (1488 n 1514) (por António 
Baião"), recolhiam essencialmente registos produzidos pelas chancelarias régias medievais e 

'A redízim:i, cujos registos sc guardam tio Arquivo Distriial do Pono, encontrava-se dividida por viirios titulas: entre 
cles, lhavisi iim quc muito nos intcress;iria: o "das navios que vem do Brasil". Rir;, o século XVI coiisquimos 
encontrar aoenas um. e oor acaso. no iiieio de unia senteiicn do (libido. Além disso. ooder-sc-iaiii noonrar s~iiilas 

vols., Lisboa: Editorial ~ r i s e n ~ a .  I" vol., 1984. 
' O NW (os poi?us r10 N1V) r10 Coirit,;,r.io ir E.y~>oirsÜo. Px>l>o,sia de l>,njccio rle oob<illto. in Actas do Congresso 
Interiiacional Bartolomeu Dias ..., cit., \'o1 I, p. 557-571 e Nos C<ri>rinlios </<i Arl<iirlico (1400-1500). Braga: Ed. do 
Autor, 1999. 
Westacanias sobretudo os seus dois truballios sobre o Alzarvc: Poro o esir<rlo </o Aljinrvr eco,i<iiitico ili,mirie o 
sr'criloXV1. Lisboa: Edições Cosmos, 1970 e OAljioi-i,e eco>z<j,riico (1600-1773). Lisboa: Editorial Esisnipn, 1993. 
qni.eiii> c a ~rrri P,~verlorirr ,,o sr'crilo XVIII (1690-1814). csri«<lo ecoi,hnico de leiriii e.spriq0 bisr<irico. Coinibi.ii: 
ComissZo de Conrdelinç50 ds Regi50 Centro, 1997. 
'I' Da vasta obra destc investiçador destacuiiios n obra O pairo </e I/irrrw <Ir> Cczurelo rir, &x,orn CIOS De.scobri,rtenros. 
Viana do Castelo: CSmaro Municip~l dc Viana do Castelo, 1984. 
" Wln (10 Conrle. ( i r , ,  ~~or - ro  i,oiret,lro iio e.~prin<in irlr,-<rrnr»ina <ll<iiiher,risro. Porta: Faciildade dc Letras. 1999. 
" Para nléni do esmdo referido na tiata 3, veja-se tariibém No,,s e go1eóe.i izo Ribeii-<i </os N<rirs. A con~.rr>sqÜr> ,8ai,rrl 
ito sktrlo XVIprriri rr rur~r do Crrbu. Olscsis: Patrimoniii, 1997. 
" 15 volunics. Coimbia: Caiiiiss50 Execiitiv;~ das Comernora$ães do V Ce~itenário da Maiie do IoCntile D. Heiiriqiie, 
1960-1974. 
'"Lisboa: Edi~ües Gleba. sld. 
" Ver nota I. 
' V e r  iiota I. 
" Coinibra: Imprensa da Universidade, 1925. 
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dos iiiícios da Época Moderna e em colecções coino o COTO Croi~ulógico, coiiservada na 
Torre do Tonibo. AIéiii delas utilizavam-se as crónicas medievais e modernas e pouco inais. 
Coino fontes iiianuscritas, privilegiava-se sobret~ido a busca de inforiiiações guardadas nas 
difereiites colecções da Torre do Toiiibo. 

É evidente que aiiibos os recursos, isto é, a invéstigação baseada nas citadas fontes 
iiiipressas e a iiiorosa investigação dos fundos centrais (a que podemos juntar a docunientação 
das cliancelarias régias), se beiii que da maior import3ncia e de coiisulta indispeiisável, não 
são suficieiites para coiisegiiiriiios perceber o envolviiiiento da totalidade do reino no processo 
expaiisioiiista portugtiês. 

Aqui eiitronca uina quesi80 que vem sendo debatida pela historiografia actual: a da 
necessidade de um conlieciinento aprofiiiidado das fontes de Iiistória local, pmiiioveiido a 
investigação de teiiiáticas aproximadas da inicro-história e partir delas para a tentativa de  
concretização de uin projecto rnais amplo, qiie é essencialmente de Iiistói-ia económica e so- 
cial: estudo da oferta e da procura, dos agentes envolvidos, das reacções dos mercados, das 
oscila$ões de preços, o uso de capitais e técnicas de crédito, eiii suma, da inirodução de eleiiientos 
que defiiiein a Moderiiidade. Contiiiua aiiida, em graiide medida, por fazer a grande Iiistória 
econóiiiica e social do País. Uiiia história econóinica e social coiii prolongainentos necessirios 
e vitais para a Iiistória cultural e das iiientalidades, para a história das sociedades. Urge contiiiuar 
algumas obras de grande valol; j6 citadas, executar projectos de investigação onde o trabalho 
de equipa deve ser privilegiado, reiiiterpretar ieiiiáticas. 

Neste sentido, é vital conliecerinos, coiiio já foi dito, a Iiistória dos porlos inarítiiiios 
portugiieses. Uiiia história aiiipla de objectivos, unia liisiória que pode usar iiiodelos já testa- 
dos, e alguns deles iiiesiiio já clássicos, por investigadores estraiigeii-os para cidades coino 
Veneza (Teiienii). Livorno (Braudel e Cipolla), Roueii (P. Dardel), Bordéus (J. Bernard), Sevi- 
llia (Cliauiiu) e Barceloiia e a Cataloiihn (P. Vilar)". Para isso, é iiiiportaiile iiiiciarmos a reco- 
lha e organizaçno de uiii vasto co,p~,s documental que responda às diferentes motivações 
desse estudo. Mas, para Portugal, esse traballio não se deve resuinir aos arqiiivos centrais e ao 
estudo dos textos i-ecolhidos tias obras já aqui citadas e ainplamente vistos e revistos. Agraiide 
base de dados só se será coiicretizada, repetiiiios, coin o recurso a fundos documentais locais, 
iiiiprescindiveis. 

'"c~ii qi~alqiicr pieaciili;icfio de exaustividade, destnqiie-se: TENENTI, Albcrlo - Cri.si<Ji>rr> <!ri Coiirrl. L« iit<iiii?e 
v6niiictiae av;iiit Lópaiiie. Paris: SEVPEN, 1962; BRAUDEL, Fernzind; ROMANO. Ruggiero - Novir-es e1 
i,raicli<irr<iire,s ti I'eriiie <ir< l>oil <I<. Lit,ntrr.i?c (1547-1611). Paris, 1951; BERNARD. Iucr[ues - Nrivims r.1 geiis rie 
iiiei. ii Boi<ieuri.~ (ivm 1 4 0 0 - i ~ s  1550). Paris: SEVPEN, 1968: CHAUNU, Pierve e Hugette - Seiiillc r.1 l'Ail<rri~i<irie 
(1504-1650). 8 ioitios. Piiris, 195'): VILAR, Piem - Ccir~iirriirr e,, 10 Esix>"rio urodm<z. Barcelona: Ed. Criticii. 1988. 
Apcsar dn iinporkiiici;~ dcsics estudos e de otstros idênticos - aié coiiio projecto e ~niodelo de rraballio n seguir - 
pcnso quc sc dcve privilepiar o esiudo de ~poftos cspunlióis - coiu uiiia ieali<l;ide niais apioniilia<in dn nossa. Nas 
úliioius ;icios, teiii liiivido iirii;~ iiirocupn$fio mtiita acentuada por p:irte dos iiivestigudolss do pais vizinlio (ou 
csireogeiros a 1i;ib;illiar eiri Espanl,a) iio seritido de piociiovei- estudos sobre esia tcmitica quer debril(';iiido-se sobre 
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Na listagem de fontes que tive oportunidade de apresentar deve-se fazer alguns desta- 
ques. O maior deles vai, sein dúvida, para a iiiiporlâticia que atribuo aos registos notariais. 
Trata-se de uma colecção da maior iinportância para este trabalho, sobretudo tendo ein conta, 
conio atrás referi, o carácter abraiigente do tema. Estão conservados no ADP, e o primeiro 
registo data de 1548. Infeliznieiite perdeu-se a grande inaiorih destes livros de tabeliães - 
recordemos que no Porto quinhentista havia pelo menos 19 tabeliães referenciados"). A esina- 
gadora maioria destes registos pi-ovéin do I" cartório (tabeliães Gaspar de Couros e seu filho 
Rui de  Couros que lhe sucede no cargo, isto quaiito ao século XVI. Para os últimos anos do 
século teinos igualmente os registos do 2" e 4" cartórios. No total, sáo cerca d e  140 livros de  
registos2". Nestes livros encontram-se inúmeros acios directa ou indirectamente relacionados 
coiii actividades inarítimas e mercantis: 

- cartas de fretamento de navios e obrigações; 
- procurações; 
- seguros inarítiinos; 
- coniissóes; 
- constituição de sociedades ou companliias comerciais (parcerias); 
- eiiipréstirnos de dinheiro; 
-quitações; 
- contratos de compra e venda de mercadorias; 
- uin coiitrato de construção naval; 
- instrunientos financeiros (letras de câmbio ou avisos). 
Entre muitos ootros tipos de docuinentos. Através deles tetnos inforinações directas ou 

interpostas acerca dos assuntos que antes enunciamos, por exeinplo, sobre a proveniência de 
inercadorias e agentes envolvidos, sobre a natureza das transacções, do tipo de sociedades 
constituidas, dos lugares de contacto, etc. Através deles ficariios com uma ideia muito clara 
acerca de aspectos da maior importância para esta teinática. Ficaiiios a saber, por exeinplo, 
coino se processa a articulação entre o centro escoador - o Porto - e o seu Iiirrtc~.laird. 
Percebeinos como a cidade se ergueu como uni ceiitro polarizador sobre unia vasta área que 
abrangia boa parte do Entre Douro e Minho, do vale do Douro propriamente dito, de Trás-os- 
-Montes e da Beira2'. 

Destaque-se o facto de a referida articulaçio entre o centro escoador e o centro produ- 
tor ser decisiva para definir toda a dinâiiiica coiiiercial e, consequenteiiiente, toda a dinâmica 
portuária. Evidentemente, não é apenas a docuinentação notaria1 a possibilitar-nos notar toda 
essa evolução. O processo de coiisolidaçio deste quadro estrutural tein raízes pi-ofiindas e 

"Ver, entre os insivumcnlos de trsballios do  ADP. n list;ige~ii dos Antigos tabeliiies &i cidade do Pono. 
"' Ernbora nlgilns se rcsuriiskin n sisiples cadernos que restarali? dos livros ondc se cncontmvaiii. 
" Recorde-se a este propósiia, a iiuport8nci;i de certos produtos cli;iue como os siviiiagres e os vi~ilios. csir;itégicos 
pelo nienos dcsde o século XVI, e que têm vilido a ser estiidados por Francisco Ribeiro da Silva e António Bnrms 
Cardoso, que uliirnii a sun dissert~@o de doutoraiiiento sobre o comércio e transporte de vinhos iras primeiras déca- 
das do sécislo XVIII. para os séculos subscqiiciites (eiiihora nesles casos se dcvn referir que n documeniaçiio piefe- 
rencialiiientc utilizada seja a ciirnuriria - o que é peifeiianiente conipreensívcl dada a especificidnde do  leinu). 
Acrescento o sal, produto eslr;itéçico de grande imponB~icia dcsde a época incdieiral e iiiiimii~i>enie ligzudo :i pesca, no 
qunl dedicarei espednl ntcnç5o dada a fonte privilegiada da iniposiçZo do sal dn cidBdc- inrclizciiente apenas cobrindo 
quniro ;%nos - revelsdora de rirmos, mercadores e ziavias envolvidos, relações com aulras portos para f~rnçõrs de 
tranporte, qualidade e quantidades de sal imporiiidns e redistribiiidus, iniedidas e preços, etc.. 
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deve ser estudado, por exeiiiplo, recorrendo-se à docuinentação camarária medieva e moder- 
na. 

Mas, por agora, fiqueinos coiii alguiiias iiotas finais a respeito dos protocolos notariais. 
Graças a eles podemos obter uma imagein iiiuito nítida de  outi-o tipo de articulação: do 
estabeleciiiiento de contactos, de grande interesse, coiii outros centros portuários. Sobretudo 
com aqueles que Ilie estão niais próxiiiios e com quem niantéiii relações de solidariedade/ 
rivalidade determinadas por iiiteresses tantas vezes comuns e vitais - geradores, eiii variados 
iiioiiieiitos, de fricções iiem seiiipre bein resolvidas. Com Vila do Conde, Viana, Az~irara, 
Aveiro, Esposende, MalosinhoslLeça ou Vila Nova de Caia. Mas i 6 0  soiiieiite c0111 os inais 
próxiinos. Com Lisboa, seiii a qual iiáo se enteiide boa parte dos comportaiiientos mercantis; 
coin outros portos e ancoradoui-os no reiiio e fora dele coin quem se estabeleceraiii forines de 
i-elacioiiarnento, a diverso nível, coru difereiites objectivos e resultados. 

De todos os docuiuentos iiotariais pennita-se-ine destacar a figura jiirídica do contrato 
defretaiiiento ou afretaiiiento de navios. Eiiibora não sendo, nein de  longe, o único instruinento 
iiiarítiiiio-iiiercniitil e, também ele coiii limitações eiii certos caiiipos de aiiálise (coiiio o 
quantitativo), dá-tios, por outm lado, pistas excelentes para uiiia ampla coiiipreeiisão da platica 
da mercaiicia quiiilieiiiista. Coni os fretamentos que recollii podeiiios recoiistruir a fórinlila 
notarial a qiie obedeceiii; as partes inlerveiiieiites ria contratação de serviços; os iiavios 
envolvidos; as obi-igações dos iiiestres e armadores quaiito à recepção e acondicionaiiiento da 
carga nas naves fretadas; o tipo de coiitrato - do navio tia sua totalidade ou, coiiio é niais 
vulgai-, sobre as toiieladas de cal-gaque se pretende carregar; os portos e os prazos da carregação 
e as coiisequências jurídicas qiie recaem sobre os contratantes pelo iiicuiiiprimento destes 
preceitos; os acordos acerca da viagem, nomeadainente quanto aos portos de escala a tocar; a 
descarga, entrega e consignação das iiiei-cadorias; os riscos e prazos da descarga; a exigência 
da celebração de seguros; dados sobre os preços e forinas de pagaiiiento; os juros de  mora do 
[setador e dos coiitraiantes; o frete antecipado e a concessão de eiiipréstinios para api-esto do 
iiavio; o "torna-vizigeiii", os prazos de cai-ga de  volta, o frete "de vazio" e os iinpostos a 
satisfazer, particularmente as "avarias"; os riscos decoi~entes da não execuçáo do coiitrato; as 
garantias contratualinente exigidas e a possibilidade de recurso à via executiva, etc.". 

No entanto, coino disse, por vezes a doc~iiiieiitação notarial só de forma indirecta 
responde aos diferentes eiiuociados - einbora seja conveniente referir que, inuitas vezes, os 
elementos sobre esta (coiiio sobre outras) temática(s) estejam dispersos por uma vasta gama 
de tipos docuinentais. Algumas das melhores inforinações sobre o tema encoiitram-se na 
docuiiieiitação caiiiarária guardada no AI-quivo Histórico Municipal do Porto (=AHMP). 
Recorde-se que, no período que nos ocupa, é a iiível local, concelliio, que se disciitem e se 
loniain decisões sobre projectos de infsa-estruturas consideradas de interesse da resl~irblica. E 
a câiiiara, a elite que a governa queiii decide. Ouvindo, num processo bem defiiiido que inclui 
a convocatória de uina reuiiião (noriiialmente ein dias de audiência) com a apresentação do 
pi-obleina, o debate do mesmo e a busca de uiiia solução que pode implicar o recurso a peritos, 

'? 0pi;iiuor por seguir, ;id;iptando-o cm certos potitas, o questionJrio sivgerido por MART~NEZ GIJÓN, José - L r r  
/li"iicrr <lei per<iiiiei,ro <I<, iiieicoitci<rs coit icrs Ii!<liar (siçlo XVI) itili "Historin. Inslitucioiies. Docun~entos, n" 10, 
Sevilli;i: Publicaciones de Ia Universidad de Scvilia. 1983. p. 119 e seguintes; para Portugal veja-se o estiido de 
BARATA. Filipe Tlieiudo - Os fi-eles ii~<iririi!~os: </c rieg<jcio <i ,>olilic<i r10 mino, iii "Rcvista Ponuguesn de História", 
li>iiio XXXI, Vol. I. Coinibiii: Facilidade de Lctras. 1996. p. 297-329. 
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alguém que sabe mais ou menos profundamente do assunto em questão, seja por força da 
actividade profissional que exerce ou, simplesmente, porque é alguém viajado ou mais 
informado -característica própria dos mercadores por força dos seus negócios - e conhece 
lugares e realidades idênticos. 

Mas é necessário financiar estas obras. E sabemos como as finanças locais nunca se 
encontravam em situação desafogada. Nessa fase, não menos decisiva, procede-se d e  dois 
modos: recurso ao rei, ao poder central, ou lançando impostos locais, as célebres e indesejadas 
fintas. Da corte não se pode contar com grande coisa. O dinheiro quase nunca chega para as 
despesas correntes quanto mais para distribuir pelos municípios! Quando muito, cedem-se 
temporariamente algumas receitas que o rei por aqui cobra. Como as das diferentes imposições. 
Será, por exemplo, com o dinheiro do sal que o município portuense paga algumas das suas 
mais importantes empreitadas. Em seguida, as obras são arrematadas e os trabalhos começam 
(e, normalmente, arrastam-se indefinidamente). Um exemplo prático deste tipo de  acções, e 
directamente relacionado com o presente seminário, pode encontrar-se na obra do cais da 
cidade, iniciada pelo menos na primeira metade do séc~tlo XV e que se estende por toda a 
Época Modernazi. 

A documentação municipal, repito, é aquela que fornece mais dados sobre estes assuntos. 
Vereações, acórdãos, sentenças, contas, entre outros, transmitem-nos informações variadas e 
preciosas. No entanto, convém referir que esta diversidade temática, a variedade de assuntos 
contida numa única reunião camarária ou numa postura inunicipal, provoca dificuldades ao 
investigador, que vê o seu trabalho de sistematização da informação tornat--se mais complicado. 
Mas com este tipo de problemas podemos todos nós. Pior seria se também estes papéis faltassem! 

Com a documentação concelhia percebemos algutnas modificações decisivas na relação 
das forças envolvidas no jogo coniercial. Percebetnos uma cada vez maior separação entre o 
elenco governativo camarário e o tecido mercantil da cidade. Percebemos o conflito entre a 
política "conservadora" dos regentes do município, determinada pelo abastecimento da cidade 
e impondo uma série de  regulamentos que visa manter privilégios há muito adquiridos, chocando 
com o dinamismo dos mercadores, interessados na adopção de modos de actuação mais 
adequados aos tempos modernos2'. 

Ao mesmo tempo, surpreendem-se alterações que vão sendo introduzidas no sentido 
de  dotar a urbe de serviços de apoio i navegaçzo. Como os já citados melhoramentos do cais, 
com o aumento do espaço de atracagem dos navios e a dotação de equipamentos; a expansão 
das estruturas de armazenamento de mercadorias; o progressivo ordenaniento do espaço 
portuário, com lugares apontados para a carga e descarga de certas mercadorias; a preocupação 
em dotar os lugares ribeirinhos com vendas e estalagens para acolhimento dos mercadores e 
mareantes estrangeiros; e, para não alongar esta lista, a definição dos espaços de  construção 
naval, sinalização e defesa da complicada barra da cidade. 

Relativamente às fontes a que chamamos "nacionais" e aos documentos relativos a 
Portugal conservados em arquivos estrangeiros, remeto para a consulta do sumário que 

"SILVA, E Ribeiro da- O. c., vol. I, p. 131 e seguintes. 
" Que tem a ver com liberdades comerciais. isetqões e redu~6Ccs de impostos, conflitos constantes que se reflectem 
na vigilsncia aperliida das negócios marítimos e levani, ein última anais=, os armadores adesviar o trato para outros 
portos - por exemplo, para Pontevcdra na Gniiza. Temos, também de admitir certas clivagens motivadas par 
carnponainenlos religiosos, de que há a destacar as rivalidades entre cristSas-velhos e cnst5os-novos. Hi aqui muita 
matéria a esclarecer 
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acoinpanha este texto. Deixo, como siinples apontamento, o facto de se tratar de fontes difíceis 
de tratar. No caso das colecções nacionais, pela dispersão de informações por uma multiplicidade 
de fundos. No segundo caso, pelas evidentes dificuldades paleográficas que apresentam. Numa 
e noutra situação, o trabalho é necessáriamente lento, nem sempre compensador e praticamente 
impossível de ser desempenhado cabalmente por um único investigador. O trabalho de equipa 
é, pois, imprescindível2'. 

3. Como conclusão, deixo as seguintes ideias. Em tempo de consolidação de uma 
economia-mundo, de fortes moviinentações internacionais, do aumento da concorrência 
interiiacional, do deslocamento de regiões do centro para a semi-periferia ou, mesino, para a 
periferia desse vasto coniplexo, é meu objectivo reflectir no posicionarnento e na evolução da 
cidade do Porto, bem como na sua capacidade inercantil-marítima. Para fazer mover um porto 
e para o fazer prosperar, tem de haver um grupo de comerciantes, um grupo de  armadores e um 
corpo de funcionários inais ou menos vasto que se move em seu redor e capazes de  concitar 
vontades e sinergias. Entre o grupo dirigente da cidade - também ele, como se viu, essencial 
para a evolução comercial da urbe - e a totalidade do efectivo mercantil esboçam-se tomadas 
de posiç2ío político-sociais e institucionais que, no fundo, representain como que uma espécie 
de choque entre conservadorismo e modernidade envolvendo, pelo meio, e de  forma tantas 
vezes decisiva, o poder central que emerge tantas vezes como agente dinamizador ou perturbador 
de todo esse niovimento. Num contexto mais alargado, impõe-se analisar cuidadosamente o 
relacionaniento com outros centros portuários nacionais e estrangeiros do tempo. Encontrar 
pontos de contacto, frequência desses contactos, complementaridades e divergências. Muito 
mais ficou por dizer. Sobre as actividades dominantes e estruturantes - como o comércio de 
produtos estratégicos como o sal, os vinlios, os sumagres ou a pesca e o seu verdadeiro peso. 
Sobre o desenvolvimento e modo de  integração numa economia de  mercado em expansão. 
Sobre o controlo (real ou aparente) da comercialização de  produtos de interesse internacional 
como os açúcares2%u, em menor escala, os já referidos vinhos e os sumagres". De todos estes 
negócios dependeu a fortuna do Porto. Para os cumprir, mercadores, navios e gentes do mar 
foram agentes e meios da uma política de transporte que nunca deixou de ser alimentada por 
uma base produtiva firme, resultante da estreita ligação ao vasto território sobre o qual a 
cidade estendeu a sua influência. 

?*O trabalhoaefectuar nnToire doTombo. aléagara mais produtivo nacalecgZn chamadaNtícleo Ailiigo, sóse pode 
fazer em eauioa. O mesma acontece oara os arauivos estranoeiros ande terá de haver oarcerias com investimdores 

a esle investigador todas as informagáes que me tem proporcionado. 
'%o qiiul se liga o envolvimento na trático de escravas. 
"E, continuando a falar de matérias-primas para a tinturana, o pastel e a necessária IigaçZo ao complexo insula 
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A evolução do litoral em tempos históricos: 

a contribuição da Geografia Física 

Maria da Assunção Araújo" 

1 - Introdução 

Devido i intensa dinâmica a que as áreas litorais estão sujeitas, a sua compreensão 
nunca estará completa sem uma referência i sua evolução no tempo. 

Por isso a colaboração entre os historiadores e os investigadores que estudam a evolução 
do litoral é imprescindível. Com efeito, fornecendo e criticando as fontes históricas, os 
historiadores fornecem dados indispensáveis para a integração do troço litoral em análise 
numa linhaevolutiva sem a qual a respectiva situação no presente nunca poder& ser plenamente 
compreendida e muito menos poderá ser projectado o seu desenvolvimento futuro. 

Mas se os estudiosos da dinâmica do litoral têm tudo a ganhar em integrar os seus 
dados numa evolução histórica que os enriquece e Ihes dá a perspectivação indispensável, 
parece-nos que o vários especialistas que se dedicam ao estudo da evolução do litoral também 
poderão dar um contributo muito válido para a compreensão da história das áreas litorais. 

O artigo de  A. Fernandes Martins (1947) é um trabalho pioneiro que partiu justamente 
da análise crítica de um mapa antigo, mostrando, através de critérios geomorfológicos, os 
erros de representação que aquele mapa continha e deduzindo qual deveria ser a linha de costa 
correspondente i data do iiiapa (fig. I). Este processo de trabalho apesar de ter sido realizado 
há mais de  cinquenta anos, é um bom exemplo do trabalho que os geógrafos físicos podem 
fazer relativamente i análise de lilapas antigos. Estes mapas podeni, efectivamente, dur-nos 
muita informação, na condição de serem vistos de uma forma crítica. E dados o dinamismo do 
litoral e a complexidade do tema, será necessária a contribuição de  especialistas na área para 
os interpretar correctamente. 

Porém, parece-nos que a necessidade de colaboração entre historiadores e especialistas 
na evolução do litoral se torna muito mais clara se, em vez de meras elucubrações teóricas, 
apresentarmos exemplos concretos sobre as possibilidades de interacção entre os historiadores 
e os especialistas interessados no estudo da dinâmica das áreas litorais. 

Procuraremos fazê-lo com o recurso a uma linguagem que se aproxime o mais possível 
da linguagem corrente, de molde a construir um texto inteligível pelos não especialistas e que 

' Departamento de Geografia da FLUP i e-mail: ass.geo.porto@mail.teIepac.pt / http:llwww.letras.upCpl~geograll 
assuncao.htrnl 
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extraia da coinplexidade do probleiiia da evolução do litor~il, alguinas ideias chave úteis para 
não iniciados. 

Terminaremos com algumas reflexões sobre a probleiiiática das variações climáticas. 
Trata-se de um tema que aléiii de conimlar, coiiio vereinos, muitos dos aspectos dii evolução 
do litoral, tem urna grande importância para a evolução Iiistórica em geral e para o período da 
"Pequena Idade do Gelo", que engloba o período que vai do século XVI ao século XVII. 

Dentro da iiiiensa litemtiira e da variedade de ideias contraditórias que existem sobre o 
teiiia fizemos lima escolha, necessariamente pessoal, tentando fazer um apresentação coerente 
e chaiiiando a atenção para alguns "liigares coinuns" científicos cuja validade convém discutir. 

2 -Alguns elementos de Geomorfologia litoral: causas das variações da linha de 
costa 

Uiii dos principais factores lia evolução do litoral prende-se coiii as variações do nível 
do iiiar. 

Como é sabido, o iiível médio das águas do iiiar é o nível de i-eferência a partir do qual 
são defiiiidas as altitudes das nossas cartas topogr6ficas. As vai-iações do iiível do mar tambéiii 
são desigiiadas por "variações eustáticas". Podeiii ler diversas causas, conio pode ver-se no 
quadro da fig.2. 

Este quadro I-epresenta, no sector da esqiierd:i, os difereiiles processos que coiitribiiem 
para asa variações eustáticas, globais, do iiível do mar. Do lado direito apreseiitain-se os 
processos que jogam do lado dos contiiieiites e que interfere111 coin as variações eustáticas. 

As variações eustáticas têin uin carácter global, eiiquaiito que os inoviinentos que se 
verifica111 no continente são clarameiite localizados iio espaço. 

Do que fica dito, deduz-se facilmente que, para estudar como o nível do mar varia iiuni 
dado período e nuin dado local, é necessário saber a resultante das tendências eustáticas e das 
teiidências que se verificam do lado do continente. Por outro lado, as variações eustáticas 
podem ser aiiipliadas ou reduzidas, na sua aiiiplitude, pelos inoviiiieiitos do coiitinente. 

A causa mais conhecida das variações eusklticas é aquela que corresponde ao glacio- 
eustatisiiio. Devido à retenção de gelo iio iiiterior dos coiitineiites, durante a úlliiiia glaciaçáo, 
ao nível do inar teri descido eiitre 120-140 iii  relativaiiieiite ao nível actual, o que se traduziu 
iium reclio da linha de costa de 30-401cin ao largo do Porto (J. M. Alveiriiiho Dias, 1997, ver 
fig. 3). 

Trata-se de variações bastante rápidas que têm unia ainplitude apreciável. 
Devido à transgressão flaiidriaiia, que se ficou a dever ZI fusão dos gelos da últiina 

glaciação, quase todos os litorais do globo coi-respoiideiii a costas de submersão. Exceptuaiii- 
se aqiielas que foram directaiiieiite subiiietidas às glaciações e que, siijeitas à sobrecarga dos 
grandes inlaiidsis sofrerain iim processo de afuiidaineiito duraiite a glaciação (glacio-isostasia), 
do qual estão a recuperar actiialrneiite. Essa recuperação isostática periiiite-llies subir na crusta 
a uma velocidade que pode atiiigir Ini por século ein certos locais da Escandinávia. 

A subida do nível do mar posterior pequeiia idade do gelo (12 ciii de 1825 até 1973, 
ver fig. 4), não coinpensa as subidas glacio-isostáticas em locais como a Escandinávia, onde 
elas são particularinente intensas. Poréin, desencadeia invasões marinhas iiiiportantes em locais 
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que estejam a sofrer uin abatimento de origem tectónica, como é o caso de inuitos dos grandes 
deltas existentes no globo. 

As variações glacio-eustáticas, sendo geralmente mais rápidas, são deterininantes na 
escala croiiológica que nos interessa, eiiibora as movimeiitações locais possam interferir coin 
as variações eustáticas, ainpliando-as ou reduzindo-as. 

Os iiiovimentos tectónicos e os fenómenos isostáticos desencadeados pela erosão nos 
continentes são geralmente inais lentos que as variações eustáticas e, por isso, iiifluem na 
evolução do litoral a longo prazo. 

Foraiu as variações climiticas do Quaternário que produziram as variações do nível do 
inar inais espectaculares dos Últimos tempos. Poi-éni, mesmo variações cliináticas muito inais 
atenuadas têm reflexos nas curvas eustáticas (fig. 4). Esse facto acontece essencialinente por 
duas ordens de razões: 

Uni arrefeciiiiento global do cliina traduz-se quase sempre nuin aiiinento da quantidade 
de água retida nos contineiites sob a forma de gelo, fazendo diiiiiiiuir a quantidade existente 
nos oceanos. Um aquecimento, além de ter o efeito contrário, produzirá titna expansão da 
água dos oceanos por puro efeito térmico (terino-eustatisiiio, cf. fig. 2). 

Porém, os avanços ou recuos da linha de costa não se devem, excliisivaiiiente, às 
variações relativas do iiível do mar. O aporte de sedimentos tem uma grande iinportância 
iiesse processo. O papel das areias das praias é de servir de "almofada" protectora relativainente 
à energia das ondas e das correntes. Sempre que a direcção da ondulação é oblíqua ein relação 
B linha de costa as areias são transportadas ao longo do litoral por uina coi-ente designada por 
"deriva litoral". A deriva litoral, cuja orientação depende da direcção da ondiilação, tein 
geralmente uina coinponente de  Norte para Sul ao longo da costa Norte de Portugal, direcção 
que resulta de ventos doiniiiantes de Norte e Noroeste. Poréin quando os veiitos são de Sul ou 
Sudoeste, a direcção da deriva inverte-se e passa a ser de Sul para Norte. 

A deriva litoral transporta contiiiuamente sedimeiitos. Desde que liaja equilíbrio entre 
os sediiiieiitos que entram e saem de uin dado sector, a linha de costa está nuin equilíbrio 
dinâniico. Porém, se niim dado troço de costa, a deriva retirar mais sedimentos do que aqueles 
que entram, eiitra-se numa situação de carência de sedimentos. A ciirto ou médio prazo os 
sediinentos areiiosos desaparece111 e ficam só os materiais mais grosseiros. Se  Lambém eles 
desapai-ecerein, o inar poderá começar a atacar o substrato roclioso em que eles assentavam. 

É curioso que, frequenteineiite, os dois factores (nível do mar e fornecimento de areias 
à liiiha de costa) se associein, isto é: 

I -Durante os períodos de clima relaiivainente quente, o nível do mal- sobe e os processos 
de meteorização no interior dos continentes tornam-se essencialmente do tipo quíinico, 
fornecendo iiiais produtos finos e solúveis e menos detritos do tipo das ai-eias. De tudo isto 
resulta um certo déficit de areias que agrava os probleinas de  erosão no litoral, já desencadeados 
pela lenta subida do nível do mar. Este déficit é aitida acentuado pela subida do nível do mar 
que obriga a que lima parte dos sedimentos que os rios ainda transportam fiqueiii retidos nos 
estuários de molde a que o peifil longitudinal do rio seja sobrelevado, conipensando, assim, a 
subida do nível de base. 

No período actual, a esses factores de ordem natural juntam-se inúmeras influências de 
origem antrópica (construção de barragens, florestação de áreas montanhosas, extracção de 



inertes, interveiições de "defesa" da linha de costa com construção de molhes, esporões e 
enrocaiiienios. 

2 -As f:ises regressivas do nível do mar parecem estar sempre ligadas a períodos de um 
certo arreiècimento geral (coiii aciiiiiulação de gelo no interior dos continentes). Esse processo 
fornece aos cursos de  água um iiível de base iiiais baixo, o que facilita o escoaiiiento dos 
sediinentos até rio IT~I-. 

Efectivamente, nas nossas latiludes, duratite os períodos frios, é inceiitivada a 
ineteorização inecâiiica das rochas que produz uma maior quantidade de iiiateriais detríticos 
(areias e materiais grosseiros). Assiiii sendo, os cursos de  ógua pode111 traiisportur mais 
scdiinentos. Estes, cliegaiido ao litoral, podern ser distribuídos ao loiigo da linha de costa 
coiitribuindo para a constroção de cordões litorais mais ou iueiios extensos. Ora, estes cordões. 
ao sereiii abandonados pelo iiiar, cujo iiível está a sofrer tinia descida ligeira, coiiverteiii-se 
iiuiiia foiite de areias facilmente inobiliziíveis eiii duiias que teiideráo a avançar para o iiiterior 
invadindo teri-enos situados a distâncias importaiites eiii i-elação 31 liilha de costa. As épocas 
iiiais frias seriain assim, favoni\,eis ao avanço da linlia de cosia e à forinação de duiias. 

Parece ser esse o caso das dunas que cobreiii a iiecrópole medieval de Esposende (H. 
Granja 1995), que poderiaiii relacionar-se com a pequelia idade do gelo. 

Uma vez que estes feiió~iieiios (regressão iiiariii1i;i - construção de duiias) parecem 
ligados entre si e são correlacionáveis coin variações climáticas, as iiilorina$ões que os 
historiadoi-es nos possam dar será fuiida~iiental para as iiiterpreiações que os geoniorfológos 
preteiidain fazer sobre os períodos de constniçZo de dunas e a datação em conci-eto de sisteiiir~s 
dunares. 

A influência que as variações eustáticas podeiii ter nos diferentes sectores da liiilia de 
cosia deve ser diferenciadas consoante se coiisidera a litilia de costa ou os estuários, onde se 
situa a iiiaior piirie dos portos portugueses, cujo processo de assoreaineiito, aléiii do seu 
significado em termos de aporie sediinentar do conliiiente, teiii que sei. enquadrado na tendência 
elistática doiiiinaiite. 

I -Subida do nível do niar 
Unia subida do iiível do mar traduz-se, prefereiicialiiiente, iiuiii avanço do mar para o 

contiiieiile e iiiima erosão de antigos cordões litorais e duiiares. Nos vales, a subida do iiível do 
mar vai elevar o nível de base. Teoricaiiieiite, para o atingir, o curso de água tei-6 que eiitulhlir 
o seu vale, sobretudo no sector de jusaiite, geralmeiite correspondente a um estuário. O 
entulliamento dos sectores teriiiinais dos vales decoi~eiite de uma subida eustática é mais um 
factor que contribui para a ei-osão das praias já que provoca uma diniinuição da quantidade de 
areias disponíveis para a deriva liloral. 

Assiiii, uin recuo da liiilia de costa decorrente de uiiia subida do iiível do iiiar pode ser 
contemporâneo de iiiii assoreaniento dos estu' alios. " 

Ter4 sido isso que terá acontecido na fase i-elativanieiite quente que correspondeu à 
Idade Média (sécs. XI a XV. Pequeno Óptimo Climático, Alveirii~lio Dias, 1997) e tio período 
actual em que se verifica tainbém uiiia tendêiicia para o recuo da linlia de  costa. 

2 - Descida do nível do mar 
Uma descida do nível do mar traduz-se iiuina inaior capacidade dos rios transportarem 

material até à liiiha de costa, uma vez que o declive do seu leito, na parte terminal, é auiiieiitado. 
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Por sua vez, o inar abandoiia os cordões litorais construídos quando o nível do inar era inais 
alio e eles podem ser retrabalhados sob a forma de  d~iiias. 

Terá sido essa a situação que aconteceu durante a Pequena Idade do Gelo, quando, 
como viiiios aciiria, o forneciinento de sedi~iientos aos cursos de água podem ter auinentado. 
Atendendo à ligeira descida do nível do mar então verificada, os cursos de água encaixa~se-  
iam nos seus vales e arrastariam os respectivos sedimentos para o mar. As fases frias, de nível 
do inar baixo corresponderiam, assiin, a fases em que os estuários estariain, ein principio, 
ineiios eiitulbados. 

3 -Alguns elementos sobre a evolugâo da linha de costa portuguesa: a importância 
dos factores antrópicos 

Na fig. 3 é visível a situação provável existente por volta de 3000 anos BP. A costa, 
iiessa altura, deveria ser bastante recortada. Porém a partir do iiioniento em que a transgressão 
flaiidriaiia atingiu o seu máxiino e a linha de costa de estabilizou (entre 6000 e 3000BP, 
Alveirinho Dias, 1997), ter-se-á iniciado o processo da soa rectificação. Nessas circunstâncias, 
as saliências rochosas têm tendência a ser destroidas e os recõncavos são preenchidos por 
sediiiientos. 

Durante a Idade Média os recortes da liiilia de costa não atingiriam os óbvios exageros 
apresentados no mapa de F. Baiideira Ferreira e oportunamente deiiunciados no artigo de A. 
Fernaiides Martins (1947, fig. I). Porém, tudo indicaque a sinuosidadeda linhade costa seria 
superior i actual, até porque a Idade Média, correspondendo a um período de  relativo 
aqiieciiiiento, teria conliecido níveis do iiiar relativamente altos. Essa situação corresponderia 
a uma invasão inarinha nas partes baixas do litoral, o que acentuaria arespectiva sinuosidade, 
à iniagein do que se passon aquando do iiiáximo da transgressdo flaiidriana (cf. Fig.3). 

Dado o facto das grandes variações eusiáticas globais tereni estabilizado com o final da 
transgressio flandriana, é de esperar que as variaçõeseestáticas na costa portuguesa não teiibain 
sido de grande aiiiplitude durante os teinpos históricos. Sendo assiin, uina vez que os factores 
de ordem natural têm uma evolução discl-eta, os factores de tipo antrópico podem passar a ter 
uiii papel dominante e passar a definir as tendêiicias actuantes ein cada momento e ein cada 
local ein termos de avançolrecuo da linha de costa. 

Escas variações podem acontecer iiiesmo que o nível do iiiar nno varie significativamente. 
A verdade é que o mar é essencialinente uni consuinidor e não um produtor de areias e, por 
isso, a aliinentação do litoral em sediiiientos depende, sobretudo, do forneciiiiento de areias 
irazidas pelos rios. O déficit de areias provocado, entre outras coisas, pela retenção de 
sediiiienlos nas bai~agens e pelaextracção de ineites na zona costeirae nas bacias liidrogr't" '1 icas, 
parece ter muito inais importância no recuo da linha de costa do que a ligeira variação do nível 
do Iiiar que se tem feito sentir deste o fim da pequena idade do gelo. Coiii efeito, segundo 1. M. 
Alveirinho Dias (1997), apenas 10% do recuo da linlia de  costa observado nos últiinos teinpos 
se deve à ligeira variação do nível do mar que pode ser observada na fig. 4. 

Assiin, uma época de arroteamento de terras, traduzindo-se iio auinento da mobilidade 
dos solos e numa acentuada erosão nas vertentes, poderá contribuir para num transporte mais 
intenso de sedimentos e pa1-21 incentivar os processos de colmatação dos estuários e lagoas 
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litorais e também para alimentar as praias que poderão toriiar-se mais extensas, rectificando- 
se as irregularidades existentes ao longo da linha de costa que se toriia rectilínea. 

Se iio texto fizemos uma separação dos dados naturais e antrópicos, fizenio-lo, apenas, 
pela necessidade de decoinpor um processo coiiiplexo nas suas partes co~istituintes para mellior 
o poder analisar. 

A verdade é que os factoi-es antrópicos podem não jogar iio iiiesmo sentido que os 
factores iiaturais. Assim, uma época em que se faça uma maciya destruição da floresta podeii 
coincidir com uni período de nível baixo do iiiar. Nesse caso, os estuúrios afectados seriam 
liiiipos de sedinientos ou, pelo contrário, colinatados? 

Tudo depende, como é óbvio, da intensidade dos fe~ióineiios eiii jogo. A resi~litante terá 
que ser estudada caso a caso e poderá Iiaver que coiitar coiii outros factores que aqui náo 
puderam ser coiisiderados. 

Um deles diz respeito h tendência teclónica existente ein cada uin dos locais. Esta 
tendência, embora ~iorinalniente determine inovimentações mais lentas que as variações 
eustáticas, pode, a longo prazo, acabar por explicar a difereiiça entre sectores coiitíguos, em 
que todos os outros factores parecem idênticos, nias que apreseiitarii Iiistórias coiitrastantes no 
que diz respeito i evoluçáo da sua linha de  costa. 

4 - O estudo das variações climáticas 

Já vinios aciina a extreiiia iiiiporiância que o clima tem, quer condicionando a variação 
do nível do mar, quer o fornecimento de inateriais à linha de  costa. 

"Variação climática", "efeito de estufa", "aqueciiiiento global" são expressões que 
entraram no léxico corrente. Com efeito, estes temas toriiaraiii-se cada vez mais niediáticos 
nas últinias décadas. Iiifelizniente falta a muitos daqueles que discuteiii o assuiito unia cultura 
científica suficiente para ~iltrapassar as visões geralinente catastrofistas que uiii jornalisiiio 
nem sempre esclai-ecido veicula. 

Não temos dúvidas de que o Hoiiie~ii é capaz de intervir no ambiente - e de alterá-lo 
profundaineiite. Poi-éni, ao iiivés daqueles que considera~ii apenas o presente e o futuro, o 
coiilieciinento que temos da variação cliiiiática ao longo da Iiistória geológica, dá-nos uin 
maior recuo e perinite-nos enquadrar os fenóiiienos recentes numa evolução mais longa, 
perspectivalido-os coiiio um ~iiomeiito de uina evolução onde a variaçáo e a mudança forani 
constantes e onde existirain iii~iitos eventos "catastróficos" provocados por causas i~iteirainente 
natul-ais. 

A complexidade e a actualidade do teina, bem como a sua iiiiportância para a 
conipl-eeiisão e salvaguarda do futuro do plaiieta tornam as variações cliináticas ~ i in  dos mais 
fasciiiaiites e tambéin mais relevantes para o futuro da Iiliinanidade. 

Dado o i~itei-esse prático e mediático destes temas, existe uiii iiiiportante acervo de 
investigação sobi-e eles. Trata-se, portanto, de uma iiiatéria científica eiii evolução iiiuito rapida. 
Daí que a World Wide Web seja, neste doiiiíiiio, uni bom instrumento de  pesquisa, pois além 
de dados actualizados, permite a qualquer uin apei-cebei-se da profunda divergência de pontos 
de vista que este tema levanta. Basta visitar alguns giupos de discussão coiii o "sci.environment" 
para se ter iiina ideia de como as matérias ein questão estão longe de ser pacíficas. 
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Neste momento, se leriiios os jornais ou ouvirnios a televisão é difícil haver uiii dia em 
que não haja unia referência explícita aos malefícios do efeito de estufa. A questão já não é 
exclusivamente técnica ou científica e tornou-se essencialinente política, o que não contribui, 
de modo neiiliiiin, para o esclarecimento público, já que, sendo a matéria muito complexa e 
estando ainda muita coisa em aberto, os argumentos nuin ou noutro sentido, podem ser usados 
d e  foriiia capciosa. Seiii querer entrar na discussão, parece-nos, todavia, que alguinas 
informações sobre a variação de C 0 2  na atinosfera, no passado, podein enquadrar e perspectivar 
inellior a variação exisleiite no presente. 

A aiiálise da fig. 5 (C. Lorius, 1993) que representa a variação da temperatura e do 
conteúdo em C 0 2  e metano (CH4) na atinosfera nos últiinos 150.000 anos mostra uin 
paralelismo claro entre estas três variáveis. A tendência imediata será dizer que efectivamente 
são os gases coin efeito de estufa que provocaram o auinento de temperatura. Só que é preciso 
explicar coino é que aunientarain as percentagens desses gases. Seguramente não foi por 
qualquer efeito antrópico, porque nessa altura os Iiomens desconheciain, como é óbvio, a 
utilização iiitensiva dos coinbustíveis fósseis.. . 

A grande variabilidade climática do passado e, sobi-etudo, a existêiicia de eveiitos 
extremos e de iiiudanças bruscas só começou a ser perfeitaluente entendida quando foi possível 
fazer tima estratigrafia fina dos sediiiientos dos ftiiidos oceânicos (A. Goudie, 1992) e do gelo 
das grandes calotes glaciares da Gronelândia (E. Le Roy Ladurie, 1983) e da Antártida (C. 
Lorius, 1993). 

O carácter recente destas descobertas só vem reforçar a dificuldade do público em 
geral em riçeilar os transtorlios decorrentes da meteorologia coriio decorrentes do "ruído" ou 
da variabilidade natural do clima (M. J. Alcoforado, 1999). 

IIltimarneiite, a teoria de Milankovitch (J.-C. Duplessy, P. Morel, 1990) foi recuperada 
dado ter-se verificado que inuitas das variações clinxíticas são cíclicas e que inuitos destes 
ciclos se encaixa111 bastante bem nos ciclos de actividade solar ( l  l anos) e noutros, muito mais 
longos que têm a ver coin a precessão dos equinócios, a inclinaçáo do eixo da Teri-a e a 
exceiitricidade da eclíptica. Assim, Iiá cerca de 6000 anos, devido à precessjo dos equinócios, 
a Terra estava mais perto do Sol dorante o verão do hemisfério Norte. Daí resultavain verões 
mais quentes e inveriios mais frios. Esta combiiiação corresponde a uin clima hoje inexistente 
(S. Joussaume e 1. Guiot, 1999). No Iieinisfério Sul, pelo contrário, os invernos seriain inenos 
frios e os verões inais frescos. 

O crescente interesse pelas causas de tipo astronómico das variações e mudanças 
climAticas é bem traduzido pelo artigo encontrado em: 

http:l lwww.inicrotech.com.au/dalylsol~htm 
A "Pequena Idade do Gelo" estendeu-se de 1550 a 1850. Correspondeu a uma fase em 

que as manchas solares quase desaparecerain ("mínimo de  Maunder"). Duraiite este período 
verificou-se uin acentuado arrefecimento climático, que correspoiideu a uin avanço, por vezes 
inuito rápido, dos glacial-es de montanha (E. Le Roy Ladurie, 1983). Como é visível na fig. 4, 
este facto col~espondeu a uma descida do nível do mar que prosseguiu até pouco aiites de  
1850, quando o nível marinho começou a subir. 

O traballio de M. João Alcoforado (1999) trata, justamente, das variações climáticas 
eiii Portugal, no período entre 1675 e 1715 (Late Maunder Minimum). Nas respectivas 



conclusões afirma-se que "as condições térmicas e pluviométricas observadas em Portugal 
provain que, no SW da Europa, as situações sinópticas terão sido, durante o LMM, seinelhantes 
às actuais, apenas com uma maior frequência de ocorrência de situações anticlónicas no Inverno 
e Primavera, às quais estava associada advecção de ar continental", que se traduziu na existência 
de invernos bastante frios. 

A fig. 6 mostra justamente as variações de temperatura verificadas no inar, no período 
compreendido entre 1672 e 1708. Verifica-se que, se no Norte da Europa, efectivamente, uma 
boa paite do período em questão correspondeu a uma fase de arrefecimento, outro tanto não se 
pode dizer da área da Corunha ou da latitude de Coimbra, onde existe uiii certo equilíbrio 
entre períodos mais quentes e mais frios que o actual. Porém, ein Gibraltar e na costa africana 
este período, apesar de inserido no míniino de Maunder, terá tido temperaturas mais altas que 
as actuais. 

Tudo se passa como se mais do que um aquecimento ou arrefecimento globais, tivesse 
existido uma redistribuição do calor, feita, provavelmente, através das correntes inarítimas 
(N. A. Morner, 1993). 

Coin efeito, "a resposta do sistema climático a esta (e outras) modificações naturais (ou 
não) do clima é manifestada por processos complexos no Oceano e na Atmosfera. As trocas 
globais de massa e de energia, assim como a circulação lios oceanos (dependente também da 
temperatura da água do mar e da salinidade) e na atmosfera condicionam a circulaçiío regional 
[.. .I.  O clima de certo local é assim regulado por uma intrincada teia de retroacções, ainda 
muito incompletamente entendida" (M. João Alcoforado, 1999). 

Passando para o presente, toma-se difícil deixar de lado o assunto mediático: que pensar 
do tão discutido aquecimento global? 

Nos sites cujo endereço é dado a seguir à bibliografia apresentain-se uma série de 
organismos - sobretudo de  origem americana - cuja principal tarefa é estudar as variações e 
mudanças climáticas. 

A quase totalidade das curvas de variação de temperatura que são apresentadas para 
provar o aquecimento global mostram a evoluçáo havida a partir de 1850. Ora, 1850 
corresponde, nuina cronologia aproxiinativa, ao fim da Pequena Idade do Gelo (cf. fig. 4). 

É importante que seja dito que as curvas começam num momento de arrefecimento - 
logo, o mais natural é que elas mostrem um aqueciinento. 

Mas será que existe realmente um aquecimento com a ainplitude referida? 
Alguns artigos recentes disponíveis na Internet 
(por exemplo http://www.greeningearthsociety.org/Articles/2OOOlsurfacel.htm) 
afirmam que a contradição existente entre as temperaturas superfície (oiide se verifica, 

em muitos casos, um aquecimento) e na troposfera (onde ele não se verifica) se deve a uma 
série de erros entre os quais se salienta o facto de que a maior parte das estações meteorológicas 
foram "engolidas" pela urbanização acelerada dos últiinos tempos, o que terá levado a um 
auiiiento sistemático dos dados da temperatura, nem sempre convenientemente rectificado. As 
estações de feição mais rural foram tendencialmente abaiidonadas, perdendo-se os seus dados 
fidedignos e utilizando-se, sobretudo nos países menos desenvolvidos, dados obtidos de forma 
incorrecta. 

A contraprova deste facto estaria no facto de que as estações rurais dos Estados Unidos 
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apresentam uin paralelismo claro com os dados recebidos pelos satélites sobre a temperatura 
na troposfera. 

Ao contrário de certas visões um tanto catastrofistas, existe, efectivamente, uin núinero 
importante de cientistas que afirinam que a variação cliinática actual não ultrapassa os limites 
de  uma variabilidade natural. 

Sein negar a probabilidade de as actividades humanas interferirem nas variações 
climáticas, parece-nos que a compreensão das variações do passado nos deve conduzir a uina 
atitude prudente. Sabendo que muitas das variações climáticas da Iiistória da Terra tiveram 
uina origem inteiramente natural deveremos tentar identificar, nas variações presentes, aquilo 
que teni origem antrópica e aqiiilo que corresponde às variações naturais - e  constantes do 
clima. 

Só quando "for entendida a variação natural do clima e isolado o efeito antrópico, será 
possivel deterininar com exactidão as medidas prioritárias para minorar as consequências 
indesejáveis da acção do Homein" (M. João Alcoforado, 1999). 
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Desenvolvimento provável 
da linha de costa nos 

fins do séc XIV 

Fig. 1: Deseii\*olvirneiito provável da liilha dc costa portuguesa 
nos fins do séc. XIV. Adaptado de A. Feriiandes Martiiis, 1947 
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Eiistatisino diastrótico 
Glácio-eustatisiiio Isostasia glaciar 
Eustatistno geoidal Isostasia devida i erosão 
Eustatisino sediiiientar OCEANOS CONTINENTES Moviiileiitos tectóiiicos 
Terino-custatismo Compactação 
Halo-custatisino 
Hidro-isostasia 

I VARIAÇÕES RELATIVAS DO N ~ V E L  DO MAR 

Fig. 2: Feiióiiienos ein jogo iias variações a longo prazo do ~iivel do iiiar 
(Adaptado de R. PaskoTf, 1985) 
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Fig. 3 - P~esuiiií\~el liiilia de costa, ria plntalòrma contitieiital portuguesa. A - l i a  18 ki (iiltiiiio Múxiiiio 
GlaciBrio), B -110 liniil da glaciaqio ( i 4  ka), C - qoasc tio filial do deglaciério ( I  1 Ia - início do Dryiis 
recerire). D - iio iiiício do HolocEnio ( IOka), E -quando o nível do mar atiiigiu aproxiinadaineiite a cota 
actual (3 ka), F - iia actualidade. 
Extraído de J. M. Alveirinlio Dias. I997 
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Fig. 4: Variagiícs cuskílicas dc 1700 a 1970. 
Adaptado de J.  Pctliicli. 1984, scgiiiido N. A. Moi-iiclr I973 
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Fig. 5: Vosiok: clinia e gases coin efciio de estufa. 
No decurso dos últimos 150.000 anos as vakaçõcsde temperatura (curva do ineio) são perfeitainente 
correlacionivcis coin os conteúdos em gaz carbónico(curva de cima) e em inetaiio (curva de baixo) 
encontrados l ias bolhas de ar da so~idagern de Vostok (Ai116rtida). 
Duiniite os períodos iiiterglaciários os teores de C 0 2  (+400/0) e eiii CH4 (x2) são sigiiificativamente 
inaiores. Adaptado de C. Lorius, 1993, segundoS. Souzel et al; J. M. Barnola et. .?I, 1987 eS. Cliappelllaz 
et. al., 1990) 
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Fig. 5: Oiio registos de temperatura para o período 1672.1708 (cobrindo o período do inínimo de 
Maunder). Perfis da Polónia ao Mar do Norte (curvas 1-31, uin perfil N-S desdc o Mar do Nortc até 
Gibraltar (3-7) e uma curva para o Norte de África (8). Este período, geralineiite coiisiderado colilo um;! 
fase de arrefeciiiieiito parece, iia verdade, deinonstrar a redisiribuiçáo do  calor feita através de 
inodificaçóes iras correntes iiiarítrnns. As áreas a ciilzenio con-espoiidein a épocas em que a 1einpei.atura 
era superior B actual. Adaptado de N. A. Moriier, 1993 
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Reconstituição Paleoambiental da Zona Costeira, a 
Norte da Laguna de Aveiro, desde a Idade Média até 
à Actualidade 

Helena Maria Granja" 

Resumo 

A zona costeira é, por excelência, uina zona de grande mobilidade, onde ocorrem trans- 
formações rápidas e, por vezes, abruptas, e onde o equilíbrio dinâmico é extremamente frágil 
e inuito sensível a inipactes de variada natureza, quer naturais quer antrópicos. 

As mudanças que ocorrein na zona costeira imprimem-lhe marcas, muitas vezes pre- 
servadas, quer nas formas, quer nos sedimentos que as constituem. Através do estudo desses 
testemunhos, é possível reconstituírem-se os ambientes e a morfologia que existiram numa 
determinada época. Toinando, como exeniplo, o sector costeiro a norte da lagun* de Aveiro, 
proceder-se-i à tentativa de reconstituição da paisagem dessa área, desde o período medieval 
até ?I actualidade. 

A influência das variações do nível do mar, do clima, do balanço sedimentar, da 
neotectónica e da acção antrópica será analisada no contexto de uma zona costeira cujas mo- 
dificações rápidas muito contribuíram para a mudança da morfologia e do uso da terra e para 
a ocorrência de conflitos com ele relacionados. 

A zona costeira é a interface entre o continente e o oceano, sendo uma área de equilí- 
brio dinâmico muito frigil, onde pequenas modificações dos agentes e processos que nela 
actuam originam transforniações, muitas de  carácter irreversível. 

A mobilidade das formas é, talvez, o aspecto preponderante da zona costeira, onde as 
transformações se sucedem num co~~t i f~uunz espacial e teinporal. Aquela característica impri- 
nle marcas acentuadas na morfologia da zona costeii-a, contribuindo para uina sucessiva adap- 
tação dos usos que dela se fazem ao longo do tempo. 

E se, nos tempos históricos, a convivência do Homein com a zona costeira nem sempre 
foi equilibrada (como o deinonsti-am casos históricos de cidades que foram subinersas, como 
Ys, no séc. V, por exemplo, Paskoff, 1992). desde os meados do século XX, coin a sua ocupa- 
ção expoiiencial, as rupturas foram sendo cada vez mais notórias, sendo hoje a gestão costeira 
um quebra-cabeças para os políticos e para todos quaiitos são obrigados a tomar decisões 
sobre o seu ordenamento. 

Universidade d o  Minho, Departamento d e  Ciênciiis da Terra / Corvptrs d e  Giraltar, 4710-057 Braga: 
e-mnil: hgrmjn@dct.uminho.pt 
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A zona costeira é aqui entendida como sendo a zona entre as plaiiícies costeiras e o 
bordo externo da plataforina continental, ocupaiido uma área que foi, s~icessivainente. inunda- 
da e exposta, durante as variações do iiível do inar que ocorreraiii durante o Quaternário final 
(LOICZ, 1993). 

Azona costeira, entre o rio Minho e a baura da laguna de Aveiro, apresenta inorfologia 
variada ao longo de cerca de 140 kms de litoral., 

Enti-e o rio Minho e Miiidelo, a zona costeira é relativamente estreita (fig. I), apresen- 
tando, como principais unidades geomorfológicas, duas plataforiiias, a iiiais baixa apresentan- 
do duas sub-unidades, uina das quais çstá associada a uma sequência sediinentar bolocénica 
(ci-onologia inferior a 10000 aiios), cujo topo é coberto por dunas que se esteiidein até 3s 
praias actuais (Granja, 1999). Entre Mindelo e Espinlio, a zona costeira é essencialinente 
baixa e rochosa, desprovida de dunas ou coiii dunas muito degradadas, associadas a praias 
estreitas. 

A partir de Espinho, a zona costeira alarga progressivaineiite até atingir a sua laigura 
iixíxiina (20 kiiis) aproximadamente à latitude de Cantaiiliede, diminuindo depois, novameii- 
te, até encontrar a serra da Boa Viagem. Esta zona apresenta vários sistemas duiidres, que 
limitam, do lado ocidental, laguiias costeiras coiii barras perinaneiites artificiais (laguna de 
Aveiro) oo teinporárias (barrinlia de Esiiioriz) e, mais para o iiiterior, lagoas de água doce 
(Graiija, 1999). Ao contrário da zona costeira a norte de Espinho, esta zona não possui estuá- 
rios. 

3.Paleoambientes do Final do Holocénico 

Na zona costeira considerada, existem vários indicadoi-es de paleoainbieiites holocénicos 
que se sucederam ao longo do tempo, testeinunlios de condições climáticas e balaiiço sediiiientar 
diferentes, de variações do iiível do iiiar e de neotectoiiisiiio, isto é, denuiiciando uina paisa- 
gem costeira diferente da actual. 

Aqui considerai--se-50 especialmente os paleoambientes medievais, os quais se suce- 
deram aos de idade roiliana, ou seja, ambientes do Holocénico final. 

Durante o período romano, a zona costeira considerada apresentava uma paisagem 
bem diferente da actual, caracterizada por lagui~as costeiras, ainplos estuários e zonas húmi- 
das (figs. 2 e 3). Os indicadores destes paleoainbieiites sâo depósitos de sediiiientos liino- 
ai-gilosos, orgânicos - a tijucn - alguns coin conclias de organismos de água salobra e outros 
coin diatomáceas de água doce a salobra, os quais foram daiados pelo método do radiocarbono. 
Os diagramas polínicos reflectem a existência de ecossistemas hídricos de carácter coiitinen- 
tal, onde domiiiam Isoetes e uiiia grande variabilidade de taxa aquáticos, dados que coni'ir- 
niam a existência, durante o Holocénico final, de uni coinplexo sistema de  laguiias e ineios 
turfosos ou semi-tuifosos (Gomez-Orellana et al., in press). 

Evidências em outras áreas da Europa ocidental, obtidas a partir de estudos 
estratigráficos de turfeiras, sugerem uma série de curtas mudanças cliináticas ocorridas nos 
últiinos 5500 anos, período que engloba os tempos romanos (Roma terá sido fundada em 753 
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BC, Lamb, 19951, no início dos quais (cerca de 2500 anos BP) terá havido uma acentuada 
deterioração, coin estabeleciinento de condições mais frias (temperaturas 1' a 2" mais baixas) 
e húinidas (Bell e Walker, 1992). 

A norte de Espinho, a Formação da Aguçadoura tem depósitos limo argilosos coni 
lentículas de diatomitos (rochas sediineiitares com abundância de diatomáceas), sobrepostos 
por turfas, e datados de 1030- 12 10 cal BC a 75.142 cal AD. Esta formação corresponde a um 
ambiente lagunar, de água doce a salobra, o qual existiu parcialinente durante o teinpo romano 
(fig. 3). O estudo das diatoináceas constitui unia técnica inuito importante pura a reconstrução 
da produtividade, pH e salinidade dos ambientes lagunares e lacustres. As concentrações e as 
taxas de acumulação das diatomáceas são usadas na reconstrução paleoambiental e em estu- 
dos de eutrofizsção daqueles meios (Battarbee, 1991). 

A sul de Espinho, a Formação de Silvalde-Parainos é a correspondente àquela. A se- 
quência estratigráfica apresenta camadas arenosas coin lamelibrânquios de  água salobra (750- 
210 cal BC a d00-120 cal BC), sobrepostas por camadas turfosas com troncos de árvores 
(267-408 cal AD a 1400-1450 cal AD), cujas espécies ainda não foram identificadas. As caina- 
das lagunares díí zona Esmoriz-Parainos apresentaiii vários depósitos atribuídos a galgamentos 
do inar (de Groot & Granja, 1999), dos quais os mais recentes poderiam corresponder aos 
períodos de tempestade cerca de 500 BC. 

Esta formação estende-se bem para sul de Paraiiios, alguns novos atloramentos tendo 
sido postos a descoberto, recentemente, na zona da iiiaré baixa de algumas praias. Alguns 
destes aflorainentos, como o da praia do Furadouro e o da praia dos Marretas (este datado de 
2060i65 anos BP através de conchas de Cernstodernin edule) (fig. 4) apresentam, além de 
bivalves característicos de  águas tranquilas e baixa salinidade (como Cera.stoder?iin ed~ile, 
ScroDicularinplnnn, Tapes dccilssritiis), conchas de ostras (Ostrrn eclule), o que atesta bem do 
carácter salobro e coiifinado do ambiente. Tal indica a existência de uin ambiente lagunar 
muito mais vasto que o actual, cujo limite externo (barreira) se situaria mais para ocidente da 
actual barreira da laguna de Aveiro. 

Emboi-a ainda não haja dados suficientes para se reconstituir a evolução paleoambiental 
da laguna de Aveiro, há já alguns indicadores que apontam para uma evolução diferente da 
apontada por Girão (1941) e por outi-os autores. A barreira da laguna dos tempos romanos 
deveri ter migrado sucessivamente, para leste, durante períodos de transgressão do mar, como 
os de 250 a 275 AD e 400 AD (Lamb, 1995). até ficar circunscrita i actual posição. Há uns 
anos está a ser degradada, ou mesmo destruída, pela dinâmica dos processos associados à 
migração das praias para o interior, os quais incluem galgamentos do mar, particularmente 
notórios a sul do Furadouro e a sul da Costa Nova. 

Durante o período romano e, possivelinente, em simultaneidade com a existência des- 
tes paleoambientes lagunares, noutras zonas a sul de Espinho, inais para o interior daqueles, 
ocorria a génese de um solo do tipo podzol (desde 1520-1320 cal BC até 230-600 cal AD), 
cujos perfis truncados se encontram, hoje, sob areias de praias e dunas. Posteriormente, este 
solo foi galgado pelo inar nalgumas zonas, como se observa nas praias de  Cortegaça (fig. 5) e 
de Maceda (Ovar). 

Após o período romano, segue-se o período medieval, durante o qual, entre 700 e 1300 
AD, há evidências, por toda a Europa, de um curto episódio de aquecimento climático - o 
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Pequeno Óptimo Climático. As temperaturas ináximas no norte da Europa teriain sido superi- 
ores às actuais, durante os séculos XII e XIV (Bell e Walker, 1992). Do final do séc. X até ao 
XII ter-se-ão verificado intrusões do inar nas costas baixas da Europa (Lamb, 1995). 

As turfas, nalguns locais, possuem numerosos grãos de  quartzo, hialinos e bem rola- 
dos, os qiiais poderão corresponder a areias varridas pelos ventos, as quais se terão depositado 
sobre um ambiente pantanoso, em vias de continentalização. Talvez este ambiente corresponda 
a uma fase climática mais húmida e fria, durante a qual terão ocorrido tempestades de vento, 
galgamentos e invasão por areias, de locais costeiros, particularmente sentidas no século XIII 
(Lamh, 1995). 

Na costa portuguesa, a partir do século X1 as salinas proliferam, atingindo o auge no 
século XII (Almeida, 1979). o que corresponde ao período anterior ao do suposto agravamen- 
to das condições climáticas (a segiiir a I300 dá-se um arrefeciinento abrupto, ao qual 
corresponde um período de fome naEuropa; os séculos XIV-XV terão sido de muita humidade, 
com propagação de inúmeras doenças, Lamh, 1995). De facto, sobre os depósitos lagunares 
anteriormente referidos, sobrepõem-se outros que indicam a existência de ambientes de praia, 
o que implicaria uma pequena subida do nível do inar. As salinas de xisto, da zona entre os rios 
Neiva e Cávado, assentam iiuiii leito rle nrein gr-ossri ii iilisturn coiii seixos iniiídos (S. 
Bartolomeu-Belinho), estando cobertas por iiriiri clunri de i-niokveis l~roporções (Almeida, 
1979). A base destas salinas (Foz do Neiva, Belinho e S. Bartolomeu do Mar) está a uma cota 
de cerca de 3.0m em relação ao nível médio das águas do mar, o que poderia implicar uma 
posição deste acima do actual, apesar daquele autor admitir a condução da água do mar ntrn- 
1~é.s de um canal de 50 m de conil~ririieiito, embora não o tenha encontrado. 

Diferentes textos históricos e recentes descobertas arqueológicas no estuário do rio 
Cávado, as quais localizaram os destroços de um navio do século XVI, encontrados há anos na 
zona do Varadouro (Alves, 2001, pig. 39) apontam para um canal mais largo e profundo, 
desassoreado, onde a circulação de caravelas seria ainda possível, o que estaria de acordo com 
a existência de  uma zona húmida que se estenderia pela área hoje parcialmente ocupada pela 
cidade de Esposende (datações em depósitos turfosos dão uma idade de 1284 cal AD). Dife- 
rentes autores apontam para um progressivo assoreamento do rio Cávado a partir do século 
XVI (Amândio, 1989, 1994, 1995; Felgueiras, 1998), rio esse que terá sido navegável até aos 
arredores de Braga, nos tempos romanos (Amândio, 1994). 

É possível, também, que a foz do Cávado se tivesse situado mais a sul, ou seja, em Fão 
-barra de Fáo -a qual estaria completamente assoreada nos finais do século XV. O rio Cávado, 
depois da obstrução da sua saída natural, teria aproveitado o braço norte, rompendo e alargan- 
do uma barra perto de Cepães, a qual originou a barra de Esposende (Felgueiras, 1998, pág. 
18). Também, o Padre Jerónimo Chaves (1924, págs. 13-14) refere que o rio Celos (antigo 
nome do Cávado) desaguava no n~arprósii?io (Ia Erinirla da Senhora da Boiiaiiçn, não referin- 
do, contudo, datas. Sondagens realizadas na Bonança, numa área interdunar (fig. 6), atraves- 
saram sedimentos grosseiros, heterométricos, cujas características apontam para uma génese 
fluvial (Granja, 1990). Contudo, por enquanto, é, apenas uma hipótese especulativa, uma vez 
que serão necessárias mais sondagens e datações para se comprovar a existência ou não de um 
paleocanal do Cávado nessa posição. 

O que se demonstrou é que, o paleoestuário do Cávado (fig. 6) teve diferentes 
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paleoambientes durante o Holocénico final. Antes de 1780150 anos BP, uma repentina inva- 
são marinha entrou tio estuário, então caracterizado por um ambiente de água doce a salobra. 
Após este episódio, o paleoestuário evoluiu para um ambiente de  água salobra e estagnada, 
coin progressivo enchimento, o que poderá ser atribuído a galgainentos por tempestades ou a 
uma mudança de posição do estuário. A este ambiente seguiu-se um outro de sapal superior 
(continentalização), com água doce e abundantes plantas aquáticas (Granja, 1999). É interes- 
sante referir, também, que a lagoa da Apúlia (hoje unia forma residual, totalmente assoreada) 
receberia i1111 ori oirtro brirco, de velri içada, coni rirforas rle rizeite e viriho, rlurantc o l~ r i r i l e i ro  
r i i i ld i~ io (Neiva, 1991). 

Eiiihora as datações disponíveis nesta zona não sejam muitas, poder-se-á admitir, como 
hipótese, a existência de um aumento de tempestades no ante e no início do período i-omano, 
as quais teriam rompido o ambiente protegido de alto sapal que então existia. 

As dunas, pelo menos a norte de  Espinlio, recobrem necrópoles medievais, tais conio a 
de Chafé (Viana do Castelo) e a de  Fão (Esposende), esta datada do século XVI (Abreli, 1987, 
Brochado et 01.. 1992), pelo que se Ihes atribui uma idade iiiais recente. 

Na Apúlia, em 1586, as areias cobrem a quase totalidade das suas terras, o que levou os 
seus habitantes a pedirem pi-otecção régia (Neiva, l991), pelo que é de supor que, nalgumas 
zonas, a invasão das areias se tivesse iniciado ainda mais cedo. Igualmente o Padre Jerónimo 
Chaves (1924) refere que Frirr~,foi rirrasarla  pelas areias, oriundas r10 iiorte, r i /~ós  o Coiicí l io 
(10 Papa L e i o  I (pág. 8). O mesino autor refere que a primitiva igreja Matriz foi a r r~ isada 
 elas areias ntd ao telhrido, arzrlcni~rlo rns cabrus por  cinia (pág. 9). 

Tais factos estariam de acordo com a existência da Pequena Idade do Gelo, que se terá 
iniciado, na Europa, no século XVI e terá conespondido a um abaixamento de 2°C de tempe- 
ratura, a unia intensificação e agravaiiiento das tempestades maior que a dos tempos moder- 
ilos, a muitos desastres costeiros, a erosão e a varrimento por areias, embora o nível do mar 
estivesse mais baixo que o actual (Lamb, 1995). 

A sul de Espinho, até i serra da Boa Viagem - cabo Mondego, é possível identificar, do 
mar para a terra, os seguintes sistemas dunares: duna frontal, dunas parabólicas e dunas trans- 
versais (estas de crista orientada sensivelmente E-O). A duna frontal (a sul da Costa Nova) é 
unia duna de ripado, resultante da florestação no período de  1907 a 1940. As dunas parabóli- 
cas, a sul da praia da Torreira, têin idades coinpreendidas entre 11451257 anos (OSL 1995) e 
6201128 anos (OSL 1995). As dunas transversais são posteriores ao podzol truncado, este 
datado de 3160190 a 16501160 anos BP (Granja et 01, in press). 

As dunas medievais talvez tenham tido como fonte de alimentação os sedimentos re- 
sultantes da erosão da praia submarina, transportados para as praias de então pelas ondas, 
durante as tempestades. De facto, nas arribas de erosão das praias actuais é possível encontrar 
indicadores sedimentai-es de praias anteriores a essas dunas. 

No período coinpreendido entre os séculos XVI e XVIII, terá havido uma grande vari- 
abilidade de condições nieteorológicas, após o que se seguiu um período de  melhoria climáti- 
ca, variável segundo as regiões (e os autores), a partir de 1700 (Lamb, 1995; Bradley e Jones, 
1993,1995). No caso de Esposende, pelo menos, é de crer que tal melhoria ocorra mais tarde, 
uma vez que na primeira metade do século XIX, em 1826, ainda havia invasão de areias, de 
acordo coin textos históricos (Neiva, 1991). 
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Desde 1950, várias tendências apontam para uma maior variabilidade de  curta duração 
cliinática, além de um aumento da teinperatura, o qual produz uma diminuição do volume dos 
glaciares e dos gelos e uma subida do nível do mar (Lamb, 1995). Se  tais inodificações são 
apenas devidas a processos naturais (como a influência das variações solares sobre o clima - 
por exemplo, o responsável da Pequena Idade do Gelo seria o Mairridei. Mbiii?~irril) ou se têm 
um contributo antrópico importante (uma minoria de cientistas tende a inostrar que a influên- 
cia humana é mínima, contrapondo-se às ideias, geralmente aceites, do IPCC) constitui, ainda, 
um,for.uiii de debate internacional. 

4.Mudança e suas condicionantes 

Mas quais são, então, as causas da mudança que condicionarain e condicionam a evo- 
lução da zona costeira? Sem dúvida que são o nível do mar, o clima, o balanço sediinentar e a 
neotectónica, cada qual com o seu peso relativo, interferindo uns coin os outros, o que torna, 
por vezes, difícil reconhecer o papel de cada iim individualmente. 

As variações do nível do inar são os controlos mais significativos, numa escala macro. 
Os períodos de  subida d o  nível do mar, inferidos a partir de  indicadores tais corno superfícies 
erosivas (fig. 5), arribas inortas e plataformas de abrasão marinha (fig. I), depósitos sub-tidais 
e tidais e lagunas (fig. 4), foram intercalados por outros, tais coiiio os eólicos, os quais denun- 
ciam o recuo do mar. 

A subida do nível do mar pode ocasionar uma diininuição da profundidade do nível de 
base de erosão, o que implicaria que os sedimentos disponíveis ficassein abaixo e o traiisporte 
para a praia diininuísse, o que acarretaria, inevitaveliiiente, um défice sedimentar. Outra das 
causas possíveis da ei-os50 costeira é o próprio défice de  sedimentos na plataforma interna 
(acumulados durante a fase regressiva da última grande glaciação, há cerca de 30000 anos) 
por esgotamento, o que conduziria a um aumento do pendor da praia submersa. 

A umaiiieso-escala, o clima foi, sem dúvida, um agente muito importante, embora seja 
difícil identificar os seus impactes pois eles encontram-se mascarados por outros agentes, 
especialmente os galgainentos do inar, embora a intensificação destes possa ser devida ao 
aumento de frequência e intensidade de tempestades, as quais estão relacionadas com as con- 
dições nieteorológicas (localização dos centros de altas e baixas pressões, por exemplo). Terá, 
provavelinente, sido o caso ocorrido com os galgamentos do paleoestuário do Cávado (fig. 6) 
e com o varrimento por areias, durante o final da Idade Média. 

Os paleossolos também podem fornecer importantes indicações. Assim, a génese de 
um podzol (ocoi~ida entre 1520-1320 cal BC e 230-600 cal AI), a sul de Espinho) pode ter 
origem em factores climáticos (oscilações de temperatura e de huinidade), relacionados com 
um clima temperado e húmido, embora não sejam de excluii-, também, causas antrópicas. 

A neotectónica, através do reactivar de antigas falhas, apresenta numerosos e diversos 
indicadores, os quais atestam da sua importância na mudança e evolução da zona costeira do 
noroeste de Portugal (Granja, 1999). 
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5.Um futuro incerto? 

E qual será, então, a tendência evolutiva desta zona costeira no futuro? 
É seiiipre difícil, se náo incsmo iinpossível, prever o funcioiiaineiito de uin determina- 

do sisteina num certo tcinpo (embora Iiaja muitos niodelos), especialiiiente quando os agentes 
intervenientes podein, eles também, mudar. Contudo, considerando a tcndência dos Últiinos 
anos de: 

- uina progressiva subida do nível do inar, 
- ~iiiia variabilidade climática de curto-termo, traduzida em alternância de períodos 

exireinos de seca e ootros de inteiisa pluviosidade e veiiios initito fortes (iliore severe c)~cloiies 
ririd lzurrlcnrres ... iieip lieni,y[>,rci/7ifntioii rrrid iiiieiise Iinil.sroriii,s, Dlit also (ar lenst to rr iiio,z. 
iiiiiir~r e,tteiit) 11101~  C I C ~ ~ I J L '  sribsi(1iiig nir r~iofioii ir1 nritiq~cloire.~, Flolin in Laiiib, l995), 

- iiina interlerência antrópica tios climas aiiida iião beiii conliecida 
- uiii reajuste tectói~ico global, especialinetite seiitido iias interfaces coiitii~eiite-ocea- 

iio, é de adiiiitir que irá haver uiiia progressiva sobinersáo da zoiia costeira! especialiiieiite dos 
segineiitos de cotas iiiais baixas. O recuo das arribas e a migraçáo para o iiiterior das praias, 
assiiii coiiio os galgainentos do iiiar e o progressivo assoreameiito e fecho das actiiais lagunas 
costeiras e estuários, serrí ii i i i  facto, se se iiiaiitiverein as teiidêiicias actuais aciiiia referidas, i s  
qiiais se deverá aci-esceiitar as coiisequêiicias decorreiites da iná gestão da zoiia costeira. 

A recoiistiluição palcoaiiibiental. após os teiiipos romanos, da zoiia costeira a iiorte de 
Aveiro, feita a partir de iiidicadol-es e testeiiiuiilios geoiiiorfológicos e sediiiicntológicos, mos- 
tra uiiia sucessào de difereiites paleoaiiibieiites, condicionados por Iàctores coiiio o cliiiia, as 
variações do nível do iiiai-, o balanço sediiiieiitar e o neotectoiiisiiio. 

Esta sucessão de paleoambieiites apreseiita pontos de coiicordâiicia coiii inforinações, 
obtidas por outros meios, tais corno rcgistos Iiistói-icos e arqueológicos, náo só da zoiia 
coiisiderada coiiio, taiiibéiii, de outras regióes da Europa. 

Agradeço ao Dr. Aniiando Reis Moura, a identificação e classificação dos bivalves, 
eiiconti-ados lios afloramentos referidos e citados no texto e i Ana Luísa Costa, o arranjo 
grbfico. 
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Fig. I - Carta geoi~iorlalógicii do segrneiito costeilo a norle de Esposendc 
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Fig. 2 - Esqucma representando n irei, oci8p~d;i por depósitos lagiinares Iholacénicos, a iiorle da lagiiiin de Aveira 
(iiiodificndo dc Grmh e Cdrvallio, 2000) 
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Fig. 3 - Perfil de resistividade e corte geológico fia plalaforiua baixa. Marinlias. Esposendc (scgundo Ribeiro e 
Granja, 2000) 
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Fiz. 5 - Iloriioiire A I  de um porliol lruncado por areias de praki. Corre dn praia de Corte:a$a 
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A Aflorariicstri 

@ siis<1:,gcni 

- - l'osi$U#> proriivel dii 
[iiilci>e;nial &i rio Gí,.;i<lo 

Fig. 6 - Paleoestuirio do rio Civsdo e localiza$fto hipotética da antiga foz (niodiiicado de Granja e Carvalho, 2000) 
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Uma Representaqão do Litoral Português: 
o Baixo Vouga (Séculos IX-XIV) 

Maria Rosário Bastos 
J. M. Alveirinho Dias 

I- Introdução 

O estudo da evolução do traçado do litoral português ao longo dos tempos históricos 
tem sido objecto de algiins trabalhos que iiierecem ser assinalados '. Contudo, a evolução da 
linha de costa é, ainda, pouco conhecida, principalmente no período anterior ao século XVI '. 
A zona do Baixo Vouga não constituí excepção e, inuito embora possamos contar com o 
trabalho de Amorim Girão sobre a Bacia do Vouga < bein como com inúmeras monografias de 
carácter históriográfico elou geográfico e geológico, o facto é que falta um estudo integrado e 
multidisciplinar que, por uin lado actualize os conhecimentos e, por outro, introduza na 
caracterização geoinorfológica as informações decoi~entes dos impactes antrópicos Entenda- 
-se aqui por acções antrópicas as alterações provocadas pelo Homem no meio circundante 
designadainente no que respeita à criação ou recrudescimento de núcleos urbanos, intensificação 
de práticas agrícolas - através da alteração da trilogia saltus/silvn/agcr.- bem coino o incremento 
da actividade portuária (marítima elou fluvial) 

Para se conseguir uin conhecin~ento mais abrangente, é iinprescindível cruzar as infor- 
inações geomorfológicas coin a análise criteriosa da docuinentação histórica de modo aque se 
chegue a um conheciniento fiável da evolução de um dado espaço. 

O caso de Aveiro é paradigmático no que se refere i rápida evolução costeira e às 
consequências que esta, ein correlação com a evolução política-militar do país, teve ao nível 
da ocupação e desenvolvimento da região. Na verdade, directamente relacionadas coin estas 
condicionantes naturais estão as variações dos níveis de ocupação e aproveitamento dos solos 
(agrícolas ou litorais, designadamente, neste último caso, com a construção de salinas) as 
pescas, o coinércio e a navegação. 

Curiosa é ainda a sincronia que se pode estabelecer entre a formação da zona lagunar 

' MARTINS, Alfredo Fernnndes - A  cu,ifi~rrroçüo (10 Iiroml ~>on~<gc<& ,,O ~ í l ~ l ~ n o  q~tor~el do skulo XIV Al~osrila o 
irili r,ropri, sep. de «Biblos», n' XXII, Coirnbra, 1947, pp. 1-35; OLIVEIRA, I. B. Mala, VALLE, A. 1. S. F. & 
MIRANDA, F. C. C. - Liroml Piaú/o>ts iii k e  Porri<sirese Wesr Consr, "Coastal Engineering", val. 111, 1982, pp. 
1951-1969 ou, aiiida, DIAS. J.M. Alveirinlio, RODRIGUES, Aumrn e MAGALHÃES, Fcrnando - Ei>olu~üo da 
INiBo </e cosro, e!>, Ponirg<il, desde o iilrNao i,i<ó;rrrm ~loci~íi-io ore li nciirolidode: siiirese </os coitheciinei,ror, in 
'Bstudos do Quaterntio", I .  APEQ, Lisboa, 1997, pp. 53-66. 
'DIAS, J.M. Alveirinlio e1 n l -  O.C., p. 63. 
' GIRAO, A. de Anioriiii - Bocin </o Vorrgn. Esrirdo Geogr@co, Coirnbra, Imprensa da Universidade, 1922. 
W N ~  verdade, sabemos bem que muita antes da foma+ío do estado português, ii zona do Baixo Vouga havia jA sido 
palco de u m  povoamento de dimensão apreciável; c(., entre muitos dos exemplos possiveis, o trabalho de SILVA, 
António Minuel S. P-Piaro-Hisr<iria e Roii~nitiíayüo tro Elirrr Doiwo e Voilgo Liio>al: eleine,~rosl~aro iriiin nuoliação 
ci.irico, Tese de Mestrado em Arqueologia apresentada na F.L.U.P. (Policop.), Poiio, 1994. 
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de Aveiro e a estruturação e afirmação do estado português. Como refere Orlando de Oliveira, 
"A Ria de Aveiro e Portugal formaram-se ao mesmo teinpo" e, acrescentaríatnos nós, o 
desenvolvimento de uma contribuiu, à sua escala, para a afirmação do outro. 

Com base nos pressupostos atrás enunciados, constituem-se como objectivos do pre- 
sente trabalho a caracterização (possível) do traçado da evolução da linha de costa da zona do 
Baixo Vouga em tempos medievos, a saber, desde o período itnediatatnsnte anterior à forma- 
ção de Portugal até ao primeiro quartel do século XIV ou, se pl-eferiimos, até ao final do 
reinado de D. Dinis, reinado este que constituiu, de  facto, um momento-chave que, confornie 
a perspectiva, tanto pode fechar um ciclo como abrir outro 6. 

Pretende-se, deste modo, contribuir para colmatar a evidente lacuna sentida ao nível 
do conhecimento da nossa orla marítima medieval. 

II- Apresentação de Resultados 
11.1 Locais Litorâneos segundo os documentos dos sécs. IX-XIV 

É hoje consensual que aabordagetii do Baixo Vouga laguna só faz sentido se analisarmos 
uma vasta área circunscrita, grosso n~odo,  entre Espinho e Buarcos, porquanto a desembocadura 
deste rio foi subsidiária do abastecimento sedimentar fluvial de  outros rios maiores, 
designadamente do rio Douro que, a norte, mercê sobretudo da deriva litoral, foi um agente 
activo na mobilização e distribuição de  sedimentos pela plataforma continental da região em 
apreço '. Assim, para esboçarmos os contornos do litoral na zona do Baixo Vouga, bem como 
de  todo o seu espaço fluvio-marítimo navegável, teremos que atentar nas informações 
concernentes a toda uma região que ultrapassa, a norte, os limites da actual laguna de Aveiro. 
Para tanto, vamos seguir um percurso nortelsul respeitando, sempre que possível, uma escala 
crescente na cronologia documental. 

No séc. IX encontramosjá menção à lagoade Ovil, actualmente conhecida por "Barrinha 
de Esmoriz" menção esta que se repete para o século seguinte '. Ainda no século X, é-nos 
referida a existência de um porto, obviamente marítimo, em Ovar I", o que demonstra que não 
se começara, ainda, a formar o cordão arenoso que daqui crescerá para sul. E por aqui se ficam 
as referências documentais à faixa costeira portuguesa do Entre-Douro-e-Vouga num tempo 
pré-português. No século XI, Espinho e Anta são referidos como locais situados junto à orla 

OLIVEIRA, Orlando de - Origciis do Rin de Aveiia, Avcira, ed. Cainarn Municipal de Aveiro, 1988. p. 31 
WOMEM, Armando Luis de Carvallia - Novo Hisrório de Porrrrgni (dir dc Joel Semio e A. H. dc Oliveira Mnr- 
ques), vol. 111, Caord. de Maria Helena da Ciur Coellio e Armando Luis de Carvalho Hamein, Lisboa, Editorial 
Presença, 1996, p. 161. 
'OLIVEIRA, I. B. Mola e1 ai. - O .  C., pp. 1951-1959. 

Poirirrnline Morr,r»rei,rn Hi.~toric<, <I s<wcirio ocrnvo »os1 C/ IT~IL<IT I  i<.yni,e <rd <iirii,liri~trlecii~t~~t~,. iussu Academine 

aos documentas em apreço. 
PM.H.. Dipiotsotn er Ciinrrne, docs. 25 e 291 

'"M.H., Dipioritam er Ci~nnne, doc. 25. 
" PA4.H.. Dii>io,o,lior<r er Clinrrne, doc. 585; Livio Pwru (10 Série Coii>lD~.o, ed. critica por Leoiiticia Ventura e Maria 
Teresa Velas0 sob orienlufiio do P Avclino Jesus da Cosla. "01. 11, Publicacõcs do Araiiiva da Universidade de 
Coimbra. 1978. dac. 185 e: ainda. Le Cai-lr<iniie Bnio-Ferrodo de Griió i ~ ~ - x l l l ' s i è c i m i .  Introduction e1 Notes de 
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marítima ou, no dizer coevo, " lm~l?e lit~is ri?are2' ". Nesta fase, a lagoa de Ovil estava náo só 
perfeitamente formada como se encontrava já em fase de assoreamento como nos indica um 
estudo arqueológico e geomorfológico decorrente da descoberta de uma armadilha de pesca 
datada da época roinana (sécs. 1/11 d.C.). Os resultados obtidos com o referido trabalho concluem 
que liá cerca de 2000 anos este corpo lagunar estava activo, tendo sido progressivamente 
assoreado até se transformar em tel-I-eno emerso. Na verdade, por volta dos sécs. IXIX, a zona 
já tinha sido colonizada por espécies arbóreas ". 

Quanto àdimensáo desta lagoa que nos nossos dias se repaile entre Paramos e Esmoriz, 
podeinos documentar que, ao tempo, ela era consideravelmente maior quer a norte, quer a sul. 
Vejamos: a supracitada armadilha de pesca foi descoberta lia actual zona da carreira de  tiro de  
Silvulde. Contudo, poder-se ia tratar de umaoutraforinaçiio lagunar imediatamente subseqiiente 
à actual. Porém, em 1037, diz-se que a "vila de Pousada" (actualmente Santa Cruz, ein Silvalde) 
se situa no percurso "do rio a que chamam lagoa" até que desagua iio mar"; além deste 
diploma, uina carta régia datada de 1284, destinada a delimitar o castro de Ovil e a vila de  
Silvalde, salienta, a propósito das respectivas demarcações, que o rio Maior vai a direito desaguar 
nuina lagoa 'I, obviamente, a do castro de Ovil. A sul de Silvalde taiiibém se detecta que a 
configuração da lagoa era diferente da actual. Nas iiiquirições dioiiisinas de 1288 faz-se 
referência à lagoa de Cortegaça '"Assim, parece que ainda nos séculos XII e XIII, a lagoa era 
maior que actualiliente, espraiando-se por Silvalde, Paramos, Esmoriz e Cortegaça. 

Avançando para sul, nos sécs. XI e XII, ternos a assinalar junto à orla marítima as 
localidades de Cabaiiões, em Ovar '" - iiiformação que se repete para a centúria seguinte " - e 
Vilar, perto de Válega 1 8 .  Ainda no séc. XII, encontramos unia importante revelação respeitante 
i foz dos rios Vouga e Antiiã. Quanto ao Vouga, menciona-se que ele percorre a localidade de 
Rio Seco (c. Esiarreja) entrando no "mar oceano" (sic) pela parte oriental '" o Antuá, ainda 
desaguava no mar ?" (Cer~sunl  c10 Cabido rln S i d o  Porto, pp. 2 e 4). Estes dados confiniiam 
que, muito embora em Ovarjá se tenlia co~iieçado a formar a restinga arenosa, esta ainda devia 
ter como limite sul a Torreira 2 1  - onde, aliás, se situava a barra - dado que o Antuã e o Vouga 
desembocavam dii-ectame~ite iio mar, o primeiro em Estarreja e o segundo ligeiramente a sul, 
entre Canelas e Fermelá. Por outro lado, estainos já longe do tempo em que a foz do Vouga se 

" ALVES, Frniicisco J. S., DIAS. I. M. Alveiritilio, ALMEIDA, Mirio J. R. de &TABORDA, Rui -A oi~itoriilir<z de 
i>esc<i </<i &oco roiil<i,l<r <le.scuixiro i,<r i>ioio de Siiimi<lc (E,~/~irihoj, Separsiu de "O Arqueólogo Portitguês", série IV, 
617, 1988-89, pp. 187-226. 
" P M H . ,  Diplor>,oio er Cixri-roe, dac. 296. 
" Coipris Codiciriit Lnriiroi-rrrit cr Portr,g<lle,>siinli eorr<nt Qrri in Alciiii,o Maiticil>nli Ponrigoieirsi Assei-voitrrrr 
Aitriqrrissii>z<~r~,t~z, vol. I .  Porto, 1891-1938, pp. 393-394. 

Citado eni AMORIM. P. Aircs de - Est~~orir e <i siia H;.sr<ir;o, EsiiioriL, cd. da ComissZo de Mellioramentas, 1986, 
n. 135. 

I? 11.11. 1>i1>1..!i ..r i ,,I <'/i<.iii!r. J.; 201 c 11, c .,,uiiii . II,~lii~i.,i, i' i l i i y , i , ~ ~  5 .  i>< .,ii iz. ' izr, i ,  i'<iri.<'.il , ,i 's.! .,I. 111. 
Li.I>.i. .:\:.J:iiii.i I ' . iit  i; i ; , .  Jc tli~i.,ri:.. I 1 . d  i: 1.I.I .\)':um .Ie\tc I , IC~I I>LI I~~)  K I I I ~ T C ~ I I L  . ~ I . ~ I ~ ~ i l i . > . : i ~ ~ l . ~ i l l i t l l i t  

.>I>i..  .Icriiii.',.l.i.~ i i ,  .L~>~I , . , ,  p.': I>,,. , lli..ik. I',..! i: . , - . y . ~ . t : ~  I:! ii,:iii:.~ J<, \ . , ' I L L I U C  r. . I .> ; i i i i i~ .n i i><  ei i i  :iii-li,: 
" Docs. Mediei. Porrirg.. val . 111. doc. 104. 
'"M.H.. Dii~ioiriaicr er Cila,-!<te, doc. 187: Livro Prelo, vol. 111, doc. 435 e Docs. Mediei'. Poi-rirg., vai . 111, doc. 56. 
''I OLIVEIRA, P Miguel de - Ovririrn /&de Mddio, ed. da CSiuara Municipiil de Ovnr, 1967. p. 60. 
'" Censri<ii do Col>i<lo </<i Sicio Poi-lu, Parto, Edi~Zo da Biblioteca Pública Municipal do Porta, 1924, pp. 2 e 4. 
" ABECASIS, Carlos ICrus -An/oiriroqu^c,s iag~rriares e seirsl»oDleri,ns de eirgefrbarln </o liroiul (coirriil>niçáo [>ni.<r 
r r r a  estlr<lo sisre,iiúrico), Lisboa. 1961 e OLIVEIRA. Orlando de - Origeirr <Ia Rio rie Ai,eiro, Aveiro, ed. Câmara 
Municipal dc A!,eiro, 1988. 
" GIRÁO, Arnorim - O. C., p. 55. 
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situava numa grande baía emergente da confluência dos rios Águeda e Cértima, onde 
actualmente assentam as pateiras de Fermentelos, Frossos, Tabuadeira ". Isto mestno é 
corroborado pela doação de uma propriedade sita em Esgueira, no início do séc. XII (1 1031, 
na qual se localiza o património doado como ficando perto da foz do Vouga, que já sabemos 
estar um pouco mais a norte (entre Canelas e Ferinelã), junto 21 orla marítima ". 

Outra informaçgo importante é aquela que nos é transmitida por um documento de 
1095, respeitante a Ribas Altas (flhavo). Aí se descreve com precisão que Ribas Altas tinha a 
ocidente a praia, no litoral ". Note-se que o documento indica explicitamente "in ripa mnris" 
(no litoral) e não ‘>rape litiis iimre" (junto à orla marítima), o que nos permite fazer passar o 
desenho da linha de costa por ílhavo, em finais do séc. XI e inícios do séc. XII. 

11.2. Aproximação ao traçado da linha de costa medieval no Baixo Vouga 

Cruzando as informaçoes compiladas a partir das fontes históricas com os dados dispo- 
níveis em estudos de carácter geomorfológico, podemos chegar um esboço do contorno da 
linha de costa, na região em estudo. 

" Mileixíiio de Aveiio, Coleciunea de  Documentos HislóRcos, org., leitura e revisáo de António Gomes da Rocha 
Maduhil, 1' vol., Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro, 1959, doc 9. A pmir  deste momento senipre que aludirmos a 
esta última obra designá-la-emos apenas por Mileizirio <leAiieiro. seguida da men$ao do volume e documenlos em 
un5Bsi. 
" Liviv Prelo, vol. 11, dacs. 302 e 307. 
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11.3. A evolução da linha de costa como elemento estruturante do hirzterlarzd de 
Aveiro 

Até que ponto é que a evolução da linha de costa, designadamente ao nível da forma- 
ção da laguna de Aveiro, teri condicionado o desenvolvimento económico da região? É isso 
que passai-emos a analisar de imediato. 

"De pouca ou nenhuma importância, pela sua posição nada privilegiada para a guerra, 
sem castelos ou até mesmo muralhas que adefendessem das constantes ail-einetidas dos mouros, 
[Aveiro] só algumas décadas mais tarde podia vir a florescer, mercê do seu coinércio próspero, 
da sua navegação e da sua agricultura. Muitas vezes assistiu e foi vítima das frequentes lutas 
entre cristãos e inouros, quando estes ainda não tinham sido levados de vencida para lá dos 
campos do Mondego. Terra de pescadores e inareantes por excelência, nascida para ser grande 
na paz, só começou a sua verdadeira vida de grandeza depois do século XII, com a tomada de 
Lisboa em 1147, portanto só a partir desta data o tráfico marítimo foi intensificado, após o 
afastamento do perigo de piratas árabes que de Lisboa faziam a base das suas operações" '*. 
De facto, temos que correlacionar os factores de ordem geoinorfológica coiii as conjunturas 
político-iiiilitai-es para perceberinos a afirmação e decadência económica de Aveiro e da sua 
área envolvente. No século XIII, "Portoga1 figurava jé entre os principais países exportadores 
de peixe e sal, sobretudo deste último produto, para os países do norte da Europa, onde, devi- 
do 21s baixas teinperaturas, ao excesso de  liumidade no ar e à fraca salinidade das águas mari- 
nhas, não era possível a sua produção. (...) Entre os principais centros produtores de sal deste 
período, estavam as I-egiões do Vouga, do Tejo, do Sado e do Algarve" ?" Profundamente 
dependente do sal, das pescas e da navegação, esta região vai ser simultaneamente reflexo da 
evoluçZio da linlia de  costa portuguesa e da tranquilidade resultante da estabilização da froii- 
teira a sul, com a tomada de Lisboa, em 1147. Deste modo, n5o obstante alguinas referências 
pontuais a salinas anteriores ao séc. XII, é na verdade a partir deste século que se constata uma 
exploração intensiva do sal de Aveiro ?'. Para este facto terá concorrido o declínio das mari- 
nhas do Douro, Leça e Ave lu. A produção é tal que, em 1216, D. Pedro Afonso e sua mulher 
fazem "Knrtarii rle izoshv sal; que Iiabenios !ri Averio er r1ar~io.s dc eo adSaircriiiii Jolmnneni de 
Torviico iiiille iiiorlios iii sirigulis rinnis" *'. Ora como a produção é elevada, os preços baixam 
e, com a baixa de preços, fica lesado o rei nos irnpostos (dízima) que cobra sobre a transacção 
deste produto. Esta realidade leva D. Afonso IV a confirmar uina postura anterior que 
condicionava a produção de sal em Aveiro aos meses de Julho e Agosto "'. Desde a primeira 
referência a uma salina, contida na famosa doação que Mumadona Dias, em 959, fez ao 

OLIVEIROS, Albertitia Valcnlim - Aacim ,lu sicirlo XV, Aveiro, "Boletim Municipal de Aveiio", Ano 11, n" 4, 
11984. n. 1 %  ~ ~ . r  

'WARREIROS, Maria Rosa Ferreira - Now Hisrúrio </c Pni.l,rgol (dir. de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marqiies). 
vol. 111, Coord. de Maria Helena da Cruz Coelho e Amando Luís de Carvalho Horneoi, Lisboa, Editorial Pi-esencn. 
1996, p. 452. 

Cf., nesie trabalha, i1 fig. I: CORRELAÇÃO ENTRE A OCUPAÇÃO DAS MARINHAS E O (RE) APROVEITA- 
MENTO DOS SOLOS. 
' V O I M B M ,  Manuel Mnnins de Alii>sidn - Refie.rxies Hisl<ii.icos Sobre o B<,w<z </L. Aveiro, sep. do "Arquivo do 
Distriia de Aveiro", vol. XXII. Aveiro, 1886, p. 25. 
" Mileiráiio rle Aveiro, "01. I'. doc. 32. 
I" COIMBRA, Manuel Murtins dc Aliiieida - O.C., p. 24. 



mosteiro de Guimarães por ela fundado )', encontramos elencadas várias localidades com 
marinhas ou talhos de sal das quais apenas referiremos a mais antiga alusão escrita: Esgueira 
(c. Aveiro), em 1057 "; Alcarouhim, nas margens do Vouga (c. Águeda) , em 1059 33; Rio 
Seco, entre Canelas e Fermelã (c. Estarreja) , em 1078 i$ S i  (c. Aveiro), em 1100 Cacia (c. 
Aveiro), em 1192 '\ Vagos (c. de Vagos), presumivelmente em 1204 I'; Cabanões (c. Ovar), 
em 1268 3S, para além das inúmeras referências a Aveiro. 

Estaintensa produção de sal, para além dos factores já apontados, deve estar igualmente 
relacionada com o incremento demogrifico mais ou inenos contínuo verificado até ao primeiro 
quartel do séc. XIV Isto mesmo se comprova pela acção de D. Dinis no sentido de promover 
o (re)povoamento, ocupação (através de arroteamentos) e aproveitamento das tei-ras (fig.l), 
através de doações e da locação de inatos e montes maninhos, sobretudo no concelho de 
Águeda 4'1. 

Fig. 1: Correlação entre a ocupação da marinhas e o (re)aproveitamento dos solos 

récx reCXII  rBcXIV s é c w i  

Séculos 

No entanto, havia senipi-e o recurso i pesca e, na verdade, Aveiro só começou a ganhar 
alguina importância como centro piscatório a partir de finais do séc. XIII ", isto é, quando a 
salicultura começa a perder expressividade. 

A laia de complemento, refira-se que a evolução dos acontecimentos para os períodos 

" Mile,~<írio de Aveiio, vol. I", doc. I. 
" Livio Prelo, vol. I, doc. 110. 
" P.M.R. Diploiitoln e1 Clrnrrne, doc. 420. 
" P.M.H., Diploi>tnrn er Clini-toe, doc. 557. 
'I P.M.H., Diploi~tnrn e1 Clr<irroe, doc. 936 e Milerz6rio <leAvciio, vol. 1". doc. 8. 
'%Mile,riiio <leAvciro. vol. 19 doc. 25. 
" Docrrirreitros de D. Sniiclio l(1174-1211). ed. de Rui de Azevedo. Avelino Jesus da Costa e Marcelino Rodrigues 
Pereira, Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 154. 
'V.T., Ciiai~celorin de D. Afoitso 111, Livra I ,  fl. 47 v". 

COELHO. Maria Helena da Cruz - Noiin Hislóri<i </e Po,ri<pnl (dir de Joel Serão c A. H. de Oliveira Marsues). - .  . . 
vol. 111, Cooid. de Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luis de Carvalho Homem, Lisboa, Editorial Presen~a, 
1996, p. 452. 

'O Cf. Anexos, tabela 2: A OCUPAÇÃO/APROVEITAMENTO DOS SOLOS 
" MARREIROS, Maria Rosa Ferreira - O. C., p. 444. 
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moderno e contemporâneo está aparentemente bem estabelecida. Sabemos hoje que no último 
quartel do séc. XV a lagoa de Mira era já pronunciada nos documentos '2, o que indicia que 
estavam já definidas as balizas espaciais da "ria". Este facto deve ter contribuído para um 
sucessivo estrangulamento da baila, que foi divagando para sul até, no séc. XVIII, ter atingido 
os areais de Mira, onde ficou muito assoreada, impossibilitando a entrada de  navios e 
provocando um estado de calamidade ao nível da agricultura, salicultura, pescas, transacções 
comerciais e saúde pública. Dada a premência de  uma resolução foram tentadas várias solu- 
ções para, finalmente, na primeira década do século XIX, se conseguir abrir uma barra artifi- 
cial que ainda hoje perdura com várias intervenções até à actualidade. 

111- Conclusão 

Ao longo do período histórico, a faixa litoral compreendida entre Espinho e Mira foi 
sofrendo modificações várias. Nos alvores da nacionalidade a lagoa de Ovil estava constituída, 
abarcado as localidades de Cortegaça, Esinoriz, Paramos e Silvalde. No séc. X entrarajá numa 
fase de assoreamento progressivo que a terá levado, em virtude da acção carreadora dos rios 
nortenhos e, especialmente do Douro, a perder a sua faixa setentrional para, actualmente, se 
circunscrever a Paramos e Esmoriz. Em Ovar, no séc. X, deparamos com um porto marítimo, 
posteriormente desaparecido em virtude da formação da restinga arenosa que, no séc. XII 
atingia já a zona imediatamente a noite daTorreira. Estava iniciado o processo de formação da 
laguna de Aveiro; mas estava-se longe da sua constituição definitiva até porque, ainda no séc. 
XII, o Vouga e o seu afluente Antuãdesmbocavam directamente no mar. Mais a sul, Ílhavo era 
bordejado pelo mar. Ao longo de toda esta costa pululavam as marinhas de sal, o chamado 
"ouro branco da Idade Média", na feliz expressão de Michel Mollat, sal esse que catapultou a 
região para uma posição de destaque ao nível nacional. Mais tarde, já nos finais da Centlirin 
de Dirzentos, o sal tende a perder a begemonia como elemento fulcral da economia desta 
região, levando a que a actividade piscatória ganhe uma maior expressão. Aalteração da linha 
de costa, designadamente com a regressão marinha e com a formação da laguna, levaram a um 
aproveitamento intensivo dos recursos naturais daí decoi~entes. Tal fez-se através da instalação 
de um elevado número de masinhas, as quais, a curto prazo, acabaram por ser elas próprias um 
factor de alteração do meio recém-criado, constituindo-se, possivelinente, como elemento 
potenciador do assoreamento lagunar. 

Temos, no presente caso, um exemplo evidente da forma como o meio condicionou as 
actividades humanas e, por outro lado, como estas intervieram na transformação desse mesmo 
meio, nomeadamente através do aumento ou diminuição do abastecimento sedimentar resul- 
tante da variação da pressão demográfica (e consequerite intensificação ou abandono de culti- 
vos) e decorrente tomada de opções de exploração económica. A somar a tudo isto, o desloca- 
mento progressivo da barra para sul condicionou inexoravelmente o desenvolvimento de  todo 
o Baixo Vouga, que só adquire alguma estabilidade com a abertura da barra artificial, em 
ISOS. 



UMA REPRESENTAÇÁO DO LITORAL PORTUGUÊS 

Anexos 

Tabela I :  As marinhas e o sal 
DATA 

959. Jan., 26 

1057, Dei., I 

1059 

1078 

1100, Jun., 13 

1137, Abr. 

1168, Nov 

11 92 

1194, Ago. 

1200-1201 

REINADO 

- 

D.Afonso 
Hcnriqucs 

D. Afonso 
Ilenriqiies 

D. Sanclio I 

D. Saiiclio I 

D. Sunclio I 

TIPOLOGIA 
DOCUMENTAL 

Doação 

Doação 

lnventtirio dc bens 

Vcnda 

Doação 

Doação 

Doação 

Doação 

Testainento 

Inquiii~ão 

LOCAL 

Avciro 

Esçueir;i (c. 
Avciro) 

Alqucvbim ( c. de 
Açueda) 

Rio Scco (cntrc 
Canelas e Fciirielã, 

c. Estnirejn) 
S i  ( c  A )  

Esgueira (c. 
Aveiro) 

Avciio 

Cucia (c. Aveiio) 

Cuciu (c. Avciro) 

Aveiro, Esgueira, 
Arada e 

Verdcmillio (tiido c. 
Aueiio) 

ASSUNTO 

Doação quc 
Mumudona Dias faz 

ao mosteiro de 
Guimoiães das 

salinas que possiii 
elii Avciro 

Gcndo, sua mulher 
c fillios doam ao 

iiiosteiro da 
Vacariqa 5 1 tallios 

de marjnliu quc 
possulnm c m  

Esgueira 

Ao fazerem o 
iiiueiitirio do seu 

prrrim6nia D. 
Fernnndo e D. 

Sancha sua miillier 
rcfcrem 8s siilinas 

de Alquerubiin, 
juiito ao ria Voiiga 
Vciida dc Rio Seco, 

onde cnistein 
inaritili8s 

Doação ao mosteiro 
dc Loivão. Entre os 
bens doados conta- 

5e urna iniiriiihii 
Doaç'io fcitii pclo 
bispo dc Coimbra 

ao arrcedirgo 
Murtinlio de uniu 

iiinrinlia que 
possuía cin 

Esgucin 

Virios piopiictbios 
dc Avcira daaiit h 

Se de Coiiiibra 
iiiarinhas de sal no 
Esteiio de Aveiio e 
tati>bém no reriiio 

da vila 

Menda Achia e 
Maria Pais ,sua 

mulhcr, daain ao 
iiiasteiro de Lowão 
o castro de Caciu; 
faiein referência a 

marinl~us 
Testameiito de 

Pedro Peres Farilihn 
n favor do mosteiro 

de Lowão; faz 
rcfeiénciu u 

n~unnlias 

Depaiincntos das 
testemunhas 

inquiridas fazem 
iefcrência a 

FONTE 

Miienário <{c 
Aiaeiia . v01 I. doc.1 

Livia Pmio . vol. I, 
dac. 110 

P M K  . D.C., doc. 
420 

P M H  ., D.C., dac. 
557 

F M H  ., D.C., doc. 
936 e Miienúiio de 
Avciio . vol. I, doc. 

8 
Mi/c,~úrio </e 

Aveiio , val. I, doc. 
13 c Livio Pwto , 
vol. 11, doc. 263 

Miieixiiio de 
Aveiro , vol. I, doc. 

I6 

Miiniúiio </e 
ilveiio . vol. I ,  dac. 

25 

Milcrii,iio rlc 
Aveiin , vol. I, doc. 

26 

iMiIe~triiio de 
ilveiia , vol. I ,  doc. 

27 
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mariiilia que 
possuia ,nu Fipueim 

da Fontc de 
Esgueira 

O monarca doa ao 
mosteiro dc Grij6 a 
siia ermidri de Sr' 
M de Vagos coiii 
as suas iriari~~has 

D. Pcdro Afonso e 
sua mullici dousi ao 

rnostciro de 
Tarouca, 

unualrninb, mil 
moio do sal mie 

DATA 

1203, Juii. 

I I 1 I ti~iliatii ciii Aveiro / 
1223, A g o  ID. Siinclio 111 Doação Avciro I A Infanta D. / Mileii&io </e 

Sancha doa ao Aveiii~, vol. I, doc. 
inostciro dc Cclas a I I . 35 

REINADO 

D. Suiiclio I 

I I I I I cabanões c I . I .  fl.  47;" I 

TIPOLOGIA 
DOCUMENTAL 

Testaiiiento 

1268, Oill. 

Doação 

LOCAL 

Esgueira (c. 
Aveiro) 

D. Afonso III 

1275, Jun. 

-1280 

1296, Dez. 

Aveiro D. Aioliso I 

D. Dinis 

D. Dinis 

Aveiio 

Aveiro 

ASSUNTO 

Testaniento de Frei 
Pcdio dc Vouçu a 
favor do mosteiro 
de LorvLio, ao qual 
deixa I5 tallias de 

liiqi~irição 

respectivos foros 
pagos ao rei e i sC 

do Porto 
O bisbieto de Fedro 
Afonso confiimii a 
doação qiie a seti 
bisa"(> tinliii feito 
ao inosteiro de 
Tarouca dc mil 
iiioios dc sal de 

Avciro) 
Vários salineiros d< 

Aveiro doam ao 
mosteiro de 

Tarouca marinlias 
que possuiam 

(cspeiificaiii os 

FONTE 

Miloz i r rk  </e 
Aveiio, vol. I. doc. 

28 

iioines das salinas) 
O rnostciro dc 

Tarouca enipiuzu 

Cabanùes (c. Oval.) 

várias propriedades 
que possui ein 

Aveiro, fazendo 
referéncia a 

niarinlias 

. . 
Aveiro; faz 

reCcr6ncia n salirias 
Inquirição acerca 

das salinas dc 
l:T, Clicriicelni.in 

11. Afbriso 111. Livro 
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LOCAL 

Aveiro 

ASSUNTO FONTE 

O #monarca permuta iLIiIe,t<i>io </e 
coin o mosteiro de Aveiro, vol. I, doc. 

Taraiicn n terça 
ptrte de Aveira, 
pelo que os 1000 

moios dc sal deveiii t 
mosteiro de 5,  n. 73 e Livro 6, / Tarouca 1000 

3 0  l l . 4  

Twaucu afora casas </e D. Diitr.7 . Livro 
Iierdeiietitos e 5,  0,s. 76-76? e 

innriiilins q u ~  deteiii Livro 6, n. 29 

D. Dinis 

1306. l i i1.4 

DouçSo 

D. Diiiis 

1 I I I eiii Aveiro I 

Tabela 2: A OCUPAÇÃO/APROVEITAMENTO DOS SOLOS 

1313, Pcv,  I I 

Avciro que 
pcrtcaicemin ao 

iiiosteiro dc Celas 

I DATA / REINADOI TIPOLOGIA / LOCAL I / I I I 1 .  I FONTE I 

Avciio 

Aforunicnto 

59 

D"ii.s Livro l fl. 

Dirris, Livio I, fl 

D. Dinis 

ngoia sei entregues 
i10 rei 

D. Pedro Afonso c 
sim miillier d o m  ao 

Avciro 

T.T., Cl,<i,,celni.i<r 
</e D. Dirii, , Livro 

Anccidurnento 

iiioios dc sul de 
Avciro. uniialnicntc 

O niostciro dc 

Mi1emii.b de 
Aveim , vol. I, dacs. 

32e42  
TT.. C/?aiicelnrio 

~blile,~~írio de 
Aieiia . vol. I, doc. 

Aveiro O monarca urrcndí 
2 rnnrinlias dc 
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Em torno dos inquéritos paroquiais 

Uma fonte para o conhecimento 
do espaço litoral 

Helena Osswald* 

Os contextos de produção da fonte estão relativamente esclarecidos no que diz respeito 
ao processo que despoletou o envio dos inquéritos de que as Meii~órias são as respostas. O 
trabalho mais sistemático de crítica e reconstituição do processo de produção e arquivo da 
fonte deve-se a Maria José Bigotte Chorão (1987), que esclarece dados importantes "da 
genealogia" de vários inquéritos promovidos pela Coroa1. 

Leite de Vasconcelos e Pedro de Azevedo (1895) foram percursores na divulgação dos 
elos mais significativos no processo da produção da fonte. A sua atenção tinha recaído sobre 
as Memórias a partir da leitura da Clzorzigrafia de João Maria Baptista e pelo facto de Emílio 
Hubner ter retirado aqui e ali dados para o Corpus Iizscriptiorze Latinorunz. 

As Meinórias apresentaram-se, ao longo dos tempos, aos curiosos e estudiosos da história 
local como seguras e dignas de confiança. Tornaram-se uma autoridade em assuntos de história 
local. Tratam tantos assuntos que permitiram encontrar, de forma satisfatória, as respostas a 
grande parte das questões que um crescente interesse pelo passado local despoletara, e sem 
que os autores das monografias se dessem conta disso, foram moldando essa curiosidade pelos 
questionários setecentistas que estão na base destas Meinórias. 

Recentemente alguns historiadores têm vindo a dar um tratamento sistemático a estas 
fontes em trabalhos sobre espaços geográficos relativamente vastos, e desenhados segundo 
determinados critérios de pesquisa, para darem resposta a questões de investigação de fundo, 
utilizando métodos de cruzamento de variadas fontes e em termos de uma história serial. Veja- 
se o caso do estudo das Beiras de Nunes de Oliveira (1997) ou o da Provedoria de Aveiro de 
Inês Amorim (1995). 

As obras corográficas do século XVIII, sobretudo a do Pe. Carvalho da Costa (17061 
1712) e o Dicionário do Pe. Luís Cardoso (174711751), receberam a adesão de um vasto 
segmento do público leitor e tiveram umadivulgação que se projectaria para o século seguinte. 
As Memórias de 1758 representaram mais um elemento neste tipo de literatura, que tantos 
cultores tinha, num processo demorado de que vale apena relembrar as datas mais destacadas: 
a suacompilação estava finalmente pronta nos anos, conturbados e pouco propícios a trabalhos 

' Departaiiiento de História FLUPI IHM-UP. 
' Subsistem alguns problemas que merecem, cenamente, a atenção de quem se debruça sobre estas fontes. Por 
exemplo, como se fizeram reconstituições de dados para freguesias cujos oriçinais parecem ter desaparecida? Coma 
é que oiitros que nZo os pIrocos surgem como autores das respostas nus Memórias. Veja-se a caso da Póvoa de 
Varzim. entre outros. 
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deste tipo, de 1832', cerca de setenta anos após a sua feitura, e, mais de iim século depois, 
reconhecia-se, finalmente, o seu valor. 

Os caminhos da descrição corográfica, há muito traçados, - e de que se tornara um 
expoente a obra do Pe. Carvalho da Costa, dai em diante e por largo tempo, modelo de trabalhos 
do género - acrescentados de todo o rigor que os novos interesses mais científicos possibilitaram, 
assim como a clara assunção pelo poder de que a geografia matemática e sobretudo a cartografia 
poderiam sustentar melhor as pretensões de soberania e o exercício de poder sobre os povos, 
permitiram um novo formato: o das corografias com entradas toponímicas ordenadas 
alfabeticamente. Estes desígnios obrigavam a um aturado trabalho de campo de recolha 
minuciosa dos próprios topónimos e das suas características enquanto lugares de vivência de 
uma comunidade. Os prontuários das terras de Portugal do século XVII tinham sido um primeiro 
ensaio da tarefa imensa que restava por fazer. Dos trabalhos da Academia Real de História 
sobressaein as recolhas documentais com o propósito de servirem ?I feitura de uma história e 
de uma geografia geral do reino. A sombra da Academia, e levado a cabo por gente que 
ganhará nome nestas lides, faz-se o levantamento exaustivo, no campo, das coordenadas 
geográficas. As tarefas de que se encarregam Azevedo Fortes e outros padres matemáticos 
permitem a Caetano de Lima (1736) a publicação da lisla das latitudes, inserta na sua Geografia. 

Os inquéritos acabarão por desembocar nas instruções com que os juizes demai-cantes 
das comarcas no final do século XVIII partem para a viagem pelo próprio reino. Pelo caminho 
fica toda uma aprendizagem levada acabo no levantamento cartográfico do Brasil, mas também 
de toda a realidade que se inscreve no espaço rigorosa~nente desenhado nos inquéritos 
económicos, populacionais, etc., do reino e conquistas. 

No inquérito de 1758 enviado aos párocos e dividido em três grandes secções nota-se 
um interesse especial pelos elementos que permitem descrever o espaço, certamente com o 
intuito de o apreender. Em 36 (60%) questões do corpo total do interrogatório, composto por 
60 perguntas, o inquiridor quis centrar a atenção nos aspectos topográficos, orológicos e 
hidrográficos. Na primeira secção não se suspeitaria deste interesse já que ao longo das 27 
perguntas só três são dedicadas ao tema, mas na segunda e terceira secção, tituladas de "sei~a" 
e "rio", as três questões da primeira parte desdobram-se em 13 e 20 questões, respectivamente, 
que orientam a descrição particularizada das fregiiesias. No entender do inquiridor o espaço 
extravasa porém estes aspectos. Aprimeira parte do questionário elucida claramente a posição 
assumida. 

Uma parte da primeira secção, denominada "a terra", confere um sentido muito lato ao 
termo já que implica a comunidade humana, o espaço geográfico, o espaço administrativo, o 
espaço militar e político. Retoma ainda os antigos interesses das corografias: inquire-se sobre 
os notáveis e as notabilidades locais (que permitem o encher do peito cheio de orgulho dos 
"nacionaes", que permitem a repetição da lenda e do fantasiado local). Identifica a freguesia 
por nome, orago, direitos de apresentação do pároco, pertença senhorial, divisão administrativa- 
judicial e militar, divisão religiosa. Mas vai um pouco mais longe ao pedir uma identificação 

' O oratanano anónimo que pacientemente, e como hoje se sabe nem sempre seoundo os critérios mais "gorosos, 
levou a cabo esta tarefa merece sem dúvida um trabalho de pesquisa que o possa retirar da sombra do Pe. Luís 
Cardoso. 
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que passa pela indicação do número de fogos e almas, claramente sublinhando o interesse pela 
totalidade dos que habitam e moldam este espaço. Identidade que se prolonga também nas 
transformações do espaço natural através das práticas agrícolas e outras actividades de  
exploração, através da transformação das barreiras físicas que separam ou impedem a circulação 
(pontes, portos, diques, feiras, etc.) através da construção de edifícios com diversificadas 
funções. 19 das 27 questões da primeira secção são deste tipo.Questões que poderíamos 
denominar de endereçadas ao espaço e suas características físicas e humanas, desdobradas, 
sempre que o informador ache pertinente, nas secções I1 e 111. 

É evidente que este exercício de questionar supõe uma reflexão prévia sobre o próprio 
espaço, um coiihecimento do inesmo e a utilização de conceitos que servem para o apreender. 
Neste trabalho pretende-se reencontrar estes elementos reflectidos na apreensão do espaço 
litoral que vai do rio Minho a Aveiro '. 

As memórias de 1758 têm a grande vantagem de "fotografarem" a totalidade do espaço 
num nioniento concreto e de curta duração: os questionários são enviados, usando um suporte 
impresso, em Janeiro, a todos os bispos, por um órgão central, a Secretaria dos Negócios do 
Reino; são distribuídos pelos mesmos bispos aos párocos com a indicação de uma data limite 
próxima para o seu preenchimento e subsequente entrega e reenvio para a secretaria de estado 
em Maio. Este factor de homogeneidade assegura impressões colliidas para uin inesmo momento 
da vida das comunidades, e do ponto de vista do produtor da fonte, um mesmo ritmo de 
trabalho no ciclo da vida paroquial, caindo em parie durante a Quaresma e Páscoa do ano de 
1758, quando tima série de tarefas de administração da vida da freguesia absorviam os párocos. 
Tal situação permitiu a utilização de dados recentemente obtidos junto das populações, como 
por exemplo, os dados retirados dos róis de confessados desse ano, em vias defeiiura. Coincidiu 
também com um moiiiento específico do trabalho agrícola e das outras fainas, comuns nestes 
espaços relativamente próximos, onde as variações se podem fazer sentir, mas não são 
determinantes. Coincidiu ainda com a vivência de um mesmo período de mudança de estação 
do ano: um Inverno a chegar ao fim, a deixar frescas na memória as repetições de feuómenos 
cliniáticos e de marés - de que fazem eco tantas descrições ao salientarem os perigos da costa 
ou a ahuiidância de água nesta época do ano - e o anúncio de  um verão, única altura propícia 
ao uso das praias para embarque e desembarque, o que significava a possibilidade de reatar a 
actividade pesqueira temporária mas importante para estas populações ein práticas de  
rotatividade no trabalho. Aquando da decisão da Academia Real de História em enviar os 
interrogatórios i s  várias autoridades e instituições para a feitura da história eclesiástica do 
reino, o processo escolhido tinha sido o de se pedir o envio das respostas conforme "se forem 
descubrindo", "não se deve esperar queestejão todas juntas, mas heconveniente que se mandem 
sucessivamente" (cit. em Chorão, 1987, p.130). A demora nas respostas terá levado nos 
inquéritos seguintes, como os de 1733, à estipulação de uma data limite para o envio dos 
textos (Chorão, 1987). A eficácia adquirida nestas experiências foi retomada em 1758. A 
preparação dos infonnadores é diferenciada e diverso foi o cuidado dos bispos posto na execução 
das respostas. Na arquidiocese de Braga, por exemplo, ao pároco é recomendado que assine a 

' Das 56 freouesias existentes na altura s6 foi recolhido até ao momento deste seminário o niarcrial relativo a 46. 
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memória depois de dois párocos vizinhos conferirem e atestarem as declarações prestadas. Na 
diocese do Porto tal responsabilidade cabe exclusivamente ao pároco da freguesia. A cadeia 
de transmissão, a passagem do questionário de uma freguesia para a freguesia vizinha segue 
a ordem das visitas pastorais ( também elas inquéritos vida no âmbito da freguesia), não 
sendo possível assim o desvio ou perda ou demora na entrega do questionário. Cada pároco 
tinha de copiar o inquérito para transmitir o original ao seguinte. Não há pois no processo 
nada que por ser novidade possa fazer surgir dúvidas, indecisões ou recusas de colaboração. 
Importa verificar se o mesmo é válido no que diz respeito ao conteúdo do questionário, se os 
terinos utilizados, e os objectivos a alcançar eram do domínio dos párocos ou se se viam 
confrontados com situações iuovador3s e causadoras de perplexidade e até de incompreensão. 

A erudição evidenciada pelos párocos colhe-se ein alusões directas a certos autores e 
obras, como o pároco de Ovar que cita mesmo o P.e Luís Cardoso e o Diciomírio (com um 
rigor técnico notório ao indicar tomo, páginas, etc.), ou os vários que mencionam a Clzoi-ogrflfifl 
do P.e Carvalho da Costa, mas sobretudo no uso mais ou menos cosrecto de certa terminologia 
específica, como os graus de latitude e longitude, (o informador da Póvoa de Varzim tem 
mesmo um ar ligeiramente impertinente ao indicar a altura marítima de quarenta e um graus e 
meio para a vila), e na inteipretação dos elementos que o question.jrio propõe. A própria 
pergunta induz imagens ( as serras têm braços, os rios nascem e morrem) a que estes homens 
são sensíveis, que não estranham. Inquiridores e inquiridos não se movimentam em esferas 
culturais estranhas e distantes uns dos outros. Por vezes o inquit-ido tem o cuidado de precisar 
a forma como entendeu este ou aquele termo. As realidades a que a pergunta faz alusão não só 
diferem em nomenclatura conforme as regiões, mas também as próprias condições podem 
criar variações em torno de um mesmo tema: como entende o natural de uma freguesia de vale 
profundo a represa no ribeiro e o natural de freguesia de planície o açude na ribeira? 

Os párocos têm muitas das vezes raízes locais ou aproximadas. E a sua mundo-visão é 
também nestes capítulos marcada pelas experiências próprias. Alguns mostram um desinteresse 
claro em tentar ir ao encontro do que Ihes é solicitado, mas não têm esta atitude por ignorância 
crassa. O pároco de Perafita poucas respostas dá aos diferentes assuntos e logo no início 
remete para a Corografia do Pe. Carvalho da Costa. Defende-se com "a molestia que padesso 
bem notoria" que não "me dá lugar a munta extenção". Estará realmente doente? Sofrerá de 
preguiça intelectual? Ou trata-se de má vontade em relação à hierarquia que lhe solicitava 
mais esta tarefa a acrescentar a tantas outras em período de vida intensa conforme fica apontado 
acima?'Trata-se de um padre empreendedor, coino parece poder deduzir-se das obras que diz 
ter levado a cabo desde que tomou conta da paróquia. É, com certeza, pelas alusões contidas 
no escasso texto que produz, alguém com leituras feitas. Alguns párocos entendem que podem 
opinar sobre o interesse desta iniciativa: o pároco de Massaelos remata o trabalho de resposta 
afirmando que tem pena de não ter "toda aquella cabalidade, que merecem tão bem fundados 
interrogatorios" ( O Tripeiro, 1964, p.326). No final da memória de S. Martinho de Anta o 
pároco descreve o processo de obtenção da informação "dando noticia de tudo o que sabia e 
pude alcançar pera o que me imformey com pessoas antiguas desta freguezia e nam me deram 

' A  situação de muitos destes párocos nomeadas por enlidiides que recebiam os dizirnos e outras prestafões e que 
pagavam quantias bem diminutas aos presbiteros pelo seu trabalho criava certamente alçuin azedume e má vontade 
em relaçiia a mais um servifo, 2 margem daquele que era o essencial das suas funfi>es. 
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mais noticia do que asima escrevi com toda a fedilidade inteyreza pello labor e crer" (ANíTT, 
Dicionário Geográfico, vol. 4, no 23, p.125). Estas observações críticas e a consciência da 
importância das averiguações levadas a cabo com esta iniciativa espelharão essencialmente 
reflexões individuais e independentes ou antes processos de aprendizagem junto das autoridades 
mais conceituadas como, por exemplo, os académicos? 

O recurso à autoridade, erudita ou não, foi a fórmula consagrada que conferia a todas 
as observações directas um carácter de "fidelidade". Assim, era possível, no dizer do cura de 
S. Ma~tinho de Anta, Sebastião da Fonseca Melo, que pelos interrogatórios "declaraçemos ou 
descrevessemos e diçessernos" a realidade (AN/TT, Dicionário Geográfico, vol. 4, no 23, p. 
123). E a autoridade erudita nem sempre leva a melhor sobre o conhecimento directo, sobre a 
observação, sobre a lenda local. Por despique entre "encartados" pela mesma cartilha? Por 
métodos de conhecimento assentes em outros princípios, que não os da simples repetição do 
que era saber oficial? A verdade é que o pároco de Ovar, João Bernardino Leite de Souza, não 
se coíbe, em tom muito sintético, mas claro, de afirmar que "he contra a verdade, o que a este 
intento refere na Corografia Portugueza (...) o Pe. António Carvalho da Costa" (Bastos, 1984, 
p.31). A observação orienta-se por princípios que não se  identificam ainda, certamente na 
esmagadora maioria dos casos, com os estabelecidos pelo espírito científico dos naturalistas e 
outros deste mesino século XVIII. Consciente ou não dessa diferença o pároco de S. Pedro de 
Maceda é muito explícito ao afirinar na resposta à pergunta 15 da 111 secção, "por não serem 
de nomes não se na~ram" (Bastos, 1984, p.28). O que não tinha direito anome nestacomunidade 
não se impunha na descrição, e contudo era observado. Lembrete ao historiador para que não 
se precipite a concluir pela inexistência de realidades só por que não constam de memórias 
pormenorizadas ! 

Relativamente ao litoral que informação possibilitam as Memórias Paroquiais? 
Em termos morfológicos, geológicos, climáticos a fonte abunda de  indicações, que 

permitem detectar os condicionalismos físicos que suscitarani ou foram obstáculo intransponível 
às modelações dos homens que viveram nestas freguesias litorais até 1758. Os textos falam de 
assoreamentos, de inundações, de ventos, de marés, de caudal de rios, de restingas, decabedelos, 
de poços, de fontes, de turfas, de junqueiros, de zonas alagadas periodicamente, de penedos e 
de rochas, de areais e de dunas. 

Para os inquiridores há três possibilidades descritivas relativamente à localização da 
realidade em questão: a freguesia situa-se ou em campina, ou em vale ou em monte. E as 
respostas usam e abusam desta terminologia, limitando-se por vezes às sugestões. O facto de  
ser essencialmente a visão e aquilo queestaabrange a base da observação e d e  sedesconhecerem 
outros indicadores que perinitissein a determinação da altitude, das inclinações, etc. tornam 
esta descrição muito dependente de critérios subjectivos: uma pequena elevação pode, porque 
a única abrangida pelo olhar, tornar-se desproporcionalmente grande; a importância dos limites 
do território da freguesia na vida dos próprios habitantes e de  todas as entidades que exercem 
um qualquer poder sobre gentes e espaço cria também obstáculos a uma visão mais ampla. 
Não é fácil a estes homens ultrapassarem estas limitações e fazerem uma leitura do espaço 
independente. Localizar a freguesia no sopé ou na falda de  uma elevação que se prolonga por 
várias outras freguesias pode significar dependência, ser menos que outros, ou pelo conrário 
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pertencer a uma entidade mais conhecida: Sta. Tecla e as freguesias do lado galego frente a 
Caminha são merecedoras de menção por párocos de freguesias bem distantes. Incluem-nas 
nas freguesias que se avistamdas suas, ignorando algumas das mais próximas. O olhar selecciona 
em funçáo da importância, do exótico, do diferente? Outros apercebem-se do obstáculo que o 
relevo e a cobertura vegetal de freguesias vizinhas podem criar edemonstram ter uma percepção 
do espaço que não é só condicionada pela visão. Por isso aludem a realidades geográficas que 
se encontram em espaços para além das fronteiras do olhar e tecem considerações sobre os 
mesmos. Francisco Pereiradacruz, cura em S. Salvador de Árvore, descreve o que se descobre 
da sua freguesia para o Sul , "as grandes serras que impedem a vista ao cellebre Convento de 
Arouca em distânsia de dez ou doze legoas" (Pinto; Santos, 1987, p.85) Esta necessidade de 
ultrapassar os limites e condicionalismos físicos pauta-se, como se depreende neste caso, por 
iinpressões deixadas nos autores pelas realidades mencionadas ou pela vontade de impressionar 
outros com estas alusões. Alguns dos párocos orientam a sua descrição pelas coordenadas de  
que têm conhecimento, mas não indicam se obtidas por leituras e em que obras5, se por ouvir 
dizer e a quem, ou se por capacidade para as determinarem? Todos eles usando de linguagem 
inais ou menos arcaica, utilizam os pontos cardeais para esclarecei-em a descrição da freguesia. 
Cerca de 75% fazem referências a 3 pontos cardeais. E distinguem o natural do construido, 
"se por arte ou natureza", tal como as questões sugerem. Como as perguntas evocam algilmas 
medições, hei-10s a lançarem no papel léguas e Eracções das mesmas, como indicadores d e  
contactos com o resto do mundo: com as freguesias geograficamente vizinhas, mas por vezes 
estranhas a nível dos contactos huinanos mais determinantes (nos casos em que não I-epresentam 
os mercados de trabalho, de entre-ajuda, de casamento mais frequentes), com os centros de 
poder vários, com os centros de comunicaçáo (correios, etc.). A uniformidade e o tom 
padronizado de grande parte destas indicações de distâncias sugerem uma qualquer fonte 
comum, solicitadas, certamente, a uma entidade, não necessariamente para responder a este 
questionário, ou divulgadas pela entidade de forma sistemática junto das autoridades locais. 

Em que lugar se colocam os párocos para começar a descrever a sua freguesia? Será 
interessante observar de que forma apreendem as realidades. O que pesa nesta escolha? Há 
alguma sugestão que práticas deste tipo indiciem como a correcta? Há hábitos antigos de 
centrar atenções? Detecta-se em todas as respostas a existência de  um quadro mental, que 
remete para a pertença a um cenário mais vasto: a província, a comarca (no plui-al, já que a de 
referência primeira é a religiosa, mas não ignoram outras realidades), o julgado, o termo, etc.. 
Terá sido elaborado durante toda a vida, ouvido desde criança em fórmulas memorizadas pela 
comunidade e recitadas em momentos solenes quando inquiridos sobre a sua naturalidade, em 
lenga-lenga de quem não sabia escrever e ler, ou trata-se já de saberes adquiridos durante a 
profissionalização? Este quadro mental exige uma certa agilidade em termos de fronteiras 
espaciais, administrativas, implica o reconheciinento de uma série de autoridades e a consciência 
desta pertença e da cadeia hierárquica. 

O enquadramento geográfico é precedido por este enquadramento administrativo na 
ordem com que as perguntas surgem, mas também parece ser uma realidade que cria limites à 

i Lembro-se a obin de Luis Caetano de Lima (1736). 
% É acaso do autor da rncrnárin da Póvoa de Varzirn, que náo é clérigo, nias sim oficial de artilharia 
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descrição geográfica: os rios e ribeiras, os montes e serras, e até o próprio mar têm nomes 
distintos dentro dos diferentes espaços. Afronteira não reside no que fisicaiiiente é alcançável 
pela vista, pelo ouvido, pela notícia, mas sim nas fronteiras administrativas. Alguns elementos 
ultrapassam estas visões e impõem-se até na forma como são apelidados. É o caso do mar 
quando surge descrito como Mar Oceano. É o reconhecimento de  uina entidade una, de  difícil 
percepção, ultrapassando os Iiorizontes da paróquia, comum a muitas outras populações. Trata- 
se da forma mais vulgar de nomear o mar, e denota também a falta de uma relação pessoal, que 
ultrapasse o respeito, com este elemento. Pelo contrário, os termos "o mar da Póvoa" ou "o 
mar da costa", ou outros idênticos, denotam aforma como os habitantes locais se apropriaram 
de faixas de mar que Ihes são contíguas e do i-espeito passaram também à demarcação de 
fronteiras. O mar merece descrições mais detalhadas em alguns dos casos: a sua força eímpeto, 
conectadas com a regularidade das marés, a sua capacidade de transformar os cursos de água 
próximo da foz dos rios, sendo responsável pelo nível das águas, mas também pela salinidade 
e pelos tipos de espécies piscícolas, as pedras que podeni ser aproveitadas para portos natiirais 
ou artificiais ou para servirem de couto ao inimigo - "e deste se ve a pedra grande que tein por 
noiiie Guilhão que só nos grandes impitos do Mar no tempo do inverno lhe passa por partes as 
ondas. Pedi-a que servia aos viscainhos de  esconderijo no tempo que guerravão contra o engles" 
(IANfiT, Dicionário Geográfico, vol. 40, no 198, p.933) - , ou para tornarem suicida toda a 
actividade pesqueira. 

Há tamhéin a necessidade de criar referências para a descrição ser efectiva. O pároco 
olha em redor, leva o leitor a fazer um círculo com o olhar e a apreender a realidade. O ponto 
de onde parte para este olhar em volta raras vezes é outro que não o centro da freguesia, ou 
seja, a paróquia, a igreja. Tomam por isso proporções iniportantes os casos em que esta volta 
começa na praia ou onde se faz a sugestão de  olhar a partir da água. Em grande parte dos casos 
as referências inais detalhadas são as dedicadas ao interior destes espaços. O litoral é o fiiii. A 
linha de costa é relativamente pouco importante. Define uma fronteira, um limite da terra. E 
essa é que é iinportante. Quando o olhar se demora no mar, quando se esboça a saída para o 
mar para apreciar a terra - "a mais graciosa vista he do mar porque do mar em destancia de 
hum quarto de legua e dahi para fora de donde se pode perceber com a vista" (Barbosa, 1958, 
p. 270) -, tal niio acontece só por razões de  ordein estética e de  sensibilidade dos párocos. Há 
coincidência entre este parar e descrever do inar e a utilização que dele e dos seus recursos se 
faz nestas freguesias. 

Casos há em que a descrição das faixas mais próximas da água merecem a atenção do 
descritor, não pela sua riqueza económica, não pela utilização do mar, inas pelo facto de nestes 
locais terem sul-gido ermidas, capelas, cultos. É o caso, por exemplo, de S. Tiago de Amorim, 
em que o pároco alude ao inar quase só para situar as capelas da Si-a. das Neves e de Sto. 
André. 

Mas tambéin há referências à costa para tentar descrever e compreender alguns 
fenóineuos naturais, dos quais as comunidades têm consciência se bem que não denotem a 
capacidade de entender. No Mindelo, o mar "com quem avezinha", e é esta a sua grande 
característica, a de  ser vizinlio, fica separado da freguesia por uma faixa, pegada à terra baixa 
da freguesia, que merece um destaque: "se mete de premeyo hum grande fieiro de  area, e 
diletado juncal marinho" (IANITT, Dicionário Geográfico, vol. 40, no 198, p.933). Não é 
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terra, mas é suficientemente importante para não ser ignorado. E esta diferenciação que se 
impõe ao pároco e possivelmente às gentes do Miudelo, não tein sentido para os habitantes de 
outros lugares, para quem as areias são o essencial: "está situada em campina de areas" afirma, 
por exemplo, o pároco de Ovar. 

Os contornos dos fenómenos que marcam a ria em Aveiro são objecto de atenção mas, 
como se percebe pela pena dos vários descritores, difíceis de entender. Uma lagoa, como a 
vizinha de Paramos, é passível de visualização e descrição completa. Como se pode ler nas 
respostas dos pároco das freguesias de Paramos e Silvalde. A ria traz outros problemas. O 
primeiro é o da sua extensão e da incapacidade dos inquiridos em tomarem consciência dessa 
mesma grandeza. Descrevem o rio da sua freguesia. E por essa razão o baptismo destaextensão 
de água e terra em "a Ria" ainda não aconteceu e, nesta documentação, sempre o fenómeno é 
entendido no género masculino. Como, segundo os cânones que os autores do inquérito usaram, 
a descrição de um rio passa sempre pelo reconhecimento não só do seu percurso, mas também 
da sua nascente e foz, os inquiridos preocupain-se em encontrar resposta a estes quesitos. Em 
Ovar, o pároco, ao descrever o rio, o Rio dAveiro, afirma peremptoriamente: "digo, que o 
ditto Rio tem nesta freguezia o seu principio, porque sahindo daqui das tres ilhas a saber 
Cobello, Ribeira e Puxadouro corre de Norte a Sul com a costa do oceano, ficando entre 
ambos huma faxa de area" (Bastos, 1984, p.35). E o colega de Vagos, Frei José de S. Luís, 
situa a vila entre o "Rio que vai para Ovai; Vouga e Aveyro e se mete no Mar pella barra que 
novamente se abrio" e um "rio de agoa salgada que a divide das povoaçoens de Soza e Erinida" 
(IANilT, Dicionário Geográfico, vol. 38, no 4, p. 17-18). O hábito de noinear os cursos de 
água de maneiras difei-entes conforme eles vão passando por este o11 aquele local, distinguindo 
a propriedade universal das águas (em Maceda o curso de água é classificado de regato pelo 
pároco, mas o mesmo identifica-o por cinco noines distintos), é evidente sei. uma das razões 
destes vhrios nomes da r-ia. O facto de, ao contrário de outros casos em que o descritor seguia 
cuidadosamente, desde a nascente à foz, o percurso, os afluentes, o caudal, etc., nenhum dos 
párocos envolvidos na descrição da ria ter a percepção do todo que esta representa, mostra 
como no caso do fenómeno da ria os meios e capacidades de observação, assiin como o inétodo 
científico de observar, náo são do domínio destes descritores. 

O processo de "morte" do rio é observado e descrito com rigor ein inuitos casos. Sirvam 
de exemplo as palavras de Manuel de Resende, abade de S. Tiago de Silvalde: " vai o ryo 
morrer em hua lagoa que he da freguezia de Paramos, que se abre para o mar estando cheya 
algnas vezes no anno, e metesse o dito ryo na lagoa só no tempo de inverno, que no verao nao 
entra na lagoa, por ficar a embeberçe nas areas desta freguezia junto ao mar." (IANiTT, 
Dicionário Geográfico, vol. 35, no 163, p. 1222). Alinha de costa e as transforniações ocoi~idas 
na mesma, assim como as consequências deste fenómeno na paisagem, mas também na 
actividade produtora dos setis habitantes mereceiii a atenção dos clérigos inquiridos. As 
descrições dos fenómenos entrelaçam-se, grande parte das vezes, nas explicações, algumas 
mito de experiência vivida e verificação empírica, outras cimentadas no princípio da autoridade. 
Tomé Nunes Pereira de Resende, vigário de S. Tomé de Mira, refere, na descrição da lagoa de 
Mira, a tradição da presença do apóstolo S. Tomé na antiga cidade, que fora engolida pela 
lagoa. Tem o cuidado de afirmar tratar-se de tradição, para logo em seguidajuntar argumentação 
em favor da tradição com elementos vários. Entre eles os achados arqueológicos. Mas não 
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deixa de ir fornecendo os elementos que lhe parecia explicavam um passado diferente do 
presente: por as areias "terem alagado munta parte da lagoa e terem crescido as agoas" há 
topónimos, como "ilha" que perderam o significado. O grau de empobrecimento da freguesia 
tem a sua explicação nos processos de erosão: "Pella parte do poente e norte hé toda cercada 
de  areas que, com acontinuação dos ventos e cheas, a vam alagando por lhe faltar os resgoardos 
que, antigamente, tinha de  matos e arvores de que estava povoado tudo o que hoje são areas" 
(Marques, 1993, p. 172). Esta preocupação em justificar o grau de desenvolvimento económico 
das terras nas condições orográficas e hidrográficas7, patente ein grande parte das Memórias, 
encontra nestes aspectos da erosão provocada por águas e ventos uin novo cambiante. Em 
Fão, o vigário Miguel Rodrigires Álvares, louva a qualidade da produção agrícola em virtude 
da fertilidade da terra, mas sublinha a sua diminuta quantidade. E explica-a pelo facto de parte 
da população ser uma população de pescadores e porque a maior parte do chão da fi-eguesia 
"se acha areado, por estar vizinlio ao mar, que as lança fora em abundancia tanta, que tem 
quasi sumergido a freguesia" (Losa, 1984, p. 68) Areceita para impedir as transforinações ao 
longo das estações e das marés, dos ventos e dos anos, é retomada pelo pároco de Moledo, que 
descreve a parte serrana da sua freguesia como "aspera e inculta por estar fronteira ao mar 
oceano e tambein pela sua altura exposta aos ventos Nortes" ( Busquets, 1944, p. 135). Aparte 
cultivável da freguesia só o é por saber muito antigo que levou à defesa intransigente de " 
huma notavel mata, ou arvoredo que cliamam o Cainarido", e que serve "de defender das areas 
da praia as terras desta freguesia, da de Cristello e de outras que estam com ella defendidas, 
que a nam se conservar este arvoredo já nam teriam estas freguesias tenas em que grangeassem 
o seu sustento" (Busquets, 1944, p. 135). 

Os autores interpretam as realidades que observam ou que outros observaram e lhes 
coiitarain segundo certo tipo de preocupações, que de forma alguma traduzem mais do que 
isso mesmo: as suas sensibilidades e preocupações. O einpirismo detectado nestes processos 
serve-se por vezes de factos Iiistóricos para se sustentar: as pessoas inais velhas que são 
chamadas a dar opinião e que são citadas ou até mesmo em alguns casos, como por exemplo, 
em Mira, a citação ou transcrição de documentos de outras épocas, que são introduzidos no 
texto para basear a argunientação. 

As Menlórins reflectem inudanças, transformações no equilíbrio ambienta1 das zonas 
costeiras. Os párocos têiii consciência que a autoria dessas transformações se divide por factores 
naturais e liumanos. Estes surgem invariavelmente conectados com uina acção positiva, com 
uma vitória sobre a natureza. Num discurso que privilegia a tradição, a autoridade dos autores 
consagrados (tanto escritos como orais), mas que cede lugar observação própria, empírica, 
raras vezes norteada por princípios objectivamente científicos, há lugar para a comparação 
entre realidades. Este acto descritivo e a comparação entre o antes e o vivido, que não se 
inscrevem necessariamente numa linha evolutiva de progresso - perduram as noções das idades 
de ouro passadas -permitem a reconstituição de aspectos da rnoifologia das zonas costeiras. A 
sua interpretação em conjugação coin outras áreas do saber e coin dados retirados de outras 
fontes revelará certamente elementos determinantes das variações do nível do mar e do clima, 
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das sedimentações e da acção humana 
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O Porto de Vila do Conde no Século XVI 
Depoimentos históricos e 
perspectivas cartográficas 

Amélia Polónia 

Ao pretender desenvolver estudos em torno da história portuária o historiador não 
pode deixar de partir do estudo do espaço, em particular de abordagens centradas no domínio 
da geomorfologia. A falta de uma colaboração inter-disciplinar, nomeadamente da Geografia, 
induz, porém, as abordagens efectuadas em limitações que importa evidenciar. Essas limitações 
são, antes de mais, de ordem científica: o historiador não dispõe de formação conceptual e 
metodológica suficiente, nem está, por norma, familiarizado com enfoques epistemológicos 
que lhe permitam potenciar as observações realizadas no meio físico, ou avaliar cabalmente as 
informações veiculadas, nesse domínio, pela documentação de que dispõe. 

Percursos alternativos, como o recurso àprodução de saber disponível sobre os espaços 
portuários, revelam também alguns escolhos: ou se remete aos contributos dos grandes mestres 
da geografia histórica portuguesa, em que sobressaem Jaime Corlesão e Orlando Ribeiro, ou 
se busca uma actualização do conhecimento entre aqueles que, mais recentemente, e incluídos 
em diversas escolas e projectos de investigação, estudam aspectos relacionados com o litoral, 
direccionados em múltiplas perspectivas. Entre estes poderíamos citar os trabalhos de Assunção 
Araújo (EL.U.P.), Francisco Veloso Gomes e Francisco Taveira Pinto (F.E.U.P.), Soares de 
Carvalho e Helena Granja (U. Minho), Filomena Martins (U. Aveiro), ou António Alberto 
Gomes, Fernando da Silva Rebelo, ou Proença e Cunha (U. Coimbra). Estes, porém, ainda 
que fornecendo importantes contributos metodológicos, desenvolvem leituras centradas, ora 
em períodos muito recuados (do ponto de vista do historiador da época moderna, é claro), ora 
na contemporaneidade, produzindo um saber não aplicável, de forma directa, à realidade dos 
complexos geográficos que se pretendem estudar: os de há cerca de quatro ou cinco séculos 
atrás. 

O recurso à produção exclusivamente historiográfica não se revela mais profícuo: para 
além de diminuta, esta limita-se, na maior parte dos casos, a veicular informações documentais 
que apontam para a existência de fenómenos de assoreamento de bacias hidrográficas, em 
particular das barras dos principais rios portugueses, evidenciando as suas consequências, 
sem, todavia, filtrar os testemunhos coligidos das intencionalidades que Ihes subjazem, o que 
os leva a exacerbar os efeitos e, por consequência, a real dimensão do problema. Outro dos 
caminhos a seguir poderá passar pela análise da produção cartográfica coeva, nomeadamente 
aquela mais vocacionada à representação dacosta, ou à orientação de percursos marítimos. Os 
chamados portulanos e os roteiros de navegação integram-se neste grupo. Sem desprezarmos 
esta via de trabalho, estão já evidenciadas limitações que nos levam a questionar a fidedignidade 
dos perfis representados nos tempos em estudo. A falta de rigor técnico que informa os 



portulanos, tributária, de resto, das deficiências dos processos cartográficos da época* e o 
facto de serem simples cartas rumadas e náo graduadas e trabalharem apenas com distâncias 
estimadas são motivos suficientes para relativizar as conclusões apuradas apartir da sua leitura'. 

Como alternativa fiável só se nos apresenta um caminho: o da interdisciplinaridade, 
que congregue, em equipas conjuntas, historiadores, geógrafos, engenheiros hidráulicos e 
mesmo arquitectos urbanistas, de modo a que possam ser discutidas, em simultâneo, as 
limitações ou potencialidades físicas de um espaço, mas também a capacidade humana, e 
técnica, de intervir nesse espaço, alterando quadros naturais e ultrapassando condicionalisinos 
físicos. 

O que aqui nos propomos é apresentar uma descrição do porto de Vila do Conde, luz 
de  testemunhos históricos, escritos e cartográficos, de  modo a que as limitações das fontes, 
por um lado, e as do olhar do historiador, por outro lado, possam ser confrontados e aferidos 
por especialistas, nomeadamente da área da geomorfologia e da cartogiafia histórica. 

2. Perfil d o  porto e barra  d e  Vila d o  Conde. A questão da acessibilidade 

O primeiro desses testemunhos é constituído por uns autos de inquirição feitos nos 
anos 1540-1542, iniciados pelo corregedor da Comarca de Guimarães e prosseguidos pelo da 
comarca do Porto?. O processo em causa é despoletado pela pretensão dos oficiais do concelho 
d e  derrubarem açudes construídos no rio Ave ein torno de  três azenhas, situadas, 
respectivamente, nas margens sul e norte do rio Ave, junto a Azurara e Vila do Conde, e na 
Retorta. Nele se incluem observações ir1 loco e depoimentos de testemunhas: quer as arroladas 
pelas duas partes que se encontravam em contenda, os oficiais da câmara, por um lado, e os 
proprietários e arrendatários das azenhas do rio Ave, por outro, quer as intimadas pelos próprios 
coi~egedores. A estas juntam-se pareceres de especialistas (pilotos e homens do mar) da cidade 
do Porto, mencionando-se ainda um levantamento topográfico efectuado por um pintor trazido 
pelo corregedor dessa cidade em 1542, o qual não se encontra, porém, anexo aos autos de 
diligência3. No seu conjunto o processo apresenta um quadro de configuração problemática, 
se atendermos às intenções subjacentes aos depoimentos de cada uma das partes envolvidas, e 
aos interesses em jogo. 

A pretensão concelhia de derrubar os açudes feitos em torno dos três referidos grupos 
de  azenhas, os quais eram tidos como responsáveis pelo assoreamento do rio e barra, baseia-se 
no pressuposto de que, interferindo com o natural curso das águas e marés do rio Ave, as 

1 Vd., sobre esta matéria, DAVEAU, Suzanne -As FonitosLiromis in "Geografia de Portugal. 1.A posi$Zo geografica 
e a território", Lisboa, Ed. S:i da Costa. 1987, p. 98-107 e MARTINS, A. Fernandes - A  corflgfigirrrrç~o </o liroiol 
porí,rgrcZs no lilrl,?io qirarrel do s k ~ l o  XIV Al~osrillin n I<,>, inapo . "Biblos", vol. 22. Caimbrn, 1947 
2 A.N.T.T. - Co,iser,ru Sr' Claro V Coti<lr., Cx. 37, Mç. 7, S.". (Processo sobre o derrube das açudes do ria Ave) 
3 A iniciativa é sugerida pelos próprios oficiais da dinara no decurso do processo, os quais insistem na vantagem de 
"... >,ia,i<l<zr rleDc<rni- n izri,n orives ho riio<lo dos caros he,feyçoni dos lraçir<les e oltrrrn <loirgiro<8 e corno ei~cnro e do 
dysrnrtrçya do que hn </e l~rr,rio açrr<ln n urirm e do </e Doyxo Iza vylla e do uylln o Soni Gyirti (...I e ror10 ri,iriro Drnl 
deoar~z~l~zniei,re e ,rteirdai>,eiire..." cf.A.N.T.T - Corcver,loSI"Cln,o V Cortdr. cn. 37, mç. 7, S."., H. 64. O esboço. a 
que infelizmente niio tivemos acesso, foi de facto executada, mas por um pintor vindo da cidade de Porta, como 
comprova uma verba do livro de receita e despesa do imposto da irnposif" da igreja matriz, a partir da qual foram 
cobertas esses gastos: 1900 reais pagos a um piloto e uum pintor e 2100ieais a mais4 pilotos e 3 pedreiros, todos da 
cidade do Parto. A ardem de pagamento é dada por alvari do corregedor dessa comarca, datado de Azurara - 
21.Abri1.1542. A.M.V.C. - Lv. 1583, fl. 20.20~ 
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barreiras citadas, cujas características, extensão e robustez se descrevem, afectavam a 
capacidade de o rio repor o equilíbrio de uni fenómeno já antigo, mas de agravamento recente: 
o da deposição de sedimentos, tanto por via fluvial, como tnarítiina4. O que estava em causa 
era, pois, o assoreamento do rio e da barra. 

Dos vários depoimentos alguns dados, objectivos, podeni ser apontados como 
caracterizadores do perfil da barra. Passamos a enunciá-los. 

2.1. Características d a  barra  

Ein primeiro lugar fica claro que a bana, toda "eiii pedra viva", olerecia aos navegadores 
obstáculos rochosos que era preciso reconliecer e contornar ein percursos bem definidos, os 
quais se encontram identificados, tanto neste processo, quanto nas reproduções cartográficas 
deste porto datáveis dos séculos XVI e XVII. Referimo-nos, em particular, i s  representações 
de Lucas Aurigarius (Fig. l)5, Lucas Jansz Waghenaer (Fig. 2)o; Willem Blaeu (Fig. 3)'; Jean 
Von Keulen (Fig. 4)s; Hendrick Donker (Fig. 5)9  e Nicolas Jansz Voogt (Fig.6)10, os quais 
seleccionanios, de entre outros consultados, pelo pormenor coiii que representaiii o porto de  
Vila do Conde . 

Os exemplai-es de que rios servireinos, cuja pesquisa ocorreu exclusivainente em 
instituições documentais nacionais, pareceiii ser globalmente concordantes com as inforniações 
documentais coligidas. Esta circunstância poderá atribuir-lhes notável fidedignidade de  
representação, apesar de algumas críticas que Ihes possam ser feitas. Em primeiro lugar importa 
considcrar a teiidencial reprodução por cópia de muitas das representações cat-tográficas deste 
período, as quais se servem de exemplares que lhe sZo anteriores sem conhecimento real dos 
perfis que representam, reproduzindo assim, com frequência, einos notóriosi'. Isso mesmo se 
testemunha para o caso específico das representações do porto de Vila do Conde, nas quais se 

Conde. s.d.. doc. lV . no. 41-42). tersai?> em 1540 iii i i  total dc 6 inioelidas: 2 do ladO da terra e 4 oroicctadas "ara o . . , . 
i i o  :i3 ti: \,.i.i.ii.i. .itj;i .i:ici;u~.l.alc i;iii i i ic .$ i i i i .  .I! l i 1  I 0 $1, Jv i i i i  .iiiiii Jr .i%.ili..;:iii c . .  r rii:iiii... ".i quil rc, 

I : ~ L I L ,  . . ~ n ~ i r J , : i . ~ c l .  .AIII:~ 1 : ~ .~~~c~c : t j '  c111 l51,,1 :\ \ I  \'C - I . \  I ( , ,  71. 2 5 2 - 2 ~ 1 ; , ,  ~ L I ~ ~ ~ ~ I > I > . I ~ > L C I C ~  r, L,, J::l,>u;,nJ,~. 
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faz sucessivamente figurar, com excepção para o atlas de Waghenaer, uma ponte de ligação 
entreessavila e Azurara, quando sabemos com toda a certeza da sua inexistência nesse período 
de tempo'>. 

Alguns outros factores levam-nos, todavia, a atribuir-lhes acrescida fidedignidade: 1". 
o facto de estes mapas serem de autoriade técnicos dos Países Baixos, ancestrais frequentadores 
dos portos do Norte de Portugal, incluíndo Vila do Conde; 2". a circunstância de deverem ter 
sido utilizados pelos navegadores do Norte da Europa como roteiros de navegação; 3". a 
verosimilhança patente na topografia representada e nos valores referidos para a profundidade, 
medida em braças. Estas, concordantes com o documento em análise, e variáveis de mapa 
para mapa, sugerem uma elaboração que ultrapassa o simples decalque, podendo corresponder 
a efectivos registos feitos na sequência de observação directa. 

De qualquer um dos exemplares mencionados percebe-se a existência de um comple- 
xo rochoso em forma sensivelmente circular situado A entrada da barra e impeditivo de uma 
livre circulação e acesso ao porto. A insistência com que é representado, pese embora a pos- 
sibilidade de decalque, é por si só coinprovativa do risco real que constituiria para a navega- 
ção, o qual é igualmente realçado pelos autos de diligências de 1540-42. Nestes fornecem-se 
referentes toponímios e topográficos muito precisos, assim como circuitos preferenciais de 
circulação. 

Refere-se a existência, na barra, de um estreito, estimado em cerca de apenas 20 palmos 
(cerca de 4 metros), de passagem muito problemática para as naus. A ultrapassagem desse 
obstáculo implicava uma navegação rumada por dois pontos de referência: as chamadas Pedras 
do Carreiro, situadas do lado de Vila do Conde, e as Pedras do Naseiro, emergentes do lado de 
Azurara. 

O perigo que estes condicionalismos topográficos constituía para a navegação é 
sublinhado pelos circunstantes: 

"Item fezperguiitn nos dctos Izoflcinnes dn vylln e asy as partes liorizrle hera 110 iirnyor 
piyguo deste iyo dysei-anz que era iiestuspedms Izorinde elle coregedor e elles estavnriz qiie se 
cliniiiu ns pedras de cnreyro pergirriztndos que por que rezniiz dysernnz que por que prisnvaiiz 
ns rznnos e nnvyos per huinn golla peqiroin que Iznlzy estnvn pemiizte f1rrn.s pedrns que elle 
corregedor cor11 lios sobre (sic) coiniguo esl~rivniiz vyiilos e era n guolln iiirrito estreytn que 
serya n pnreçer de todos de vynztepnlliizos de largurrn pouco i r ias  hou iiierzos e por sei- tniiz 
estreyto ns nnnos nnnz podyniiz pnsnr senz toquai:.." ' 3  

2.2. Assnreamento 

Estes constituem os dados mais relevantes do ponto de vista topográfico. Todos os 
restantes prendem-se, não com perfis topográficos, mas com um processo dinâmico que interfere 
directamente com as condições de aportagem e de navegabilidade. Referimo-nos ao 
assoreamento do rio e barra. 

Se nos alhearmos da discussão em torno das suas consequências, importa reter que 

Ponuouesa e Cnito~rafia dos Séculos XVI a XVIII" ICati lo~o da Enoosicào) .Porto. B.P.M.P. 1992. o. 7-9 
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todos os testemunhos são consensuais no que se refere à existência do fenómeno. Quanto às 
suas causas, as interpretações são absolutamente opostas. Os oficiais da câmara insistem no 
assoreamento provocado por movimentos marítimos, correspondentes à deposição de  areias 
que o caudal do rio se revela incapaz de remover; os proprietários das azenhas insistem no 
assoreamento fluvial, resultante da deposição de sedimentos trazidos pelo caudal do rio, sendo, 
nesse caso, os açudes das azenhas benéficos, porque impeditivos da sua deposição junto á 
barra. 

Para além do assoreamento por deposição de sedimentos, outro fenómeno é descrito: o 
da diminuição do caudal do rio. As causas apontadas divergem, também, de acordo com os 
interesses em jogo. E o  mesmo acontece com a indicação dos efeitos previsíveis e a sua duração. 
Assim, os foreiros das azenhas apontam causas meramente climáticas, relacionadas com a 
ausência de chuvas intensas nos 8 anos precedentes. Essa diminuição de caudal decorreria, 
quer da diminuição da pluviosidade, quer do facto de  fontes e riachos, que habitualmente o 
engrossam, serem desviados e exauridos pela rega do milho em todo o percurso do Ave através 
de  Entre-Douro-e-Minho. Assim, os maiores níveis de assoreamento seriam meramente 
temporários e por inteiro reversíveis através de uma alteraçiio dos índices de pluviosidade. A 
confirmar esta tese, apontam o facto de o fenómeno estar igualmente identificado nos rios e 
bairas de Viana, Esposende, Porto, Aveiro e Mondego. Isso mesmo ressalta da passagem que 
de  seguida extratamos: "... nsy coriio nguorn estn ho ryo foy jn per inuitns vezes Iie coiiio 
estnva asy coriio elles dizem esteve ju per vezes de feyçn~ii que conio clzove e lia Iiy grarides 
erixuros estn Iio ryo iiiuito beni feito e a bara nsy c conio iiririz clzove riam Iza hy nugiroas e 
ayirida ns que tia dns fomtes e rysveir-os (sic) que vanz ter nos ryos sariz tornnrlos rio viram peru 
I-egar hos riiylhos rins ter-ns tor1a.s d'Ar~tr-e Doum e o Myizlio que lzos ryos grnrndes fnlleceiri lhe 
ns aiiguoas e o mar rieste teiiil~o trai  as areas e 6ota.s fom de sy pcr lzomde secnrnm ns bnrns 
as), desta vylln coiiio no ryo do dicto Aveyro Birarquos Vyana Cnriiynlin e todos outros 
nntirrnllmerzte e tnrifo que ko Deus marida as niigirons do ceo logrro lios ryos sam clieos dellns 
e,fnzenz lio que a riiuitos nnnos hos velhos terii esl~eryriienfado ..." i4. 

Para os oficiais da câmara e um número muito significativo de  pilotos, mestres e 
inareantes da vila, os factores explicativos são diversos e de ordem estritamente humana, 
todas eles resultantes do espraiamento do rio a montante dos açudes, sendo o seu caudal 
bloqueado pelos açudes dos três núcleos de azenhas já identificados. Os argumentos são 
sintetizados, na carta régia que ordena as averiguações: 

" Os juizes e verenrlorespr-ocnrndor honieris booris rle Vylla de Coiiide me escreveram 
que a dita vylln Ize riluito iiobrrcyda de gemte e de grniide navegunçniiz de rinos e riavyos a 
qunll iirivegnçnn? se vny de todo a perderpor o ryo da dita villa estar muito arendo e a sira 
barn por causa das nçlidndas que no dito rio estam que fazem nzi~ito dnno a barn e impedem 
conz nren a eriitrada e snliydn das tinos e navyos [...I e norn tom sonierzte esta dnnado o rio por 

usy estar nrrado mns ainida n boqua dn bnsa por omde ns naos omde pnsnr digo omde as 
~znnos omde sair estn todn nrenda com nren he tnrn bnixn que per onide as rinos sohynrii de de 
(sic) findar de agoas mortns e de mares vnzias apuora rionz pode jn i r  senam cnrni~ellas conz 
nguoas vyvns serli iiiuitn sorna de genzte Iiefiqua a barn tnrii sequa que os batees norn podem 

l 3  Processo citado, fl. 35-35". 



nadar e os iilo$os e iiieii)~rios a pasaiii n pe... " ' 5  

Esta mesma leitura é subscrita por especialistas de navegação, pelo que merece que 
estes xgumentos sejam devidamente ponderados. Importa, ainda, que se perceba que as referidas 
barragens se situam inuito perto da foz e barra do rio, interferindo de forma dii-ecta, não só 
com as condições de navegabilidade, mas tainbém com as de aportagem. 

Segundo o exposto em vários testemunhos, e de acordo com a própria observação i11 
loco feita pelos oficiais régios, se as águas da maré enchente galgavam o nível dos açudes 
situados junto à vila, não o conseguiam fazer nos da Retorta, dada a sua voluinetria1G. Daqui 
decorrem alterações concretas nos mecanismos hidrogrUficos, que as testemunhas evidenciam 

I". A alteração do percurso das águas das marés, sendo este encurtado pela incapacidade 
de  estas galgarem os açudes da Retorta, o que leva a alterar-se os mecanismos naturais de 
progressão e regressão das águas1'; 

2". A correlativa alteração do tempo de duração das mal-és: se a duração norinal de 
cada maré, encbente e vasante, era de 6 horas, ao tempo do inquérito elas não durariam, de 
facto, mais do que 4 horas, encontrando-se o curso do rio bloqueadola; 

3'. Adiminuição do respectivo caudal e vigor, devido ao bloqueio exercido às enxurradas 
do Inverno. Este facto seria comprovado, quer pela ausência de danos exercidos nas azenhas 
existentes junto à vila, quer pelo facto de a travessia da barca, entre Azurara e Vila do Conde 
se fazer na altura sem dificuldades, o que não aconteceria anos atrUsl9; 

4". O consequente espraiamento do rio a josaute das azenhas da Retorta, com o qual se 
arrastavam aluviões de terrenos de cultivo, os quais, transportados pela maré vasante, 
contribuíam para o assoreamento do rio e barra por viada acumulação d e  sedimentos fluviais, 
assistindo-se, desse modo, ao aumento do estuário, mas não ao aprofundamento do canal de 
iiavegação, antes à subida da sua cota 20; 

5' O encrespamento das marés, provocado, segundo os depoimentos coligidos, pelos 
bloqueios sucessivos à sua progressão para montante. Procura-se provar que os obstáculos 
encontrados pelo caudal do rio, primeiro com os açudes do Mosteiro e do Marquês e depois 
com os da Retoita, impedisiain o seu curso natural, reforçando o seu vigorjunto à barra, o que 
chegava a impedir a saída de pequenas embarcações, nomeadamente dos batéis das naus que 
se encontravam fora do porto. 

A vivacidade das explicações "técnicas" apontadas justifica a transcrição deste passo 
documental: 

"Irerii vosa iiieiye arle roniar eiifforiiiaçoni ein coiiio atiguon r10 iiinre quniido eiltr-n iin 
boca da bara vein 17tuito tesa e111 tnrita iiiarieyrn que lios bateys das iiaaos que querem 1i)lrpern 
fora peru ho coi>allo e pera a nrea da lnagea horiide tem suas riaaos dez v)~nite tryrizca dyas por 
noi?i podererii rio ryo eiitrar coiiio soliyaiii as  ter nlly ser~irlo costa br-ava lios bate)ls e n geiiite 

Ibi<lei>i, fl. 42". 
" Ibidein, n. 31-32 
'Vbidein, fl. 75-77 

Ibi<lrrn 
'Vbidern. fl. 2 1v 
' O  Ibidern. fl. 22 
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rielles riariz pode rariiper serzniri corri riirlito truballio e perina por lia força da riiare ser ryja ... " 21 

Das alterações físicas enunciadas decorrem outras que, pelas suas implicações directas 
na navegação, são destacadas em quase todos os depoimentos coligidos. Referimo-nos aquelas 
que se prendem com a navegabilidade do rio, com os locais de ancoragem e de largada de 
novas embarcações, e com o assoreamento da barra. 

Antes de mais, debrucemo-nos sobre a navegabilidade do rio. Na verdade, em nenhum 
dos depoimentos é dito com clareza até onde seria o rio navegável antes da construção dos 
açudes, e que tipo de navegação comportaria. Em causa está apenas a capacidade de o seu 
estuário cuinprir a função de porto de abrigo e local de  ancoragem de embarcações de grande 
porte. Só nesta perspectiva o problema é colocado. 

Com efeito, ao quadro que aponta para a inavegabilidade do rio, em 1540, mesmo no 
curto troço correspondente ao percurso desde a barra até ao sopé do inonte do Mosteiro, será 
de se acrescentar aquilo que o processo designa como o "entupimento dos poços", isto é, o 
assoreamento de ancestrais locais que pela sua área e profundidade permitiam a ancoragem, 
mas também a largada, aparelhamento e mastreação de embarcações de grande calado. 
Encontramos identificados nos autos cinco desses "poços", localizados, em sentido ascendente: 
uin junto ?I barra, abaixo da "Pedra do Carreira"; um no Pevido; um junto à alfândega; um 
outro abaixo do local de travessiada barca; e o último acima desselocal de travessia, localizando- 
se estes dois no lado de Azurara . 

As causas apontadas como responsáveis pelo seu tão propagandeado assoreamento, 
entroiicam, uma vez mais, na obstrução feita ao veio da água do rio, que se via agora sem vigor 
suficiente para os "desentupir". Como argumento demonstrativo dessa evidência, vários 
declarantes agitam o exemplo da obstrução do chamado "Poço da Barca", aquele localizado 
abaixo do local de travessia da barca de passagem, verificada logo após as intervenções 
recentemente efectuadas nas azenhas do Marquês. Aobstrução deste último entronca, de iresto, 
na formulação do terceiro problemaequacionado: o assoreamento da barra, impeditivo mesmo 
da sua simples travessia. 

Os depoimentos são eloquentes na formulação do problema. Mas, mais do que estes, 
importu que retenhamos as observações directas efectuadas a 30 de Janeiro de 1542, isto é, em 
pleno Inverno, pelo corregedor de Guimarães : 

" ... elle coregerlor corii hos ditos rnareantes forariz lza 110 i yo  e a ver ha bara e aclioa 
tarii ba)~,~o ho ryo na boca da barn qire qrmllqirer-pesoa ho podeiyapasar- a pe e tanto iilays 
briyxo r10 que hatrai faiern riieriçairi que estava descirberto ri~zrita ar-ea diguo milita soilza 
d'nrea que da outra vystn estnva cuberta d'auguoa e achou estareriz trrs riaaos a in~iito terizpo 
rio Ryo por riij3rigzra d'azrgrioa por nanz podereiiz sayr:.." 22 

Com efeito, todos constatam a formação de um verdadeiro cordão de areia, o qual, a 
julgar pelos depoimentos, parece tei; de facto, obstruído o porto de Vila do Conde, pelo menos 
nos anos de  1541 e 1542 a que se referem as constatações compulsadas. Avaliemos a questão 

'O Iúirletii. fl. 73"-74 

os wzgus qirebmr>, co>aflngor de ertcoitrro ds arriúns (...i. Nas piuins. fori>in-xc sobre o$ritdu </e orei<, ,,>,i rolo ire 
qr<eOin corti iiiolê>,cio. Bnsrn i r i ~  gall>c </c aenro para o ror-nni- i,iacessíiiel a qirnlqlrer einúnirnfão n rar>ios...''Ef. 
RIBEIRO, Orlando - O Mar e a Costa in "Geografia de Portugal", p. 77 



a partir de uma outra perspectiva: a das representações cartográficas que j8 citámos, produzidas 
nos Países Baixos, datadas para um período compreendido entre 1580 e 1695, nas quais se 
evidenciam aspectos que passamos a enunciar com maior pormenor. 

No que se refere às representações do porto de Vila do Conde, nelas figura pelo menos 
um local de ancoragem, dentro da barra, num ponto que julgamos corresponder ao chamado 
"Poço da Barca", situado junto a Azurara. A menção de maiores braças de profundidade e a 
localização simbólica, nesse ponto, de âncoras, como símbolo de local de ancoragem, 
fundamentam o que dizemos (Vd. figura 3 ,4 ,5  e 6). 

Nelas se desenha, de igual modo, aquilo que cremos ser bancos de areia ou, pelo 
menos, áreas de restrição em profundidade, correspondentes à entrada da barsa e a toda a 
envolvência da margem norte do rio, junto aVila do Conde (Vd. figura2,4,5, e 6).Areprodução 
quase taxativadessas manchas em vários mapas pode resultar, todavia, ou da sua real existência, 
sistematicamente constatada, ou de uma reprodução por imitação, de quejá falamos. Os mapas 
de HendrickDoncker, de 1693 e de Nicolas Jansz Voogt, de 1695, represeritam, porém, manchas 
totalmente idênticas, as quais são, quer mais extensas, quer melhor delineadas. Conesponderá 
este facto a um maior rigor técnico das figuras, ou a avanços e alterações efectivas verificáveis 
nesses bancos de areia? 

A discriminação, nessas mesmas fontes, das profundidades atribuídas ao rio nos 
percursos delineados na entrada do porto permite-nos, por outro lado, sublinha& antes de 
mais, a muito reduzida profundidade da entrada da barsa, nunca ultrapassando as 2-3 braças 
(i.e, entre 3,60 e 5,5m de profundidade, tomando 1,83m como valor de coi~espondência da 
braça marítima). Esta baixa profundidade parece globalmente coincidente com um dos bancos 
de areia representados. A profundidade máxima assinalada é a de um dos ancoradouros a que 
nos referimos, na margem de Azurara, com 7 braças (cerca de 13 melros de fundo). Importa 
sublinhar que desconhecemos a que momento se reportam essas medições: marés altas ou 
baixas? Pelas descrições documentais dos anos 40, presumimos que a marés altas. 

A partir dessas representações cartográficas poderemos ainda, reafirmando as premissas 
críticas de que partimos, ensaiar uma leitura comparativa com outros portos do litoral português, 
do Norte em particular. Desse exercício parece claro que o porto de Viana apresentaria, nos 
exemplares impressos em décadas mais remotas (Lucas Aurigarius, Waghenaer e William 
Blaeau), melhores condições de entradalsaída e ancoragem, com profundidades da ordem das 
5 a 11 ou 5 a 12 braças2', enquanto a entrada do Douro seria afectada por problemas idênticos 
aos do rio Ave, revelados pelas 3 a 9 varas indicadas no mapa de Lucas Aurigarius e de 
Waghenaer e as 2 a 7 braças patentes no de William Blaeu e Duncker Hendrick. Idênticas 
condições de entradalsaída do porto contrastam, porém, com diversas extensões de 
navegabilidade fluvial, sendo esta bem mais prolongada no caso do Douro. 

Em situação semelhante encontrar-se-ia Aveiro com profundidades de entrada na bana 
da ordem das 2 às 516 braças, e com extensas restingas a condicionarem a navegahilidade do 
rio. Quando comparado com o porto de Lisboa, reconstituído, no seu perfil e profundidade, 
por Maria Fernanda Alegria e Maria Helena Dias a partir destas e de outras representações 

Processo citada, fl. 69-69", Vejam-se outros depoimentos nos fl. 19"-20v, 27,72u-73 
"?Note-se, porém, que as representafões de Duncker Hendrick (1693) aponta pura valores menores, da ordem das 
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cartográficas, o panorama dos portos desde Aveiro a Viana afigura-se muito mais limitado 
quanto a condições de aportagem e de navegabilidade. Apenas como marco referencial 
apontemos as profundidades atribuídas ao Tejo no seu curso final: de 12 a 30 braças na edição 
de Lucas Waghenaer de 1583, e de 15 a 30 na edição do mesmo autor de 1592z4. 

Em conclusão, o quadro que até agora procuramos delinear deixa muitas reservas a um 
desejável rigor no que se refere a condições gerais de navegabilidade, a dificuldades de 
aportagem e a limitações técnicas e físicas do porto devila do Conde. Todavia, os depoimentos 
escritos acentuam com dramatismo, e as representações cartográficas parecem confirmar, a 
existênciade sdrias limitações de acesso ao porto devila do Conde, em particular nummomento 
de tendencial aumento do calado das embarcações que aí se construíam ou se propunham 
entrar. 

As causas explícitas radicam tanto em perfis topográficos (os obstáculos na entrada da 
barra), quanto em dinâmicas geográficas e históricas: as secas dos anos anteriores(explicação 
de uma das partes da contenda) e a construção dos açudes (explicação da outra). Numerosos 
testemunhos patentes no processo, dados por vizinhos da vila e técnicos de navegação, incluíndo 
pilotos de Azurara e Póvoa do Varzim, subscrevem os bloqueios ao fluxo das águas como tese 
explicativa. Todavia, não poderemos também esquecer a contra-argumentação, de igual modo 
suportada por testemunhos de pessoas notáveis na terra, aindaque em menor número, incluíndo 
um prestigiado piloto, morador na Póvoa do Varzim, João Martins Gaio. Diz ele: 

"... aguom fnzeiiz nqiiinnos e nnvyos de dozepallinos napryiizeyrn cuberta e na houtra 
sete e iiieio e v11111 por este iyo nbnyxo corno soliyaiii a ir. e seguiizdo deus itiiiilin coiiiçyeniçia 
e iizeu pnreçer riaili coreiii rysq11o seii6o apedra do iinçeiro tiomde seiiipre lios navios gi-amdes 
c pequenos nguardnvaiiz as  nuglins vyvns pera pasai- e iizeu pai-eçei- lze que Inrgiieiiz quniita 
auguoa ouver iio inundo iiiriiiqun s e m  rimas alltn a pediu se lza i160 quebruiiz ou coregern". 
Com efeito, esta opinião tem um valor quase premonitório, se atentarmos na evoluçáo futura 
dos acontecimentos. 

Depois de nítidas hesitações e renitências, a decisão régia foi no sentido da demolição 
dos açudes, a qual terá ocorrido após 6 de Novembro de 1542, data do alvará régio que a 
autoriza25 .Todavia, 15 anos volvidos após o derrube parcial dos açudes, estes serão reedificados, 
nas mesmas bases em que se encontravam aquando do seu derrube. Esta decisão baseia-se em 
informações segundo as quais o derrube efectuado não só não beneficiara, antes prejudicara a 
navegação do rio 26. Isto é, teria ocorrido um maior assoreamento da barra provocado pelo 
afluxo e deposição de sedimentos e entulhos provenientes das enxurradas ocorridas com as 
cheias dos anos precedentes, os quais anteriormente ficavam retidos nos açudes, em nada se 

3 a 8 vaias. 
"ALEGRIA, M. Fernanda - 011. cit., fiç. I 

Os reçistos das actas de vcrea@o permilem-nos cnlendurizur com maior pormenor n execufZo dessa deliberação. 
Em sessão de 20 de Outubro de  1543 determina-se que de  cada casa da vila saiu uina pessoa de 16 ou mais anos para 
ir dembar  os ditos q u d e s  (A.M.V.C. - Lv. 17, fl. 5IOv.-51 Iv.). Em Dezembro desse mesma anodelibera-se que no 
Verso. ouando os ucudes se encontrarem s descoberto. reia reoueridu ao correzedor do Porto a sua vinda a Vila do , . 
Cmd: r. :. l l ~ t . i n : ~  ~p.~r.i .c pr< :L lul-I LIcL~L<IIL;:.<, J.h IIICIIIIUI, ~ I I C  1.; *C L ~ I ~ L O I I I T . I \ . ~  ~.IIII<;..~.~ , l b td t~ ! !~ .  il. 5 2 2 -  
523, k...tc\ <i:..ii>% pr.rit8itcrii-rii,i ,it.i..rr.>.;i t.iri.l:i iiti., . i iu l i J3 -44  TuJ;,\t.i. i i i n  rr.:i\iti J: I ?  Ir. I:ii,:ir.> Jr.1543 
I : ,  . c  ! ' !>,o,,</< ,ii.,~i~~,,11,<<1(<11,1 ,,<ti </,,-i,,< (>,.,41<,1 /><>r tu,< t l i> l iOl ,< I l t l l , l  A, r .,,,lbt,<lll i l i . l ; l :<," l) idI<i~ iill, 



tendo conseguido aumentar a profundidade da barra. Em suma, a um assoreainento de origem 
marítiina, a que se procurou obviar com a demolição dos açudes, contrapôr-se-ia, nesses anos, 
um maior assoreamento de origem fluvial. 

É certo que não é possível avaliar cabalmente a isenção de uns ou outros oficiais 
nomeados para procederem às referidas diligências. É possível que a nova decisão se balize 
em meros comprometimentos ocasionais, desta feita favoráveis aos proprietários das azenhas. 

Na verdade, e sem menosprezarmos a existência de  um processo de assoreamento, 
ineaável à face dos testeinunhos coligidos, e explicável à luz dos ensinamentos da geografia 
física, cremos que a agudização das dificuldades invocadas e relatadas deverá ser explicada, 
para além da geomorfologia, por outros factores. Referimo-nos ao aumento do calado das 
embarcações, fenóineno reconhecido para este penodo de tempo, eface ao qual as caracterkticas 
topográficas do porto de Vila do Conde e o perfil hidrográfico do Ave não se adaptariam sem 
nítidos inconvenientes. 

Paradoxalmente, poréin, em pleno século XVII, suportando um projecto de construção 
de uin molhe junto i barra de Vila do Conde, afirniam as iiiesmas autoridades locais: " EJIL n 
brirra da dita Villn de Conrle fabricoir n narirleia /irrus aliçercesfir?r~es de pedra, qucfiqirrío 
e ~ n  ciriin de nsoa capazes de sobre elles se crlificnr urii riiolle (sic) noiide se pode rccolhe~; e 
nbrignriiiriis de quazritu navios e gnlioes rle q~~iri~eii tns e riiais tonelndns, e sera (/c granclirsirrra 
utilidade n fazeiirln lnle Vossa Mngestufle, e rle seus vassalos, porque coiil elle.feiro, 1760 haverd 
[~orto  etii torlrr esta costa de Porrirgnl, qire rrtell~or sejrr peru te~ril~o de irrveluo, pois iielle se 
l~odeni rrcol/ier os rmvios c0111 ve~itos t l ~ r v e ~ ~ i n s  (sic), que sno os rorirrentosos, co~ii qrre se 
(>er&in mriitos em esta costa.." 27. 

Em suma, de uma panorâinica catastrófica, que aponta, em 1540, para um total bloqueio 
do porto de Vila do Conde, incapaz de acollier até eiiibarcações de pequeno porte, passa-se, 
uin século volvido, a uma perspectiva megalómana, surgindo o mesino porto como capaz de 
albergar navios e galeões com mais de 500 toneladas, e apontando-se mesmo as características 
topogrficas da barra, tantas vezes fatídicas para a entrada e saída de einbarcações, como 
favoráveis ao planeamento de um novo empreendimento: o da construção de um inolhe extenso 
que transforinasse a foz do Ave num dos maiores portos de abrigo do Norte de Poriugal. 

Como poderão os ensinamentos da geomoifologia explicar estas contradições históricas? 
No pressuposto de que as evoluções físicas não ocorrem senão na muito longa duraçZo, e de 
que os contextos históricos, do ponto de vista do perfil da frota naval do reino e das estratégias 
de iiavegação, não se alteraram de forma a resolver os problemas citados, como compreender 
esta inversão de posicionamentos do poder local, senão tendo ein conta interesses momentâneos 
e estratégias contextuais? Ainda que ressalvando a falta de objectividade das declarações 
dramáticas de 1540, que são, porém, confirmadas por pareceres técnicos e por representações 

niitcl>os<zrlor.." (A.M.V.C. - Lv. 18. fl. 89) 

Perante o corregedor que ai se deslocara por mandado régio para indagar se se poderiam manter os açude.  desde que 
se deixassem 6 braps craveiras abenas na veia do rio, a resposta dos representantes do  povo fora a de que se 
executassem os açudes nu forma ordenadza pelo aluari régia precedente. o qual "50 fora ainda integralmente cumprido 
(A.M.V.C. - Lv. 18, fl. 88"-90. Reuni50 de 12. Janeiro.1548) 
?'A.N.T.T. - Co~tes, mç.10. doc. 74, fl. 2 



O PORTO DE VILA DO CONDE NO SÉCULO XVI 

cartográficas, como explicar a sobrevivência de Vila do Conde1 Azurara como portos de  
construção naval, de transporte marítimo ultramarino e de armação, durante todo o século 
XVI e XVII? 

Se  a geografia poderá aclarar, com um olhar mais técnico e com uma metodologia 
adequada, as declaraçóes dos homens do tempo, de resto contraditórias, & história cabe explicar 
a capacidade humana de superação de dificuldades, que parecem insanáveis, impostas pela 
geografia física. Aqui intervirá, de resto, também, a capacidade de intervenção técnica da 
engenharia hidráulica, identificada para tempos mais próximos, subsequentes ao século XVIII. 

Uma vez mais, só olhares cruzados e inetodologias multi-disciplinares poderão fazer 
avançar as investigações em torno destas matérias ... 
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Fonte: Portugalliae Pars. Orae maritime Port~~galliae inter Cnrninuni et Mondegurn ... in 
AURIGARIUS, Lucas - "Atlas Maritimo", S.]., 115-1 



Representações cartográficas do porto de Vila do Conde 
Figura 2 

Fonte: WAGHENAER, Lucas Jansz - Thresor der Zeevaert, Leyden, 1592 
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Representações cartográficas do porto de Vila do Conde 
Figura 3 

Fonte: BLAEU, Willem - De Zeecosren van Portugal vali Viana tot Avero, Amesterdam, 
Willen Janz Blaeu, 1638 



Representações cartográficas do porto de Vila do Conde 
Figura 4 

Fonte: KEULEN, Jean Von - Le Graizd Noiivel Atlas de Ia Mer, Carta 21, Amesterdam, 1680 
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Representações cartográficas do porto de Vila do Conde 
Figura 5 

Fonte: DONCKER, Hendrick - Zee Spiegel ..., Carta 52, Amesterdam, 1693 



Representações cartográficas do porto de Vila do Conde 
Figura 6 

Fonte: VOOGT, Nicolas Jansz - La Nrreva y Grande Relui~ibrai~te A~rtorclla de Ia Mar:.., 
Ainsterdam, Joannes van Keulen, [I6951 
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Fomento e ordenamento florestal nas regiões 
litorais durante a Época Moderna 

Nicole Devy-Vareta* 

Perspectivar a vida do litoral durante a Época Moderna, e de modo particular a vida das 
cidades e vilas portuárias, leva-nos forçosamente a ter de abordar a questão dos recursos 
florestais existentes no l~ii~terland. Apesar da banalidade desta evidência, comecemos por 
recordar que, pelo menos até ao século XIX na Europa ocidental, os produtos lenhosos 
pertenciam ao leque dos recursos imprescindíveis a qualquer actividade, fossem eles oriundos 
de áreas florestadas ou de incultos. Dos trabalhos domésticos às artes mais nobres, ninguém 
dispensava um pedaço de lenha ou madeira mais "grossa". 

Ao longo dos Tempos Modernos, a importância dos produtos lenhosos afigura-se 
premente nas regiões de Entre Douro e Minho e da Beira Litoral, enti-e as mais povoadas do 
país, e com populações sempre crescentes. Mais premente era ainda nos núcleos populacionais 
do litoral, ligados às actividades comerciais e industriais, características das áreas de contacto 
entre a terra e o mar. Aqui as necessidades em madeira para a construção, o aliesanato, o 
arinazenamento e o transporte das mercadorias.. ., e os estaleiros navais, justificam desde logo 
algumas intei~ogações: quais os recursos florestais existentes nas regiões limítrofes? qual o 
balanço entre ofertae procura de madeira nos portos? que importância dar à "crise damadeira", 
largamente documentada noutras regiões da Europa do Sul? 

O nosso contributo localiza-se num campo de pesquisas onde se entrecruzam várias 
ái-eas de conhecimento, entre outras, a Geografia da floresta, a Geografia histórica do Ambiente 
e a História económica e social. Há muitas lacunas na investigação sobre floresta e ambiente 
"em perspectiva histórica". Por isso, antes de tentarmos reconstituir as paisagens nas regiões 
litorais, levantamos a questão dos modelos utilizados na análise evolutiva da vegetação. De 
seguida, abordaremos propriamente o problema das políticas de fomento e ordenamento 
florestal. Será por último sugerido o leque das fontes que, no âmbito de  um estudo 
pluridisciplinar articulando "tempo natural" e "tempo social", poderiam sustentar pesquisas 
sobre a floresta e os recursos lenhosos. 

I - Modelo de vegetaqáo natural e evolução da floresta 

O estado da floresta no início daÉpoca Moderna, bem como suaevolução até ao advento 
do liberalismo, é questão que merece um estudo aprofundado. Mas sublinhe-se desde já a 
importância das opções teórico-metodológicas que  fundamentariam as pesquisas, 
necessariamente equacionadas em relação aos múltiplos "tempos", ou temporalidades, da 
natureza, das sociedades, do ambiente ... Simplificando aqui a apresentação dessas opções, 
destacam-se dois pólos que agregam diversos tipos de abordagem científica. 

' Departainento de Geografia 1 Faculdade de Letras da Universidade do Parto i e-mnil: i~v&reta@leiras.up.pl 
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O primeiro desenvolve-se em torno do conceito de clímax e as dinâmicas lineares que 
lhe são associadas'. Estão ligados a este pólo os modelos biológico-naturalistas da vegetação, 
que consolidam as noções de vegetação climácica "primitiva" (a floresta pré-neolítica) ou 
"potencial" (comunidade vegetal que pode instalar-se após a cessação de qualquer intervençao 
humana). As alterações de origem antrópica são sempre interpretadas como desestabilizadoras, 
ou principal factor na ruptura do equilíbrio natural e na degradação subsequente da vegetação. 

O segundo pólo assenta na complexidade da evolução da natureza, nomeadamente nos 
últimos 10.000 anos. As sequências lineares, evoluindo para as situações climáticas ou 
resultantes da degradação antrópica do meio, são postas em causa, sobretudo na Europa do 
Sul, quando se descobre a estreita imbricação entre dinâmicas naturais e impactes das 
intervenções humanas'. É redimensionada a referência do "natural" numa grelha espacial e 
temporal muito variável, que incentiva as abordagens interdisciplinares entre Ciências naturais 
e Ciências humanas e sociais. O tempo e o espaço, as temporalidades e os territórios, o ambiente, 
e a vegetação que está dentro, tornain-se "problemáticas globais", que ultrapassam os estritos 
limites e conteúdos disciplinares3. 

Um dos modelos de evolução da vegetação, com os I-espectivos agrupamentos vegetais 
climáticos e séries dinâmicas, foi elaborado nos anos 1950 segundo o método fitossociológico 
da escola de Braun-Blanquet'. Recentemente, o modelo foi ao mesmo tempo actualizado e 
modificado na Cai-ta Biogeogrcífica, no âmbito dos conceitos da fitossociologia paisagista, 
também oriunda da mesma escola e que assenta numa tipologia organizada à escala da Penín- 
sula ibérica por S. Rivas-Martínez5. O mapa e a respectiva legenda explicativa representam na 
actualidade o inventário geobotânico mais completo sobre a vegetação potenciallnatural por- 
tuguesa. 

Este modelo biológico articula-se com características bioclimáticas que evidenciam as 
influências mediterrâneas no meio natural, reveladas, em quase todo o espaço nacional, por 
um período seco no verão. Pela sua posição, no sul da fachada atlântica da Europa, Portugal 
situa-se nas margens das regiões niediterrânea e ntlântica% Neste espaço de contacto e transi- 
ção biológica7, existem contrastes bioclimáticos diversificados, e acentuados pela repartição 
das serras e das colinas em todo o território. Se a transição é muito progressiva nas regiões 
litorais, do Norte mais atlântico para o Sul mais mediterrâneo, há um forte contraste do litoral 
marítimo para o interior continentalizado e relativamente muito seco. 

' O cliilian (Clements, 1916) é o estado final de equilíbrio estável cnlre os elementos do complexo clima-solo-flora- 
fauns, resultando de uma evaluçáo dlnâinica num determinado lugar e tempo. A sucessáa progressiva é o conjitnto 
teúrico de etapas, entendidas como estados provisórios. da vegelaçâo, que tende para o clímax. Pelo contrário, a 
sucessSo rcgressivn afasta-se, tumbéni por etapas, do climnx. até ao solo nu. A sErie de vegeia@o, progressiva ou 
regressiva. é o inodela das comunidades veoctais realmeiite inventariadas nuni detenliinado lurare leilirio. resultantes 
d& processos de sucessúo (adaptado de 1.k. COSTA, 1998 e A. Da LACE, 2000). 
' 1-L. VERNET. 1997. 

Lrs Teirtps de I'Erzi~iiai,~,~r>,e>,l, 2000. 
VI. BRAUN-BLANQUET e1 olii. 1956. 
' J. C. COSTA cr olii. 1998. 
<'O limite de dois meses secos scpara as duas regiões biogeogrificas na Peiiinisuln ibérica. A durnçSo do período 
"bioloeicamente seco" é calculada seeunda o metodo de Gaussen e1 Baenouls. ouando os valores iilensuis das 

'Ou ecotono 
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É precisamente no Noroeste, até à Ria de  Aveiro e quase toda a bacia hidrográfica do 
Vouga, que a Carta identifica os agrupamentos vegetais mais meridionais daRegião ntlântica 
europeia, lá onde mais se faz sentir a influência mediterrâneg. A flora é dominantemente 
atlântica, mas integra muitos elementos mediterrâneos. Fora das áreas costeiras, a vegetação 
climática é constituída por matas de carvalhos (com outras espécies caducifólias e sobreiros), 
mas também por formações arbustivas, como tojais e urzais, nos cumes dos relevos. Como é 
"tradicional" na fitossociologia ibérica, os pinhais não fazem parte, nem das comunidades 
vegetais primitivas (climáticas), nem da vegetação potencial. Os modelos também não inte- 
gram a existência de formações arbóreas mistas de folhosas e pinheiros. Fácil será de constatar 
que o modelo revela a imagem muito mediatizada no que respeita às representações da vege- 
tação natural do país: as matas de folhosas, de norte a sul do país, onde as espécies de Q~<ercus 
- carvalhos, sobreiros e azinheiras - teriam a máxima frequência nas paisagens vegetais. 

Recentes estudos arqueológicos e paleoambientais, vêm possibilitar a elaboração de  
imagens novas, como aliás já aconteceu noutros países da Europa do Sul9. Apontem-se de  
seguida três ideias chave que permitem reavaliar a questão da vegetação primitivdpotencial: 

- a  instalação das últimas etapas até ao clímax é coeva dos primeiros impactes antrópicos. 
O que quer dizer que o estado climácico integraria os efeitos da acção humana. Daí a necessi- 
dade de reconsiderar as séries dinâmicas de vegetação, adoptando um modelo recomposto, 
que integre a "hibridação" entre evolução biológico-natural e intervenções humanas no ambi- 
ente. 

- as características peculiares do meio natural no país, entre elas a variabilidade da 
duração do período seco ao longo do tempo (e da história), são factores relevantes da  
vulnerabilidade do ambiente. Há uma forte sensibilidade de qualquer vegetação e dos solos a 
agentes de modificação ou pertiirbaçZo ambiental, qualquer seja a sua origem directa, natural 
ou antrópica. 

- a presença dos pinheiros nas formações arbóreas, como dos próprios pinhais, é com- 
provada e documentada por estudos paleoecológicos e Iiistóricos no Mediterrâneo ocidental, 
quer nas regiões litorais, quer no interior'". A expansão dos pinheiros não parece unicamente 
ligada à acção humana, nem surge apenas nas etapas de  substituição da vegetação de folhosas 
por uma floresta considerada não climácica. 

A interpretação das dinâmicas vegetais nos períodos históricos é não só muito depen- 
dente dos pontos de vista disciplinares, mas também do enquadramento inicial adoptado sobre 
a relação entre impactes humanos e natureza, ou seja, sobre a evolução do ambiente que deve 
ser primeiro questionada na longa duração. 

'Segundo a liierarquia tnxanómica utilizada pela titossociologia paisagista ibérica, esta Regi& (eirrosiDeiinrin, nu 
terminologia científica, allriulic<! escala das políticas ambicntais da União Europeia) é representada ein Portugal 
pelo Seclor Colnieo-Porirrgités. Esle sector subdivide-se em dois S~rbsrcioies, o Miitierzse: Litoral (a mais extenso), 
Alvzo-MurZo, Beiraduriense (serras a Sul do Doura) e o Cero-i<z,io-Qi~eirei~se (da S.  da Peiieda até?o Bnnoso). 
''Para n Península ibéric?, ver as sínteses e respeclivas bibliografias em J-L. VERNET, 1997; V. CLEMENT, 1997: 
C. M. MANUELVALDES, sld, pp. 69-91. Ver lainbém outros exemplos ein "Temps long e1 anthropisation", in Les 
Terxr>s de I'Ettviroit>rei~,eirr. 2000. no. 439-536. . . 

4:rc~:c01 LI< e~lu.Io> c111 ~ t ~ r > o  w n r :  :t c l ~ ~ c r ~ t . l . ~ . l ~  ~ . ~ I I C I ~ : . ,  ,I,> I > I I I I L : ~ ~ O  lhr..\t~ 11:. t : ~ ~ # d p d  J.) $,I. quc I I N N I I ~ L ~ ~  ;I 

:i>fiiplixi J d c  .I:, .lil.i\ii>ii;\l.~ i.qi);ii inu. iilciiil ,- 33 lilii. ;ti> i r  , t i G  \'EliDR..\\llS IL,,13 .\gi.alc~:iiii>%;i. iiii.>r- 
iii:.,i>ir <Ir. \I.iri;i \I;ir;;iril:. Rlhclr ... ,lu: :.I.', ,i riiialirir uui,  icrr J i  V.,iii.ir:iiii;~iii, ~ h i e  3 ;iiiiti.'i Jii 1 ~ i , l i r i r . ~  
brava em Portugal. 
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I1 - A s  paisagens vegetais na  Época moderna 

A evolução das paisagens vegetais na Época moderna processa-se num meio natural já 
fortemente antropizado. A Baixa Idade Média, período de  organização dos espaços 
agro-silvo-pastoris, é globalmente interpretado como fulcral na evolução do ambiente de toda 
a Europa do Sul, que sofre então uma ruptura irreversível. O ambiente deixa de ser "natural", 
no sentido de "imutável" em que geralmente se entende. 

No Noroeste do país, podemos considerar, para além dacontracção definitiva das massas 
arbóreas provocada pelos arroteamentos, três conjuntos de  processos coevos, que vão 
condicionar a história do ambiente dos períodos subsequentes: 

( L )  a integração e transformação da  floresta - matas e soutos (com pinheiros?) - nos 
agrossistemas regionais, nomeadamente na área das colinas, vales e planícies, lugares de maior 
concentração demográfica no país e com povoamento disperso, que se prolongaria a sul do 
Douro até ao Vouga; 

(2) a substituição irreversível da vegetação arbórea por formações arbustivas 
intensamente exploradas, de que o "monte", com charnecas e matos atlânticos, é o exeinplo 
mais significativo; 

(3) as alterações na estrutura de qualquer vegetação pelo fogo até ao desencndeamento 
de processos erosivos, que em parte explicaiii o acentuar do assoreamento no litoral. 

Qual então a fisionomia das paisagens florestais nas regiões do litoral"? No século 
XVI, a informação sobre as "mattas e pinhaes" não é muito abundante na documentação 
impressa, para além de mal diferenciar as espécies arbóreas, sobretudo os pinheiros bravo e 
manso. Em nossa opinião, a desflorestação da silvn da Alta Idade Média assumiria níveis já 
elevados. A silvn residual, de livre exploração para os moradores, era integrada nos montes 
dos agrossistemas; a floresta jardinada, com direitos condicionados, encontrava-se dispersa 
no espaço cultivado. O aumento das necessidades em "madeira grossa" torna-se preocupante 
para os poderes instituidos a partir dos finais da Idade Média. 

Da linha de costa aos alinhamentos montanhosos da Peneda-Caramulo, distinguem-se 
várias situações territoriais e fortes contrastes na cobertura florestal: 

- as regiões costeiras, com baixas densidades demográficas fora dos núcleos portuários, 
são iiiodificadas por acumulações significativas de areais nesta época. São ambientes instáveis 
e pouco arborizados, mas processa-se uma colonização progressiva e espontânea de pinheiros 
bravos nos solos mais estabilizados e nas áreas protegidas dos ventos dominantes. 

- na área compartimentada das planícies e colinas, a organização dos agrossistemas 
representa um modelo seinpre referenciado até ao liberalismo: muitas árvores dispersas na 
áreas cultivadas; mosaico vigiado e fomentado das bouças, com sobreiros e pinheiros, e soutos 
até base das colinas ou cobrindo algumas vertentes; montes desfiorestados, i-esei-vados aos 

" "Le paysnge esr une expressioii coiiibinée dc phénoinènes naturels, rccliniques et culturels et, en i~iézne remps, le 
tissu des représentatialis que s'en font individus e1 groroupes saciaun"(G. ROUGERIE BEROUTCHACHVILI, I99 I). 
A rcconstnicáa das oaisiieens do oassada oõe orobleinas metadolóoicos aue inelhor seNa triitndos numa oersoectiva 
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matos, exploração da lenha e fabrico de carvão e livre pastoreio, mas não completamente 
desarborizados. 

-observadas à distância, as serras e a montanha apresentam-se estéreis, nuas, peladas e 
feias, segundo as expressões mais usadas nas descrições da época, a partir do século XVI. É o 
domínio dos baldios comunitariamente explorados até aos meados do século XX. Penetrando 
nas serras, nas vertentes e nos altos vales relativamente pouco acessíveis, o viajante 
testemunhava a conservação de carvalhais antropogénicos, e formações arbóreas e arbustivas 
mistas do ecótono atlantico-mediterrâneo. 

Se  tentarmos traçar as tendências evolutivas da floresta do século XVI até às vésperas 
do liberalismo, dir-se-ia que predominavam, no início de  Quinhentos, matas de folhosas, 
fortemente antropizadas, num mosaico agroflorestal muito heterogéneo, com espécies arbóreas 
da flora mediterrânea (entre outras, sobreiros e pinheiros mansos). Não se exclui a presença 
do pinheiro bravo, tal como é documentada em Espanha. Resta saber qual a capacidade produtiva 
e de regeneração desta massa florestal em relação à procura de material lenhoso, no contexto 
da Expansão e do crescimento demográfico rural e urbano, que se registou no Noroeste durante 
o século XVI. Aqui nos confrontamos com escassos conhecimentos na história do ambiente, 
esbarrando sobre o "mito da floresta natural". Também merecia ser aprofundada a apreensão 
da política dos poderes instituídos, e dos "sem-poderes", acerca da gestão dos recursos 
regionaisIz. 

A crise da madeira acentua-se nos séculos XVII e XVIII. A escala nacional, ainformação 
disponível corrobora surtos da contracção das matas de  folhosas, nomeadamente na segunda 
mctadc do século XVIII. Nos finais de Setecentos, as paisagens do Noroeste ofereciam contrastes 
acentuados entre as áreas florestadas - as matas, sobretudo as dos coutos, as melhores 
conservadas e guardadas, mas também pinhais que, de modo descontínuo, se estendiam à 
volta do Porto e Gaia, ao longo do litoral, de Esposende para Caminha, ou ao longo do rio 
Minho - e os "incultos", nota dominante transmitida por grande parte da d o c ~ m e n t a ç ã o ~ ~ .  

Aexpansão dos pinhais ter-se-ia realizado num processo regular ao longo do tempo, ou 
constitui, na Época Moderna, uma mudança no ambiente e o sinal de uma nova temporalidade 
na história da floresta nacional? 

I11 - A s  políticas d e  fomento e ordenamento dos recursos florestais 

As primeiras tentativas de  fomento e ordenamento florestal surgiram, certamente, de 
modo espontâneo durante o período da formação do espaço rural. Representam duas vertentes 
essênciais da antropização do meio natural medievo. No Norte atlântico, a organização dos 
agrossistemas medievos é relevante para esta problemática, mais que em qualquer parte do 
país. A floresta fornece então tantos produtos e serviços para todos, poderosos ou moradores, 
que deve ser regulamentado o uso das seus recursos. A gestão dos recursos florestais não se 
pode desligar da definição das áreas de exploração das terras, dos respectivos regimes de 
propriedade, e dos direitos dos moradores. Também destes recursos dependia a vida dos núcleos 
populacionais da costa, mais virados para as relações comerciais e a pesca. Finalmente, o 

"Ver o caso da erplaraçIo de madeiras para a construçZo naval de Vila de Conde, in A. POLÓNIA, pp. 293 e ss. 
l 3  M. LINK, 1805: A. CRUZ, 1970: 1. M. A. MENDES, 1980; 1. A. NUNES e R. G FETJO, 1990. 
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poder régio e os progressos do centralismo vêm interferir e ditar as suas regras no fomento e 
ordenamento florestal. 

De tudo o que acaba de  ser mencionado, conclui-se que a informação deve ser 
interpretada à luz dos interesses em jogo, sempre muito divididos nos diferentes níveis de  
escala territorial considerados. Os confrontos entre as várias "lógicas" de exploração eram 
permanentes e o aproveitamento dos solos sempre difícil de gerir. Torna-se mais complexa a 
exploração do território,quando da difusão do milho, da vinha e oliveira ao longo da Época 
Moderna. Resta ainda discutir as "lógicas" num debate onde fosse questionada a evolução do 
ambiente, entendido como produto da história. Trata-se porém de um passo muito prematuro 
no estado actual das pesquisas. 

Qual a "lógica" da política das instituições centrais no dealbar do Renascimento? Entre 
as medidas florestais decididas por carta régia, sobressaem algumas que mereciam ser 
mencionadas. No quadro regional em que nos situamos, interessava aprofundar melhor os 
fundamentos dos privilégios e isenções fiscais concedidos, durante o reinado de Afonso V, 
aos mercadores que importavam material para construção naval". Estariam interesses ou 
oportunidades comerciais em jogo? Estes privilégios respondem já a constrangimentos no 
abastecimento de tabuado nacional? Surgem também muitas interrogações acerca de um 
regimento de arborização que teria sido provido em 1494 ou 1495, mas "desaparece" do quadro 
legislativo nacional, talvez pelas dificuldades dos concelhos em aplicá-lo à escala local. Do 
mesmo modo, põe-se a questão do significado dos descoutamentos da "coutada velha" por D. 
Manuel (1498), entre o Douro e o Mondego, quando, passados alguns anos, o rei manda 
coutar as madeiras nas mesmas áreas. O surto de arroteamentos que surge em meados de 
Quatrocentos faz recuar as orlas das matas, mas o rei não parece estar muito bein informado 
sobre a situação do seu património florestal15. 

Estes exemplos mostram as muitas dúvidas que existem acerca do fomento e 
ordenamento florestal incentivado pelo poder régio, até ao século XVI. Parece não ter havido 
mudanças significativas na organização das montarias, permanecendo a política florestal central 
essencialmente defensiva e fiscalizadora. A concorrência entre os vários tipos de produtos 
lenhosos, com crises esporádicas e dificuldades no abastecimento em "madeira grossa", é um 
facto já reconhecido em algumas áreas da Europa, pelo menos a partir do século XV. O 
exarcerbar desta concorrência, no país, pode justificar a promulgação de medidas "soltas", 
facilitando as importações, outorgando privilégios para corte de madeiras, confirmando direitos 
aos moradores, aplicando (ou não) coinias aos infractores, etc, de que ainda não se consegue 
deslindar a inteligibilidade. 

Durante o século XVI, a crise dos produtos lenhosos é permanente. Em 1565, é 
promulgada uma lei, vulgarmente chamada Lei das Árvores", que assume uma posição de 
vanguarda na legislação florestal do país, instituindo a arhorização dos incultos nos baldios e 
propriedades privadas pelos respectivos municípios. Em nossa opinião, esta lei representa 
uma etapa fundamental na história da floresta: 

(1) é a primeira manifestação institucionalizada da maior preocupação da política 

(>rt.i\ .I: 0. :\i.>".<> \ c i i i  I 159 1i.r.. o.  iii:r.~durc, r.>riuciiicr. r. 1-174 i ?sal. ,  J.> icrrii3rio iii:ii>iill. 

'I\ I)I:VY-\',\Kk. I:\. IOXf> N;ii Ii.i\.:r< uni tomh.> .iki nu[;, r. ti.>> 1>1$111:~~. ie:,ih :iiiir.., Ji>i liir;i> Jti ,r';~l<> X V I '  
" Sc.rg., cn.t% 1 . m  I < ~ ~ r ~ d . ~ ~ ~ x o ~ t ! c ~ .  0 t i i u l ~  "Que >L pr.~#,tctn :,r\or:\ p..ca o~;,.Ic~r;;' 
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florestal, que abrange a longa duraçáo até os meados do século XX; 
(2) ao lado dos castanheiros e carvalhos, os pinheiros constam da lista das essênciais 

recomendadas, o que permite pensar numa mais ampla difusão do pinheiro bravo. 
Não é possível por enquanto fazer um balanço dos efeitos da lei, nem a evolução na sua 

aplicação. Numerosos decretos ou resoluções referem-se ao diploma nas Oderinções Filil~inas, 
até aos finais da Época Moderna. 

As múltiplas recomendações e o quadro legislativo régio de Quinhentos constituem 
uma base de trabalho para esboçar hipóteses sobre a evolução da floresta nacional. Não se 
pode dizer o mesmo à escala regional, nomeadamente no Norte atlântico. Escasseiam os estudos 
e as fontes impressas da época não ahundain". No entanto, confirma-se que a crise da madeira 
se faz sentir em quase toda a área das colinas e planícies. Já no século XVIII, a ênfase dada ao 
problema dos "incultos" torna-se t io repetitiva na documentação, que ficamos com uma iinagem 
de coinpleta desflorestação dos  monte^'^. 

Virias descrições da época e alguns estudos mostram que houve na região um constante 
empenho: de todos os proprietários que possuíam grandes extensões de  floresta na região, 
forain certamente as ordens religiosas que melhor cuidaram do seu património, prolongando 
~i ina  política já antiga de plantações e reg~ilainentaçáo de cortes. O que aconteceu no couto de 
Tihães é sobejaineiite conhecido: os monges fizeram plantações de carvalhos, sobreiros e 
castanlieiros nos séc~ilos XVII e XVIII, a que acrescem os pinheiros na segunda inetade de 
Setecentos. Ainda neste mesmo período, o mosteiro I-edobra a vigilância dos montes nas suas 
tenas, quando os cortes das iírvores e as roças se tornam mais frequentes. Noutros iiiosteiros 
da região podei-=se-ão, entretanto, revelar os mesmos passos. 

Os finais do século XVIII é uiiia época inai-cada pela corrente fisiócrática e das ideiais 
liberais. Pelas fontes já apuradas, depreende-se que a falta de material lenhoso, a questão dos 
matos e da florestação dos "incultos" dominavam a vida sócio-económica'? Colocando todos 
os protagonistas ligados h questão do fomento e ordenamento florestal - corregedores, 
lavradores, senhores, mosteiros, povos e vizinhos, administradores das câmaras, "letrados" 
defensores da arborização, e outros - , revela-se a necessidade de apuramento de novas fontes 
priinárias num quadro territorial local. Assim o exige a complexidade das situações locais, 
onde decorrem os conflitos, reivendicações e inteuesses diversos em torno da floresta e da 
evolução dos seus recursos. 

IV -Apontamentos finais: fontes pa ra  o estudo d a  floresta e ordenamento florestal na  
Época Moderna 

Sublinhe-se, desde logo, que os três principais tipos de fontes são delimitados no âmbito 
de trabalhos pluridisciplinares. Na apresentação deste painel, temos perfeita consciência das 
numerosas dificuldades imediatas, ligadas tanto ao processo iiiaterial e institucional na 

" Ver A. POLÓNIA, 1999, que apresecita fontes documeiitnis e estudos, sublinlinndo a necessidade de um debate 
sobre as provisóes régias de isen@o de impostas (1474). 

Pelas raras Mei>,6iiosparoroqr,ini<. (1758) publicadas, sabenios quc os "incultos" podiam integrar Creus arborirudas. 
" 1. A. NUNES e R. G FEIIÓ, 1990, pp. 45-52 
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articulação de fontes e métodos, como à experiência de uma nova prática científica. Trata-se 
de uma combinação exaustiva de métodos - trabalho de campo, análises laboratoriais, estudo 
de imagens e fontes documentais escritas -, adaptada a pesquisas realizadas na "longa duração", 
a uma escala preferencialmente local. Ou seja, ao longo dos três séculos da Época Moderna, 
com limites sujeitos a modificações no quadro da História do Ambiente ou da História da 
Floresta. No entanto, esta visão idealizada pode ser ajustada ao estudo de uina problemática 
mais disciplinar, com a adopção de uma escala temporal variável: do tempo "mediano" - 
várias décadas, por exemplo, na análise da aplicação de uma provisão régia ao "teinpo curto" 
- história dos "ciclos"de exploração florestal, de catástrofes ambientais, etc. 

1 - Fontes biológico-naturalistas: 
-Análise das dinâmicas geomorfológicas na costa e no Izii?rerland. 
- Inventariação da vegetação actual e respectiva articulação coin os modelos 

bioclimáticos. 
- Estudo dos solos (actuais ou fossilizados). Sondagens e respectivas análises 

laboratoriais dos horizontes. Detecção de vestígios materiais antrópicos ou naturais. 
-Estudo da dinâmica hiogeográfica, com o apoio das técnicas paleo-ambientais possíveis 

(palinologia em solos turfosos, antracologia arqueológica elou histórica), e identificação pela 
"carta de diversidade genética" das espécies, quando existente. 

- Datação a partir de micro ou macrorrestos orgânicos (C14) 
Não nos compete elaborar uma sistematização coinpleta das fontes históricas, 

manuscritas ou impressas, relacionadas com o estudo da floresta à escala regional e local. 
Apontaremos apenas as áreas mais acessíveis e que, a curto ou médio prazo, poderiam ser 
consultadas e inter-relacionadasz". 

2 -Fontes materiais: 
-Análise de vestígios materiais em madeil-a pela arqueologia histórica. 
- Análise e interpretação de imagens e representações da época: cartografia, pintura, 

gravura, tapecerias, etc 
3 -Fontes documentais escritas: 
-Arquivo da Montaria-Mor do Reino, para as áreas florestais entre o Douro e o Vouga. 
- Fundos monásticos e eclesiásticos do Norte Atlântico, no intuito de enriquecer e 

diversificar os conhecimentos adquiridos. 
- Arquivos municipais, sobretudo os Livros das Vereações, para estudo da política 

florestal antes e depois da Lei dasÁrvores de 1565. 
- Menzól-ias Paraquiais dos meados de Setecentos, uma fonte qualitativa imprescindível 

para o estudo da floresta, dos recursos lenhosos e das representações paisagísticas. 

"Ver também as fontes nacionais utilizadas noutros países, por exemplo, 0. GALLEGO DOM~NGUEZ, 1980 e 
Groupe d'Hisloire des Forêt? Fran~aises. 1982. 



FOMENTO E ORDENAMENTO FLORESTAL NAS REGIÓES LITORAIS 

Bibliografia referenciada: 

BRAUN-BLANQUET, 1.; A. R. Pinto da Silva; A. Rozeira; F. Fontes - Résiiltnts de deux 
exciirsions géobotariiques ir  nuvers le Portugal Septerztrioiial et Moyen - 11. Chênnies a feuilles 
cndirques (Querrio11 occirleritale) et chênaies N feitilles persistaiztes (Quercion fnginene), 
"Agron. Lusit.", Lisboa, XVIII, T. 111, 1956, pp. 167-235. 
CLÉMENT, Vincent - Pays et paysnges de Vieille Cnstille (XI-XX S.), Thèse ès Lettres en 
Géographie, Lille, 1997.2 vols 
COSTA, José Carlos, et ali; - Biogcografin de Po~.tiignl contirie~itnl, "Quercetea", Revista da 
Associação Lusitana de Fitossociologia , Lisboa, no 0, 1998, 56 p. 1 mapa, 1: 1.000.000 
CRUZ, António - Geogrrrfa e economia da proiiíiicin de Eritre Doirro e Minlio nosfins r10 
sécrrlo XVIII. Plnrio de descri~cío e subsídios rle Cr!stódio José Gor?ies de Vilas Bons ( ed. por 
A. Cruz), Porto, Centro Est. Humam., 1970 
DA LACE, Antoine; Georges MÉTAILIÉ - Dictioiiiinire de Biogéograplzie Végétale, CNRS 
Éditions, Paris, 2000 
DAVASSE, Bernai-d - Forêts, cliai-borirzios et pnysnns rlnt~s les Pyrériées rle I'Est dir Moj~eiz 
Âge N 110s jo~irs, GEODE, Univ. Le Mirail, Toulouse, 2000. 
DEVY-VARETA, Nicole - Parri 1irriin geogrnfin históricrr da.flore.strz portiigiiesrr - A s  iimtns 
nierlievriis e n "coutad(i velhri "(10 Rei, Rev. Fac. Letras - Geografia", Porto, F Série, Vol. I, 
1985, pp. 47-67. 
Idein - Pnrrr ririia geogi-nfin 1iistói.ica clnjiorestn portrrguesa -Do  rleclíniu dns iIintns iiierlievnis 
ii l~olíticnjiorr.stril do Rciznsciiileitto (séc. XV-XVI), "Rev. Fac. Letras - Geografia", Porto, 
I" Série, Vol. 11, 1986, pp. 5-37. 
Idem - Ajiol-estri no eslmço e no teriipo ein Port~rgnl - A  nrboriznçto da Serra dn Cnbreim 
(1919-1975), Dissertação de Doutoramento, FLUP, Porto, 1993, pp. 68-106. 
GALLEGO DOMÍNGUEZ, 0. etalii - Eli?iorite en Gnlicin. Fuentesparn SLI estudio, Direccion 
General dei Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Madrid, 1980. 
Groupe d'Histoire des Forêts Françaises - Histoire des Forêtsfrari~ai.ses, Gliirle de Reclzerclie, 
CNRS, Inst. D'Hist. Mod. Et Contamp., Paris, 1982 
Les Teri~/~s de 1'Erivii-oizriolient (Éd. de M. Barrué-Pastor et G. Bertand) - Colloque Journées 
du Prograinme Interdisciplinaire de Recherche Environnement, Vie et Sociétés (PIREVS) du 
CNRS ,6-711111997-, PUMICNRS, Toulouse, 2000 (avec CD-ROM) 
LINK, M. - Voynge nu Portugal - 1797-1 799, Paris, Schoell et Cgnie Libraires, 1805,3 vols. 
MANUELVALDÉS, Carlos M.; Luís GILSÁNCHEZ-h t>unsforr?iricióiz histór-ica delpnisnje 
forestnl en Espalin, Irztroducción n/ Segir~ido lriveritii-io For-esta1 iiacio~zal, 1986-1996, 
Ministerio de Medio Ambiente, sld 
MATTOSO, José (Direcção de) -História de Portugal, Círculo de Leitores, Lisboa, 1992-93, 
8 vols. 
MENDES, José Maria Amado - Meinórin sobre a província do Minha pelo 2" Viscoride de 
Bnlsei7iio -Introdução, transcrição e notas, "Revista Portuguesa de História", Lisboa, XVIII, 
1980, pp. 31-105. 



NICOLE DEVY-VARETA 

NUNES, João Arriscado; Rui Graça FEIJÓ - A s  trarisfoi~inações dos "incultos" fio Noroeste 
(1750-1900): unia proposta de reapreciação, "Cadernos de Ciências Socinis", n08/9, 1990, 
pp. 45-90 
POLÓNIA, Amélia - Vila do Coride - Uin Porto norteiiho ria Expansão L'ltraiizari~ia 
quinhei~tista, Dissertação de Doutoramento, FLUP, Porto, 1999.2 vol. 
ROUGERIE, Gabriel; BEROUTCHACHVILI, Nicolas - Géosystèiries etpaysnges. Bilan et 
niéthodes, Colin , Paris, 1991 
VENDRAMIN, G. G. et ali; - Distribution of genetic diversity i11 PiiiuspirzasterAit. As revealed 
by chloroplast rr~icrosatellites, "Theor Appl Genet", Springer-Verlag, 1998,97, pp. 456-463. 



O ordenamento de recursos nas áreas 
litorâneas e fluviais: 
a problemática do regime de propriedade 

Margarida Sobra1 Neto 

O Liror01 erii Per,specrivo Histórica (Séc. XVI n XVI//), 
Porto, Instituto de História Moderna, 2002, p. 177-184 





O ordenamento de recursos nas áreas 
litorâneas e fluviais: 

a problemática do regime de propriedade 

Margarida Sobral N e t o *  

O ordeizriiitcnto do es(~aço no Antigo Regir~ie iiznterinlizava-se iiuiiia geografia 

ahi~iiiistrarivn. jiidicial e religiosn iizuito coinplexa e i~izbricada. A Coroa, os coiicelhos, de 
rloniíriio r-égio e seitliorinl, os serihorios eclesiásticos e riobres coristituírani-se co~i io as 
~wir ic i l~ais forças ordenndorns do território. A coizfig~iraçüo das áreas de do~rzíiiio destas 
diveisas enfirinrles pmcesso~r-se num quadro cortflitrrnl'. Esta cor!flitrrnli~lade ex/~licri-se pelri 
rlinieizsrío ,siriibúlicn rlo esl?riço - o poder iiirrterinlizni,a-se izu territúriu - c pela sua rliriiensZo 
ecuizóniicn - a  terrri era a princil~nl fonte rle I-eceita de concelhos e seizlzorios. 

Áreas particularnlente disputadas foram as litorâneas e fluviais devido inultiplicidade 
de recursos que forneciam e à mais valia que era inerente aesses bens devido a estwem situados 
em áreas privilegiadas ein termos de  coinunicaçóes e consequentemente em termos de 
comei-cialização interna e externa. A concorrência gerou redes de poder sobrepostas que se 
traduziram Iium intensivo aproveitamento do espaço (arroteamento de  áreas incultas, 
comprometendo o equilíbrio entre áreas cultivadas e incultas, ou aproveitan~ento agrícola de 
ínsuas no meio dos rios que avolumavam os factores propiciadores de cheias e de  assoreamento) 
e numa pesada tributação que inviabilizou o investimento em melhorias, nomeadamente a 
construção e manutenção de sistemas eficazes de drenagem dos campos. 

Uma dessas áreas privilegiadas era o Baixo Mondego, extensa planície situada nas 
margens do Mondego entre Coimbra e a Figueira da Foz2. 

O rio Mondego e os seus afluentes, o porto da Figueira, as vilas de Monteinor-o-Velho 

</o CttIlt~ro 
' Cf. Coellio, M<ri.icz Hclo!n da Cruz - O Baixa Mondcgo nos Finais da Idade Média, 2"ed;~Üo. 2 vohri>res, Lisboa, 
1989: "E,iirepo</e>rr"- Ai,<ilire de algr<its casos ito ceitniri<r </c q<~rrnrroce,rros", se,>omia da Revista da Faculdade de 
Leirds. I1 sdrie, i~ihrntc VI, Por?o, 1989: Nelo, Mawar'd<r Sobia1 - Terra e Conflito. Região de Coimbra 1700- 1834. 
Viseri, Poli~il<r~e. 1997: Vri<l,ririltos, /irice - Violência, Justiqa e Sociedade Rural: os campos de Coinibra, Montemar- 
o-Velha e Penacova de 1858 a 19 18, Forro, Afiaiirarnerlro, 1997. 
' Sobre esta regizo Cf. Martins, Feniandcs - O Esforqo </o Horiieiit iio Boi-ro Moirdego, Coimbra, Faculdade de 
Leiras. 1940: Gil, Maria Oliiiipiu da Roclia-Arforeiar ito \role </o Moit<lrgo </i<rnilre o sdci<lo XVI. Erisoio de Hisiório 
Agi.6i-i", Lisboa, 1965; Gaspar, Jorge - As feirczs </c ggarlo ito Beim Lirornl, Lisboa, 1970. Coelho, Maria Helena da 
Cruz - O Boi.vo Moitdegn !tos Firtois do /&</e Mddi'din, 2' edicão, 2 volumes, Lisboa, 1989; Roque, João Lourenqa - 
Classes ~>ol>,rl<i~e.~ no <lislr.ilo de Coiiizbin tio sdcltlo XIX (1830-1870). Coiiriibi<ro ,>ara o sei, esrir<lo, 2 tomas, 
Coinibci. 1982, disseitn$Za de doutaiamento policopiada: Mata, Guilhermina - "Estruturas familiares no mundo 
rural. Gwpos dainésticos ~ i o  bispado de Coimbra em 1801". separdia da Revisio Porri<g,<csa </e Hislúiia, tomo 
XXIV, Coimbra, 1990: Neto, Margarida Sobral- T e m  E Coiifliro. Regi& de Coii~tbio 1700-1834, Viseu, Paliniage, 
1997; Vaqiiinhns, Irene - Wolbicio, Jlrrri~n eSociedndeRioa1: os cn,n/~os <le Coii>ibra, Morrre!r,or-o-Vellio ePeitacova 
c/c 18580 1918, Pono, Afrontamento, 1997: Cascso. Rui - Figrceiro dn Foz e Bl<arcos. Pew,<ir,ê!?ci<i e r>zrrdnriqm .<rei>, 

dricis coiii~riiirlrirles do l/loi.<il, Figueira da Faz- Coimbra, 1998. 
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e Tentúgal e acidade de  Coimbra eram os pólos estruturadores deste espaço. Um rio navegivel 
até ao lugar de Porto da Raiva (Penacova), a montante de Coimbra, que ligava a Beira Interior 
ao mar através desta cidade que se constituía também como um cruzamento de  eixos viários. 
Através da via fluvial articulada com as terrestres circulavam diversas inercadorias provenientes 
de espaços europeus, coloniais, bem como de outros portos marítimos da costa portuguesa ou 
das regiões do interior. 

De notar ainda que o Mondego articulava a planície e a montanha com um importante 
centro consumidor, a cidade de Coimbra'. 

Para além de via de transporte, o Mondego fertilizava uma extensa planície que se 
prolongava pelas margens dos aflnentes do Mondego e das lagoas dispersas pela Gândara. 
Nesta planície, cultivou-se desde o século XVI o milho grosso, e mais tarde o arroz e a batata4. 
As terras de regadio especializaram-se também em produtos hortícolas e frutícolas. Havia 
ainda espaços dedicados a tempo integral ou parcial a pastagens de gado, algum transumante. 

As tesras de campo complementavam-se com as de monte. Nas zonas de encosta, 
abiigadas das cheias, iniplantaram-se as habitaçóes e praticavam-se as culturas de sequeiro 
bem como da vinha, da oliveira e dos citrinos. O monte fornecia também estrumes vegetais 
que fertilizavam as teiras de campo bem como áreas de pastagem, utilizadas de modo especial 
quando os campos se encontravam com colheitas ou inundados. A Gândara que se prolongava 
para Norte ao longo da costa litorânea desempenhava fiinções idênticas às terras de monte5. 

O Baixo Mondego, zona à partida privilegiada pela posição e pelas condições naturais, 
não usufmiu, porém, de todas as suas potencialidades devido a probleiiias estruturais decorrentes 
da irregularidade do curso do rio e da inexistência de um eficaz sistema de drenagem dos 
campos. As cheias devastadoras que destmíam as colheitas e as vastas zonas de paul constituíram 
o drama dos camponeses do Baixo Mondego ao longo do tempo" 0 assoreamento do rio 
condicionou ainda as condições de navegabilidade, repercutindo-se no porto da Figueira, bem 
como no estado da ponte de Coimbra7. 

As cheias e o assoreamento constituírani-se como problemas que em certas épocas os 
monarcas tentaram solucionar. Assim, no contexto da política de fomento económico promovida 

' Cf. Oliveira, Alilónio de - A  Vida Ecortúr>ticn e social </e Coiiitbi-<r de 1537 a 1640,2 voluines, Coiiiibra. Faculdade 
de Letrzis, 1971; Soares, Sérgio Cunha - O irirrrticij>io </e Coir,iritbi-<i CIO Resrniriu~80 oo Poi!rbolisi>to. Po<lei.e Pr>derusus 
,,<i Irlode Morlerrio, DisserlaçZa dc doutorainento policopiada, Coiiiibrii, 1995. 
" Ribeiro, Orlatido - "Cultura do millio, economia agrÁria e povoameiitd', Bil>los, volume XVII, Coimbra, 1941, 
pp. 645-6153; Oliveira, António - "Para a História do Significado Battinico de Milho Znburro", separata do Arql<iizo 
Coii>lbirío, voluriic XXIII, 1967; Almeidd, Luís Ferrand - "Sobre a intmdiiçZo e a difusjo do ~iiilho mais em Portu- 
gal" in P<igiri<isDispersn.r. Coiinbra, FLUC-IHES, 1995, p. 131-151; Vbqisinhas, Ire~ie - (i!>, cspoyo em rroi!.f,~rrrnm$Üo: 
o e.rteirscio do o,lrrriu do orinz nos c<rrnpos do Moidcgio (1856.88). "Anblise social", Lisboa, 26 (1 12-1 13) 199 1, p. 
689-703; Neta, Margarida Sobra1 - "lntrodu$Zo e Exp~nsZa da Culturii da Batata na Regijo dc Coiinbrn (Sécs. XVII- 
XIXY, Resisrn Porrrigtresn rle Hi.rrrúri<z, 29, Coimbra, 1994. p.55-83. 
' Cf. Coelho, Maria Helena da Cruz - O Brziro Mort<lego nos Finriis do /&</e Mldia ;Neto, Margarida Sobral- Terrn 
e Coilfiiro.. 
T f .  Martins, Fernandes - O Esforqo do Hoincia !,o 6ni.v" Moitdego. 
' Com efeito, se em meados do século XVIII a porto da Figueira registava um grande desenvolviiuento devido ao 
facto de a Barra de Aveiro se encontrar danificada, a partir das finais deste século o movinienlo j6 era prejudicado 
pelo mau estudo do porto. Estasituação dificultava a saída das barcos e a exportação de produtos facilmente perecíveis 
como era a laranja (Baptistn, Manuel Dias - "Ensaio de Huma Descripçja Fizica e Ecanomica de Coinlbra e seus 
arredores", Mer>turi<rr Ecr>!,ior>>i?icos (10 Acnrleiitirr Real <ias Scieiicins rie Li.sborr. tomo I. Lisboa, 1789.p. 234). Sobre 
esta matéria Cf. Cascáo, Rui - "As vicissitudes do comércio marítinio de um porto secundário: o caso daFigueira da 
Foz (1850-1920)", Revisln Porrirgires<r de História, Caimbra, 18, 1980, p. 133-196. 
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pelos monarcas filipinos nas primeiras décadas do século XVII, foi atribuído, em 1606, aos 
campos de Mondego um novo Regimento que tinha como objectivo regulamentar o sistema 
de manutenção dos marachõesY. 

Já nos finais do século XVIII, o reinado de  D. Maria I destacou-se na tentativa de  
regularizar o curso do Mondego, inserindo-se esta política num plano mais vasto de melhoria 
das comunicações terrestres e fluviais do país? Neste período foram elaborados estudos por 
Vandelli e Estevão Cabral que estiveram na base das obras então realizadas"'. 

A impossibilidade de fazer face ao assoreainento do rio, bem como a de criar e manter 
um sistema d e  drenagem eficaz inviabilizou assim o aproveitamento intensivo das 
potencialidades de uma região litorânea, acrescida do facto de ser atravessada por um rio 
navegável". 

As planícies que apresentam uma história de sucesso, caso da Lombardia, Baixo 
Languedoc ou Andalusia, forain aquelas em que foi possível implantar e manter infraestruturas 
de drenagem dos campos graças a um investimento contínuo decapitais". Ora o BaixoMondego 
nunca foi um campo de aplicação de capitais, mas um espaço de captação de rendas e tributos 
vários, que alimentaram diversas casas senhoriais, muitas delas sedeadas em Coimbra, e várias 
instituições como câmaras municipais, confrarias e misericórdias, bem como a actividade de 
contratadores de rendas. 

Os problemas estiuturais desta área litorânea e fluvial radicam assim no sistema senhorial 
implantado na zona e ein especial no regime de propriedade e de tributação em vigor neste 
espaço desde a Idade Médiaaté ao século XIX". "Nenhuma t e m o u  curso de água sem senhor", 
era uma máxima que pode ser aplicada, com todo o rigor, no Baixo Mondego, bem como nas 
zonas confinantes da Gândara e da Bairrada. Com efeito, neste espaço não existia propriedade 
alodial. Por sua vez, a comunitária foi-se restringindo com o aumento de  procura da terra 
decorrente do aumento demográfico ou da vontade de constituição de  rendas de  origem 
fundiária. 

Silva, José Justino de Andrude e - Collec~õo Cltio>,ologicn <I<< Legisla(.üo Porregrirsa. Lisboa, 1855. 1600- 1612, p. 
17x-IxI~ ~ - ~ . ~ .  
C f  Matos, Ariur Teodoro de - Traitsportes e cor>rieiicnçõr.s <»r Pontrgol, Açores e Madeiro (1750-1850), Ponta 

Delgada, Açores, 1980. 
"'Cubral, EstevSo - "Memoriu sobre as damnos do Mondego iio Campo de Coimbra, e seu remedio': em Mr,tioiras 
Ecorionric<i,s do Acodci>iia Renl rlns Scieiiciar. tomo 111. Lisboa. 1791. oo. 205-242: 
" Em finais do século XVIII (17831 Manuel Dias Baotista a f i rmava i e  "o meia de conducão e estraccão" dos 

Beira reputaria melhor os seus fiutas. e receberia uma vantagem de toda o género de coinércio, que sempre se 
poderia fazer pelo dito rio" (Baptiatn, Manuel Dias -Ob.cit, p. 234). Par sua vez, em 1853 os habitantes da Figucira 
dirigiam uma represenia$ão ao Rei-regente D. Fernnndo acerca do estado lastimoso da bma da Figueira da Foz. Esta 
representação foi depois secundada pelas dmums de Coimbra, Condeixa. Viseu e Castelo Branco. facto que demonstra 
o vasto espaqo servido por este porto (Cascão, Rui - "As vicissitudes do comércio marítimo de um porta secundário: 
o caso da Fieucira da Foz (1850-1920)". 0135-136) 
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O regime de propriedade praticado nesta zona traduzia-se no facto de a utilização da 
quase totalidade dos recursos implicar autorização senhorial ou concelhia, formalizada em 
regra por contratos de aforamento, e no pagamento de uma renda consignada em posturas, 
forais e contratos agrários. 

Eram recursos tributiveis os seguintes: a ocupação do espaço para implantação de uma 
habitação ou de instalações de suporte da agricultura e pecuária; a produção agrícola; a criação 
de gado; a água utilizada na rega ou em moinhos, azenhas ou pisóes; os produtos florestais 
como madeiras e cepas; a vegetação espontânea destinada a pastagem dos animais, alenhas, à 
fertilização dos campos (como limos de canais e lagoas), ou a utilizações artesanais (caso do 
bunho); os transportes (barcas de passagem e utilização de  algumas pontes); os meios de 
transformação de produtos (moinhos, lagares) ou de fabrico de  materiais de  construção (fornos 
de cal ou telha) e a pesca marítima e fluvial. 

Numa área de forte densidade e pressão senhorial destacavam-se as seguintes casas 
senhoriais: nas margens do Mondego senhoreavam a Casa de  Aveiro (Montemor-o-Velho), o 
duque de Cadaval (Tentúgal), o mosteiro de Santa Cruz, a Universidade e o Cabido. No litoral, 
o Cabido dominava em Lavos, Tavarede; o duque de Cadaval em Buarcos; o mosteiro de 
Santa Cruz na linha de costa desde Redondos (Buarcos) a Mira. Estas entidades exerciam 
também o seu domínio sobre o espaço urbano. Coimbra era o único concelho régio. Buarcos, 
Montemor-o-Velho e Tentúgal estavam dependentes de donatários. 

A fidalguia e nobreza de província era também receptora de rendas, assumindo em 
geral a condição de enfiteuta. Viviam ainda de proventos da terra confrarias, hospitais e 
misericórdias. Quanto à burguesia, usufruía da terra na sua qualidade de enfiteuta, mas 
fundamentalmente enquanto contratatadora de  rendas das casas senhoriais. Alimentavam-se 
também da produção agrícola, pecuária e florestal, bem como dos rendimentos do trabalho, os 
concelhos de Montemor-o- Velho, Tentúgal e Coimbra. 

O acesso à terra fazia-se maioritariamente através de contratos enfitêuticos, títulos em 
que se definia a duração dos contratos, as normas relativas à exploração da terra e os tributos 
apagar. Era no peso da tributação que, repetimos, se destinava fundamentalmente a alimentar 
casas senhoriais mas também câmaras, misericórdias ou grupos sociais, que residia a asfixia 
da vida económica da região. Entre os tributos destacavam-se os de natureza eclesiástica - o 
díziino que recaía sobre toda a produção bem como sobre os rendimentos do trabalho -, os de 
natureza senhorial ou régia que assumiam a forma de quotas proporcionais à colheita - as 
rações de terço e quarto nas terras de campo e de sétimo e oitavo no monte. Do produto da 
troca ou alienação da terra beneficiavam as entidades senhoriais de um montante correspondente 
por norma à ração, denominado laudémiot4. 

Para além da tributação senhorial, os camponeses eram obrigados à satisfação de 
encargos concelhios, que podiam assumir a forma de prestação de serviços e de coimas 
decorrentes de transgressões às posturas, nomeadamente aquelas que regulamentavam os 
espaços e tempos de colheitas e pastagens. Finalmente, há que referir os impostos régios em 
crescendo nos finais do Antigo Regime, como era adécima e o subsídio literário. Os lavradores 
dos campos do Mondego eram ainda obrigados a custear as reparações dos marachões, através 

'"8. sobre o regime de propriedlide e exploração na BaixoMondego naépoca moderna Cf. Neto, Margarida Sobral 
- Terrn r Cottfiiio. Regicio de Coiinl>i.«. 
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do pagamento de um alqueire de  milho por geira de  terra que semeassem bem como a 
participarem nas obras um dia por anoIs. 

Aforte pressão senhorial deu origem ao longo do Antigo Regime a diversas formas de 
protesto que culminaram nas representações às cortes liberais feitas pelas vereações e por 
grupos de lavradores, assumindo-se como representativas do povo e dos burgueses com 
interesses nesta região'". 

Constituíram motivos de queixa o peso excessivo da tributação, em especial da cobrada 
pelas entidades senhoriais; as arbitrariedades dos cobradores de rendas e da justiça senhorial, 
mas também a existência de muitas zonas alagadas, responsabilizando-se as entidades senhoriais 
a quem competia a manutenção de valas e marachões, como era o caso do duque de Cadaval 
ou do mosteiro de Santa Cruz, por não procederem às reparações necessárias". 

Dos campos de Coimbrachegou também a denúncia da impossibilidade de os enfiteutas 
da região beneficiarem da legislação régia que estimulava o investimento de  capitais na terra 
através do desbravameiito de terras incultas e secagem de pauis. Estavam neste caso dois 
negociantes que desbravaram terras e secaram pauis com a expectativa de beneficiar do alvará 
de 11 de Abril de 1815 que isentava de "direitos, imposições e dízimos" durante dez anos a 
quem desbravasse terras ou durante vinte a quem enxugasse pauis. Estes dois negociantes 
viram-se impossibilitados de usufruir destas isenções devido ao facto de o Cabido e Santa 
Cruz, entidades que senhoreavam nas terras beneficiadas, terem exigido o pagamento de todos 
os direitos que se costumavam pagar naquela área. Este caso constitui-se como uma evidência 
clara da impossibilidade de remover obstáculos ao desenvolvimento da agricultura no contexto 
do regime senhorial em vigor. O sistema senhorial vigente inviabilizava a própria política 
régia de fomento da agricultura". 

Fernand Braudel na partequededica i s  planícies na sua obra "O Mediterrâneo" escreve: 
"O Homem do Mediterrâneo sempi-e esteve em luta contra os baixios: uma batalha mais difícil 

" C f  Regimento de 1606, cit. 
'Wetet  Margarida Sobral - Tei.ro e Coflflilo. Regi&> de Coi!>,b,n: Silbert, Albert - Lc Pioi>lè>ric ~rgruii-e ;>oirrigois 
<ir< ieii~i>s Oes i»i.rnières Cr,rrès lii>ér<rler (1821-1823, Fondatioti Calouste Gulbenkian. 2". edic5o. Paris. 1985. 
" Assim os livradores de Brunhas. locaidade situadu na concelho de Mantemor-o-Velho. nnmurcenl esoaerda do 

há muitos aniios n3o abre as vallas de enxuguo do campo, de que tem resultado estarem perdidas us melhores terras 
dodilocampo e cobertas d'agaa toda o anno e por consequenciasein pioduç3o algitmu". (Silberl, Alben-ob. cii, p. 
l o n ,  . ,-,. 
Por siin vez, o concelho de Cantanliede denunciou o facto de os rendeiras do Marquês de Mirialva não est;irern a 
cumorir acfiusula estiouladn nos contratos de arrendamento oue os obrienvn a abrir as valas do cumoo c monte e de 
Laoar as ouebiadus. Afirmavam "ooren~ nem estas se tao3o. iiein aouellas se abrem h6 inuitos nnnos. coni notavel e 

ii posas, estrago cuuzada de i130 se taparem as quebradas das mesmas vnllas. O mesmo acontece da falta d'  abenura 
das vallas do rnoiite, caurundo o prejuizo de correrem as suas nguas por sima diis ribeiras dos proprietarios, c até 
inutilizando n passagem n pé dos cnniinhos publicos como sSo n estrada do Mourjo, na do Cantijo, na da Piedade. 
Estes estragos tem cauzado no povo a perda amua1 de trezentos nioias de milho" (Iderri, p. 213). 
Finalmenteos povosdeMniorcaacusnm o mosteirodeSantnCruzde intervirem no ria em funçila dos seus interesses. 
"Os mesmos religioros tem portas praximas do Mandego com que ein sertos tempos fexão as agaas e impedem a 
navega~30, da qual só se aproveita para a condução de lenhas e madeiras da suagrande malta da Quinta de Foja para 
ii cidade de Coiinbrn, para n villa da Figueira e para outras muitas partes" (/<lei>,. p. 187) 
'Weto,  Margarida Sobral - Terra e Corlfliio. R e g i a  de Cuirtzúm, p. 359-362. 
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que contra a floresta e os matagais, e que constitui a verdadeira originalidade da sua história 
rural. Tal como a Europa do Norte se constituiu, ou, pelo menos, expandiu à custa das florestas, 
o Mediterrâneo encontrou nas planícies as suas zonas de expansão, as suas Américas 
interiore~"'~.  

O Baixo Mondego funcionou de facto como uma "América interior", constituindo-se 
como um pólo de atracção de gentes provenientes de diversos espaços"'. No entanto, nem 
todos aqui encontraram condições de sobrevivência. Alguns deslocavam-se temporariamente 
para terras situadas mais a Sul, nomeadamente para os campos de Setúhal à procura de um 
complemento de subsistência, outros fixaram-se mesmo por essas paragens. Amalha demasiado 
apertada do regime senhorial funcionou como um factor repulsivo da população com menores 
recursos, mas também daqueles que dispunham de capitais para investir na terra. 

Ainda sobre o problema da beneficiação das planícies escreve Fernand Braudel: "é 
indubitável que o financiamento das regiões baixas se faz com os rendimentos do grande 
comércio, do comércio intercontinental. Só que este comércio pressupóe uma grande cidade 
mercantil, aberta ao  exterior, dispondo de  grandes capitais, e capaz de  assumir as 
responsabilidades e os riscos de empreendimento desta envergadura"". Ora Coimbra estava 
longe de ser uma cidade mercantil. Com efeito, dominavam a urbe universitária vários mosteiros 
de ordens regulares, o Cabido, a Universidade e a Vereação, que a partir de 1730 se elitizou, 
nela tendo lugar apenas os estratos mais elevados da aristocracia coimbrã". 

Os poderosos da região de Coimbra, alicerçados num regime de  propriedade que se 
estruturara na Idade Médiae consolidara com a reforma manuelina dos forais mantendo-se até 
às reformas do liberalismo, transformai-am os campos de Mondego va sua pequena "América 
interior", impedindo o seu desenvolviiiiento económico. 

Ressalte-se, no entanto que, a mudança de regime de propriedade operada após 1834 
não veio trazer a solução para o problema das cheias do Mondego, como o demonstram as 
inundações ocorridas no início do comente ano. Com efeito, o problema persistiu com outros 
regimes de propriedade e outros proprielários bem como com outras políticas. 

"O esforço do Homem naBaciado Mondego" ainda não encontrou o campo de aplicação 
certo para convergir harmoniosamente com a impetuosidade de um rio agreste que teima em 
não se submeter aos coletes de força da civilização. 

"I Braudel, Fernnnd - O Medirri?F,ico e o Miriirlo Mc<lilewüitico tiri ~ p o c o  </e Filipe 11, tomo 1, Lisboa, 1983. 
" C f  Cravid50, Fernanda Delgado - A  Popirlapio e o Povoci»ie,~ro do GB>?d<,ra, Coimbra, CCRC, 1992. 
" 01 cir., p. 99. 
" Soares, Sérgio Cunha - O i>?rrtzicipio </c Coirribro da Resiorrra~üo no Pori,hn/isr,!o. Po<lei- e Porlerosos no ldc~de 
Modrnzo, p. 475 e segs. 
VERNET, Jean-Louis - L'Iioi>t»,e elI<z foirr o,édireri.«rtkir~ie de Ia Préhii.toire ir nos joioi., Ed. Eriunce, Paris, 1997 
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- pesca, sal e moliço no litoral e na Ria de Aveiro " 

Inês A m o r i m * "  

A exploração dos recursos marítimos requer conhecimento da sua existência, procura 
dos produtos e tecnologia para os extrair, no momento ou na conjuntura económica propícia 
(Laughton, 1996). o que pressupõe a articulação entre tecnologia, oportunidade económica 
(oferta e procura), agentes, instituições e processos, numa matriz complexa de ordem social, 
económica, política e cultural (Marx, Smith, 1996)'. 

Nesta acepção, entendemos a tecnologia não como um factor único,persi, mas inserida 
num contexto tecnológico, o das mudanças operadas por indivíduos, em intrincadas redes 
sociotécnicas. 

Esta perspectiva aplica-se a um espaço concreto - o litoral de Aveiro (de Ovar a Mira) 
articulado com a Ria de  Aveiro, dotado de recursos potencialmente exploráveis?. O sal é um 
dos vértices que compõem o triângulo produtivo, associado à pesca e ao moliço, repositórios 
de  vivências ancestrais que parecem articular-se na segunda metade do séc. XVIII. Uma das 
características fundamentais da produção do sal é, tal como na pesca, a irregularidade, de ano 
para ano, no decurso do mesmo Verão, de  um lugar para o outro. Tal constatação baseia-se na 
observação de um conjunto de factores que intervêm nos montantes produzidos: condições 
climáticas, acesso às águas e marés salgadas, técnicas de trabalho, perícia da mão-de-obra, 
características da administração e exploração das unidades de  produção, etc.. Contudo, o 
aumento ou a diminuição da área das salinas e de moliço, ou mesmo da captura de  peixe, não 
depende apenas das condições de acesso ao mar. Depende, e muito, do apelo do mercado. A 
análise destes recursos obedecerá, por consequência, a uma grelha de  abordagem que se 
procurará aplicar: 

Indicador espacial 
Indicador tecnológico 
Indicador dos recursos humanos e financeiros 
Indicador das infra-estruturas económico-técnicas 

'Este trabalho insere-se no projccto HISPORTOS -Para n História da Canstruçiio das portos do  Noroeste de Portu- 
gdl ao longo da época moderna, Sapiens 99. Abreviaturas utilizadas: " A D A  - O Arquivo da Distririil de Aveiro, 
A N l T  - Arqliivo Nacional da Tone do Tombo, AMA - Arquivo Municipal de Aveira, ASCMA- Arquivo da Santa 
Casa da Misericórdia de Aveiro, BMA - Biblioteca Municipal dc Aveiro, BPMP-Res - Biblioteca Pública Municipal 
do Porlo, Reservados, DP-Dcsembargo do  Pqo, LV - Livro de Vereações, MR- Ministério do Reino, SN - Secção 
Notarial. 

I Tenha-se iiindn en> canta a possibilidade de  um esgotarnentõdc tais recursos, seja porque ;c desconhecem os limites 
do  ecassistemu biológica, químico, geológico, etc, seja pelos efeitos incipientes ou perversos da tecnolagia, seja pela 
irregularidade dos inercados consumidores. 
' Vd. neste volume, o mapa contido em Amorim, Inês - O porto <leAveiro no s6c. XVIII - peicrri-sos de i,niestign$ão 



O indicador espacial apresenta os quadros geomorfológicos, os de circulação e, sobre- 
tudo, os ecossistemas condicionadores das respostas humanas; o indicador tecnológico pres- 
supõe uma inventariação de dispositivos, aparelhos e procedimentos, quer os utilizados no 
espaço em causa, quer os recomendados para aquele espaço; o indicador dos recursos humanos 
e financeiros engloba os dados relativos à adaptação tecnológica (o saber prático, padrões de 
cultura partilhados, as competências adquiridas) e os recursos financeiiros (capitais); o indica- 
dor das infra-estruturas de transporte e comunicação pressupõe a transformação e o mercado 
distribuidor. 

1. Indicadores espaciais 

O processo lento de submersão do litoral português permitiu, e ainda permite, sobretu- 
do entre o Douro e o Cabo Mondego, o assoreamento de certos rios e de certas reentrâncias, 
nas secções de costa baixa, de tal forma que se nota ter ganho mais a terra do que o mar 
(Martins, 1947, 177-178). Esta costa, arenosa, foi alimentada pelas areias da plataforma con- 
tinental que as correntes litorais impelem para terra (Daveau et alii, 1989,78). Os materiais, 
assim transportudos, acumulam-se normalmente no recôncavo das baías ou de encontro a 
promontórios. Se as condições da costa o permitem, surgem restingas ou cordões litorais, cuja 
extremo progride no sentido do movimento do transporte, ao contrário do que sucede com o 
avanço dos depósitos, apoiados de encontro a um obstáculo. Na costa em causa, encontram-se 
estas duas situações: o cordão litoral, que se estende do Carregal (em Ovar) às proximidades 
de Mira, avançou de norte para sul, no sentido da corrente que lhe deu origem, enquanto que 
os areais de Quiaios, Mira e o cabedelo da Gafanha, se formaram por acção da mesma corren- 
te, mas apoiados no ponta1 do Cabo Mondego, de sul para norte (Martins, 1947, 179). Como 
resultado destas duas tendências, os depósitos acabaram por se unir, situação com que nos 
deparamos ao longo do séc. XVIII, confinando a barra e porto de Aveiro a um estrangulamen- 
to condicionador da actividade económica. 

A reconstituição histórica deste processo permite-nos recuar até ao séc. XII, sendo 
provável que a barra do Vouga tivesse estado ao norte daTorreira, próxima de Ovar, justificada 
pela produção de sal em Cabanões e Ovar (Neves, 1947, 21). Nos princípios do séc.XII1, 
estava já constituído o cabedelo da Murtosa, surgindo um novo cordão de areias, isto é, uma 
flecha litoral, desde o Carregal (de Ovar), crescendo para sul, e atingindo a latitude daTorreira 
(Martins, 1947, 187). A partir de então, foi-se deslocando para sul, sucessivamente, até se 
situar em frente da Ilha da Testada, como descreve um documento de 1407 "a qual [barra] 
parte de uma parte coni a veia de Vouga e da outra parte com a veia que vai para o val de 
Cabanões e da outra parte corn a veia que veni pela passagem de Cacia e vai para o mar" 
(Martins, 1947,189; NEVES, 1935,220). Em inícios do séc. XVI, já se encontrava mais a sul, 
em frente àIlhado MonteFarinha, como atesta o foral de Aveiro de 1515 (Neves, 1935,221). 
Entretanto, surgem notícias e representações (em cartografia da 2" metade de XVIII) de um 
Forte Novo, "inacabado", frente a S.Jacinto, sinal de que era necessário proteger a barra aber- 
ta, nas suas proximidades, em data desconhecida, mas eventualmente dos sécs. XVI ou inícios 
de XVII. Ter-se-ia, entretanto, deslocado bastante mais para sul. A existência de referências a 
um Forte Vellzo, demolido, em frente à saída da Vagueira, onde se enconlrou uma lápide com 
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a inscrição "1643. Rei de Portugal", confirma a necessidade de equipamentos, na regulamen- 
tação da deslocação da barra para este ponto da costa3, localização confirmada num manuscri- 
to de 1687 que relata a presença, em Aveiro, de dois engenheiros holandeses, apurando-se 
estar a barra na Vagueira (Neves, 1937, 99). 

Ao longo do séc.XVII1, esta situação parece piorar, ao ponto de se fechar a barra que, 
em 1757, já se encontrava em Mira. Nesse ano foi possível abri-la mais a norte, novamente na 
Vagueira, frente ao Forte Novo, graças à uma conjugação de factores naturais e i acção volun- 
tariosa do capitão-mor de flhavo (Neves, 1935,224). Mas a tendência foi a de deslizar nova- 
inente para sul e em 1777 situava-se entre o Forte Novo e o Forte Velho, procurando-se então 
conservá-la aberta neste ponto da costa (em 1783 pi-ocedia-se, nesse local, a obras). Em 1788, 
novainente em Mira, encontrava-se obstruída4. Não obstante a tentativa de  abrir um regueirão, 
em 1791, no local da provável barra do séc.XV1, ein S. Jacinto, a verdade é que as obras 
iniciadas em 1802, só em Abril de 1808 foram coroadas de sucesso, fixando-se no local que 
ainda hoje se apresenta, frente a Aveiro (Neves, 1935,229-231). 

Neste espaço em constante mutação surge-nos a Ria de Aveiros, o acidente mais impor- 
tante desta parte da costa, edificado pelos aluviões do Voiiga, ao abrigo duma laguna (Daveau 
et alii, 1989,78). Conio vimos atrás, é bem provável que no último quartel do séc. XIV, inícios 
de  XV, o processo da formação da laguna estivesse já adiantado, e diminuído o papel da 
corrente litoral (Martins, 1947, 187). A Ria, hoje, no seu eixo longitudinal, tem um compn- 
mento de cerca de 45 I<m e uma orientação próxima de  NNE-SSW. Aamplitude das marés que 
varia entre 0.8 e 3.5m 2 entrada da barra, determina a extensão da área líquida que se estende 
por 45 Km2; a largura da massa de água é inuito variável e atinge o seu valor iiiáximo, de cerca 
de 10 Km no largo do Laranjo, a sul da Murtosa; a profundidade é muito pequena, salvo nos 
canais de navegação onde, graças à intervenção humana, são inantidas profundidades maiores 
(Hall, 1985, 103). 

Partindo da ilha do Monte Farinha, a NO. de Aveiro, surge a Cal Grande que se dirige 
para norte, dividindo-se em dois braços: um fica no seguimento directo do ramo principal, 
constituindo a cal de Ovar, outro segue para oriente e denomina-se cal de Murtosa ou do 
Vouga. Entrando nesta estamos numa das zonas mais ricas da Ria, ligada a esta por cales ou 
esteiros, de Estarreja, Antuã, Salreu, Canelas, Fermelã, sendo actualmente designada por Bai- 
xo Vouga Lagunar, sujeita à dupla influência das cheias dos rios e ribeiras existentes, e as 
marés da Ria (Bragança, 1985,76). A cal da Murtosa ou, mais apropriadamente, do Vouga, 
foi, até ao ano de 18 13, o caminho de acesso do rio Vouga à laguna. Nascido na Serra da Lapa 
(Girão, 1922, SI), pela acção do plano de  melhorainento e consolidação da barra, alterou-se o 
seu curso. A partir de  então rasgou-se a Cal do Espinheiro, reforçando as águas, num 
direccionamento i barra aberta em 1808. Tal evolução foi contemplada na toponímia, desig- 
nando-se o antigo percurso como Rio Velho e o novo como Rio Novo do Príncipe (D.João) 
(Neves, 1958,227). 

dr>a,!rteiiiol (iini p i t o  <In sior<i@o), Porto. 2002. 
'Citada Dor Neves. 1935.222 vd. ainda Cunha. 1930.21 e Loureiro. 1904. 15 
' AMA-i. V. n. 8. f.41 Iv, sess3odo~enadode27/?/1788. ~stadeslocuf~o~n;asul  esticomprowdacartograficamente 
(Aniorim, 1997, Apêndice canagráfico). 

Sobre a designusio de 'Ria', o artigo de Davcau, 1988,327-349: "<lizei. qire n Rio de Aiieim é r i in  H@-dclto, , r » i  
</</Ia /<igrrnnr corno se diria r>zaiv c/nrai>reitre ei>i poirrrgrrés, é itnplicor qrre o Voctgn é o factor />riitcipol dn am 



Imediatamente a sul e a oriente do Monte Farinha, aparecem diversas formações insu- 
lares. Na secção meridional da Ria, desenham-se dois canais ou braços: a leste o da cale de 
Ílhavo, em direcção a Vagos, passando pela Vista Alegre. O segundo braço é o de Mira, que 
corre pela beira litoral, por uma depressão interdunar. Os dois braços limitam uma faixa are- 
nosa, a Gafanha (Leitão, 1906, 32). Além destes braços maiores, dezenas de quilómetros de 
esteiros e rias constituem um complexo sistema hidrográfico. 

Constata-se a ocorrência, neste espaço, de um fenómeno certamente comum a épocas 
anteriores: o de inundações e assoreaiiientos com o desaparecimentos de esteiros, que inter- 
rompiam os fluxos normais, ora de água doce para as terras de cultura, ora as de  água salgada 
para a feitura de marinhas. Em qualquer dos casos, sabia-se que tinha influência o movimento 
das marés (que entravaili na barra), os ventos e a força da corrente do rio. Este processo 
prende-se com o facto de, por um lado, o Rio Vouga não desaguar direclamente no mar, mas na 
laguna. No Inverno, o caudal aumenta, provocando inundações, arrastando tei-ras e areias, 
retidas nas raízes e folhas, junto das margens, num mecanismo que se repete e provoca o 
desaparecimento de  vários canais e lagoas (Pato, 1919,46). Por outi-o lado, como já foi refe- 
rido, porque se verificava a tendência para a formação de cordões litorais que, conjugados 
com outros factores (ventos fortes e frequentes e marés), concorriam para o assoreamento da 
laguna. Ora o mar e a laguna são dois vasos comunicantes que só deixam de despejar água um 
para o outro, no momento em que o nível da maré, na laguna seja igual ao da maré, na barra. 
Ou seja, dos bancos que na baixa-mar aparecem fora da água, alguns há que não chegariam a 
descobrir, outros não descobririam tanto se, ao assoreamento, não viesse juntar-se o abaixa- 
mento do nível da maré, o que não é senão uina consequência da elevação dos fundos, preci- 
samente, porque há um maior depósito de areias a provocar a diminuição da entrada das águas 
na bacia. 

As variantes paisagísticas resultantes do processo descrito correspondem, em grande 
medida, à existência de terrenos cobertos e descobertos pelas marés, que desempenharao fun- 
ções específicas conforme a própria evolução da barra de Aveiro (Madahil, 1946, 18 1). Entre 
estes terrenos reserva-se a área de salgado que exige condições específicas. Deverá estar em 
área de estuário, a uma distância apreciável do mar, de modo a sentir o efeito das marés, em 
terrenos inferiores ou quase ao nível do mal-, a fim de ficar descoberta, na baixa-mar, e com- 
pletamente alagada, na preia-niar, e onde o solo, apesar de ser arenoso, contenha argila que lhe 
dê uma certa impernieabilidade (Alcoforado, 1877, 53). A "mariilha [é] irrila s~rpe-fície de 
terirrio vedada eiii volta por- iriiz inuro de 'toi-rtío'e dividido regiilar-iizeiite erit certos conzpar. 
tiiilentos oiide a rígiia salgada da Ria possa entr-ai; rlrinorar--se, e correr segiu~rlo a s  conveizi- 
ências do fabrico rlo sal". 

Tais condições, ideais, serão contrariadas se a proximidade do curso de água doce 
tender a provocar um abaixamento de salinidade, ou se a proximidade do mar puser em perigo 
as salinas, durante as tempestades iiivernais (Vieira, 1989, 1-Z), ou ainda se a obstrução da 
Barra impedir o abastecimento da água necessária a uma boa salinidade. Tendo em conta os 
factores apontados, a localização do Salgado de Aveiro teve, necessariamente, que se orientar 
pela posição da barra de Aveiro. Ora, neste aspecto, como vimos atrás, ao longo do tempos, a 
I-elação do rio Vouga com o inar sofreu oscilações, com efeitos perturbadores na própria distri- 
buição das marinhas. 



Além destas condições, os elementos climáticos actuam poderosamente na configura- 
ção do salgado: a acção eólica que altera o perfil da Barra e a profundidade do estuário, a 
velocidade de evaporação, assim como as chuvas que influem nos caracteres biológicos pela 
diminuição da salinidade. Rareiam os dados que possibilitem uma história do clima neste 
espaço. Anote-se, contudo, a distinção assinalada por Barros Gomes, em 1878, entre o clima 
desfavorável da Beira litoral com "urna evaporação nas ~iiariizhas da costa rnuito inferior à do 
resto do litoralpara sul" e o do Centro Litoral, com "umri evaporaçcio, nas rnarinhns do Tejo, 
sete vezes riiuior que nas da região precedente" (Gomes, [1878], 1990). 

Relativamente à costa e às condições que apresenta de apoio à actividade piscatória, 
dir-se-á que ela é compensadora para os pescadores do alto, provenientes de outros portos 
pesqueiros, como os da Póvoa doVarzim e de Vila do Conde, e hostil para os que bordejam os 
areais confinantes. Os primeiros acediam à pesca do alto, identificando o "n~ardapedra", que 
se prolongava, segundo uns, desde a Galiza até muito adiante da barra de Lisboa, segundo 
outros, apenas até à Figueira, e o "rnar da cartola", a área frente a Aveiro até à barra da cidade 
do Porto (Amorim, 1998). Os segundos, oriundos do Furadouro, Torreira, Veiros, Murtosa, 
Esgueira, Aveiro, flhavo e Mira (entre outros) bordejavam a costa, porque o perfil do litoral 
apresenta-se como uma linha rectilínea e arenosa, sem grandes pontos de orientação e de 
abrigo, não contemplando elementos favoráveis ao estabelecimento de armações fixas, impe- 
dindo mesmo que os pescadores estendessem a sua pescaria a grandes distâncias do areal. 

Com efeito, o fundo do mar, desde o Rio Douro até ao Cabo Mondego é todo de areia 
limpa (não atractiva para uma fauna rica e variada) e em declive suave até 15 Km da costa 
onde as sondagens não atingem 50 metros. Assim, só resta uma exploração costeira de espéci- 
es nómadas, como a sardinha, adstrita a processos de captura muito especiais - a pesca de 
arrasto (cerco envolvente de espécies pelágicas) para terra. Em contrapartida, a ria de Aveiro 
é um manancial riquíssimo constituído por espécies do mar, que entram e saem com as marés, 
e espécies de rio. O movimento dos peixes entre a Ria e o mar é permanente. Na Primavera e 
no Outono, com as marés vivas, estabelecem-se duas correntes importantes de pescarias: a 
primeira de entrada, nas enchentes, e a segunda, de saída, nas vazantes, sendo ambas intensa- 
mente exploradas. 

2. Indicadores tecnológicos 

A tecuologia da feitura do sal manteve-se quase imutável, ao longo dos tempos. Os 
melhores meses para a extracção do sal eram, por ordem decrescente, os de Agosto, Julho, 
Junho, Setembro e Maio. Nestes dois últimos ocorre o perigo de precipitação inesperada que, 
por vezes, é abundante. Se acontecer no mês de Maio, prejudica a preparação da marinha, se 
no de Setembro, obriga a terminar a safra precocemente (Menezes, 1956,5-6). 

A constituição dos solos é outro dado a ter em conta. Estes terão que ser, tanto quanto 
possível, impermeáveis, compactos, para que a água se conserve nos tabuleiros. Não são con- 
venientes nem os fundos lodosos e moles, pelas impurezas levantadas ao tirar o sal, nem os 
fundos arenosos ou calcários, pelas perdas por infiltração. A diferente constituição dos solos 
classifica as marinhas portuguesas em dois grupos: "o primeiro abrange as que tênz o solo 
riiirzeml tonzado duro artificialmente; e o segundo corizpreende as que são revestidaspor um 
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Esta diferença explica os gastos acrescidos na preparação e na colheita repetida do sal 

de Aveiro. Com efeito, o solo das "praias" em que se  fazem as marinhas é formado por aluvi- 
ões de terra vegetal, argila e areia, pouco resistentes e, à partida, pouco favoráveis à explora- 
ção das marinhas (Alcoforado, 1877,53). Assim, a recolha de sal terá de obedecer a um acom- 
panhamento quase diário pelo marnoto (trabalhador das salinas), com o cuidado necessário de 
activar a cristalização e acautelar os fundos. 

A pesca. por seu lado, constituindo uma actividade particular, baseada na mobilidade 
(e mesmo esgotamento) de recursos, na ausência ou difícil demarcação de espaços e a multi- 
plicação de ecossistemas, suscitou uma incessante flexibilidade na adaptação técnica, social, 
mesmo cultural, da população piscatória que alarga o próprio conceito de tecnologia piscatória 
(Amorim, 1999). 

A documentação notaria1 e a municipal noticiam a prática de processos localizados de 
captura do peixe, quer na Ria quer no mar. No primeiro caso, em 1764 refere-se a prática da 
"sertellian% do o'covo"7. Mas muitas outras se praticavam, porque as condições naturais da 
laguna, de águas normalmente calmas e abrigadas, facilitava uma espécie de trabalho de in- 
vestigação e adaptação (Braga, 1962). 

No mar as técnicas de pesca eram as de cerco envolvente, vulgarmente designadas por 
arrasto para terra. As tradicionais eram as dos "chinchorros" ("grande chinchorro") e as novas, 
as "artesW(de xávega). O grande chinchorro ter-se-á difundido entre a foz do Douro e prova- 
velmente a costa da Caparica, no séc. XVI (Lopes, 1974,245). Na costa de Aveiro, nos inícios 
de XVII, frente a Ovar, havia 4 companhas com tal designação, que arrastavam uma rede 
lançada ao mar por uma embarcação apropriada - o barco do mar ou saveiro (ou meia-lua). 
Também em Mira o chinchorro era conhecido desde o séc. XVII, evoluindo para a xávega 
(Galhano, 1965,2). Contudo, desde 175 1 que os companheiros (pescadores) do chinchorro do 
mar (ADA, Bemposta, n. 22, f.3, 169619130, Veiros) foram sendo substituídos, neste espaço e 
lioutros, pelos "coiiipnrzlzeiros do rede chaiizndn ArteW(xávega) (ADA, Ovar, n. 332,97, 175 11 
1119, in Amorim, 2000). Desde então as dimensões da rede passaram a ser muito superiores à 
das antigas xávegas (enxavegas) documentadas desde 1405, que teriam desaparecido eventu- 
almente nos finais de XVII, princípios de XVIII, mas que se confinaram a Setúbal, Sines, 
Odemira, Lagos e Tavira, nunca subindo para norte de Lisboa (Pedrosa, 1985,296). A arte da 
grande xávega estendeu-se então de Espinho a Vieira de Leiria, Nazaré, Costa da Caparica 
(incluindo Fonte daTelha e Praia do Meco), Sesimbra, Costa da Galé (Tróia) e Costa Algarvia 
(sobretudo Sotavento) (Cavaco, 1976,43; Souto, 1998, 139). 

evolcrçüo. Não scrd e.rigir. !?tirito <leste peqi<erio rio?. 
"rala-se do enfiumento de minhocas, no sentido longitudinal do seu corpo, numa linha. suspensa numa vara de  
1.5m, de salgueiro ou vime, que o pescador mergulhava a tocar o fundo das águas. levemente, até sentir a mordidela 
do oeixe (sobretudo eneuis). e ouxar. semore ao sabor dacorrente. Em Maio de 1764 foram condenados "scser-tellreiror" . . " .. . 
por ''cawrenz i>ti>,hocn'' para este fim, j k t o  aos arcos do aqueduto de transpone de água para o centro urbano de 
Aveiro AMA-LV, n. 7, ss. 19/5/1764. 
' Ane fixa tipo armadilha feita em vime e ramos de salgueiro; a vime usado na construgão d.1 bolsa interior e das 
transas, o salgueiro, no corpo e na arco da boca; nu palfe posterior, há um taco amovivel; colocava-se nas punes 
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De praia para praia assiste-se, consoante as características geomorfológicas, à evolu- 
ção das redes, que crescem à medida que se afastam da borda para o largo, até 10 Km ou mais 
(como no Furadouro, frente a Ovar). Grosso modo, as redes xávegas compunham-se de um 
saco, que se inicia na bocada e se prolonga para cada um dos lados, por duas mangas laterais. 
Estas vão deci-escendo em largura até ao calão, coino é conhecida a ponta das mangas. Naque- 
le prendem-se as calas, que não são mais do que cabos de cordame necessários à alagem da 
rede feita pelos auxiliares em terra (Laranjeira, 1984,399). Nesta costa de  Aveiro, desprovida 
de baías abrigadas e reentrâncias, os barcos de formato especial (meia-lua, facilitando a entra- 
da e o varar nas areias da praia, de  2 ou 4 remos) foram acompanhando a evolução das dimen- 
sões da rede. 

3. Indicadores dos recursos humanos e financeiros 

Toda esta faixa costeira era caracterizada por baixas densidades demográficas, mas 
com uma tendência para o aumento das médias de crescimento anual ao longo da segunda 
metade do séc. XVIII. Ovar e Murtosa (a norte de Aveiro), Ílhavo e Mira (a sul) apresentam 
taxas de crescimento notáveis e maior volume populacional do que aprópi-iacidade de Aveirox, 
denotando potencialidades em termos de força de trabalho (para a pesca e salicultura) assim 
como de auineiito de consumo (nomeadamente do pescado). 

A "arte" do marnoto é essencial ao processo produtivo, baseada no conhecimento 
einpírico das fases sucessivas de concentração e depois de cristalização, construindo uma 
sucessão de bacias para isolar os sais uns dos outros, ou seja, eliminá-los quando estavam 
ainda em solução e recolher apenas o cloreto de sódio. Encontram-se assim mencionados os 
factores fuiidamentais de produção de sal: a correlação entre condições naturais e intervenção 
humana, necessária, atenta e experimentada. 

Dois condicionalismos se salientam nesta articulação: a perturbação climatérica e a 
irregularidade da barra que destruía a marinha e exigia, para a sua reconstrução, uma maior 
quantidade de mão-de-obra. Afalta de renovação dos grupos de trabalhadores, devido a morte 
precoce ou atraídos por outros sectores (pesca, moliço), podia agravar os custos do sector. 
Marnotos, assim chamados em Aveiro, não o erain permanentemente, porque grande parte, 
depois da safra do sal (entre Março ou Abril, e Junho, na preparação e depois na colheita, até 
Setembro (Silva, Moura, 1873,298)), empregavam-se, igualmente, na pesca da Ria (Leitão, 
1906, 149), na lavoura, ou em outras actividades, numa das características fundamentais da 
população ligada i Ria e ao mar, a interdependência de  interesses, a acumulação de  diferentes 
ocupações que ela proporcionava. 

Em finais de XVII, os 6705 meios de marinhas estimados para Aveiro precisariam 
entre 450 e 700 pessoas'; em 1815, estimando-se em 16450 meios a área do salgado, precisa- 
vam de, segundo o inesmo cálculo, mais de 1000 homens. Estimativa aproximada mas que 
correspondia, em 1801, caso o número de indivíduos necessário se mantivesse, a quase 20% 

lundeiias do rio, com a boca virada para a foz. AMA-LV, n. 7, ss. 231711763 
"alientem-se as seguintes taxas de crescimento ao longa do sCc.XVI11: Aveiro: -0.14, Ovar: 0.34, Munosa: 0.37, 
flliiivo: 0.21, Mira 0.54. Sobre estes aspeclos veja-se Amorim. 1997, 194 a 208,744 c 775 a 778. 
' Urna marinlia de  30 meios. segirndo c$lciilos de 1873, precisam de dum marnoto e uin moSo; quando o sal era 
muito, necessitava duma ou duas miilheres pura carregar, das tabuleiros às eiras Silva, Moura. 1873, 301: logo 



da população deAveirol". Evidentemente que se trata duma ocupação sazonal, e com frequên- 
cia se afirma que toda uma população, em redor de Aveiro, beneficia deste sector, especial- 
mente, do vizinho concelho de ílhavo (Madahil, 1959,265). 

Além dos marnotos ainda era costume, até há bem pouco tempo, contratar moços por 
altura da abertura da Feira de Março, a 25, na chamada Feira dos Moços, oriundos das zonas 
ribeirinhas de Aveiro, Gafanha, Vagos, Mira, e igualmente do Alto Douro e Trás-os-Montes 
(Peliz, 1985, 270), o que talvez justifique que, ao longo de XVIII, os noivos, casados na 
freguesia de Apresentação de Aveiro (uma das quatro freguesias que constituíam a área da 
cidade), reduto de marnotos, fossem em 54% dos casos oriundos de outras localidades. Mais 
ainda, o quociente almas/fogos em 1801 era, naquela mesma freguesia de 4.3, quase 1 ponto 
acima das restantes, assim como a percentagem do grupo de idades entre 1-24 era a mais alta 
de toda a cidade (Amorim, 1997, cap. 4). 

A contratação dos moços obedecia a critérios de experiência. Só depois de 5 safras de 
sal é que o moço estaria devidamente habilitado e contratado como tal. As suas idades, como 
as dos marnotos, variam muito, embora a dureza do trabalho, a complexidade das operações, 
aferidas a olho nu, exigissem uma longa aprendizagem e madureza de raciocínio. Logo se 
calcula que a perturbação dos grupos mais jovens, ora por acidentes (morte), ora atraídos por 
outros sectores (pesca, moliço), pudesse quebrar um sector, baseado numa longa aprendiza- 
gem. Parecia haver uma distribuiçáo de tarefas, conforme a complexidade da operação: ao 
marnoto cabiam as operações de "bulir; quebrar e governar as ríguas"; o moço podia rer o sal, 
ou seja, começar a arrastá-lo para os tabuleiros, embora com cuidado, a fim de não destruir o 
fundo da marinha e sujar o sal. Daqui, era carregado para as eiras por moços, marnotos e 
mulheres "carregarleiras" (Leitão, 1944, 89). 

As marinhas eram propriedade fortemente fragmentada, possuídas, fundamentalmente, 
por gente de Aveiro, socialmente dividida entre uma oligarquia dirigente (entre a Câmara e a 
Misericórdia), Conventos e Clero Regular. Gente estranha à vila, alta nobreza, grandes 
concentrações, são a excepção. Os Conventos e a Misericórdia de Aveiro apresentam maior 
capacidade de concentração de marinhas, atendendo às próprias características de formação 
patrimonial, baseado em doações piedosas, instituição de capelas, ou dotes (Amorim, 1997, 
cap.6). Para os ancestrais proprietários, se o prestígio e a tradição de um património 
geracionalmente transmitido podia justificar a permanência das marinhas na posse da mesma 
famfiia, a verdade é que as marinhas também funcionavam como propriedade de recurso, na 
espectativa da subida compensadora dos preços (Delafosse, Laveau, 1960, 30). 

Parece-nos, contudo, que o movimento de concentração de marinhas em instituições, 
já de si grandes proprietárias (Misericórdia e Conventos), o reforço de algumas fortunas e 
mesmo o surgimento de novos proprietários, na segunda metade do séc. XVIII, seriam as 
respostas pragmáticas às dificuldades em suportar os custos de tratamento, conservação e 
produção duma marinha. Tal foi claramente exposto pelos responsáveis administrativos do 
Mosteiro de Jesus e da Misericórdiade Aveiro que indicam a dificuldade dos pequenos propri- 
etários em trabalhar as suas micro-parcelas, acabando por abandoná-las. 

As safras no mar, por seu lado, duravam apenas de Maio a Dezembro, quando muito, 

6705:30 meios= 2 2 3 . 5 ~  2 = 447 homens; 2 2 3 . 5 3  = 670.5 Iiomens. 
'"m 1801 Avelro possuía 3793 almas, onde se incluem menores de 7 anos, como se lê in Amarim, 1997, cap.4 da I 
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articulando-se com outros modos de vida, como vimos atrás, fundamentalmente com o traba- 
lho nas salinas, na pesca na Ria e na apanha do moliço. Estima-se que, para inícios de XIX, 
fossem 4000 o número de pescadores em toda a costa de Aveiro, 25% da população piscatória 
em Portugal, potencial humano a ter em consideração (Amorim, 1997,495). 

Atendendo à sazonalidade da pesca e se se esgotavam as alternativas nos sectores refe- 
ridos (tenha-se em conta o crescimento demográfico assinalado), só restava emigrar. Conhe- 
cem-se as correntes migratórias desta costa que originaram novas concentrações piscatórias 
até à costa Algarvia, em levas sucessivas, num movimento que encerra gente de Ovar, ílhavo, 
Murtosae Aveiro (Amorim, 1998). O perfil de eficiência destes homens era reconhecido pelos 
poderes centrais ao ponto do Marquês de Pombal ter proposto, em 1774, o envio de pescado- 
res de ílhavo para a recém criada Vila Real de S.António, no extremo oriental do Algarve, a 
fim de ampliarem a faina da pesca da sardinha e substituírem os pescadores espanhóis de 
Ayamonte ou os Algarvios que montaram para o outro lado, no contexto da criação da criação 
da Companhia Geral das Reais Pescarias do Reino do Algarve (Amorim, 1999). 

Nesta mobilidade humana transportaram-se conhecimentos empíricos e técnicos, per- 
dendo-se, a dado momento, a percepção da origem e difusão desta ou daquela inovação. As- 
sim, a introdução, na costa de Aveiro, das novas "artes" da xávega, copiadas ou trazidas pelos 
catalães para a Galiza e Andaluzia, deve-se ter dado pela mesma altura". Efectivamente, na 
costa de Aveiro, no Furadouro, Torreira, Aveiro e ílhavo, desde 175 1, muito antes das medidas 
legislativas contra a actividade desenvolvida por Espanha na pesca e salga da sardinha, muito 
antes das observações de D.José Cornide, em 1774, informado da presença de catalães em 
Aveiro e no Algarve (Cornide, 117741 1997,42), tinha-se adoptado a nova "Arte". As razões 
para esta prática e eventual transferencids tecnológicas entre a GalizdCatalunha e a costa de 
Aveiro podem advir de uma similitude entre as redes de chinchorro, usuais na costa de Aveiro 
(na Ria e na "costa bravamem particular nas vilas de Ovar, Aveiro e ílhavo) de menores dimen- 
sões do que as xávegas, mas de fácil adaptação. Por outro lado quando os catalães chegaram à 
Galiza sabiam, também, da relação ancestral dos galegos com a costa de Aveiro, significativos 
transportadores, ao longo dos sécs.XVI1 e primeiro quartel de XVIII, do sal das marinhas de 
Aveiro para Vigo, Pontevedra, Grove, e outras localidades (vd. mapa 1). Não seria, por conse- 
guinte, de admirar que os catalães, associados ou não a galegos, se tenham deslocado a estas 
costas, transportando as novas técnicas. Ou então, que gente da costa de Aveiro, neste proces- 
so de mobilidade, trouxesse os novos modelos. Aanálise de documentação notaria1 à volta do 
ano de 175 1, na vila de Ovar, refere a presença de um "nzestre das redes chnrnadas artes", um 
tal Ma~ioel Pires para "os ernsignar dentro dos tres annos de tudo o que nessesario for 
pertensente a dita rede charriada arte e a Ihes declara todo o segredo que tiver e forpreciso 
para a dita rede haver de pescar", ficando estabelecido um sistema rotativo de ensino que 
englobava sucessivamente várias companhas (ADA, SN, Ovar, L.332). 

Surge então um dado extraordinário. Entre 5/11/1751 e 26/12/1751, em mês e meio, 
foram elaborados 11 contratos de ensino de elaboração e utilização das novas "artes" da xávega. 
O segredo era a alma da mudança, coino coinprova o articulado dos contratos que obrigava o 

Parte. 
" As redes maiores "artes novas", poderiam ter chegado à cosia do Algswe, quando a pesca de arrasto foi interdita na 
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inestre das redes ao sigilo. O pescador era, efectivamente, o grande agente de divulgação 
tecnológica. 

Os recursos financeiros exigidos pela nova arte da xávega foram recrutados em dife- 
rentes meios sociais. Nas praias do Furadouro (frente a Ovar) os credores eram padres secula- 
res, capitães de ordenança, vendedores de cordames, ou capitalistas como João Pedro Mijoulle. 
Este mesmo contratou-se com companhas de pesca de Aveiro, encontrando desta forma, desde 
1774, o meio de obter a matéria-prima essencial para o seu negócio de salga, à moda catalã 
(ver à frente). Nas praias de Esgueira, S. Jacinto e ílhavo os capitais obtinham-se junto da 
oligarquia local, nobreza e ao clero, significativos proprietários de marinhas de sal de Aveiro, 
que obtiveram, desta forma, uma aplicação para a sua produção salícola (Amorim, 1998, 174). 

4. Indicadores das infraestruturas económico-técnicas 

São vários os documentos que atestam, ao longo dos sécs. XV e XVI, a animação do 
nlovimento portuário de Aveiro em torno do sal, devido à presença, preferencialmente, de 
galegos, mas também flamengos e ingleses (Rau, 1984, 122), articulados com os negócios do 
bacalhau", chegando a provocar dificuldades ao abastecimento local (Silva, 1991, 125). Este 
movimento traduz o crescimento de produção salícola comum a outras áreas como as do 
Mondego, Tejo e Sado (Rau, 1984,54-5). 

Apressão da procura era tal que garantia aos de Aveii-o controlarem aprodução, produ- 
zindo menos sal a fim de manterem alto o seu preço (Silva, 1991, 99). Nos séculos XVI e 
XVII, sob a administração filipina e já depois da Restauração, o aumento da procura por parte 
da Galiza justificou a intervenção da Coroa no sentido de obrigar os donos das marinhas de 
Aveiro a fabricarem maiores quantidades de sal, começando a safra antes da data habitual, o 
"S.Joao" (Madahil, 1959,374). 

Os primeiros sinais de alarme terão ocorrido durante a segunda década do séc.XVII1 
quando se nota alteração nos circuitos com o norte de Espanba. A verdade é que a Galiza 
diminuíra o seu consumo não só porque as suas pescarias tradicionais entraram em crise, 
bastando a produção local, mas também porque se acumularam stoques devido ao facto de os 
catalães, ao introduzirem a xávega, levarem consigo o sal, agora oriundo de Setúbal (Amorim, 
1997, cap. 6.1). 

Ao longo do séc.XVII1 o comércio barra fóra tornou-se irregular. Assinale-se uma 
crise em 1709110, outra mais violenta em 1747148. A partir de meados de XVIII, as oscilações 
da barra e sua deslocação para sul, terão conduzido as áreas de salgado para as proximidades 
da foz, encontrando-se referências a "riiaririhas vellzns" e a "mal-iizlzaspei-dida~'"~~ Embora os 
anos de 1775 e 1776 fossem anos de produção excepcional, a verdade é que os finais do 
séc.XVIII e inícios de XIX pautaram-se por dificuldades constantes, causadas pela obstrução 

Cntalunhd como se lê em Magalháes, 1988. 
"Carta régia de 5/3/1450 e 7/6/1477 garantiam a segursnGn de galegas que viessem a Aveiro (Rnu, 1984, 104 e 120); 
cana das oficiais da Câmara de Aveiro, de 1550, sarei, insurgindo-se contra o recolber abriealório nocturno ooraue - . . 
tanto das costas poituguesas, como du Giiliza de noite e de dia era uni movimento constante a biiscar sal (Madahil, 
1959,255). A presença de nomes repetidamente registados nos livros de entrada de ernborciiçües ( BMA, Livro de 
Visitas, 1683-1703) demonstra a presenfadde ingleses como sejam: Simão Colt, Jahn Calle, NemiasTousão, Guilher- 
me Esquiner; como se percebe estes nomes foram "apartugucsados" Amoriin, 1997,836. 
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da barra (Amorim, 1997,374). 
Acidade do Porto, tradicional consiimidora do sal de  Aveiro, transformou-se, entretan- 

to, em centro de  passagem e de reexportação do sal proveniente de diferentes origens (Olivei- 
ra, Garcia Loinbai-dero, 1979, 143). Com efeito, embora se note, entre 1760 e 1763, uin signi- 
ficativo movimento de saídas de Aveiro para o Porto (em 1761, do sal despacliado, 64% ía 
para a cidade do Porto e, em 1762, 44%), era de Setúbal que provinham, continuaiiiente, as 
grandes quantidades entradas na barra do Porto, inuitas vezes sob a bandeira sueca ou dina- 
marquesa, sempre que os condicioiialismos políticos o iiiipunham (Mejide Pardo, 1975, 807). 

Intei-essa-nos, contudo, arlicular a evolução da produção e comercialização do sal de 
Aveiro, com os resultados da pesca, taiito inais que a introdução da nova arte, inais pi-odutiva, 
solicitaria, por princípio, o emprego de maiores quantidades de sal. Uiiia das conseq~iências 
daeficácia da xávega foi a abundância do pescado, abandonado iiapraias, perante as dificuldades 
de escoaniento e a falta de infraestruturas viárias. Asolução passava por novos procedinientos, 
a jusante da pesca- o novo método da salga, à iriorlo do Gnliiri, à inoda catalã. Efectivamente, 
associada h iiiti-odução da xávega nas águas da Galiza, os catalães desenvolveram, igualinente, 
uma nova tecnologia da salga da sardinha, conservada em cainadas de sal, prensada, donde se 
extraia gordiira residual, coin variadas aplicações (entre as quais a iluiiiiiiação), conservaiido- 
se o peixe durante iiiais teiiipo, ein melliores condições e coiii uin ganho líquido inuito supe- 
rior ao inétodo tmdicioiial (Cornide [1774], 149). Tal método foi introduzido na costa de 
Aveiro por João Pedro Mijoulle (já referido atrás), dando início a um processo de capitalização 
do sectoi-. Coin efeito, Mijoulle, ligado aos meios comerciais iiacioiiais e estrangeiros, no 
Porto e em Lisboa (Oliveira, 1985, 105), instalou-se em Ovar e Aveiro, beneficiaiido do apoio 
da Coroa'", num contexto ein que a sardinha recolliida e salgada pelos métodos tradicionais 
1150 era suficiente pai-a o consiinio nacional e ein que se assinalava uma probleiiiática diininuição 
do abastecimento de bacalhau inglês, de que Iiá muito dependíainos, falta sentida, sobretudo, 
desde a década de 80 do séc. XVIII até inícios de XIX (Ainorim, 1997,296). 

Mijoulle não só apostou na pesca e salga como no desenvolviiiieiito de infra-esiruiuras 
que facilitassein o escoanieiito do prodolo, propondo mesmo, em 1778, uiii caiial que ao longo 
da costa criasse uina via aquática contínua que unisse o Mondego, a ria de Aveiro e os suces- 
sivos rios que deseinbocavaiii no litoral até ao Douro e ?I cidade do Portoi5. O negócio prospe- 
rava ameaçando já o abastecimento local, poi-que a vereação de Aveii-o, em 1783, tentava 
limitar a saída de pescado16, o inesino Fazendo a Câmara do Porto, em 1784, quando Mijoulle 
quis iiistalar outra salga na Foz do Douro (Oliveira, 1985, 105). O negócio ganhou uma di- 
inensão que articulava o investimento de capital nas pescarias, obtendo a matéria-priiiia es- 
sencial para o seu iiegócio de salga, com o coinércio interno (contactos no Porto e ein Lisboa) 
e externo, ao fretar barcos que conduziam sardiiilia para Bilbau e SSebastien ein troca de 

" Vd. Aiiio~ii~i, 1997, aricxo cartogrdlicu e AMA, 11. 143 - Livm das giiias das fi"ny3dd osal-1788 
" CI:Oliveirn, 1985; Mejido Pardo, 1975. JoPo Pedro Mijoulle, era, iiutursl de Languedoc. Ser\,ido por técnicos 
cat;ilZes, teria desenvolvido um processo de s;ilgu e obtci>$áo de azeite da surdiiilia, que logo solieit iri;idia$.'io para 
zoniis da Foz do Pono, apoiado por uma conjiintiira especifica de protec$Zo legislntivo noneiidii pelo Marquês de 
Poillb;il, coin puni$Po da irnpoita$.'ia de peixe galego, foileiiieilre coiisui~iido ein Portugiil, assuci;id:i a iiovas técnicas 
de salga. 
" BPMP-Res., pasta 19(23). Vd. Amorirn, Pe.A., 1987. 
'"d.AMA-LV, n.8. ss.26 de Abril de 1783. 
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"cargri de fel-ro"". O suporte a esta multifacetada capacidade residia em bons alicerces 
institucionais, o ser vice-cônsul de nação francesa, no Porto e em Aveiro", o ter apoio junto do 
poder central que o recomendou à vereação de Aveiro, pela 'j>>vrita extrncçcio das pescarias 
que i ~ ~ u i t a s  i m e s  se perdia pelas praias por falta rle contp,u~lores" e ainda por dar emprego 
aos "ilioradorrs r10 traballzo das ~~~esrrzas fibricas"". Lançado o negócio da salga, a dimensão 
atingida justificava, desde 1809, a presença dum "Irts/jector- e Fiscal [Ia praia rle Espiitllo a l i  
ii costa e areias de S.Jacinto", evitando o mau fabrico e a "corrupção" da sardinha2", sinal de 
um cresciinento que ein 1821 já contava, no Furadouro (praia de Ovar), com 400 PAbricas, 
produzindo perto de 1000 pipas de azeite2'. 

Acredita-se que a pesca e a salga criaram expectativas na produçáo do sal. A análise da 
sua coinercialização através das guias de  portos secos (portos em redor da Ria) poderá, even- 
tiialineiite, esclarecer alguns relacionamentos. Fazemo-lo em dois inoiiientos, 1751 e 1771, 
quando as fontes, felizmente, descriminam a origem e os destinos do sal (Amorim, 1997, 
anexos 9.1 e 9.2). A análise do mapa 2, prova o aumento dos fluxos para a zona litoral, com 
particular destaque para Ovar (porto abastecedor das companhas de pesca do litoral), embora 
o sal se distribuísse por uma inultiplicidade de pequenos portos: Pessegueiro do Vouga, limite 
da navegabilidade do rio Vouga, e diferentes esteiros e caminhos de água do Cértiina, Águeda 
e braços da Ria. 

Assinale-se, contudo, tal como escrevemos anteriormente, que, desde a década de 70 
do século XVIII, a barra de Aveiro ameaçava a produção e se 1775 e 1776 foram anos de 
produção salícola excepcionais, a verdade é que, em 1788, 10% do sal distribuído por aqueles 
portos era da Figueira da Foz e dez anos depois 37.5 %era da mesma origem, 6.3% de Setúbal 
e 0.5% de Lisboa, ou seja quase 45% (cerca de 396.25 contos") era originário de outros 
salgados. Esta tendência acenluou-se porque em 1805 entravam pela barra 980 contos prove- 
nientes dos portos de Figueira, Lisboa e SetúbaP3, indo para Ovar 34.4% e paraÍ~havo, outro 
porto importante de pesca, 18.6% (Amorim, 1997,389). A confirinação da falta de  produção 
local encontra-se na subida acelelerada do preço do sal em Aveim a partir de  1796. Os preços 
não mais descem, a não ser em 1809, fruto pi-ovável do efeito psicológico da abertura da 
Barra, tanto mais que logo, no ano seguinte, voltaram a subir (Amorini, 1997, 397). 

Este conjunto de dados parece provar que a oscilação da barra trouxe certamente cus- 
tos agravados na produção salícola e, em contrapaitida, o consumo local, activado pela dinâmica 
da pesca, pi-ocurou sal de outras proveniências. Não admira, por conseguinte, tal como refeiimos 
atrás, que se assistisse a uina estratégica de conceiitração de mariiihas, não apenas nas mãos 
dos tradicionais proprietários, mas ainda em meios mercantis, mesmo exteriores à cidade, 
esperançados numa rápida recuperação do salgado. Daí um movimeiito de compra e venda de 
marinhas de sal por indivíduos ligados às obras da barra ou conhecedores de mercados, na 

"ADA, SN-Aveiro, L. 314, f. 105" n 107, dac. 19110l1777. 
" AMA-LR, &I. 95. iioi~>eudo para este cargo no ano de 1780. 
''I BMA-s/ n/, slfk carta de Pina Mnnique c m  1781 
2oANTT-DP, Beira, n i i i p  29, 81. 2884, 14/9/1809. 
" ANTT-MR, !naco 369, cn. 492, Ovar, 19/4/1821. 
'?A niedida "conto" era específica do sistema metrológica dc Aveiro. Só aqui se media em contos, no lado da iniaio. 
do millieiio e do bú~io.  A equivalência, pelo inenos entre 1690 e 1814, era a seguinte: I rnillieiro=5 cai>tos=12.5 
moios= 250 msnsibúzios= 750 nlqueires (Aiiiorim, 1999a) 
" 00s valores eram os se&uintes Figueira 615.2 contos ou 62.8'70, Lisboa 282.8 ou 28.846, Selúb.il21.6 contos ou 
2.2%. c os restantes 6.2% erniii de origem desconhecida (vd. Amorim, 1997,378 e 389). 
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expectativa de rnelhores dias (vd. Amorim, 1997,332). 
Contudo, perante a retracção da área das salinas avançaram as praias de moliço. 

Multiplicaram-se os sinais de eiiiprego intensivo das plantas na beneficiação dos solos e sendo 
um recurso coinuin, nalguns casos explorados por senliorios, a sua utilização exigia 
contrapartidas. Entretanto, em locais onde o seu usufi-uto não se encontrava regimentado, 
siirgiram as dúvidas e os conflitos. Assim acontecia na Pateira de  Fermentelos, em 1797'4, 
repetindo-se meio séciilo mais tarde (Oliveira, 1979, 112). em Mira, no ano de  180525, em 
Aveiro em 1806, contra os "defora (10 teriiio e distr-ito desta citlade vêiii ul~nizliariiioliço, iiZo 
só 110s terrenosl~róprios cio coiicellio"'~ eni Vagos, em 1815 onde a Câmara que fazia seu, o 
braço meridional da ria, exigindo rendas sobre o inoliço (Silbert, 1985, 180). A confirinar o 
peso crescente deste recurso assinale-se a criação de um imposto, em 1802, lançado pela 
Coroa sobre cada barco de inoliço que circulasse na Ria e destinado às obras de recuperaçáo 
da barra (Matos, 1892, 107). 

Com efeito, as sucessivas evoluções da Barrae o seu posicionamento terão condicionado 
e alterado, ao longo dos tempos, as manchas de plantas que ci-esciam sempre que a Barra 
entupia, o que aconteceu frequenteiiiente, com inaior iiicidência, como vimos, desde a década 
de 80 do séc.XVII1, prenúncio de iiiii negócio altaineiite rentável, no séc. XIX (Regalla, 1888, 
30). Aforça crescente dos concelhos, as necessidades de receitas fiscais, a eficácia fertilizadora 
do moliço, lançaram a discussão acerca da propriedade alagada da Ria de Aveiro, poléinica 
que se estenderá até aos nossos dias (Madahil, 1946, 178). Aresposta das Cortes Constituintes 
em 1822, "o leitu rlus i-ios i~ /o i i i í~~io /~ i íDl ico  e nenliuri~a adiiiiriistruçio loctilporle mgirlariientar 
o seri IISO" (Silbert, 1985, 18 I) é o sinal de partida na busca desenfreada do nioliço, até que as 
preocupações ecologistas e a sobranceria do Estado chame, a si, a adininistração da Ria (Regalla, 
1888,27). 

A riqueza dos recursos e as oportunidades que a ria e o mar proporcionam, desde a 
pesca h indústria salineira, à recolha e transporte de moliço para a fertilização dos cainpos, 
justificam que os melhoramentos na Barra e a defesa de alguinas propriedades confinantes 
com a ria, fossem, muitas vezes, soluções contraditórias. Tal coinplexidade realça, no entanto, 
a importância das actuações humanas e ao inesiiio teiiipo a sua fragilidade e inoperância perante 
a incapacidade tecnológica de então, provocando o apagainenio de unia das actividades maiores 
- o  sal. 

" BMA-L"l0do Tainbo &i Vila de Ois da Ribeira-1797/1S00, f. 323. 
" ANTT-DP-Beira, mu$o 25, n.2380: a cnpitão-liior, Pedro Meiides Vaze seu irmão Tonié Mendes, sargento-mor, 
foram acusados pela C~iiiar:i e "nlgiritin parte c10 Povo". do dito Capitão os obrigar a l a ~ e r  cslrumeiras de moliço 
para seu benelicio. 

" AMA-LV, n. 9, ss. 11/6/1806. 
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Número de viagens realizadas por galegos a partir 
de Aveiro, no final do séc. XVII e inicio do séc. XVIII 

I I 
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Destino do Sal comercializado pela Ria na Provedoria de Aveiro, 
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Alfândegas lusas em finais de Setecentos: fiscalidade 
e funcionalismo 

Francisco Ribeiro da Silva 

Introdução: a fmcalidade alfandegária 
Quando tentámos entender o sistema da tributação alfandegária portuguesa no Antigo 

Regime, a primeira impressão que adocumentação nos transmiteé que se trata de uma matéria 
de grande complexidade e muito difícil de descrever linearmente. As dificuldades provêm da 
variedade da natureza dos impostos, da falta de uniformidade entre as diversas alfândegas, da 
existência de privilégios múltiplos ligados às pessoas, aos produtos ou aos lugares e, no caso 
da capital, da pluralidade de alfândegas dentro da grande Alfândega de Lisboa. 

Assim, há taxas alfandegárias que têm raiz foraleira ou que os forais consagraram: tal 
acontece, por exemplo, com: 

- a redízima ou portagem que era paga à Igreja do Porto desde o século XIII; 
- com o sal de Santa Maria (cada navio que entrasse barra dentro devia pagar ao Bispo 

determinada quantia devida a título da antiga tributação conhecida como sal de Santa 
Maria); 

- o tributo da malatosta (24 reis por pipa), que incidia sobre o vinho exportado pela 
barra, era outra taxa de raiz foraleira mas, ao que me parece, não era cobrado na 
alfândega, como o indicia o facto de o seu registo aparecer nos livros camarários da 
Imposição do Vinho. 

Outras taxas são decretadas para ocorrer a alguma necessidade conjuntura1 e local: em 
1791 cobrava-se na Alfândega do Porto «um novo imposto para o conserto da barra». Parece- 
-me óbvio que esse tributo era exclusivo da cidade nortenha. 

Tendo em conta tais limitações e obstáculos, tentemos então entrar no sistema tributáiio 
das Alfândegas portuguesas nos finais do Antigo Re,' aime. 

1 -Alfândega de Lisboa 
Na grande alfândega da capital existiam as seguintes repartições que eram autónomas: 

Alfândega Grande de Lisboa 
Casa da índia 
Alfândega do tabaco 
Alfândega das Sete Casas 
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Alfândega Grande de Lisboa 
Os direitos a cobrar variavam muito conforme os governos e as circunstâncias que 

faziam sobrecarregar uns géneros, aliviar outros e até isentar alguns. Em todo o caso existia na 
Alfândega uma pauta geral que continha normas precisas para avaliar os géneros sob o ponto 
de vista fiscal. Os direitos principais e a forma de arrecadação regeram-se durante a época 
moderna pelo antigo foral de 1587, concedido por Filipe 11. 

Há que distinguir ainda entre direitos devidos por importação e por exportação. 

Os direitos de importaçâo a que se chamava direitos grandes eram quatro a saber: 
-Imposto de Décirna -que consistia em 10% sobre o valor atribuído às mercadorias. 
- Sisa - em princípio, trata-se de um imposto de quantidade igual ao precedente. 
- 4% - a partir de 1756, por oferta da Praça de Lisboa, passou-se a cobrar o Donativo de 4%. 
Mais tarde, a cobrança desse Donativo estendeu-se a todas as alfândegas. 
- 3%para as fragatas. Como o nome indica, era uma taxa de 3 % para a fragata. 

Nos finais do século XVIII ou inícios do seguinte lançou-se o tributo chamado 3% de 
cotilboi que consista em mais 3%. Este tributo foi lançado com o rótulo de temporário mas em 
1806 passou a definitivo com o nome de guarda-costa. 

Quanto à exportaçâo, 
Pagava-se geralmente 8% - sendo a sua administração e recebimento sujeita ao Prove- 

dor da Casa da Índia com oficiais a que se chamava «do Consulado». 
Alguns géneros pagavam apenas o direito que se chamava de Daldeagão na entrada e 

na saída e era de 4%. Logo na entrada se declarava que tais géneros se destinavam a portos do 
estrangeiro e não do país. 

Os ofícios mais importantes da Alfândega Grande eram os seguintes: 
um Administrador Geral que tem também o título de Feitor-Mor das mais alfândegas 

do Reino. 
Vários Feitores, Oficiais e Guardas que têm por função examinar as mercadorias que 

se despacham. 
Escrivães da receita para lançar o rendimento diário a cargo do Tesoureiro. 
Tesoureiro que era obrigado a, quinzenalmente, fazer entrar no Erário as taxas recebidas. 

Além da Mesa Grande havia outras em que se fazia a arrecadação de direitos específicos. 
Concretamente: 
1- a madeira que tinha o seu despacho na Mesa do Paço da Madeira com seu regimento à 
parte. Nela entravam os direitos das vendas dos navios e dos móveis que se exportavam e 
ainda o carvão de pedra. Os oficiais principais eram o Administrador, o Escrivão e o Recebe- 
dor. 
2 - Havia outra Mesa para arrecadação do sal. 
3- Finalmente outra para os direitos dos géneros que entravam pelos portos secos com seu 
Administrador e Recebedor. 
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De cada uma destas Mesas se fazia entrega separada das receitas no Erário régio. 
As casas de al~ecadação eram dependentes do Conselho da Fazenda. A este Conselho 

cabia dar provimento aos oficiais encarregados dos serviços. Era para ele que se recorria em 
casos de dúvida sobre pagamento de direitos e dele emanavam todas as ordens. 

Casa da Índia 
A arrecadação dos direitos dos géneros de África, de Ásia, e da América (com excep- 

ção do açúcar que se despachava na Alfândega Grande, também chamada do açúcar) pertencia 
à Casa da Índia. Quanto à variedade dos direitos aqui cobrados pode dizer-se o mesmo que se 
disse acima. 

Os direitos de importação atingiam geralmente 30% do valor das mercadorias. 

Eis o quadro de pessoal: 
O Presidente da Casa da índia era um Provedor que dispunha de escriváes da Receita 

chamados da Mesa Grande. 
Havia um Tesoureiro que fazia entregas quinzenais ao Erário. 
Existiam ainda Feitores e Guardas que vigiavam os descaminhos. 
Tudo ficava sujeito à inspecção do Conselho da Fazenda. 

Alfândega do tabaco 
Os direitos do tabaco em folha que vinha de fora e se exportava recebiam-se em alfân- 

dega própria, sendo o seu valor de 200 réis por arroba. 
Os Oficiais da instituição eram os seguintes: 
Um Provedor com seus escriváes de receita. 
Um Tesoureiro. 
Guardas. 
As rendas entregavam-se quinzenalmente no Erário. Os contratadores escolhiam para 

seu consumo toda a folha que necessitassem e tinham prioridade sobre os outros comerciantes 
na sua compra. 

A Junta do Tabaco era a entidade suprema que tudo comandava. 

Sete Casas 
Chamava-se assim a uma alfândega presidida por um Administrador da Fazenda com 

escrivães e recebedores para os diferentes direitos que nela se recebiam, a saber: 
sisas dos bens de raiz, sob o nome de herdades ou portagem; 
direitos do vinho, da fruta, dos azeites, das carnes; 
sisa do pescado seco e fresco; 
sisa das cavalgaduras; 
sisa do pelouro e das aduelas. 
Para cada um dos referidos artigos havia mesas distintas e uma contadoria em que se 

faziam as contas, remetendo-se uma parte do produto das imposições ao Erário, outra parte à 
Junta dos Juros no que respeitava aos novos direitos que esta Junta arrecadava, outra que era 
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imposta nos azeites ia para o Cofre das Águas Livres, destinada a Obras e Fábricas. 
Desde I804 (decreto de 14 de Abril) na mesma Alfândega cobrava-se um adicionamento 

sobre o azeite e carnes secas e vinho que se aplicava para a iluminação de Lisboa e pagamento 
da Guarda da Polícia. Esse adicionamento entrava no Erário para os indicados fins. 

2 -Alfândegas do  Reino 

Quanto às Alfândegas do Reino, impõe-se uma primeira distinçzo entre Alfândegas 
dos Portos de Mar e alfândegas dos Portos Secos. 

Nas primeiras, a arrecadação era semelhante à de Lisboa, por cujo foral se deviam 
regular. 

Em documento que consultámos na British Library de Londres (Add 20.963) que nos 
oferece um balanço das contas da Junta do Comércio relativo ao período que vai de 18.10.1755 
a 29.4.1766, aparecem referidas as seguintes alfândegas: 

Peniche, São Martinho e Setúbal, na Província da Estremadura: 
Figueira e Buarcos e Aveiro na Província da Beira; 
Porto, Viana, Vila do Conde, Esposende, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença e 

Monção no Entre Douro e Minho; 
Faro, Tavira, Lagos, Portiinão na Província do Algarve. 
Tinham seus Consulados separados ein que se cobravam os i-espectivos direitos de 

saída. 
Havia igual separação nos direitos do sal que se cobravam nas Alfândegas de Setúbal, 

Aveiro e Algarve. 
Será possível hierarquizar as alfândegas portuguesas por volume de movimento? 
Talvez. Conhecemos os totais apurados para o imposto dos 4% entre 1756 e 1766. A 

partir daí poderemos tentar um escalonamento. Lisboa e Porto ocupam os lugares cimeiros 
como era de esperar. Mas o Porto não representa mais que 25% de Lisboa. 

Seguein-se depois: 
Viana 
Figueira e Buarcos e Aveiro 
Peniche e São Martinho 
Faro 
Valença 
Vila do Conde 
Nas alfândegas dos portos secos (as da raia de Espanha) fiscalizava-se a entrada dos 

géneros permitidos e cobravam-se os direitos deles ou tomavam-se guias para a Alfândega de 
Lisboa cuja entrada era afiançada por fiadores. Estes só não eram obrigatórios quando as 
certidões mostravam o verdadeiro destino das mercadorias e o pagamento dos direitos na 
mesa dos portos secos. 

As alfândegas dos portos secos que aparecem mencionadas no docunlento acima cita- 
do são as seguintes: 

Província de Trás-os.-Montes: Montalegre, Miranda, Vimioso, Bragança, Chaves, 
Vinhais, Freixo de Espada à Cinta e Bemposta. 
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Província da Beira : Vilar Maior, Vilar Sorpin, Idanha a Nova, Castelo Branco, Sabugal, 
Almeida e Penainacor; 

Província do Alentejo: Mértola, Terena, Serpa e Moura, Olivença, Arronches, Mourão, 
Cainpo Maior; Marvão, Alegrete, Montalvão, Castelo de Vide, Elvas. 

Alcoutim e Castro Marim na Província do Algarve. 

Hierarquização dos portos secos segundo o apuramento dos 4%: 
Chaves 
Idanlia a Nova 
Bragança 
Sei-pa e Moura 
Elvas 
Mourão 
Olivença 
Vinl~ais 
Castelo Branco 
Penainacor 

A inspecção geral destas alfândegas pertencia ao Conselho da Fazenda. 
Os i-endiinentos entravam no Eririo tomando-se nele conta pelas respectivas contadorias. 

O quadro de oficiais era assim coiistituído 
uin Juiz; 
uin Recebedor ou Feitor; 
um Escrivão de Receita e Despe~a, que escrevia também os guias e despachos. 

Do apuro efectuado pagava-se aos oficiais e aos guardas. Só o remanescente ia para o 
erário. A correição anual era feita pelo Superintendente Geral da Província em que cada uma 
estava situada, o qual examinava os Livros e exercia toda a mais jurisdição. 

Nota: ein 1774, havendo notícia em Lisboa de alguma corrupção na arrecadação dos 
dinheiros das Alfândegas, decretou-se que nas Alfândegas de Caminha, Viana, Esposende, 
Vila do Conde, Aveiro e Figueiua liouvesse apenas uin recebedor e aboliu-se nelas o despacho 
de fazendas de selo e inarçaria. 

3 -Alfândega do Porto 

Podemos esti-eital-uurn pouco mais o nosso canipo deobservação e contemplar a realidade 
fiscal portuense dos finais do século XVIII. 

O que apurámos resulta da nossa observação da contabilidade alfandegária e não, ao 
contrário das informações anteriores, do aproveitamento de qualquer fonte directa. 

Tei-emos que distinguir entre artigos iinpo~.tarlos da Ei~ropo e mcrcadoriasprovei~ieiztes 
do Brasil. 
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Os primeiros pagaram os direitos seguintes: 
Dízima, sisa, consulado, «o 2%» e «o 4 % ~ .  Pagavam ainda uma sisa para a Câmara 

Municipal. 
A dízima incluía a redízima para a Igreja portucalense. Existiam alguns produtos isentos 

de dízima, mas não isentos da redízima. Tal acontecia, por exemplo, com os cereais. 
O valor da dízima não consistia em 10% sobre o valor real das mercadorias, mas também 

não era o resultndo de  10% sobre o valor fixado pela pauta para as diversas mercadorias. Era 
antes um valor intermédio entre os dois. 

O valor da sisa era igual ao da dízima. 
Mas enquanto os produtos isentos da dízima eram muito poucos, a saber, cereais e 

mercadorias exóticas procedentes d o  Brasil, armas de  fogo vindas da Holanda, livros 
procedentes de França e alguns artigos vindos de Espanha por via terrestre, eram em maior 
número os isentos de sisa. De tal maneiraque é mais fácil enumerar os artigos que pagavam do 
que os que não pagavam. Assim pagavam panos e tecidos em geral, peças de vestuário, têxteis 
para o lar, lãs, couros, carneiras e camurças. Os linhos eram isentos. Ao contrário do que 
acontecia com s dízima, todos os produtos vindos de Espanha por terra pagavam sisa. 

E nem sempre se pagavam em numerário os ditos iinpostos. Alguns géneros satisfaziam 
a obrigação fiscal sistematicamente ein espécie: bacalhau, queijo, batatas, manteiga, cereais 
(só pagavam a redízima), aduelas, escovas para sapatos, escovas para ourives, garrafas, garrafas 
empalhadas, pás, etc. 

Outro imposto erao consulado e o  2% que, no fundo, era um imposto de 5%. O consulado 
fora estabelecido no Porto e em Portugal em 1593 e consistia em 3% sobre as mercadorias 
entradas e saídas. Ignoramos quando começou exactamente o acrescento de 2%. 

Ambos se destinavam ao financiamento das armadas de protecção ao comércio marítimo, 
sobretudo o proveniente do Brasil. 

Todos os artigos importados da Europa por mar estavam sujeitos a este imposto. Na 
prática o valor dele consistia em metade da dízima. 

Diga-se desde já que o consulado e o 2% aplicavam-se também à exportação. 
No Porto também se cobrava logicamente «o 4%» pelas importações e o seu valor 

equivalia a 40% do valor da dízima. 

Sisa da Câmara 
Os artigos que não pagavam sisa régia estavam sujeitos h sisa para a Câmara. Qual a 

taxa a cobrar por este imposto não sabemos bem. A observação do total pago permite-nos 
apenas dizer que nuns casos esse total foi da ordem dos 3%, noutros caso 6% e nalguns é 
mesmo igual à dízima. 

Quanto as importações do Brasil, a únicaregraé que os produtos brasileiros não estavam 
sujeitos à sisa régia, em virtude de  um privilégio antigo, adquirido pelos mercadores do Porto 
para compensar as dificuldades da barra do Douro. 

Os couros e solas eram onerados com o imposto do coinboi que consistia em 100 e 50 
reis sobre cada unidade, respectivamente, de  couro e de sola. 

Couros e madeiras eram isentos do consulado e do 2%: 
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As madeiras não pagavam sisa da Câmara. 
Algumas mercadorias gozavam de isenção total, com excepção apenas da redízima. 

Eram elas anil, arroz, goma, farinha e cacau. 
O açúcar, produto mais valioso, pagava apenas a dízima e os 4%. 

Exportações 
Em épocas de acentuado proteccionismo estatal à produção interna é natural que os 

direitos sobre a importação fossem bem mais pesados que os que afectavam a exportação. 
Assim aconteceu, de facto. Os impostos sobre a exportação, na Alfândegado Porto resuiniam- 
se a dois: o direito de saca, que tinha raiz foraleira, e consistia em 1% sobre o valor que a 
pauta atribuía aos produtos. E o do consulado acrescido do 2%. Ambos perfaziam 5% sobre o 
valor calculado de acordo com a pauta e não com o valor real. 

E quanto a reexportações ? 
Sabemos que alguns produtos brasileiros de grande peso na exportação, como o açúcar, 

eram isentos. O mesmo acontecia com outros de menor valia mas muito apreciados, tais como, 
os couros, o café, o arroz, o cacau. 

Outras isenções 
Antes de encerrarmos, não podemos deixar de aludir a dois tipos de isenção de que 

ainda pouco ou nada dissemos. O primeiro contempla os tecidos elaborados na Covilhã e no 
Porto e ainda algumas confecções como meias e ligas de seda e de linho que vinham a selar à 
Alfândega e que se destinavam à exportação para o Brasil. 

O segundo tem a ver com os privilegiados. A maioria eram estrangeiros e tinham 
adquirido o privilégio de poder levantar alguns artigos sem pagar qualquer tributo. 

Outros tentavam isentar-se, fugindo ilegalmente à tributação pelas vias do descaminho, 
tema que foi objecto de um colóquio promovido não há muito pelo Centro de Estudos Norte 
de Portugal-Aquitânia e de que foram publicadas as respectivas actas. Por isso, diremos apenas 
o seguinte: não sendo possível qliantificar o contrabando, sabe-se que o seu valor era 
significativo. 

Conclusão 
Tentamos aqui um estudo do sistema fiscal do Reino, visto na perspectivadas Alfândegas. 

Mas o que nos interessa é sobretudo tentar perceber e reconstituir o sistema fiscal na sua 
globalidade. Sem isso, dificilmente perceberemos como funcionava o Estado e Monarquia. 
Talvez o consigamos um dia. 
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Anexos 
Anexo I 

Quadro do pessoal da Alfândega do Porto em 1791 

Escrivão da sisa do ver do peso 1 I 1 40$000 I 

Escrivão dos 4% I I I 
Escrivaa do Consiilado I 

Escnvão da rediz~ma e portagem I 

registo 

Oficial da livrmça e contador da conferêi~cia 

ardas de dentro 

didor e pesador 

Chaveiro da Alíãndega 

Ficl da Alíãndegu 

Guardas dos portos sccoç 

Meirinlio do Mar 

Escrivãcs da descarga 

I 

6 
I 

Escrivão do ineiriiilio do mar 
Meirinho dos ponos secos 

Escrivão do meirinlio dos portos secos 

100E000 cada 

40EOOO 

I 

I 

4 

I 

Meirinlio da Ribeira do Doum 
Pregoeiro para as amematações 

Homens de trabalha na casa do selo 

Homens que conduzem a fazenda para dcspaclio até 
i porta com seu capataz 

Homcns que traballium no cais e nas caixas com seu 

Guarda-livras quc é cscrivão do cxpcdiente e I I I 
2 

200$000 ( incluia 2 

I 

capataz I I 

S0$000 cada 

Iioinens da vara c reineiros) 

70$000 

I 
I 

10 

17 

30 

Hamcns que levam as fazendas para a Casa dos 
Despachos com seu capataz 

- 

13 

Fonte: IANílT, Jzozto (10 Cor>tircio, Livro 462. 
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Anexo I1 
Quadro de pessoa1 da Alfândega do  Porto 
Segundo o Padre Agostinho Rebelo da Costa 

Descriçtio To/~ogr-úfica c Histdricn da Cidade do Porto, 3." ed., Lisboa, Frenesi, 
2001, pp.162-163 
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Anexo 111 
Pessoal do Expediente da Marinha 

Fonte: Agostinho Rebelo da Costa, Dcscripio T~uliogri~7cir e Hi.srriric<i do Ciclride </o Porto, 3' ed., Lisboa, Frenesi, 

2001, pp. 162-163. 

Nome do oficio 
Juiz da Alfândega (o mesmo do quadro de cima) 

Escrivão 
Feitor e tesoureiro dos armazéns 

Patrão-Mor da Ribeira 
Escrivão da receita 

Mcirinho 
Guarda-menor dos lastros 

Carpinteiro e calafate 

Numero de oficiais 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 

] + I  
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Porta, Instituto d e  História Moderna, 2002, p. 217-224 





O Forte de S. João Baptista de Vila do Conde: um 
longo processo de obras 

Pedro Brochado de Almeida 

O Fortede S. João Baptista, até ao momento em que iniciámos o seu estudo sistemático, 
mantinha oculto alguns dos seus pormenores históricos ou, em contrapartida, induzia em erro 
todos os investigadores que, superficialmente, por ele se  interessaram. A razão para este 
comportamento, que não é diferente da totalidade das estruturas arquitectónicas sem um estudo 
digno desse nome, prendia-se única e exclusivamente com a falta de alguém que procedesse à 
concretização da sua monografia. 

O estudo do forte de S. João Baptista de Vila do Conde encerrava, à partida, três 
problemas de difícil resolução. O primeiro prendia-se com a incapacidade de fornecer-nos 
uma data precisa para o início das obras. Um outro, baseava-se no desconhecimento do nome 
do autor dos planos de engenharia militar que deram forma àquele forte abaluartado. Por 
último, não éramos capazes de fornecer o nome de quem terá superintendido, na fase inicial, 
as obras realizadas. 

O esforço desenvolvido, em busca de documentação histórica, pagou os seus dividendos 
quando nos foi permitindo superar, umas mais do que outras, as incógnitas que ensombravam 
o nosso propósito. O processo, semembargo, não seencontra completo, mas antes em construção 
pelo que os dados agora apresentados só poderão ser parciais e nunca finais. 

O início dos trabalhos de  fortificação da foz do rio Ave, apesar de ainda não ter sido 
completamente esclarecido, deverá, ao contrário do que é afirmado por Rafael Moreira' - 
1613-rondarentreos anosde 1570e 1571. 

Adocumentação histórica conhecida sobre o forte de S. João Baptistade Vila do Conde, 
contudo, silencia-se quando se procura definir a data precisa para o início das obras de 
construção. 

A primeira referência documental onde se indica o andamento de obras militares na foz 
do rio Ave fomos encontrá-la numa deliberação camarária de 13 de Agosto de 1573. Nela a 
edilidade decidiu pedir ao monarca a isenção do pagamento da finta que pendia sobre os 
moradores da vila, aqual tinhacomo objectivo a reparação das pontes de Fragoso eLagoncinba, 
sob o pretexto da sobrecarga fiscal dos contribuintes. Estes já estavam obrigados a pagar a 
pólvora, o chumbo e as armas destinadas à defesa da vila acrescentando-se ainda a contribuição 
para a construção da fortaleza junto à barra do Ave, peça fundamental para a sua defesa2. A 
leituradeste documento deixa bem claro que o forte, àqueladata, já se encontrava em constmção. 

Sabemos, por outro lado, que a 21 de  Abril de 1570, D. Sebastião manifestou a sua 
intenção de fortificar, em missiva enviada à autarquia, ". . .todos os logares da costa de Portugal 
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que estüo da villa de Cascaes ate a villn de Caminha.. .". Para o efeito enviava um homem da 
sua confiança, João Gomes Silva, o qual inspeccionaria os ditos locais3. Um documento similar 
foi encontrado para o Porto4. 

O nome de João Gomes Silva aparece associado ao cargo devedor das obras do Forte 
de S. João da Foz que, segundo um apontamento de Francisco Dias, terão tido início a 16 de 
Agosto de 15705. Este facto associado à referência do seu envio, no mesmo ano, a Vila do 
Conde, leva-nos a suspeitar que esta personagem tenha sido, de igual modo, o vedor das obras 
militares da foz do Ave. Introduz-nos, também, à possibilidade das obras do forte de S. João 
Baptista de Vila do Conde terem tido início entre os finais de 1570 e os inícios de 1571. Uma 
datação mais rigorosa, contudo, só será conseguida caso se possa resgatar algum elemento 
documental, até agora desconhecido, que aponte para uma cronologia mais apertada. 

Aautoria do projecto da planta do forte de S. João Baptista de Vila do Conde, tal como 
a data da sua fundação, encontrava-se envolta num mistério de difícil resolução. Por outras 
palavras, desconhecia-se o autor do seu desenho arquitectónico, apesar de alguns historiadores6 
afirmarem, sem terem provas concretas, que Felipe Terzio seria o responsável. 

Na realidade aquele arquitecto italiano, que veio até Portugal em 1576 para substituir o 
Tommazo Benedetto7, esteve em Vila do Conde. Asua visita, em 1592 e a pedido da edilidade, 
ficou a dever-se à perspectiva de dotar a foz do rio Ave com um molhe que protegesse a 
entrada dos barcos que se dirigiam à alfândega régia. 

A sua estadia ficou registada numa deliberação camarária de 22 de Novembro onde se 
justifica o gasto de 12 mil reis com a acomodação do arquitecto e seus acompanhantes. O 
documento é ainda mais explícito quando afirma que o arquitecto veio até Vila do Conde, na 
sequência dos trabalhos já iniciados, "...tomar conhecimento do sitio e do molhe della 
Perante a leitura deste documento somos levados a pensar que o molhe da foz do Ave, à altura 
já em execução, seria o motivo pelo qual o arquitecto se dirigiu até Vila do Conde. Paralelamente, 
não existe nenhum documento que manifeste a sua participação nas obras de fortificação da 
barra do Ave. 

A prova cabal que impossibilita a sustentação da hipótese de Filipe Terzio ter sido o 
autor dos planos de fortificação da foz do rio Ave fomos encontrá-la, depois de termos 
conseguido determinar com alguma segurança o início das obras, numa simples operação 
dedutiva. FilipeTerzio chegou aPortugal, como jáo dissemos, em 1576 mas o forte de S. João 
Baptista já se encontrava em execução, no mínimo em 1573'. Deste modo, ele não poderá ser 
o criador dos planos da fortificação da foz do Ave porque ainda não tinha pisado solo lusitano 

'AHVC, N.' 14, Pasta 2,A-73. fl. 1-lv. 
Corpus Codicum, Vol. 4, pp. 109-110. 

'Barroca, Mária, as fonificaf5ees do litoral Panuense, in "colecção Ponucale" Ed. in, Pono, 2001, p. 62. 
"M, 3" Divisão, 9" SecGão, Caixa n.' 22. n." 31, ano de 1850: CARDOSO, P.e Luis, Mla do Conde, Me,nórios 
Pamqiiiaisde 1758, in"Diccionxia Geografico", Vol. 40, n."195, p. 161; DACIANO. Bertino, GUIMARAES, R. S. 
FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha, Si~bsidiosparo uina i>io,rografia de Wla do Conde, IV, O Cosrelo de Wla do 
Coride, Porto, 1953, p.23; NEVES, Joaquim Pacheco. Wlo do Corzdr, Vila do Conde, 1987, p 83. 
' VITERBO, Sousa, Dicioiiário hislónco »to~iirozenrnl dos orcliirecros, erzgeiiheiros e corislrt<roresportl<gc(eses ou a 
semiço de Porlitgai, Vol. 111, Lisboa, 1922, pp. 93-101 e 422-424. 

AHVC. N.' 1709. Livro do Cofre dos Sobeios e das Sisas (1589-15921. 
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quando as obras arrancaram. 
Quem é, então, o responsável pela delineação do forte? 
Para respondermos a esta questão teremos que recuar até aos últimos anos da regência 

do Cardeal D. Henrique, ao momento em que as chefias governativas e militares tomaram 
consciência da fragilidade defensiva do país perante ataques corsários. As notícias da queda 
de Santa Cruz do Cabo Gué (Agadir) - 1540 - em mãos de corsários teve de benéfico a 
capacidade de despertar o Reino para anecessidade de adaptar o seu sistemadefensivo, baseado 
em estruturas medievais, indefesa perante a pirobalística, as novas realidades militares. Em 
1566, altura em que se deu o ataque corsário a Montluc, Portugal Continental era servido 
unicamente por três estruturas abaluartadas e nem todas estariam terminadas: Forte do Pinbão 
(Lagos), Forte de S. Julião da Barra (Lisboa) e Fortaleza de Nossa Sr." da Luz (Cascais)"'. 

Esta realidade desoladora motivou que o Cardeal D. Henrique ordenasse a organização 
de três expedições que coligissem informação acerca das necessidades de defesa do reino e, 
dentro destas, definir prioridades. A primeira, liderada por Tommaso Benedetto e Pompeu 
Ardício, parliu na Primaverade 1567 de Lisboaem direcção h ilha da Madeira. Simão de Ruão 
liderou a segunda expedição que, no Outono de 1567, se dirigiu para o Entre-Douro-e-Minho, 
enquanto Afonso Álvares encaminhou-se para o sul, nomeadamente para a bacia do Sado e 
costa algarvia." 

De todas as expedições mencionadas o nosso interesse recai sobre a segunda, aquela 
que, segundo o nosso entendimento, será a responsável pela fortificação da foz do rio Ave. 

Um documento régio dirigido à Câmara do Porto, datado de 13 de Outubro de 1567, 
atesta a presença de Siinão de Ruão na cidade. Nele D. Sebastião refere que Simão de Ruão 
fora enviado a "...essa cidade />era tirar o sitio do porto delln, e tornar as itiforrnaçois que 

pem isso forerli necessnrirrs.. . ". Recomendava, igualmente, o fornecimento de ". . . iizforr~zaçois 
que n vos elle pedir assi do dito sitio corno acerca das ncliegas das obras dessa çidade.. . " I 2  

O envio de Simão de Ruão para a Índia em 1568 atrasou o início das obras nos três 
pontos que este havia estabelecido como prioridade: Foz do rio Douro, foz do rio Ave e foz do 
rio Lima. Os projectos de S. João da Foz (Poiio) e de Santiago da Barra (Viana) começaram a 
ser implementados por volta de 1570, enquanto que o de Vila do Conde se encontrava 
comprovadamente em andamento em 1573. Aescolha destas três localizações estará, certamente, 
ligado ao tráfego marítimo que se esgueirava pelas suas barras para, em segurança, 
descarregarem a mercadoria numa das três maiores alfândegas do norte do país. 

Somos, por isso, da opinião que Simão de Ruão, mercê da sua visita ao Norte do país, 
será o responsável pela escolha da foz do rio Ave como localização a fortificar e, mais do que 
isso, será o arquitecto que terá riscado a sua planta. Aliás, fomos encontrar uma outra prova 
para esta nossa afirmação numa planta de Vila do Conde delineada, cerca de 1568, por Simão 
de Ruão. Este mapa, sem embargo, encontra-se truncado faltando-lhe a metade ocidental, a 
mesma onde estaria desenhado o primeiro esboço do forte de S. João Baptista de Vila do 

' O  BARROCA, Mário. As forlific<r@es do liroml Porlr<e>ise. in "Colecção Portucale, Ed. Inapa, Porto, 2001, pp. 59- 
60. ~ ~ 

" Ibirlein, pp. 60 
" Ibideiit 
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Conde". O desaparecimento de uma parte daquele mapa poderá e acabamos de entrar no 
campo meramente especulativo, corresponder ao fragmento que terá sido entregue ao vedor 
das obras para este poder executar o plano de arquitectura tal como ele havia sido delineado. 

Esclarecida, dentro da medida do possível, a paternidade do forre de S. João Baptista 
de Vila do Conde passaremos, de  seguida, a desvendar resumidamente as diversas fases por 
que passou a constriição daquele estrutura militar abaluartada. 

O arranque das obras terá sido, ao que parece, procedido pela falta crónica de verbas. 
Esta situação contribuiu para que o andamento das mesmas fosse lento ao que, também, não 
será alheio a questão da sucessão de  D. Sebastião e mais tarde do Cardeal D. Henrique. O 
periodo político conturbado que se seguiu à aclamação de D. Filipe I de Portugal não terá sido 
propicio para a constmção de estruturas militares que, em caso de revolta, poderiam ser utilizadas 
contra o monarca indesejado por alguns sectores da sociedade portuguesa.. 

O esquecimento a que foi votado só teri sido ultrapassado, num período em que o 
reinado de D. Filipe I já estava consolidado, aquando da visita de Filipe Terzio a Vila do 
Conde. Embora não exista documentação que comprove a interferência daquele arquitecto 
nas obras do forte da foz do Ave é certo que a 22 de Maio de 1593 -cerca de seis meses após 
a sua estadia eni Vila do Conde e numa altura em que as obras estavam estagnadas - reuniram- 
se várias personalidades com o intuito de decidir a resposta a um ofício régio onde se atribuía 
à população a responsabilidade de construção da foitaleza.'" 

Em deliberação camarária foi acordado que na carta de resposta, a edilidade explicaria 
a impossibilidade da vila suportar a totalidade das despesas, até porque ". . . estava rriiripobre 
... e   ião tein ter1110 alg~iiiz ..." e ainstalação militai- "...i160 era de ~~articulorproveifo~roveito e ~ltilidade 
desta vila, iims e m  rinivcrsal proveito rle todos...". Não se escusava, contudo, em contribuir 
com a quantia possível'*. 

A documentação histórica disponível, embora não seja totalmente clara, permite-nos 
pensar que, a partir deste momento, as obras entrariam numa nova fase construtiva. Esta, 
contudo, não seria a última nem se prolongaria por muito tempo. 

No dia 2 de Setembro de 1627 foi firinado um contrato de empi-azarnento entre o 
Convento de Santa Clara e o Governador do forte de S. João Baptista de Vila do Conde. A 
abadessa entregava, por tempo indeterminado, o dii-eito útil sobre o rossio que envolvia toda a 
estrutura defensiva. Ao firmarem este contrato, o responsável pela fortaleza coiiseguiu criar 
uma cintura de  segurança em sua volta e impedir o corte de pedra e de saibro nas suas 
proximidades. A única excepção era a extracção de pedra para a fortalezai6. Este docuiiiento, 
de forma indirecta, vem alertar-nos para o facto do forte se encontrar incompleto. 

A 3 de Maio de 1641 foi emitido, pelo punho de D. Gastão Coutinho - membro do 
Conselho da Guerra e Capitão-Geral de Enti-e-Douro-e-Minho - uma ordem para se trabalhar 
no sentido de concluir as obras no forte da foz do rio Ave. O ofício era claro. "...!liando os 

" MOREIRA, Rafael, Os gia,?<ler sisrerrros foi-lifico~/~,s, in "AArquitectura Militar ";i Expiiasao Panuguesa", Porta, 
1994, pp. 152-153. Este planta nianuscrita e colorida sobre papel eecantra-se depositada na Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro sob a cota CAM. 4-2 ($i.'l). 
" AHVC. N." 23. Livro de reeista das actas das sessões da Câmara. 
" AHVC, N." 23, Livro de regista das actas das sessões da CXnlura. 
"'AHVC, N." 123, Livra de registo geral. 
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oficiais de justiça e guerra de Villa do  Conde que levanter~i de terra e faxina epedra o ln?lço 
da fortaleza que esta por acabar de modo que não possa ser assaltada ..."". A emissão desta 
ordem não serão alheias, como será de esperar, as Guerras da Restauração e a necessidade de 
dotar o país de um sistema defensivo eficaz, capaz de resistir ao assédio inimigo. Assistiu-se, 
portanto, ao fenómeno inverso ao de 1580. 

A responsabilidade da conclusão das obras foi atribuída às populações da ordenança e 
do distrito que, em caso de incumprimento, seriam multados em 100 cmzados cada um. Os 
moradores ficavam, também, com a responsabilidade de contratarem um artilheiro contínuo, 
que zelaria pela defesa da costa marítima e do estuáno do Ave. A compra de pólvora e de 
munições seria realizada com o dinheiro proveniente do cofre das sisas". 

As obras arrancaram de imediato. Acomprová-10 está o pagamento, em 3 1 de Junho de 
1641, de uma verba que rondava os 3.600 reais a Francisco do Couto de Azevedo, responsável 
pela empreitada. No dia 23 de Agosto de 1641 foram entregues mais 20.000 reais a José 
Manuel Gaio para pagamentos das despesas com a obra militar'g. 

Estamos certos que esta nova fase de obras não teve seguimento por muitos meses, até 
porque em 26 de Agosto de 1642 o capitão do forte comunicou i Câmara do Conselho da 
Guerra "...a riecessidade de que havia de se accrrdir aquella obra, por que no inverno se riáo 
arruiriasse o que se fez no Verão passado ..."20. Fica, portanto, claro que em 1642 já não se 
procediam a trabalhos no forte de S. João Baptista. 

Passou-se um século até encontrarmos novas referências documentais à execução de 
obras naquele forte. Não queremos com isto dizer que elas não existiram mas, ao que sabemos, 
não há documentaçio que as comprove. 

Obedecendo a uma ordem régia, Francisco de Barros visitou a fortaleza para avaliar as 
circunstâncias em que se encontrava o dito equipamento militar. O resultado dessa visita foi 
relatada a D. José I por ofício, datado de 14 de Dezembro de 1759, onde se relatam as 
deficiências detectadas e o montante necessário para as debelar: cerca de 959.000 reis. 

A leitura deste documento alertou-nos para o facto da fortaleza ainda não estar acabada. 
O baluarte de Santa Bárbara, localizado na extremidade nordeste da fortaleza, estava inacabado 
e não permitia comunicação com os demais. Terminá-lo implicava o dispêndio de 420.000 
reis, a maior fatia da verba pedidaz'. Aliás, esta situação também é patente num desenho do 
forte delineado em 1758 por Gonçalo Luís da Silva Brandáo". 

A conclusão das obras, por estranho que pareça, só se efectivou no ano de 1793. Por 
outras palavras, foram necessários cerca de 233 anos paraconstruir o forte de S. João Baptista 
de Vila do Conde. Nesta altura já se procedia, por exemplo, à ampliação do forte de Santiago 
da Barra de Viana do Castelo. 

Os trabalhadores que terminaram o forte encontraram, quando aí chegaram, uma 

" AHVC, N.' 124, Livro de registo geral. 
'XAHVC, NP 124. Livro de registo geral. 
" AHVC, N.' 1711, Livro do cofre das sisas. 
" ANTT, Conselho da Guena, mago 2-D, caixa 24, doc. 266. 
" AHM, 3"Div., 9 Sec.. N.'DI, Caixa 20. 
" BRANDAO, Gongalo Luís da Silva, Topografia da Fm,ireira. Praças e ser,$ conronzos, Roi" Seco, Com e Fories 
do Provincin de Entre Douro e Mirtlio, Pona, BPMP, 1994. 
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estrutura em mau estado de conservação, à " ... excepçzo de hurn baluarte da parte da que 
desde oprincípioficou incornplero ...". Em Novembro de 1793 o forte de S. João Baptista de 
Vila do Conde estava, finalmente, concluído." 

" AHM, 3" Div., 9 Sec.. N.' 14, Caixa 2. 
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Subsídios para a História da barra do Douro 
(1704-1747) 

António Barros Cardoso 

Num conhecido e frequentemente citado artigo publicado em 1958 Virgínia Rau chamava 
a atenção para o facto de não ter sido feito o estudo do movimento marítimo e mercantil dos 
portos nacionais ao longo dos séculos XVII e XVIII. A escassez documental especializada 
constituis na opinião da autora a principal razão. Estudou então o caso do porto do Douro, 
utilizando os Livros rle Visitas das Naus onde, por ordem do Conselho Geral do Santo Ofício 
e Inquisições se registavam as embarcações estrangeiras entradas nos nossos portos, traçando 
um quadro possível, face L limitações da fonte para estudar a realidade do tráfego do porto do 
Porto, durante o século XVIII'. 

Em boa verdade, os livros de registo do inovimento da Alfândega portuense seriam, se 
disponíveis, a fonte ideal para tratar esta matéria. Infelizinente, de acordo com algumas 
informações colhidas junto dos responsáveis pelo que resta do património da antiga Alfândega 
do Porto, é desconhecido o seu paradeiro. 

Com o propósito de  conhecer mais detalhadameiite o papel comercial de alguns 
mercadores de  vinhos do Porto, lançamos mão de outra fonte, os Livros de Visitas de Saúde 
que, embora não substituam os registos alfandegários. permitem uma nova abordagem ao 
iiiovi11ieiito da B a l ~ a  do Douro. Tais livros contêm os terinos dos exames feitos pelos Guardns- 

rilores rla Saiíde às embarcações que entravam no rio Douro, indicam o tipo de embarcação, o 
seu nome e a nacionalidade, o nome dos mestres e capitães respectivos, o número de pessoas 
que traziam a bordo, a proveniência e os consignatários das mercadorias que transportavam. 
Alguns volumes contêm tanibé~ii autos de exames apessoas e mercadorias em degredo, vistorias 
de géneros armazenados a bordo das embarcações, bem como cartas e provisões régias dirigidas 
aos responsáveis pela boa condição sanitária da cidade. 

A colecção existente no Arquivo Histórico Municipal do Porto abrange os anos de  
1577 até 1752'. Os registos ocupam 45 volumes. Para o período de que nos ocupamos, o 
levantamento incidiu sobre 14 volumes respeitantes aos anos consecutivos de 1704 a 1747 e 
sobre o volume relativo ao ano de 1752. Não existem os registos respeitantes aos anos de 1700 
a 1703 inclusive, 1724 e 1725, bem como os relativos aos anos de 1748 a 1751, inclusive. 

' RAU. Virziiiiil. O r>tovinte,irn da barra do Doioo <irrr<znte o Sécnlo XVIII: rorno i,iter~retnc<io. in "Boleri,ri Cc<iruial 
do ~<ii>znr~~ir>iici~>ol<lo Porto". Vol. XXI, fasc. 1-2, Porto, 1958, pp. 3-27. 
' AHMP. L. 423 ii 467, Visitar de Snrí<ie. 
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Trata-se de uma fonte com características formais similares a utilizada por Virgínia 
Rau, mas mais abrangente sob o ponto de vista cronológico. Desta colecção, Pinto Ferreira 
publicou os dados respeitantes aos livros do século XVI afinais do século XVII, mas considerou 
que o estudo da Historiadora tornava dispensável igual atenção para os Livros de Wsitas de 
Salíde respeitantes à centúria de setecentos3. Não partilhamos a mesma opinião uma vez que 
os Livras das Visitas de SSrr~Ic abrangem um período mais dilatado que o permitido pela fonte 
usada por aquela autora, limitada que esteve aos anos de 1733 a 1743. Esta fonte, permite já 
acompanhar de forma sequencial o movimento de entrada de navios na barra do Porto entre 
1704 e 17474. O mesmo é dizer, alarga o intervalo da análise de 10 para 44 anos5. 

O movimento de navios 

Durante esse período entraram e foram vistoriados na barra do Douro 6004 navios 
carregados de mercadorias cujos consignatários foram identificados, ou que vieram total ou 
parcialmente em lastro. 

No quadro abaixo este número está distribuído por nacionalidade dos consignatários: 

I Mercadores portugueses 1 500 1 

Número de navios cujos consignatários das respectivas cargas 
foram indicados 

I " ingleses 1 4562 1 

Nacionalidade dos consignatários 

I " holandeses 1 435 1 

n." de navios 

1 " alemães de Hamburgo 1 405 1 

I Não identificada 1 9 I 

' FERREIRA, 1. A. Pinto, Nsir<zs </e Snlirle iis rr>lDon.oçües e,ii>adrrr no B<,i.ro do Donm i i o s  sécrrlus XVI c XVII, 
Porto, 1977, p. l I. 
*Esta sequência apenas é quebrada pela ausência dos livros de Visiras de Saúde respeitantes aos anos de 1724 e 1725. 
Já que. ao cantráno do que deixa transparecer o invenririo publicado por FERRIRA, 1. A. Pinta, Visilar rle S<iii<le irs 
e,>tbarcngòcs errlrndos no B<ii,.<i do Donro iios séc,ilos XVI e XVII, Porto, 1977, pp. 79-81, a cúdice indicado sob o 
núniero 449, Livro XXVIIII(!) que ser5 a XXVIII, contém pam 16 dos registos respeitantes 3s visitas de saúde 
relalivns aos anos dc 1728 n 1729. como é indicado. os assenlos das visitas dos anos de 1730 e 1731. oue faltam na 
seauènciu do referido inventário. AHMP. L. 449. M.rirrir de Scziide. tis. 198 v. e 275. O autor foi induzidono freouente 

a ordem dos cadernos que os integravam. 
Embora  com a levantamento da totalidade dos dadas já concluída, a análise cuidada dos mesmos, n2o permite par 
agora deixarmos aqui mais do que alguns elementos relacionados com o volume de embarcações entradas na bana 
do Douro com mercadorias consignadas a mercadores nacionais e estrangeiros que operavam na cidade do Porto. 
bem como uma breve referência aos portos de origem, mostrando com a exactidão possível a galiixia comercial do 
Porto da primeira metade do século XVIII. Temos em projecto a publica$%o integral dos dados dos livros de Visitas 
de Saúde nesse período. 
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Os números permitem ajuizar clai-amente que os niercadores de nacionalidade britânica, 
tinham nas suas mãos a quase totalidade do coiiiércio exterior da cidade. A eles vieram 
consignados 75,9% dos navios visitados pelos guardas da higiene sanitária do Porto. 

Aos mercadores portugueses vieram dirigidos apenas 8,3% do total de navios coin 
mercadorias consignadas. Abaixo dos mercadores de nacionalidade portuguesa, inas próximo, 
ficaram os holandeses, com 7,2% do número de embarcações, seguidos dos aleiiiães de  
Hamburgo, com 6,7%. Aos franceses que niantiverain negócios no Porto, coube apenas 1,5% 
dos navios. Não consegiiiiiios identificar a nacionalidade dos mercadores a qtiem vieraiii 
consignadas mercadorias em 9 navios, núinero pouco significativo nu111 total dc 6004 barcos 
recenseados. 

As mercadorias 

Ideal seria que a fonte nos fornecesse, para além do nome das mercadorias transpoitad~s 
as quantidades de cada prod~rio, por forma a termos iima ideia pi-ecisa do peso relativo de cada 
um na economia da cidade. Infelizinente tal não acontece. Só muito esparsaniente se podem 
colher dados quaiititativos sobre este ou aquele produto%, coiii iiiais frequêiicia, iiias ainda 
assiiii de forma iiiuito descontí~iua, qiiarido se alude a viiilios, vinagres ou aguardentes7. 

" O  iitivio inglês Reslritri-<ir<ir>, eiitroii rio Porto erii 15 dc Maio dc 1708, cairegdo coiu 2000 arcos de lerro e 40 barris 
de cnriie, proccdciiies de Lisboa. coiisigi~ados a Tliariios Plmyre & C.". AHMP. L. 442. Visir<is de S<rií<ic, na. 324. 
Gregori Bylilcs, por encriiplo, eiii 30 dc Abril dc 1722, rcccbcii agilardeste. viiiho. ;iriaz, contio c<ii.r<ies ric rlnosiis, 

8 !i! z . .. < . . , c  ~ ~ , , c r . i i . i  ,<I. ... li. .i.# /ii./i.. iiiii...~.,r .,, ir..i,>li ii1.i.l:.  :i 1 ,  ii.l.i .I., ii.i\i >(;..l:i., .I.> \I.>icii.,. i i i . i .8  

!. 1i.Ii.i.. ..i.,> I\,, ]"lI:.iii<.c .i,,, >. .. ;i,,.. ,i.i,l. :\II>II' 1. .i.li>. i'..,,, i . i .  i,. :,li. , I .  ?7-1 \ 
'I:\r.i i i ~ l i r i .  .>.I > i i i . i \ i . > < ; , d ,  i i). . . .iti.i.!o..i.i ' l i i i i  ~iii, Il.iiii>. tii.~::. !.>r ii,:lC~ .ILU ~ ~ i ~ . . l i . ~ ~ ~ i ~  2 .I: \I..( > !- 

1708, coni cargn de 23 pipas de vinlio, pro\&icrites dc ~i;i;ia. AHMP, L. 442, v~~i l<r .s de Sciiíde. 11s. 304. 
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Assim, tratamos os dados recolhidos, toiiiando por base a frequência coiii que as diversas 
mercadorias entraram no Porto pela via inaritiina. Enterideinos que não se cliegando a uma 
quantificação da tonelagem de cada um dos produtos registados, a maior ou inenor frequência 
coin que foram mencionados coino parte e ein muitos casos a totalidade da carga dos navios, 
é um indicador que nos aproxima do peso concreto de cada umadessas iiiercadorias na economia 
da urbe. 

O gráfico da página anterior Inostra, de forma agrupada, os prodiitos mais frequentemente 
constituíram carga das einbarcações entradas na barra do Douro entre (1704-1747). 

Os produtos alimentares ocuparam o primeii-o lugar, presentes ein 2898 navios, o niesino 
é dizer em 36,7% dos barcos. As inatérias primas, ocupain o segundo lugai-, niencio~iadas ein 
2740 embarcações o que significa que estivera111 presentes em 35,7% dos navios. Por fim os 
produtos manufacturados iiicorporarain a carga de 21 85 navios, isto é de 27,6% das embarcações 
que deinandaram o Porto. 

Estes números indicam que, contrariamente ao que por vezes se pensa, a pujante 
vitalidade da agro-indústria dos vinhos do Poito registada no inesino período, não fez esmorecer 
o desenvolviinento da actividade manufactureira na cidade, já que este indicador mostra que, 
quantitativamente, os prodiitos niaiiufactlirados se encontram abaixo das inatérias primas que 
o Porto importou. 

Vejainos agoi-:I ein cada uin dos sectores representados, qual foi o peso relativo das 
muitas mercadorias que conseguiinos ideiitifical-, bein coino os principais portos de origeni. 

Os produtos alimentares 

A fonte indica-nos que a cidade, importava sobretudo grandes quantidades de cereais. 
O trigo aparece à cabeça, distanciado e111 dobro dacevadaque ocupao segundo lugac. Segueni- 
se-lhe o arroz e o centeio. 

! Numero de barcos com carga de produtos alimentares 

i entrados na barra do Douro (1704-1747) 

I 
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Coino o gráfico representa, o peixe, ocupou uina fatia importante dos produtos 
alimentares que a cidade importou. Particulariiiente o bacalliau, sobretudo comercializado 
pelos inercadores ingleses I-adicados no Porto, mas tainbéin a sardiiilia, cujo trato pertenceu 
em grande parte a niercadoi-es poituenses. Incluímos aqui o polvo e os inariscos que entravani 
lia cidade a bordo de enibarcações provenientes da costa galega. Os lacticínios, ocupam o 
terceiro lugar, maioritariamente oriuiidos dos Portos irlandeses e tlamengos. Quanto às bebidas, 
os 215 barcos, respeitam sobretudo a cargas de aguardente e vinlio. É que, rio Porto da época 
não eiitrou somente vinlio do Douro. Marcaraiii presença nas lotações para exportação dos 
vinlios do Douro, os vinhos de Lisboa, da Anadia, da Serra da Estrela (Covilliã) e ainda iiina 
quantidade inuito significativa de vinhos verdes, h época designados por "vinlios de Viana". 
Alguns destes vinhos cliegavum pela via inarítiina. 

Matérias primas 

A laboraçáo da indústria de tanoaria que fabricava as pipas de várias dimeiisões, os 
pipos, as meias pipas e as barricas, para I A  de uiiia inlinidade de  artefactos necessários à agro- 
indústria dos vinlios do Porto cujo desenvolviineiito é iiiais notado de I7 16 eni diante, justifica 
a presença dos iiierais, sobretiido do ferro em barra e do carváo para fazer fiiiicioiiar as foijas 
dos iaiioeiros, matérias-primas mais vezes iiieiicioiiadas nos navios que chegavaiii ao Porto. O 
liiilio, iinportado sobretudo do Norte da Europa, ocupou iaiiibéiii lugar de relevo, bein coiiio 
os materiais destiiiados construção naval (breu, pez, alcatrão, etc.). Idêntica expressão teve o 
sal, destinado à conservaçâo do inuito peixe que o Porto arinazenava para consuiiio interno e 
l'orneciniento da soa área de iiifluência que se estendia às terras do Alto-Douro. 

Eiitre as matérias-primas. incluía-se o tabaco que fazia funcionar a respectiva fábrica. 
As diversas iiiatérias priinas estáo representadas ein ordeiii de  grandeza relativa no gnífico 
seguinte: 

I 
Numero de barcos com carga de matérias-primas entrados na 

Barra do Douro (1704 -1747) 

carvio (387 barcos) Iebo I4 
I I 

tabaco (120 barca 
metais (1151 I 

barcas) I 
cartign (4 borcos) I 

couros, bozorror e 
solo (315 brrcor) 



Produtos manufacturados 

As aduelas, constituíram de longe a mercadoria mais frequentemente mencionada nos 
navios que transportaram produtos manufacturados, estiveram presentes em 52,5% das 
embarcações. O facto de os vinhos constituírem a primeira e principal carga de retorno fez, 
como já foi dito, desenvolver uma forte indústria de tanoaria, que de  resto tinha fortes tradições 
na cidadeu. 

Esta indústria é responsável pela ligação dos mercadores estrangeiros sediados no Porto 
com os portos do Mar do Norte e do Báltico de onde maioritariamente provinham as aduelas. 
Contudo, o porto de origem da maioria das aduelas que chegavam à cidade foi o de Londres 
que funcionou como entreposto relativamente aos principais fornecedores. O porto alemão de 
Hamburgo ocupa o segundo lugar, com remessas muito próximas ein númei-o das da capital 
britânica. O porto holandês de Amesterdão aparece em terceiro lugar, seguido de oiitros portos 
onde a inercadoria abundava, nomeadamente os de Roterdão, Danzig, Riga e Estocolmo. De 
notar que os restantes portos ingleses também forneciam o Porto desta inercadoria, 
iiomeadamente Plyinouth, Portsmouth, Southampton e Hull, mas em menor escala. Lisboa 
tainbéin foi origem de alguma aduela em termos quantitativos muito próxima dos últimos 
portos ingleses referidos. A razão, prende-se à circunstância de muitos navios britânicos 
deixarem primeiro parte da carga vinda de Inglaterra e dos portos do norte da Europa na 
capital portuguesa e só depois rumareiii à cidade do Porto, com vinlios ou inercadorias de 
origem colonial. 

Sob a designação de ~ u z e n O a s  secos" ou 'J=nrrlos r/e,fiizer~r(r,.s secus" escondein-se os 
panos de  lã, sobretudo os "drirget" ingleses, referidos a cada passo na dociiinentação por 
droglietes, mas também os panos de algodão e até de cânhamo, entre outras inercadorias. Estes 
fardos são mencionados em 26,8% dos navios que carregaram pi-odutos manufacturados. Os 
cais londrinos foram origem da maioria dos navios que traiisportarain os tecidos ingleses ao 
Porto, embora Hull e Topsliam tenliain tido alguma expressão. Menor foi o contributo de 
portos como Plyinouth e Southampton. Do porto liolandês de  Amesterdão veio também uma 
boa parte destes fardos de fazendas secas, bem como de Hamburgo, emboraein menor número. 

"ntre os mercadores porluesses de vinho. conidm-se s>uitos tanoeiros. algiins deles grandes coinerciantes na cidade, 
indicador da vikilidade económica do  ofício. 
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O barris vazios 

B mastros para navios 

m fabrica de navios 

licaldeiias de cobre 

Ocaixóes de espelhos 

O papel, é a mercadoria que aparece eiii terceiro logar, iiias já muito distanciado dos 
restantes produtos inanufacturados, presente ein 5,3% dos navios. Este pmduto vinlia sobretudo 
nos barcos oriundos de  Lisboa. Aí chegariaquer em navios franceses, mas tainbéin em navios 
italianos, já que Génova aparece como a se:iinda cidadede origein dos navios que transportavam 
papel ao Porto. Em inenor iiúinero este produto aparece ein navios cuja origein indicada é 
siinplesmente a França. 

As munições, embora j6 muito distanciadas dos restantes produtos manufacturudos 
referidos vinham em regra nos navios coin origem ein Londres, mas também em Bristol e 
Chester. O inesmo se pode dizer relativaiiiente à pólvora que na sua inaior parte chegava ao 
Porto nos barcos oriundos da Holanda, particularmente dos portos de Amesterdão e Roterdão. 

Os artigos de  vestuário, como cliapéus e meias, vinham sobretudo de  Londres. Quanto 
às garrafas, cedo suigem entre as mercadorias consignadas sobi-etudo aos mercadores ingleses 
do Porto, mas também a alguiis holandeses. A primeira firma a importar este artigo foi 
precisamente a Companhia de Isaac Lostaw que, em 15 de Maio de 1716, recebeu o navio 
Nirtfi </o Mal., procedente de  Bristol, com carga de  garrafas e carvãog. De resto, interpretando 
a designação vidros, como se de garrafas se tratasse, o que não é de todo inverosímil, já que 

AHMP, L. 444, W.silns <le S<iii<ie. fls. 235 v 
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este termo ainda hoje é empregue com tal significado, a data referida recua para Novembro de 
1713, altura em que um barco vindo do porto francês de La R~che l le '~ ,  consignado também a 
um mercador holandês, Diogo Herants e referido amiúde na documentação como Diogo Eiró, 
que foi grande negociante em vinhos no Porto". 

Estas garrafas e vidros foram maioritariamente transportadas nos navios com origem 
sobretudo nacidade alemã de Hamburgo, mas tambéin ein grande quantidade de embarcações 
vindas do poiio inglês de Bristol. Em menor número vieram de Newcastle. 

Quanto aos mastros para navios, na sua esmagadora maioria, foram trazidos por 
mercadores holandeses e hamburgueses, sendo o porto de Amesterdão o principal fornecedor 
desta mercadoria. 

O Porto, também possuía uma forte tradição de construção naval que remonta ao período 
medievo'? Na época que estudamos, esta indústria estava ainda activa às portas da cidade 
Setecentista. A confirniá-10 o pedido que Manoel Ribeiro Siqueira dirigiu à Câmara do Porto, 
apreciado pelo Senado em 24 de Novembro de 1702, para que fosse autorizado a construir um 
navio fora da Porta Nova, comprometendo-se a não causar dano ao estaleiro e cais novo, em 
caso contrário comprometia-se a tudo reparar". 0 mesmo sucedeu em Agosto de 1714, coin o 
carpinteiro de navios José Gonçalves, que assinou um termo em como fazia um patacho no 
mesmo local". De resto, em 1747, no própiio cais da Ribeira se continuava aai-mar embai-cações 
como se depreende do termo de fiança assinado por Manoel Lopes da Costa, morador a São 
Francisco, que se obrigou por sua pessoa e bens, como fiador de Rosa Pinto, viúva e pelo 
Capitão Dionísio de Azevedo, a concertar o cais, após o lançamento à água de um navio aí 
construido, compi-ometendo-se a "l>olo da nzesiila sol-te que elle se aclzava" 1 5 .  

Apesar da manutenção da actividade de construção naval, o mercador inglês Raimundo 
Ritte fez chegar i cidade, em Maio de 1721, o pataxo galego N." S." do Rosário com a fcíbrica 
de 11mi1 rzavio a bordo. E não foi este o único caso que nos apareceu nos registos das Visitas de 
Salíde. Em Março de 1741, um outro inercador britânico, Diogo Archbold, fazia entrar na 
barra do Porto, um navio cujo nome não é indicado, em lastro, comprado também na vizinha 
GaIizal6. 

De resto, quer-nos parecer que Portugal neste período, embora dispondo de bons 
estaleiros navais, se interessava pela aquisição de navios ao exterior, sobretudo tratando-se de 
vasos de grande tonelagem e de longo curso já que, ein Junho de 1735, um despacho do nosso 

" AHMP, L. 444, Vlsiios <Ir Snríde, fls. 3 v. 
" AHMP, L. 1328 a 1345. It,l,>osiçüo (10 V"I/IU. 
" São coiiliccidns as Taracenas reais do Porto desde 1390, n funcionarem na Ribeira, indústria que se estendeu B 
mnrgclii esquerda em Vila Nova iio século XVI. Na século XVII, a zona de Miragaia conhecia alguma animago com 
esta indústria, bem coino a ribeira da Ouro, onde se i:~bricavarn as naus e os galeões de el-rei. CRUZ, Ani6nio. O 
Por10 luzia ~eí tese rlo,~ DescoDi,sie,iios. separata do "Srvdiv,it Cemrale", (número especial dedicado ao Infante D. 
Henriquc), Porto, 1960, pp. 29-31. Sobra a actividade de construgSo naval no Porto da século XVII, importa fazer 
referência ao capitulo que Francisco Ribeiro da Silva lhe dedicou em O Poilo e o seri Teirno (1580-1640) - os 
Ho~>rert+ os Iiisllriri~ões r o Poder, pp. 213 a 224, onde se colhem dados importantes relativas h tonelagem das naus 
que se fabricavam no Porto da época, bem como a tipologia das ernbirca$úes cansln~ídns, para 16 de rcferèncins de 
pormenor ao projecto da fibrica das naus destinado ao fabrico de embarca$ücs para a defesa do Brasil. 
" AHMP, L. 65, Ve,e<iç", fls. 377 v. 
'" AHMP, L. 69, Ve,mç&s, fls. 85. 
" AHMP, L. 80, Verea~ries, fls. 49 v. 
'"HMP, L. 446, Visiros de Sn,ide, fls. 146. 



einbaixador em Londres, António de Azevedo Coutinho, referindo-se à importância proveitosa 
do estabelecimento de relações coinerciais com a Rússia, relata uma conversa havida com o 
iiiinistro russo na qual procurou indagar sobre a viabilidade da aquisição de alguns navios 
iiaqiiele reino, ao que o seu interlocutor respoiideu positivamente. Ajustificação para o pedido 
de compra de  navios à Rússia tinha que ver coin uina recusa dos ingleses ein fornecerem à 
coroa portuguesa iais embarcações". 

Seja como for, os materiais para a construção e reparação de einbarcações encontrain- 
se I-epresentados na lista das mercadorias chegadas ao Porto por mar na primeira metade do 
séctilo, descritas no capítulo das matérias primas. O tabuado, que na sua esmagadora maioria 
veio ein navios provenientes de Estocolino, mas tanibéin ein muitos navios cuja indicação de 
proveniêiicia foi siinplesiiiente Sur'cin e que, com toda a certeza, tiveraiii a mesma origem. De 
facto, a Europa do Norte e Noroeste fornecia à construçáo naval madeiras de carvallio para as 
quillias, pinheiro escandinavo para a niastreação, resina e o seu sucedâneo para a calafetageiii 
e aiiida canhaino e linlio destinados ao velaine e cordoaria". Por isso, eiiibora em percentagein 
inuito inferior, registamos einbarcações provenientes de Hamburgo que transportaram na sua 
carga alguiii tabuado. O alcatrão teve tambéin origem iiiaioritária nos portos do Norte, 
noineadaiiieiite ein Estocolino. Algiiiii veio de Hamburgo, Londres e Bristol, mas em menor 
escala. 

Os principais portos de origem dos navios entrados na barra do Porto 

A riqueza que o Porto recebia através da barra do Douro implicou que a cidade, desde 
os inícios do século XVIII, desenvolvesse uiiia intensa rede de contactos com os mais variados 
portos da Europa e do Novo Mundo. A presença dos ingleses, fortemente ancorados ein torno 
do crescente volume de negócios coin os vinlios do Doum, contribuiu decisivameiite para que 
náo houvesse porto anglo-sáxónico onde o nome Oporto não fosse bem conliecido. O mapa 
anexo I, expriiiie essa realidade. 

O quadro seguinte inostra ein percentagem, por nacionalidade, os portos que inaior 
importância tiverani nas trocas comerciais que a cidade manteve ao longo da prinieira inetade 
do século XVIII: 

" Briiisli Library, Add. 20795, 11s. 247-248. 
'WOLLAT. Micliel. A El r ro ,~  e o Mrrr: Lisboa, 1995, pp. 72 - 73. 
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rra do Douro com 

Porisii~oull~ 
Dublin 
Lyiiii 
Faliiioiitli 
Guernesev 

De entre os portos aiiglo-sáxónicos, a capital britânica destaca-se pelo elevado número 
de iiavios que fez rumar ao Porto. 36.6% dos navios orioiidos de porlos sob iutela britâiiica 
que foraili visitados na Barra do Doui-o, tiveraiii origeiii e111 Londres, que representa taiiibéiii 
a origem de IX,X% de todo o iiioviiiiento da barra portueiise neste período. Eiii segundo lugar 
apareceiii os portos da Terra Nova, que represeiiiani 22% da origeiii dos iiavios oriiiiidos de 
portos aiiglo saxónicos e 11% da totalidade do iiioviiiiento registado iia barra do Porto. Os 
restantes portos iiigleses, estão, ein teriiios perceiitiiais iiiuito abaixo dos já citados. No seu 
conjuiilo os portos iiigleses sáo respoiisáveis pela entrada de 51,4% de todos os navios que 
irouxerani iiiercadorias i cidade, o que evidencia o peso das trocas com a Iiiglaterra iio comércio 
externo portuense. 

Com origeiii eiii portos fraiiceses, não foram inuitos os navios que clieçuram ao Porto, 
coiiiabilizaiiios apenas 411", distribuídos pelos portos de Baiona e Bordéiis, com quem os 
iiiercadores do Porto tinhaiii relações mais próximas. Seguiaiii-se por ordeiii decrescente de 
iiiiportância Naiites, La Rochelle e Ruão. 

De Boiorro rle Fmriçn, o Porto recebia sobretudo o breu e o alcatráo, iiiercadorias 
predominantes iios iiavios daí originários, contudo, ferro?", as iiieias e alguns fardos de lã 

Clicsicr 
Loiidondcn-y 
Gibraltar 

" Vi-inia Riiil. iio coriiputo dos 30 anos que aiiiilisoil 1733-1743 e 17M-I754,1iZo cociiabilizoii riiais de 50 iiavios 
ul-iuiidos dos ponos fiuoccses dc Baiunii e Burdéiis. RAU, Virsinia. o. c.. p. 16. Recordaii>os iio eiitai>to que o scu 
tr;iballiu abrangeu sobretudo a '2 ~icia<lc  <lu sécilla XVIII. 

1,8% 
4,3% 
3,4% 
12% 
0.1% 
1,2% 

0,03% 
0,61 

I-laiiiburço I 99,2% 
Lubeck 1 0,7'% 

Portos Iiolaiideses 
Aiiicstcrdão I 6S,6% 
Rolerdão 1 15.6% 

Portos polacos 
Danziç I 100% 

Napoles 
Vciieza 
Génova 

Sieliii 1 6,4% 
Portos russos 

Riga 1 100% 

3,S% 
7,7% 

88.4% 
Portos suecos 

Estocolmo 1 68.1% 
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também daí vieram2' mas com pouca expressão. No seu conjunto, os navios provenientes de 
portos franceses representaram apenas 1,2% do movimento total da barra do Douro. 

A relação económica do Porto com a vizinha Espanha privilegiou sobretudo a Galiza. 
De facto, o rio Minho não constituiu nunca uma fronteira intransponível para os povos que 
habitaram as suas margens e as costas do Norte de Portugal e da Galiza conheceram um eleva- 
do movimento de embarcações que transportaram mercadorias que abasteciam os três mais 
importantes portos da costa norte da Península, o Porto, Vigo e La Corunha. Contudo, a ani- 
mação comercial com origem na cidade do Porto, estendia-se a outros portos de que destaca- 
mos Vila Garcia de Arosa, Padrão, Marin e Pontevedra'? Este foi no entanto um comércio de 
pequenas trocas. Documentados estão os contactos em primeiro lugar com o porto de  Vigo 
onde foi passada carta de saúde a 69,4% dos navios oriundos de portos espanhóis. Seguia-se- 
lhe Cádiz e Alicante, e muito mais distanciadas as Canárias e Porto de Santa Maria. Estes 
contactos ficaram a dever-se sobretudo ao dinamismo dos mercadores ingleses que também 
operavam nestas paragens. Vinhos e aguardentes faziam parte das cargas desses barcos. 

De entre os portos alemães destaca-se Hamburgo, porto dominante da medieva Liga 
Hnnsirítica de parceria com Lubeck. Em 1158 - 1159, esta liga agrupou mais de duzentas 
cidades desde o Zuiderzé até ao Golfo da Finlândia, das quais as mais importantes foram 
Stralsund, Danzig (Gdansk), Visby, Riga, Bremen e Hamburgo2', esta última, cidade livre 
imperial desde o século XIl124. Antes do final do século XIV, a Inglaterra começa o seu ascen- 
dente para se transformar em grande potência marítima, o que em parte se ficou a dever B sua 
indústria têxtil. Os panos são levados um pouco a todo lado por mercadores britânicos, furan- 
do o monopólio da Hansa no Báltico, a partir de 1450". Esta presença britânica em Hambur- 
go, chegou ao século XVIII. Com efeito, 40% dos 409 navios que entraram a barra do Douro 
transportaram mercadorias consignadas a mercadores ingleses do Porto que, no retorno, car- 
regaram vinhos para a Inglaterra, mas também para Hamburgo e outros portos vizinhos. Aos 
mercadores alemães do Porto vieram consignadas as cargas de 33.4% dos navios com origem 
em Hamburgo, 16,1% vieram destinados a mercadores holandeses da Cidade, 8,3% a negoci- 
antes portugueses e 1,7% aos franceses envolvidos em negócios na cidade do Porto. Quer 
dizer, nas trocas do Porto com Hamburgo, os Ingleses também dominaram e estavam mesmo 
à frente dos alemães que se fixaram na cidade. O porto de Hamburgo emitiu carta de saúde a 
6,8% de todos os navios que entraram na barra do Douro no período analisado. 

Danzig, hoje Gdansk, manteve também relações comerciais com o Porto sobretudo 
através dos mercadores ingleses já que a eles vieram consignados 42% dos barcos com 
mercadorias daquela cidade. Os hamburgueses, ficam em segundo lugar com 26,3% do trato 

"' AHMP, L. 445, Vi5ir<m de Scziirle, fls. 397. 
" AHMP, L. 446, Visir<zs de Sniide, fls. 390 v. 
" SILVA, Francisco Ribeiro da e CARDOSO, António M. de Banos, birercüi>il>ios con,erciois riirre o ,torre de 
Poi-lirgnl e n Gnliía, in "Doi<ia - Estirdor e Dociri>rer?ros". Vol. 11 (4). 1997 (Z'), p.176. 
" MOLLAT, Miclicl, A Eirropa e o Mor, Lisboa, 1995, p. 68. 
'' Contribuiu de forma decisiva para a unimaçZa das rclafòes comerciais entre as partos do nane da Europa, as 
portos ingleses, flamengos e as principais centros de negócio mediierrânicas, por sua v e i  alimetitados com as produlos 
orienldis FOURQUIN, Gui Histúrin Ecort<irnico do Ocide,,le Me<lievrzl, Lisboa, 1986, p. 428-410. 
" Idem, Ibidern, p. 43 1. 
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entre o Porto e Danzig, seguidos dos mercadores holandeses com 21%. Aos mercadores 
portugueses vieram destinados apenas 2 barcos, que representam 10,5% do to ta^'^. 

De Estocolmo, chegaram ao Porto neste período 2,8% de todos os navios entrados na 
barra do Douro contudo apenas 0,5% eram de nacionalidade sueca, maioritariamente fretados 
por mercadores ingleses (36,3%), mas tambémpor portugueses (30,3%), bamburgueses (27,2%) 
e menos por holandeses, apenas 6%. Se olharmos o conjunto dos navios, independentemente 
da sua nacionalidade, o peso comercial dos hamburgueses do Porto nas ligações da cidade 
com Estocolmo e com a Suécia aumenta já que estamos em crer que muitos foram os registos 
em que foi indicado Estocolmo, apenas por ser o porto mais conhecido daquele reino, 
colocando-os à frente dos mercadores de outras nacionalidades. As consignações de navios 
com mercadorias oriundas de  Estocolmo distribuíram-se percentualmente da seguinte formli: 

Franceses 1.16% 

Estes mercadores faziam transportar de  Estocolmo para o Porto sobretudo o ferro e o 
aço, mercadorias que aparecem mencionadas na carga de 75,4% e 28% dos navios, respectiva- 
mente. O tabuado, já muito distante em termos de  iinportância, foi transportado ein 14,6% das 
embarcações com origem na cidade sueca. Daí veio também algum linho e cobre, bem como 
outras mercadorias como os reii los de reiliai", algum a l~a t rão '~  ou outras que se escondem sob 
a designação indefinida de ''ourias g e t ~ e r o s " ~ ~ .  

O trato mercantil entre a cidade do Porto e a Flandres remonta a épocas muito recua- 
das. Sabe-se que, desde o século XIII, mercadores do Porto estão envolvidos no trAfego ~iiarí- 
timo e comercial entre a Itália e as costas flainengas, proporcionado pela abertura do Estreito 
de Gibraltar à dominação cristã3". As descobertas e o comércio dos produtos coloniais não 
diminuíram tais ligações, pelo contrário. As feitorias portuguesas da Flandi-es e a fixação de 
judeus portugueses fugidos às perseguições, contribuíram para manter activas as ligações en- 
tre a cidade do Porto e as costas Flamengas, pelo menos até ao Período Filipiiio". De resto, 
após 1580 e aproveitando o bloqueio das I-elações entre Isabel I de Inglaterra e Filipe I1 de 
Espanha, os flamengos reforçam os seus negócios com o nosso país. Data precisamente dessa 

'"HMP, L. 453, Visitas de S<iií<ie, fls. S8 e 175 v. 
" AHMP, L. 442, Visil<rs de Sori<le, tis. 285. 

AHMP, L. 442, Vijit<rs </c Sorírle, Os. 271. 
" AHMP, L. 442, Visit<rs </e Sorírle. fls. 184. 
"'FONSECA, Luis, O P<iiro nos rot<r,~ do, Mc<lireirúiieo Ocideiiral (aés/?e>as do i/~'l>uc<l iaodcleirirr), i i i  "Revirrcr </e 
Hi,~túria -Act<is (10 Colúqriio o Porto r,rr Epoca M<irle>r,n", Vol. 111, Porto. 1990, pp. 127-139. 
" Uma recente tese de  mestrado defendida !ia Faculdade de Letras da Universidade do Porto, coligiram-se numerosas 
informa~6es e notícias que atestam a importância das relag6es entre Flamcngos e Portugueses, ciiuentudas pelo 
intercâmbio eni múltiplas áreas que abrangem as artes. a diplomacia, as t6cnicds da guerra, do comércio e atC do 
artesanato. JOUKES. Veranika, Os Flni>,en~o.srto Noroeste rlePoi?~~gni(1620-1670)-SirDsi<Iios~~rr>o n r ~ c o ~ ~ . s t l i ~ ~ l ~ ~ i ~ ~  
rln vida dos Fl<i>?icii~os >r" Noroeste </e Porlitgol de I6220 nid 1670, Porta, 1999 (policopiado). 
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época (1 590) a nomeação para o Porto de Jorge Manuel, como procurador-geral do cõnsul dos 
alemães e Flamengos em Lisboa, João Leonardo. Ein 1591, eram pelo menos 14 os mercado- 
res flamengos a despachar mercadorias na alfândega do Porto. Declaravam, produtos alimen- 
tares, madeiras, bacalhau, queijos e mercadorias diversas3'. Residiam então próximo das mu- 
ralhas da urbe ou na margem esquerda do Rio Douro, em Vila Nova e cedo deixaram marcas 
de integração fácil na sociedade local, quer através do casamento, quer legitimando filhos, 
atingindo mesmo um deles ponto alto na administração municipal, ao conseguir ser eleito 
A l m ~ t a ç é ~ ~ .  De resto, o facto de em 1618, o movimento de embarcações flamengas no Porto 
justificar a existência de um número de "lingoas" que se cifra no dobro do das outras naçães31, 
permite concluir que, por essa altura os negócios com a Flandres teriam um peso e uma impor- 
tância que se assemelha à que o Porto estabelece com a Inglaterra nas primeiras décadas do 
século XVIII. 

Ajudaram a fixar laços de comércio entre os principais portos portugueses e flamengos, 
os privilégios que D. Afonso V, concedeu aos naturais daquela nação que quisessem fixar-se 
entre nós. Mais tarde D. Manuel ampliou mesmo tais privilégios, que foram confirmados por 
Filipe I1 (1589) face ao auxílio que lhe prestaram na luta contra as investidas dos ingleses3i. 
No que diz respeito à cidade do Porto, da comparação entre os privilégios concedidos aos 
"cirlrrdãus 00 Pur.to"'"e os que foram atribuídos aos Flameiigos residentes na cidade, resulta 
claro que estes estrangeiros detinham prerrogativas inais extensas, estatuto que Ihes granjeou 
natural inveja por parte quer de grandes mercadores portuenses, quer dos seus pares ingle- 
ses''. De resto, o predomínio britânico nas relações comerciais externas de Portugal, só  come- 
çou em 1654, após a assinatura do primeiro tratado de comércio e navegação depois da Res- 
tauraçã~'~.  Até aí a presença dos flamengos no comércio externo parece ter sido mais signifi- 
cativa. 

No período que estudamos, dos navios flamengos, destacam-se em número os que 
vieram do porto de Amesterdão, que representaram 84,6% do total das embarcações que da 
Holanda rumaram ao Porto. Roterdão, ocupa o segundo lugar mas muito distanciado, daí 
vieram 15,3% dos navios. No seu conjunto, os navios procedentes dos portos holandeses, 
visitados na barra do Douro, representam 5, l% do total dos barcos que chegaram à cidade do 
Porto no período abrangido. 

A avaliar pelo número de vezes que as mercadorias são me~icionadas nos navios oriundos 
de Amesterdão, a cidade Holandesa fornecia ao Porto, sobretudo ferro, aduela e naturalmente 
o queijo flamengo, muito consumido no Porto. 

" SILVA, Froijcisco Ril~riir~ (10, O Porto I.  o s a l  lerirto - 0,s Hoiite,i.s ar Iiisritiriç<ies e o Porler (1580- 1640). Vol. I, 
Porto. 1988. oo. 328-329. ... 
" Idem, Ibi<lee~, p. 329 
" Idcm, p. 330. 
'' Estes privilégios e as respectivas confirmoqpesc ealrgamentas, encontram-se publicados no "Arqrrivo Hist<irico 
PoUirg.irez", vol. V11 (1909). -. 

'"este propósito ver Piivilé~i~~,sdosc;dr~~Irio.s~Ir~ Poiro. Introdução por Armandode Caslro, Lisboa, 1987 (Reprodução 
da edição de 1616. Porto, em casa de Frutitoso Lourenço de Basto, 1616) e SILVA, Francisco Ribeiro da. 
Cei>tildios,i>res. itoliles et ci<lrid<ios do Porto oir XVII c riècle: crriliterisolioit soci<iJe cr voim dd'<rcchu, in "Hi<lr~J.eos 

, . 
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' JOCKES \'.r<inih>. iyi ;i1 pl>-46-17 
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Sabe-se terem sido também precoces as ligações do Porto com os portos do Mediterrâ- 
neo Ocidental. Na primeira metade do século XVIII Génova foi o porto italiano com o qual a 
cidade manteve contacto mais frequente, ainda assim, não muito expressivo e, i semelhança 
do que sucedeu com os portos do Sul da Espanha, muito graças à acção dos mercadores ingle- 
ses. De facto, coube-lhes 52,1% da totalidade dos barcos oriundos desta praça italiana. Os 
holandeses, receberam 43,470 das mercadorias daí originárias e apenas registamos um único 
navio consignado ao mercador portuense João de Melo. Trata-se do barco VL.1 Fragate, visita- 
do em 29 de Agosto de 1727, que transportou carga de arroz, papel, cnxof-e, leti-ic~ e feijões3'. 
De facto, os ingleses e holandeses do Porto traziam dessas paragens sobretudo o arroz4", mas- 
sas, corantes4' e algum algodão". 

De portos italianos registamos ainda a entrada de 3 navios. O Bcnzjan~irz, oriundo de 
Veneza, com carga de milho consignado ao mercador holandês Diogo Herants", em 15 de 
Maio de 1722 e o Maria dirigido a George Clarck & C.", em 26 de Julho de 1727'". Com 
origem em Nápoles, consignado a John Stevenson, entrou a barra do Douro em 2 de Abril de 
1719, o Coroa$fio, cuja mercadoria a fonte não nos indicouds. 

Os portos portugueses 

A cabeça do comércio do Porto com os portos nacionais esteve naturalmente o porto de 
Lisboa. No período em análise foi daí que vieram 64,5% dos navios com origem em portos 
portugueses, incluindo os das colónias. 

De facto, Lisboa funcionava como o centro mercantil nacional. Aí se reuniam muitas 
mercadorias originárias do Mediterrâneo, outras vindas dos portos do Oriente, parte substan- 
cial das mercadorias do Brasil, como o tabaco, o ouro e as pedras preciosas brasileiras, que só 
podiam ser trazidas ao Porto depois de descarregadas e sujeitas a registo obrigatório em Lis- 
boa, mas também daí vinha algum açúcar que não chegava ao Porto directamente da antiga 
colónia. Por isso, as primeiras mercadorias brasileiras não aparecem nos navios que faziam 
ligação directa ao Porto. Estes transportavam, por regra, açúcar, madeiras e couros. 

Quem foram os principais protagonistas do trato entre a cidade do Porto e a Capital? 
Como se pode adivinhar pela já constatada preponderância dos britânicos na vida económica 
da cidade, foram os ingleses que também aqui dominaram: 75,9% das embarcações visitadas 
no porto do Douro no período em apreço, vieram dirigidas a mercadores ingleses do Porto. 
Carregavam sobretudo produtos coloniais, vinhos e aguardentes. 

Se exceptuarmos os barcos do sal, os mercadores portugueses detinham apenas 18% 
do trato com Lisboa, foi essa a percentagem de navios oriundos da capital com mercadorias 
consignadas a nacionais. Menos significativa foi a fatia que coube aos hamburgueses do Por- 

" AHMP, L. 448, Viriros de S<i,í<le, fls. 201 v. 
"' AHMP, L. 445, Visiros de Saíde. fls. 260. 
" AHMP, L. 449, Visi1n.s <Ir Sciiíde. fls. 240 v. 
" AHMP, L. 449, Visii<rr de Sa,í<le, fls. 574 v. 
" AHMP, L. 446, Visilos de Scníde, fls. 265". 
UAHMP, L. 448, Visil<rs <Ir S<iií<le. fls. 17 1 v. 
" AHMP, L. 445, Visilos de Salíde. fls. 208. 



to: 2,3% e inenor ainda a dos holandeses e franceses, com 2% e ] ,I%, I-espectivainente. 
Isto é, inesmo no plano do comércio interno português com produtos portugueses, os 

britânicos do Porto mantiverain uina forte presenya. 
O comércio que os hainburgueses coin expressão na vida económica do Porto mantive- 

ram com Lisboa, não seguiu as mesmas linhas do trato britânico. Negociaram sobretudo com 
produtos que constituíam cargas de navios que rumavani directamente a Lisboa, oriundos de 
Hainburgo"" ou de outms portos como por exemplo Londres4'. Eiiibora tivessem feito chegar 
algum sal" ao Porto, náo é assinalável o seu envolvimento no trato de produtos internos 
coiitiiientais ou das colónias. O mesmo se passa coiii os mercadores Holandeses do Porto, 
apenas o sal se destaca conio produto nacional nas cargas dos navios que de Lisboa chegaraiii 
ao Porto eiii seu iioiiie. 

Os franceses, coiii uma percentagem ínfima dos navios procedentes do porto de Lis- 
boa, envolveram-se no trato de produtos nacionais e coloniais a partir de Lisboa para o Porto. 
Bernardo Clamouse & C." coniprou sali", inas tainbém cacau e tabaco, parte dos quais ficaram 
no Porto, rumando para Raiiça o restante5". 

O porto de Viana do Lima repi-esentou apenas 1% dos navios chegados ao porto do 
Douro. 8 I % dessas eiiibarcações trouxera111 iiiercadorias consignadas a negociaiites ingleses. 
Também no caso do porto da foz do Liiiia, coiiio sucedia no de Lisboa, os britâiiicos descarre- 
gavain parte da carga de alg~ilis dos iiavios que fretavam com destino a Portugal". Aí carrega- 
vam viiihos que traziam para o Porto, ou rLiinavain h cidade coin o que i-estava da carga origi- 
iial. No eiitanto a priiiieira situaçáo foi a iiiais frequeiitejá que 60,3% dos iiavios coiii origem 
ein Viana consignados a mercadores ingleses do Porto traziam vinhos na sua carga. Cereais5', 
aduelasi', arcos de ferro'l, os Pardos de fazenda secass, sardiiiliass6, o breu e o alcatrão" e 
algumas carness%onslittiíraiii as cargas dos I-estantes navios, o iiiesmo é dizer produtos da 

"Por ene~i>plo. eiii 17 de Seteiiibro de 171 I .  lei visitado rio Douro o n;ivio Morisi, coiisigiiado :i Cristinno Hartiman, 
coiii carga de Adi~el;i, ferio e as", procedente de Lisboa, riisls pode lei.sc no assci>to " i i i~hn iiii,<lo rir. Hrrinbirrg<i". 
AHMP, L. 443. Wsirn.s de S<iti<lc, fls. 209. 
" Neste ç;iso podc relerii;se çuiiii> exeoiplo ;i visito do nziviu Süo PmIr<l>r>. que enlmcl n buri;i do Douro em 17 dc 
Setei~ibvu dc 17 15. c;irregadu dc trigo, queijo, centeio, cewdn e algiaiis f;iiilos. pradivtos consignados a Pedio Henqucl 

C.", coni iridic;i$;io de j>roveiiiênci;i de Lisboa, iiias a csci-iv5o acresceiitoii "litihrr 1vi,1<10 </e Lortriirs" AHMP, L. 
443, W,siro.s </e Soiirle, fls. 208. 
" AHMP, L. 442. Vi.siros rle S<iii<le, 11s. 371 ou AHMP, L. 449, Wsir<rs </e S<rlí<le, fls. 366 v. ,,, Que fci clicgar iio Poria ei i i  13 de Jiillio de 1730 a bocdo so navio fr;incgs Tol>i<rs AHMP, L. 449, Vi.sir~is </e S<iti<le, 
11s. 286. 
'" AHMP, L. 449. W.siins </e So,i<lc, fls. 328. 
'' Por eneiliolo assim succdcu coiii a aiavio G«ler<i (10 Poi.io. oue em 23 de kiiiciro de 1707. enirou ii;is iniias do 
Daiiio caril cargu de aducla e fardos consigiinda a l'etcr 
i' AHMP, L. 442, Wsir<in </e S<iri<le, fls. 193. 
'' AHMP, L. 442, M.siinn rle Sori<le, fls. 300. 
" AHMP, L. 442, M.sisii<is </e S<iri<li. 11s. 30 1 
'' AHMP, L. 444. lGsii<i.s </e Srzrirle. fls. 92 \.. 
" AHMP, L. 446, Wsii<i.s </e Sriri~lc.. fls. 253 v. 
'' AHMP, L. 445, W.siios </e Sriricle, fls. 203 v. 
'' AHMP. L. 448. Visii<ir </e Sriri<le. fls. 283 v. 

Dowker. AHMP, L. 442, 



AN~ÓNIO BARROS CARDOSO 

actividade regular de iinportação dos inercadores britânicos. 
Consignados a portugueses, pi-ocedentes de Viaiia, entraraiii a barra do Douro apenas 

I0 barcos. Os Holandeses Issac Lostaw e Diogo Herants tambéin coinprardm vinlios ein Viana 
que fizeram transportar por viu marítiina5'. pelo menos por duas vezes. Da primeira Lostaw & 
C." fretou o navios portug~iês N." Senhora do Rosário e São José, visitado ein 6 de Novembro 
de 1716, frente a Monchique*', da segunda Herants, fretou o navio holandês Mrrrirr, visitado 
em 18 de Janeiro de 1728". 

Os mercadores hamburgueses não fizeram chegar ao Porto qualquer navio procedente 
de  Viana do Liiiia. 

Ein suina, o comércio grosso entreo Porto deVianae a çidUde do Porto esteve também 
nas mãos dos britânicos, sobretudo respoiisáveis pelo escoamento dos vinhos e aguardentes 
produzidas no Alto-Minho. 

Os barcos da Figueira represeiitaram uiiia pequena parcela do total das embarcações 
procedentes de portos nacionais, apenas 3,6%, e 81,8% dos barcos com origem no porto da 
foz do Moiidego vierain também por conta dos niercadoi-es britânicos do Porto. 

Uma parte substancial deles trouxe carga de Iasti-o, quando declaravain inercadorias, a 
iiiais frequente eram os vinhos. Contudo também chegou ao Porto algum sal" e cortiça'", mas 
em quantidades que se tios afiguram pouco expressivas. Fica-nos aiites a sensação de que, o 
porto da Figueira recebia directameiite inercadorias aí levadas pelos negociantes ingleses e 
destinadas ao abasteciinento da região centro que trocavam sobretudo pelos vinhos, ou quaiido 
os não Iiavia ou neles não tinham iiiteresse comercial, faziam vir os iiavios à cidade do Porto 
coin lastro, para receberem carga de vinhos e de outras mercadorias qiie o porto do Doum 
proporcioiiaval*'. 

Coube ainda aos britânicos o domínio do trato do Porto coin as Ilhas dos Açores. Com 
efeito, 82,6% dos barcos que daí rumarain à cidade no período que estaiiios a considerar, 
ti-ouxeram as suas inercadorias consignadas aos inercadores iiigleses. Apenas uni poi-tuense de 
noiiie Manoel Lopes Barbosa, morador a São Francisco, inodesto mercador de vinhos que 
enviava para o Brasil colónia, com a qual mantinha laços de comércio que explicam as suas 
ausências nos manifestos da Imposição do Porto entre 1706 e 1727"', se eiivolveu de alguina 
forina iio monopólio britânico no trato do Porto coni as Ilhas Atlâiiticas"". De resto, o 
eiivolvimento dos ingleses sobretudo no comércio cerealífero coin as Illias, está patente no 
facto de não usarein nele somente os barcos de sua nacionalidade, inas fretarem navios 
portugueses para o seu transporte. Sampson Staert, por exemplo, fretou ein 5 de Maio de 1728 
o iiavio português N."S."do Rosário, que nesse dia chegou ao Porto proveniente da Illia de 
São Miguel com carga de  milho6'. Em 26 de Junho do mesmo ano, o mesino mercador fretou 

"' AHMP. L. 444, Wsiias de S<riidc, 11s. 382 v. 
" AHMP. L. 449. VNilns rle Sotide, fls. 21 
6? AHMP. L. 442. Visilris rle Saricle. fls. 18 1 v. ou AHMP. L. 448. I f i~i los rle S<rti<le, 11s. 377 i'. 
" AHMP. L. 448. Visil<i.s rle S«rí<lc. fls. 86. 

444, V;sirn.s rle S<rii~/c, iis. 206. 
" AHMP, L. 1323, hiil>osi~<io (10 Wizho, tis. 1616 e AHMP, L. 1342, b,il>o.si(iio (10 W8zh0, 11s. 133 v 
" AHMP, L. 448, Wsiror de S<rrí<lc, fls. 465. 



o N."S."rlrr Piriz.rrr eA1iitrr.s que transportou idêntica cargaGY. O inesmo aconteceu coin Peter 
Bearsley, que eiii 14 de Abril de 1730, fretou iambém o navio poriiiguês SZo Josi, de que era 
capitão Joáo Rodrigues, a fim de traiisportar ao Porto trigo e aguardente da Illia Terceira"'. 

Os cereais, sobretudo o trigo e o milho, mas tambéin alguma cevada7", foram as princi- 
pais mel-cadorias que o Porto recebeu dos Açores. A aguardente tambéiii aparece entre a carga 
dos iiiivios e por vezes é mesmo a principal mercadoria. Assim sucedeu com um navio proce- 
dente da Illia do Faial, consignado a George Bulliniore, grande mercador inglês de vinhos, 
visitado tio Porto eiii 3 de Janeiro de 172Z7'. O já referido Sainpson Staert, recebeu etii 10 de 
Janeiro de 1728 uni navio português por invocaçáo SI." Crrlorbirr, tatiibém com carga de trigo, 
milho e algumas pipas de agiiardeiite7?. Quer dizer, pai-a lá dos cereais, a aguardente constituiu 
o seglindo produto inais vezes iiiencionado na caiga dos tiavios procedentes das Ilhas dos 
Açores. De que aguardente se tratava? A docuiiieiitação não o esclarece, por certo tratar-se-ia 
de aguarderite de cana, jrí que, apesar da produção sacarina não ter tido expressão de sucesso 
nos Açores, aí  se fizei-ani algutiias experiências beiii sucedidas, pelo meiios entre 155 1 e 1563'). 
Para que queriam os britânicos a aguardelite de  cana? Outra questão sem resposta para a qual 
aventainos urna possibilidade, a de ajontare~ii aos vinhos que coiifeccionavain. Esta hipótese 
gaiiha consistência quando verificamos que só a eles intet-essaram as aguardentes dos Açores. 

Dos portos coloniais do Brasil, eiii teriiios quaiititativos, foram os segui~ites os navios 
que a lonlc I-eferenciou: 

Navios do Brasil 

Porto de origem n." de navios 

Baía 

Pernatiibuco 

Rio de Jaiieiro 

Paraha 

A maior percentagem de barcos oriundos dos portos brasileiros veio da Baía (53,1%). 
Ein segundo l~igar os barcos de Pernambiico (38.2%) e em tei-ceiro lugar as embarcações 
provenientes do Rio de  Janeiro (6,85%). De pouca expressão foraiii os navios da Paraíba7". 

A quem vinliain consignadas as mercadorias dos Brasil? 89,7% dos barcos do Brasil, 
traziam as suas mercadorias consignadas a inercadores portugueses. Aqui o papel dos britâni- 

'" AHMP, L. 448. Visilos de So<iiirle, fls. 363 v .  
'' AHMP, L. 448, Visilos </e Sriiirle, fls. 399. 
" AHMP, L. 444. Visil<rs rle Siiride, f l s .  474 v .  
"' AHMP, L. 444, Visil<rs rie Sori<lc, fls. 474 v .  
" AHMP. L. 446, Visil<rs de Sriri<le, fls. 163 v .  
" AHMP. L. 448. Visii<rs </c S~r$ri<lr., fls. 281 v .  
" MIGUEL, Cnrlos Rrderico Moiitenegio de Sous;~, A~ric<,r. ili "Dicioiirírio de Hi.sr<iii<r rie Por?i,g<rl - Dii: JocI 
Serrto", Vol. I ,  pp 24-25. 
" A  impoit8iicin iiesceiile do Rio de Jaticiro coiiiu porto inelliar situado puni a enpoi1;içZo da ouro e dos dia~iisintes 
das Minas, fez comi qiie eiii 1763 esta cidade fosse elev;ida a capital, ciu detriiiiento d;i Baia, casando o seu capi(al 
ecoiiiiiiiico coni n iinportâncin política qiie o riiesriio reclaiuava. Até aia Baki fõi o principal porto do Brasil e isso é 
visível nos negócios coiii n cidade do Porto. ALVES, Jarze Fel-rinndcs, Os Bi-<rnileiios - En,igi-o(.<io c irronro fio 

Poiro oilocertlirlu, Porlo, 1994. p. 46. ~ioid I. 



cos foi muito mais reduzido. Ainda assiin, directamente coiisignada a inercadores ingleses do 
Porto, contabilizaiiios a carga de 6 3 %  dos barcos cliegados ao Porto com origeiii nos portos 
das diversas capitanias da ex-colónia portuguesa. De facto, desde 1670 que o trato dos produ- 
tos bi-asileiros, com destaque para o açúcar e para o tabaco, deixou de interessar os britânicos 
do Porto, face SI concorrência dos preços praticados para os mesmos produtos pelas soas pró- 
prias  colónia^'^. Ainda assiin, algumas das firinas inglesas de maior implantação no trato dos 
vinhos do Porto, mantiveram compras elevadas de açúcar. Cabe a pergunta: para venda no 
inercado portueiise ou para exportação? É beiii provável que o inei-cado portueiise fosse o 
destino de parte do açúcar, tabacos e couros adquiridos no Brasil pelos ingleses do Porto, face 
ao leque de produtos que cornercializaraiii por troca coin os vinhos. Contudo, não descarta- 
mos a hipótese de uma parte ser reexportada para a Inglateri-a ou para outros portos do norte da 
Europa que os riavios fi-etados pelos britânicos do Porto tocavaiii regulaniiente. 

Os mercadores holandeses e baniburgueses residentes na cidade, tiveraiii ainda mais 
i-eduzida expressso nos negócios do Brasil a partir do Porto. Consignados a tlameiigos enti-a- 
rain a barra do Douro procedentes do Brasil, apenas 3 navios. Igual núinero de embarcações 
veio dirigido a hainburgueses. 

Quanto a mercadorias, de todas as einbarcações oriundas dos portos brasileiros visita- 
das no porto do Doum, 67,5% menciona na sua carga o açúcar, normalinente como primeira 
iiiercadoi.ia. Os couros e solas são nieiicionados nas cargas de 49,7% dos navios, norinaliiiente 
a seguir ao açúcar e como complemento de carga. O pau de jacarandá aparece rnencioiiado na 
carga de apenas 5 einbai-cações, contudo esta pouca expressão deve ficar a dever-se à cii-cuiis- 
tância de o E.sci?luio rln Sarírle não mencionar. por vezes, iiiais do que as principais inercadorias 
que os barcos transportavam. O inesino sucede com o pau preto, que apenas é referenciado na 
carga de 4 navios. O tabaco, foi mercadoria presente eiii 8% dos barcos. Tinha origem na Baía 
e em Pernambuco e, invariavelmente, os barcos que transportarain rolos de tabaco, priineiro 
escalavain a capital e só posteriorinente vinharn ao Porto, já que este produto, como o ouro em 
pó ou em inoeda corrente, priineiro iaiii a Lisboa e só posteriormente vinham à cidade do 
Porto7<'. O coq~iilho,  chegou também ao Porto, exclusivainente do  porto da Baía, 
complementando a carga de 7 navios. Naturalmente que as mercadorias referenciadas, não 
perfazem o leque variado de produtos exporiados para a cidade do Porto pela ex-colónia 
portuguesa, muitas mais mercadorias ocupavain os porões dos barcos do Brasil, contudo, 
voltamos a frisar, estas seriam as de inaior significado. A isso nos induz a frequência coin que 
aparecem nos registos frases como "a cnign ricosfuri~ndn"~~ ou "outl-as co~rsns"'~ a revelar que 
nem todas as mercadorias eram apontadas pelo Eswivnó rln Sriúrle, como já referimos. 

" AHMP, L. 462, !&siias rle Soiíile, fls. 178 v. 
'"HMP, L. 443, Visiicis </e Sorí<le. fls. 222. 



SUBSÍD~OS PARA A HISTÓRIA DA BARRA DO DOURO 

Conclusões 

A abordagem dos registos dos livr-os de Wsitris rle Sri~ícle, eiiibora não resolvendo a 
necessidade do rigor quantitativo no que se refere a mercadorias, permite conhecer de forma 
próxiina a realidade das importações da cidade do Porto ao longo de um período dilatado da 
primeira metade do século XVIII. Serveiii pois de "barómetro" da economia da cidade. Muito 
einbora não falein das conirapartidas oferecidas, é sabido que os vinlios do Douro constitiií- 
rain a mais iiiiporianle inoeda de troca. Apesar dos constranginieiitos da fonte, a análise que 
fizemos faculta um conlieciinento suficientemente seguro acerca da "galáxia" de contactos 
que o Porto iiianteve coin os vários portos da Europa e do Novo Mundo e iiiostra quem foram, 
entre 1704 e 1747, apenas seg~indo a sua nacionalidade, os principais protagoiiistas do tralo 
exterior do Porto. Corno vimos os ingleses doiiiinaraiii de forina absoluta em quase todos os 
iiiercados exterioi-es, exceptuando as praças coloniais do Brasil. Holandeses e Hamb~irgueses, 
muito distanciados dos britânicos procuraraiii lucrar tambéin com o coméi-cio portueiise. Os 
mercadores de iiacionalidade portuguesa não tiveram expressão significativa nas trocas 
portuenses coin o exterior e quase residual foi o papel de algumas firiiias francesas que tain- 
béin se instalaram na cidade. Mesino no plano do comércio coiii os portos portugueses conti- 
nentais, o voluiiie de negócios mais significativo perteiiceu aos britânicos do Porto. 

Principais portos de origem 
dos navios que chegaram ao Porto (1704-47) 

~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~~~~~- 
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As comunidades litorâneas de Setúbal e Lisboa em 
tempos de Contra-Reforma 

Laurinda Abreu * 

1. A emergência da crença no Purgatório como estádio intermédio e purificador das 
almas pecadoras é um feuómeno poderosíssimo que desde há algumas décadas tem prendido 
a atenção dos investigadores que se ocupam do estudo dos comportamentos religiosos e da 
história das mentalidades. Todavia, o Purgatório não se reduz a uma questão de fé ou de 
atitudes. Numa perspectiva histórica, e enquanto fenómeno social, ele é também um "objecto 
económico". Equacionando o problema de uma outra forma, poder-se-á dizer que o Purgatório 
é uma manifestação religiosa que teve complexas repercussões económicas. E isto por duas 
razões principais: porque foi responsável pelo aumento do património da Igreja e porque 
potenciou o movimento de vinculação da propriedade. Os efeitos daqui decorrentes foram 
imediatos: crescimento exponencial da amortização eclesiástica e aprisionamento da terra e 
dos seus rendimentos nas malhas do instituto vincular, retirando-os dos circuitos comerciais. 

Estes dois factores são, no entanto, frequentemente negligenciados quer por quem cen- 
tra as suas análises no campo da espiritualidade quer por aqueles que elegem a história 
económica como área privilegiada de trabalho. Sem sobrestimar o papel do Purgatório nos 
mecanismos que orientaram/condicionaram a economia nacional, a ligação do religioso ao 
económico - através de estudos sistemáticos e geograficamente alargados que multipliquem 
os ângulos de abordagem e cmzem os elementos ditos "materiais" com outros que, embora de 
diferente essência, os influenciaram -, é absolutamente obrigatória sob pena de se continuar a 
ter uma visão parcial da realidade do país. Uma constatação que é tão mais pertinente se se 
tiver presente que o período determinante desta relação ocorreu, sob os auspícios do Concílio 
de Trento, entre as últimas décadas do século XVI e os anos finais do século seguinte: um 
tempo que, para além de todas as problemáticas interpretativas que o rodeiam, foi, nos países 
protestantes, o da desamortização compulsiva e eliminação de vários tipos de propriedade, 
tomando as terras alienáveis e libertando-as para a voragem dos mercados. No que conceme à 
realidade portuguesa, ainda que seja consensual o facto de o património eclesiástico e de os 
morgados e capelas terem funcionado como travão ao desenvolvimento económico do país, 
raramente a avaliação é feita em articulação com a explosão das fundações de missas perpétuas 
que vincularam todo o tipo de bens à eternidade e entregaram importantes parcelas do território 
nacional aos diferentes institutos religiosos. 

'Departamento de História da Universidade de Évora. CIDEHUS. 
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Vêm estas considerações apropósito do estudo de um centro urbano marítimo-Setúbal 
na Idade Moderna - que teve a particularidade de revelar um conjunto de circunstâncias 
cronologicamente coincidentes e factualmente interdependentes, que pareciam responsáveis 
pela configuração de urna realidade espacialmente diferenciada. O aprofundamento das 
investigações e a sua abertura a outros quadrantes geográficos mostrariam quão limitada era a 
especificidade da vila sadina. 

Sucintamente, a situação encontrada em Setúbal nos alvores da i?iodernidade mostrava 
uma comunidade em pleno processo de expansão comercial assente na exportação do peixe e 
socialmente dominada pelos homens do mar. Em 1525, quando o Mestre da Ordem de San- 
tiago desencadeia a exploração sistemática do salgado do estuário do Sado, o cenário alterava- 
se e a vila entrava num novo ciclo económico, afirmando-se como maior exportador nacional 
de sal'. Os números apresentados por Virgínia Rau relativos aos barcos carregados de sal em 
Setúbal, e registados na passagem pelo Sund, desenhavam desde logo uma situação que fugia 
i s  tradicionais representações do século XVII: 7 barcos em 1558,538 entre 1560 e 1569,868 
no período de 1574 a 1580; 100 nos anos críticos de 1586-87; 265 entre 1588-1590; 1.092 na 
década seguinte, 827 nos primeiros dez anos do século XVII; 1.322 entre 1611 c 1620. Na 
sequência do Tratado Luso-Holandês de 1669, e recuperada da crise que se seguiu ao fim da 
Trégua dos Doze Anos, a vila reencontraria o sentido do desenvolvimento - comprovado 
pelos 1500 barcos carregados de sal na barra do Sado entre 1680 e 1690 - e  fechava o século 
num ambiente globalmente positivo2. 

Um dos primeiros indicadores de que o movimento conjuntura1 das tendências 
económicas exercera profundas influências na comunidade seria dado pela população. Aanálise 
às fontes literárias, sustentada no levantamento dos Registos Paroquiais, acabaria por revelar 
comportamentos pouco concordantes com as tendências gerais do país. Expostos graficamente, 
os números mostravam uma íntima ligaçãoldependência com as pulsões do negócio do sal: 
crescimento durante as primeiras décadas da ocupação filipina - continuando, o impulso 
expansionista desencadeado em meados do século XVI -, acentuada diminuição nas últimas, 
numa queda que se prolonga até 1660, seguida de um novo arranque de sentido positivo a 
partir da retoma dos contactos comerciais com a Holanda. Por volta de 1680, a "crise" 
demográfica estava vencida, apresentando uma tendência de crescimento que se prolongaria, 
ainda que não isenta de oscilações, até aos primeiros anos do século XIX. 

Mas não era apenas a demografia que reflectia os efeitos do comércio salineiro. O 
súbito enriquecimento dos produtores do sal conduziria não só complexização e sequente 
reorganização do tecido social como provocaria a deslocação do centro do poder municipal 
das mãos dos marítimos para a tutela das novas elites. Um processo de transferência de poderes 
justificado pela necessidade de controlo dos preços e comercialização do sal, que o Cardeal D. 

' Ocorrência particularmente feliz para a promoção da sal de Setúbal foi, nas palavras de Jorge Borges de Macedo, o 
facto de os primeiros resultados da sua exploraçZa coincidirem com agrandcza comercial de Lisboa, então praça de 
um vasto império, &ida de mercadorias que alargassem o leque das exportaqães possíveis». (Cf. Seriíbnl na Hisrórlo, 
Senibal, Lasa, 1990, p. 184). As informa$ões que apresentamos relativas a Setúbal foram resumidas da nossa obra, 
Memórias da Abnn e do Corpo. A Misrircórdia de Senibnl >,a Modeniidadc, Viseu, Palimagc, 1999. 
'Valores encontrados a paitir dos dados apresenlados ao longo da obra de Virgínia Rau, Esfi<dos sobre a Hislória do 
Sal Porr~~giits. Lisboa, Editorial Presença, 1984. 
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Henrique oficializaria, por alvará de 11 de Dezembro de 157S3, ao institucionalizar governos 
oligárquicos que administrariam em sistema de rotatividade e aitemância os dois principais 
órgãos do poder local: a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia. 

As consequência mais evidentes do ciclo expansionista da economia do sal não eram, 
contudo, as centradas nas instituições e nos indivíduos mas as que tinham alterado a geografia 
urbana de Setúbal e reorganizado a ocupação do espaço de acordo com as necessidades dos 
novos tempos. Do ponto de vista estritamente quantitativo, a atenção focalizava-se na Igreja, 
muito particularmente nas ordens regulares que, no tempo considerado, aumentaram de dois 
para treze o número de conventos. Analisados individualmente os processos fundacionais de 
todas as casas religiosas, foi possível constatar que a maior fatia do seu património tinha sido 
adquirida na sequência da venda de espaços tumulares e constituição de contratos para 
celebração de missas diárias pelas almas das grandes famílias com interesses no comércio 
salineiro. A restante parte era composta por uma multiplicidade de pequenas fundações 
instituídas em foros ou juros que, quase sempre, custeavam um reduzido número de missas a 
cujo pagamento ficava vinculada uma determinada propriedade. Quando o ângulo de observação 
se deslocou dos conventos para as confrarias - cujo número passou de quatro (até 1500), para 
quarenta (no século XVIII) -, a única diferença registada prendia-se com a natureza das próprias 
instituições, mais vocacionadas para exercerem funções de guardadoras de almas do que de 
corpos. Quanto ao mais, tudo se passava exactamente da mesma forma. 

2. Uma rápida avaliação dos dados acima expostos permitiu a imediata formulação de 
duas conclusões totalmente objectivas: primeiramente que, em termos globais, o século XVII 
fora para Setúbal um tempo de prosperidade, e que essa prosperidade alicerçara um processo 
de transfomação multidireccional que fortalecera a Igreja quer quanto ao número de instituições 
quer quanto às fontes de rendimento. Em segundo lugar, que este ciclo ascendente ocorrera 
durante o período de maior ofensiva catequética e evangelizadora tridentina e que só um 
estudo relaciona1 o ajudaria a compreender na sua complexidade. 

Mas a questão mais pertinente que emergia do vastíssimo informe de documentação 
compulsada era saber se a coincidência temporal deste eventos - quejixava o Purgatório, 
enquanto fundação de missas perpétuas, no século XVII - era um fenómeno local, resultante 
da especificidade da economia do sal, ou se se tratava de um comportamento generalizado 
mas ainda desconhecido por não existirem estudos perspectivados na longa duração. 
Independentemente da resposta que a questão viesse a ter, urgia saber quais tinham sido as 
suas implicações no contexto mais vasto da economia nacional. 

Por várias razões, na altura não foi possível responder a estas perguntas. E, em abono 
da verdade, desde então pouco mais se avançou. Em todo o caso, não faltam elementos de 
ponderação que podem ajudar a gizar as várias componentes de um problema que preocupou 
mais o poder político da altura do que os historiadores actuais: a dimensão da amortização 

'Face à desordem instalada na venda da sal. o dioloma considerava aue o melhor a fazer seria eleeer em Câmara 

Abria c do Corpo, p. 41 
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eclesiástica ocorrida na sequência da difusão da ideia de que a passagem pelo Purgatório era 
uma quase inevitabilidade para quem aspirava à salvação eterna. 

Do ponto de vista teológico, o Purgatório não era uma novidade para a Igreja Moderna. 
Como a própria reconhece em Trento, «a Igreja Catholica instruida pelo Espirito Santo das 
sagradas Letras, e antiga tradição dos Padres nos sagrados Concilios, e ultimamente neste 
Ecumenico Concilio [Florença, 14391 ensinou haver Purgatorio, e que as almas alli detidas 
são ajudadas com os suffragios dos Fiéis, e principalmente com o gratissimo sacrificio do 
Altarn4. No que ao Purgatório conceme, o aspecto mais relevante do discurso tridentino residia 
na deliberação de o estender a toda a comunidade dos crentes. A importância conferida ao 
assunto ficava registada nas orientações dirigidas aos Bispos, incumbindo-os de procurarein 
«com diligeucia, que a sã doutrina do Purgatorio, que nos foi dada pelos Santos Padres, e 
sagrados Concilios, seja abraçada pelos Fiéis de Christo, e ein toda a parte se abrace, ensine e 
préguep. 

Clara na forma, a mensagem abrigava, em termos de conteúdo, uin infindável número 
de caminhos que iam muito para além do que o texto deixava transparccer. Uin deles sei-ia 
implicitamente obeito na mesma sessão quando o "Santo Concílio" autoriza as Ordens Regulares 
a possuírem bens imóveis*. 

Os resultados do cruzamento destas duas possibilidades - assuução do Purgatório por 
parte dos crentes e permissão de acumulação de propriedades por parte das ordens regulares - 
, aliados ao empenho evangelizador da Igreja da Contra Reforma, são I-elativamente beiii 
conhecidos em Portugal: aumento exponencial do número de conventos e inosteiros" de 
religiosos por habitante, e da amortização eclesiástica. 

Conhecido, mas de difícil quantificação dada a ausência de estudos sobre o assunto, 
este fenómeno só parcialmente se deixa captar. Por exemplo, se se pode afirmar com relativa 
segurança que grande parte das 281 casas religiosas construídas entre 1506 e 1652' datam dos 
dois últimos reinados da dinastia de Avis e primeiras décadas da dominação filipina8, já é de 
todo impossível contabilizar a população conventual e avaliar a forma corno evoluiu. Poder- 
se-á calcular que rondaria as duas dezenas de milhar - se se extrapolar para esta altura dados 
de um período mais tardio -, número que duplicaria quando somado com os efectivos do clero 

"ssunto tratado nu sessio XXV. Cf. João Baptista Reycend, Os<zcrosairro e eciri>teiticn Coitcilio <le Trertlo, sld. sil., 
o. 685. 
'Tal permissão estendia-se, segunda o tcxto, «a todos os Mosteiros. c Casas, tanta de homens, conio de mulheres, c 
Mendicantes (excepto os frades dc S. Francisco Capuchinhos, e daquelles, que se chamio Menores da Observância) 
ainda iiquelles, a quem pelas suas Constituições era praliibido, ou não era concedido por privilegio Apostolica: quc 

~ ~ 

daqui em diante llies seja licita possuir bens irniiioveis». E acrescentava: -se alguiis lugares dos sobreditos. en> que 
por authoridadc Apostolica lhe pennittido possuir sei~ielliantes bens, estiverem despojados delles, determina, que 
todos estes bens se Ihes iestituio». Cf.. O sncrosn,iio c ect<r>reitico Coricilio rle Tirr,io. (sessão XXV, capítulo III), p. 
689. 

Infelizmente sem muitos seguidores para a Idude Moderna, continua n ser u m  inarca de referência o trabalho 
realizado por Eugénio dos Santos, O Orarório no Nor?c de Porlirgol. Coirri-iÚrtiqioi>nia o esirrdo </c hisl<i>l«. religiosa 
e socinl, Porto, INIC e Centro de História da Universidade do Porto, 1982. 
' Existiriuin 167 casas religiosas ein 1506 e 448 em 1652. Uma síntese sobre a iissunto pode eiicontrar-se em José 
Pedro Pnivu, "Os mentoies", Hist<iri« Religioso de Porr,rgnl, dir. Carlos Moreira Azevedo, Rio de Moom, Círculo de 
Leitores e CEHR da Universidade Católica Portuguesa val. 2,2000, pp. 201 e ss. 
R Um movimento que seria controlada mas náo parado pela monarquia cssteli>snii, conforme se pode constatar pelas 
informaçües apresentadas por Fortunata de Almeidn, Hislórin do Igreja ri. Poirrrgol, 2" ed., (dir. Damiio Peres), 
Porto-Lisboa, Livraria Civilização, 1968, vol. 11, pp. 129-213. 
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secular. A crer numa opinião atribuída ao vice-rei, Cristóvão de Moura, contemporâneo desta 
explosão fundacional, os eclesiásticos seriam tantos «que se comem huns aos outros»'. 

Mas se este movimento, apesar de criticado, correu sem grandes discussões até ao final 
do século XVI ou, se se quiser, até ao final do reinado de Filipe 11, à entrada da nova centúria 
começam a observar-se algumas movimentações políticas no sentido de  o inverter. 
Nomeadamente, através do impedimento de construção de novos conventos e da promulgação 
de  legislação tendente a combater a amortização. E aqui a ênfase não pode ser colocada nas 
Orrleiiaçõcs Filipinns, invocando o título XVIII do livro 11, Qire ns Igrejns e Ordeiis 1160 
coiiiln-eii~ úeiis de raiz seiii liceiiçri del-Rei - como comummente se faz -, uma vez que ele 
reproduz preocupações que remontam quase ao início da nacionalidadetn, mas sim no alvará 
de  30 de Julho de 1611" -que declara que os Mosteiros e outras comunidades eclesiásticas 
que tivessem adquirido bens de raiz sem licença régia os vendessem no prazo de um ano, sob 
pena de os perderem para a Coroa-, e noutros diplomas que se lhe seguiram proibindo que os 
religiosos pudessem testar a favor de conventos e  mosteiro^'^. 

Em termos muitos concretos, a produção legislativa filipina em matéria da propriedade 
eclesiástica representou uma brecha profunda nas relações entre o Estado e a Igreja, que agora 
se colocavam em posições de difícil conciliação: esta porque desde o Concílio deTrento vinha 
incentii~niido as ordens regulares a adquii-em bens de raiz, o Estado, porque procurava evitar 
que tal acontecesse. Em todo o caso, trata-se de mais uma manifestação de um tempo em que 
a monarquia filipina enfrenta a Igreja portuguesa - procurando cercear-lhe poderes e privilégios, 
e até tributá-la - e a autoridade de Roma, face à qual pretende ganhar a ~ t o n o m i a ' ~ ,  e nesse 
contexto deve ser interpretada. 

Se se desconhece em absoluto quais terão sido as implicações do alvará de 161 1 - 
ainda que não seja despiciendo o facto de a lei das Consolidações, de 4 de Julho de 1768, ter 
tomado como limite temporal as consolidações realizadas a partir de 161 1 '' -, fica claro que, 
no cômp~ito global, os seus resultados não terão sido os melhores. A amortização continuou a 
fazer-se, se não de forma consentida, pelo menos não contestada, como demonstram as largas 
centenas de processos judiciais surgidos na sequência da legislação desamortizadora pombalina. 
A extensão do património que a Igreja perde durante a vigência destas 1eisl5 constitui prova 
adicional do ci-escimento da propriedade eclesiástica, ainda que, a partir dos finais de seiscentos, 

'I Afirmação rcgistiida nuiua missiva dirigida B CBrnnm Municipal de Lisboa. Docun>ento parcialmente tmnsciito por 
Fortunato de Almeidii (01,. cir, p. 202). e publicado na íntegra por Edunida Freire de Oliveira, Eienienros pnm n 
Hisl<iri<z do Mri,iiczj>io de Lisbon, Lisboa, Typographin Universal, 1887, pp. 323-325. Entre outros inconvenientes 
apontados, amissivaesclarece qve, continuando a aumentara iifimero de religiosos, faltariam homens para as armadas 
e para o serviço nas «partes da Indian. Par isso mesmo, a melhor s o l u ~ i o  seria fechar os estudos durante 10 anos e 
impedir novas ordenamentos. 
'O Cf. titulo XIV do livro I1 das Orde,~açõesAjoiisi,~ns e o título VI11 do livro 11 das OideiraçUes Muiil<eliiins. 
" José Justino de Andrade e Silva, Coliecç5o Ciiroiiologicn rla Legislnq5o Poi-rilgt<eza, Lisboa, Imprensa de J. J. A. 
Silva, 1854, p. 307. 
" Mannente, a lei 26 de Março de 1634. 
" Novos dadas sobre as relaf6ees entre o Estado e n Igreja ao tempo dos Áustrias, podem encontrar-se em José Pedra 
Paiva, "A igreja e o poder", 01). cii., pp. 154.158. 
'%Alvará d c 4  de Julho de 1768. Cf  António Delgado da Silva, Collec~ão dc Legisinç6c Poirrrgrieia, vol. 11, Lisboa, 
vi>. 355-358. 
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o núinero de doações seja ultrapassado pela aquisição através da consolidação de domínios, 
quase sempre decorrente do exercício do direito de comisso. O facto de o ponto mais alto 
destas transacções ter ocorrido na mesma altura em que, nos países protestantes, as vastas 
terras coiifiscadas à Igreja eram lançadas no mercado e abertas à intervenção do capitalismo, 
é matéria de reflexão a merecer outro tipo de análise. 

2.1. Mas se as doações feitas 21 Igreja no âmbito da procura da salvação das alinas do 
Purgatório i-epresentaram um importante reforço patrimonial do sector eclesiástico, com sérias 
consequências na economia nacional, houve um outro movimento que, embora se enleie neste, 
seguiu percursos próprios e teve, segundo creio, efeitos mais nefastos. Refiro-me à vinculação 
da propriedade em morgados e capelas, uma actuação que não sendo nova na sociedade 
portuguesa, assume uma dimensão espectacular depois do Concilio de Trento. 

O princípio da vinculação do património sob a forma de morgado remonta aos tempos 
longínquos da formação de Portugal e estabeleceu, desde logo, um padrío de comportamento 
gerador de identidade grupal que, ainda que com outras variantes, se encontra uin pouco por 
toda a Europa desde a Baixa Idade Média'! Pxcialmente enquadrado pelos princípios jurídicos 
consignados na Lei Mental - que definem a vxoiiia, a indivisihilidade e a proibição de alieilação 
como elementos estruturantes e identificadores do vínculo -, o sistema do morgadio I-apidamente 
se tornaria no inodelo dominante de organização social da posse e transmissão de propriedade. 
Para o seu sucesso muito contribuíram as capelas - supostamente diferenciadas dos morgados 
por darem primazia 2s almas enquanto estes serviam de  escudo protector 21s famílias" -, cujos 
preceitos de fundação se plasmaram nos dos morgados, dando origem a um imbricado regime 
de propriedade que haveria de vigorar no país até ao século XIX. 

No que diz respeito às capelas, Setúbal mostrava que o movimento de constituição de 
vínculos a favor da alma tinha sido uin fenómeno eminentemente seiscentista que o século 
XVIII não fora capaz de manter. Sendo clara a interdependência entre as fundações e a 
conjuntura expansionista da economia do sal, de imediato se constatou que a cronologia das 
capelas acompanhava o ritmo e as vicissitudes do comércio salineiro (gráfico 1): cresciinento 
sustentado apartir dadécada de 50 do século XVI, seguindo em expansão pelo resto dacentúria, 
ainda que várias vezes interrompida, queda vertiginosa à entrada do século XVIII, 
vislumbrando-se depois alguma recuperação, que praticamente se suspende no período 
pombalino. Ein suma, estava-se em presença de um cenário que, em termos globais, tendia a 
afastar-se das tradicionais periodizações do ir~vestirriertto no Purgatório. 

Contudo, vários indicadoi-es alertavam para a possibilidade desta cronologia não ser 
circunscrita à realidade setubalense. Importava pois, aumentar os pontos de observação e 
procurar outros espaços no sentido de validar, ou negar, a especificidade da situação aqui 
encontrada. A escolha viria a recair sobre Lisboa: sendo a maior cidade do país e possuindo 

' 3 6  para referira obra maisrecente, vejn-se Maria de Luidcs Rosa, O Movadio cii, Purlirgnl, s4cs. XIV-XV, Editorial 
Estampa, 1995. 
" Assonto que esranios a desenvolver num texto intitulndo, Algirritns co,isi<lerri(.óe.s o pir>pdsilo <Ia "rerqo", que 
retoma, desenvolvei~do. algilinas ideias apresentadas ina comunicaç50io, O ititpocro rio legislrrg&~>ui>ibalirro sobre o 
priri-i,iiriiiio dcrs iirsliltri~óo. irlisioras: o c<rso<Ie Mortle!>coi.o-Noiio, apresentadn em Mantemor-o-Novo, ciii Outabro 
de 2000, na confeiêiicia, C o n i i e i : ~  ir >,olln dos co,>i~ozlos. promovida pelas "Oficinas do Coi>vento. AssociaçiFjo 
Cultural de Arte e Com~nicaç50". 
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uin colossal acervo documental que i-ecolhia todos os vínculos instituídos na cidade e seu 
temo, a capital apresentava-se coiiio o exemplo ideal para o estudo comparativo que se impunha 
fazer. 

Até agora apenas recolhi e tratei parcialmente os dados relativos a cerca de  20% das 
capelas instituídas'" 0 mesmo é dizer, perto de um milhar de  documentos de iim univel-so que 
se deve situar pouco acima dos cinco mil'" E se o material é insuficiente e para já não permite 
qualquer conclusZo segura, quando representado graficamente desenha uma manchaque evolui 
como a da vinculação realizada em SetGbal. É certo que o movimento de fundação de inissas 
perpétuas começa mais cedo em Lisboa, mas o ciclo expansionista desperta aproxiiiiadamente 
na mesina altura nos dois lados do Tejo seguindo, a partir daí, o mesmo ritino, inclusivamente 
quando entra em declínio (gráfico 2). 

E se  iiZo é possível teorimr sobre dados quantitativos t i o  escassos, não deixa de ser 
verdade que a convergência entre as duas realidades desenha desdejá um quadro de referências 
que dificilmente se alterará. A primeira, é a de que a crença no valor salvifico das missas 
perpétuas como forma privilegiada de saída do Purgatório só  se expande e ganha visibilidade 
depois do Concílio de Trento. 

Gráfico 1 

Vínculos de Capelas instituídas em Setúbal 
1331 - 1785 
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J.>ii.i .l;iTdlli.,. S S~l> .~ , i i í$ i  . I  l.iiiiii,i S;.;.i\i.rii. S \'.;<.iicc J- I-iii:i. C..rrii... S I-i.ii.;i,..>eTr ii,!..J~ I \NfIT.JuO.s, 
das Capelas, Residiios e Lesados Pios). 

. . 
pc~2~ditorkal dde Notícias eiii 1991. 
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Gráfico 2 

Vínculos de capelas instituídas em Lisboa e seu termo 
1272 - 1747 

(universo estudado: c. 20%) 

-No de Missas - No de Fundaçães 

A segunda, é que, do ponto de vista catequético, a doutrinação do Purgatório foi uin 
êxito, mas um êxito temporalmente limitado. A inabilidade deinonstrada pela Igreja ein gerir 
o sistema que criara, associada aos constantes atropelos à memória dos mortos sonegando- 
Ihes as missas proinetidas2", acabaria111 por ditar o declínio do Purgatório tal como Trento o 
havia concebido. Ainbos os factores, conjugados com as primeiras manifestações de novas 
formas de pensamento que precederam o Iluminisino, teriam como efeito a clara I-etracção do 
moviinento fundacional logo nas primeiras décadas de XVIII. 

A última refei-ência que se impõe é que estas questões só podem ser devidamente 
explicadas por uma análise que as relacione com os interesses políticos do Estado e com os 
interesses econórnicos da sociedade. Indo por partes: sein descurar, e muito iiienos excluir, 
actuações não racionalmeiite controladas, como as que decorrem das espontâneas manifestações 
de fé2', não é possível esquecer que a i~u/,ynr.iz~çcio do Purgatório ocorre um tempo de frequentes 
alianças político-religiosas entre um Estado em fase de afirmação e uma Igreja que procura 
reforçar a sua presença junto das populações. Ora, ao uniformizar coinportainentos e impor 
uma matriz cultural relativamente homogénea, aIgreja serviu os intentos do Estado, facilitando- 

'URefiro-me, concretaitiente, nos Breves de Reduçjo - que reduziani as niissas instituídas - e aos Breves de Perdfio 

. . 
" E. nesse sentido, não são de todo irrelevantes ocorrências geogralicamcnte localizadas que explica$>, siovinientos 
mais bruscos -sobretudo deenpnnsja - quc só sEo compreensíveis c m  deterrniiiadas contextos. Coino foi erii Setúbal. 
por exernplo, a passagem do pregador Frci Antónia das Cliagds. 
"Ainda que noutras circunst5ncins. vidc, a propósiio, as considerações que Imiuanuel Wallerstein tece sabic a 
assunto, em O Sisreitto Miei<linlModeino, vol. 1.A <~gric~.irlrron cnpit<~Iisrrr e ns origeits do ecoi,ui,iia-,!ti,rtdo etrropeiu 
??o sécrilo XVI, Lisboa, E d i ~ ó e s  Afrantarnenta, 1990, pp. 148 e ss. 
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lhe o processo de centralização do poder que estavaem curso". Ein contrapartida, as fundações 
do Purgatório asseguravam, quase sempre com o beneplácito régio, a sobrevivência económica 
de muitos institutos religiosos". 

Por outro lado, também não se pode ignorar que a vinculação realizada no contexto do 
Purgatório desempenhou uina importante função socioeconómica, servindo os interesses de 
um grupo social muito alargado e até do próprio Estado que, se não permitiu explicitamente o 
fenómeno, pelo menos acabou por o tolerar. E isto por dois motivos: porque a criação de 
capelas evitava a fragmentação da pequena propriedade - j á  que foi sobre ela se ergueu a 
esmagadora maioria das capelas -, e porque tinlia o mérito de, em simultâneo, desdobrar o 
direito de  propriedade, multiplicando o número de  proprietários num país onde eles não 
abundavam. 

3. Retomando aqueslio inicialmente formulada: afinal qual foi o impacto do Purgatório 
na economia nacional? Seguramente grande, embora as probabilidades do seu peso vir a ser 
quantificado sejam quase nulas. De qualquer modo, o pmbleina é importante e ultrapassa os 
tópicos aqui levantados. Apesar disso, talvez se justifiqiie insistir nalgumas questões que, em 
meu entender, merecem um api-ofundaiiiento ernpírico. 

Ein primeiro lugar, é absolutaineiite prioritária a clarificação de conceitos, definindo, 
de  uina vez por todas, o sentido do termo vínc~llo, e distinguindo, de seguida, vínculo de 
morgado de vínculo de capela, já que esse é o critério operacional que abre o caminho para o 
entendimento de todo o problema. Nesse sentido, Iiá que reabilitar o quase ignorado regimento 
inanuelino, Dos Resirlu.~, e eiil que ~iinizeirn o Co~ttarlorproverrí sobre elles, e sobre os OtfZos 
e Cqe las ,  o primeiro documento conhecido a registar as preocupações de quem vê misturar 
bens das famílias com os bens das almas, e a clarificar as fi-onteiras que os separavam". 

A coinpreensão do processo histórico passa então por uma sumária coiitabilização que 
identifique quantos morgados com capelas foram instituídos até à promulgação do dito 
regimento e qiiantas capelas tinham sido fundadas "à maneira de morgado". Um patamar 
prévio que ajudará a deslindar os principais inovimentos da etapa seguinte: aquela em que a 
sociedade civil toinou conta do fenóineno do Purgatório - na perspectiva de  instituição de 
iiiissas para a eternidade - para, sobre ele, e à conta das respectivas "terças", desencadear um 
extraordinário inovimento de vinculação da propriedade - desde os imóveis até aos foros, 
censos e rendas-criando lit~lzage~zs e patrimonializando-as com bens que, como mais tarde se 
lerá nos diploinas pombalinos, «nem podem principiar familias no terceiro estado; nem 
conservar o decóro das que já se achão elevadas aos gráos da Nobreza»'5. 

Para apreender a real dimensão deste fenómeno há que o limitar temporalmente ao 
período ein que ele se definiu em toda a sua plenitude - o  século XVII - e chamar à colação 
todas as variáveis que intervieram no processo, quer sejam de índole religiosa, quer política 
ou social. A comparação com países como a Inglaterra e a Holanda que, na mesma altura, 

" E  tarnbéiii a assistêiicia unia vez oue desde a entreoa das hosoitais Bs Misericórdias. realizada nas últiinas décadas 

cortsi<leiirp5es <,cerco r10 ler.(.ci, cit. 
"Alvnr6 de 9 de Setembro de 1769. Cf. José Justino dc Andrade c Silva, Collecqüo Ciim!iologic<i, p. 427. 
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investem no sentido de tornar as terras alienáveis, eliminado diversos tipos de propriedade, 
parece-me absolutamente imprescindível ainda que exija análises teóricas de um elevado grau 
de complexidade. 

Finalmente há que tratar a questão pombalina. O que significa, para ser mais precisa, 
que o trabalho só ficará realmente completo depois de se fazer um levantamento exaustivo dos 
resultados alcançados pelas leis de desamortização (25-6-1766 e 4-7- 1768) e de desvinculaçáo 
(9-9-1769 e 3-8-1770) promulgadas durante o reinado de D. José I. Perceber as razões porque 
o governante seguiu esta ordem legislativa, não é uma questão menor no contexto da sociedade 
portuguesa de Antigo Regime. E demonstrará, seguramente, que afinal o Purgatório não 
condicionou apenas o desenvolvimento de Setúbal e de Lisboa. 
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O Litoral em Perspectiva Histórica 
(Sécs. XVI a XVIII) 
Ordenar o Litoral - Ordenamento Religioso: 
nótulas metodológicas 

João Francisco Marques" 

1. O extenso litoral costeiro português periiiite uma múltipla divisão que, de Aveiro a 
Caminha, se poderá seccionar do Vouga ao Douro, de Matosinhos, correndo a foz do Ave até 
ao Lima e daqui a finar-se na divisória fronteiriça que o Minho delimita. Emergem, como 
núcleos populacionais de antanho assinaláveis, Gafanha - Murtosa, Ovar -Espinho, Granja- 
Afurada, Matosinhos - Leça, Angeiras - Azurara, Vila do Conde - Póvoa de Varziin, Aver-o- 
Mar- Apúlia, Fão - Esposende, Marinhas -Anha, Viaiia e Âncora- Caminha. Mas, apesar de 
usos, costumes e tradições diversificadas, a unidade de prática religiosa era uin facto: atávica 
e arreigada na gente do mar, sempre ameaçada por incertezas e medos. Em tudo, pois, que a tal 
ordenaineiito se refere, metodologicainente se impõe à partida rigor nos levantamentos, quanto 
a delimitações, e exaustividade nos inventários, para caracterização de objectos e definição 
dos suportes analíticos. 

11. Sendo a perspectiva visada a da religiosidade da gente do mar e seus aglomerados 
familiares, no âinbito da povoação costeira, que viveu voltada pai-a o oceano e dependente das 
oportunidades por este oferecidas ein pescaria e fainas afins, e em cabotagens e mercancias de 
longo curso, justificada se apresenta a destrinça conceptual de pescadores e marítimos. Importará 
ainda distiiiguir sociologicamente, embora ao extremo imbricadas, duas comunidades: a da 
gente do mar e a dos paisanos do burgo. 

111. No que de específico respeita a essa religiosidade denominada popular, será de 
atender, no âinbito da diacronia, das mentalidades e da antropologia cultural, a: 

. Instituições, as dos espaços, como igrejas, capelas, santuários, ermidas e nichos e as 
associativas, como confrarias, irmandades e mútuas de assistência com seus respectivos estatutos 
e oragos repartidos por invocações cristológicas, marianas e santorais; 

. Culto, de infinda panóplia, desde altares e imagens, de ex-votos a "registos", de 
orações a novenas, de práticas de  penitência a sufrágios, de festas a romarias, de  procissões a 
peregrinações; 

. Usos e Ritos, de  variedade regional a assinalar, como o onomástico devocional das 
embarcações, bênçãos dos barcos e as redes, quinhões e dízimas doados ao divino; 

'Catedrático Jubilado da U. P. 
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. Costumes, de expressão etnográfica convergente e diferenciada, como superstições, 
moralidade, linguajar (praguejar) em suas referências ao sagrado, morte no mar e sepultura, 
encomendações as Almas do Purgatório. 

IV. Três aspectos, entre mais, podem ser contemplados: 
. a contaminação de cultos, devoções e invocações - como até aculturações que a 

iniscegenação e contactos e embates de culturas propiciaram -, levados e difundidos pelo 
além-mar descoberto e colonizado; 

a formação de lendas, teofanias e intervenções miraculosas que a mentalidade religiosa 
da gente do mar propiciou e, por exemplo, o alfobre fecundo e fascinante do Santuário Mariano, 
de Fr. Agostinho de Santa Maria, compendia à saciedade; 

. a correlação entre economia e religiosidade, na consagrada expressão "contabilidade 
do Além" ligada a missas de aniversário e ofícios exequiais iii perpetri~inz, bem como promessas 
e donativos a Cristo, em suas invocações e niariírios, i Virgem e aos Santos, desde os referentes 
das terras de naturalidade aos santuários da Metrópole e antigo Ultramai-, sem esquecer alguns 
célebres de outras paragens do mundo a que, por fama ou directo conhecimento, os marítimos 
portugueses acabavam por se dirigir 

E, em tudo isto, parafraseando o Padre António Vieira, parase acusar muito e, afinal, se 
adivinhar pouco, face i enornie extensão e profundidade da mina a percorrer e explorar. A 
estratégia a seguir seri, portanto, fazer levantamentos sectoriais, pormenorizações exaustivas 
e estudos faseados conforme as disponibilidades da equipa a que o projecto possa recorrer. 
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A Rotura 
das Comunidades Cristãs-Novas do Litoral 
Século XVII 

Elvira Azevedo Mea 

O Santo Ofício de Coimbra tinha uma jurisdição que abarcava as dioceses de Coimbra, 
Lamego, Viseu, Porto Bragança-Miranda, a arquidiocese de Braga e, excepcionalmente, em 
1569 o bispado da Guarda '. 

O funcionamento normal do tribunal de Coimbra, apartir da suareactivação em 1565, 
decorreu em função das denúncias que se iam fazendo na sede, portanto normalmente oriundas 
da cidade e arredores e das visitações. 

As visitas inquisitoriais da Inquisição de Coimbra começaram ainda durante o período 
preparatório de 1564 -1565 com visitas a Braga, Porto e Gouveia, seguindo-se a de 1570 à 
região de Entre -Douro e Minho (Porto, Braga, Vila do Conde e Viana), em 1579 à Beira 
(Covilhã, Teixoso, Belmonte, Guarda, Celorico daBeira, Trancoso, Castelo Rodrigo, Almeida, 
Sabugal, Castelo Bom e Vilar Maior '), em 1582-1583 a Trás-os-Montes, realizada em duas 
fases: na primeira (Miranda do Douro, Bragança, Vinhais e Chaves), na segunda (Guimarães, 
Mesão Frio, Vila Real, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta e Mogadouro) ;em 1587 
houve ainda uma visita 2s terras de Riba Coa3. 

Já após o Perdão Geral de 1605 e respectiva remodelação do Santo Ofício, fez-se uma 
visita em 1618-1620 aos bispados de Porto e Lamego e ao arceb'ispado de Braga (Aveiro, 
Porto, Vila do Conde, Barcelos, Braga, Viana do Castelo, Caminha, Valença, Monção, Ponte 
de Lima e Guimarães; após uma interrupção de quase dois anos, prosseguiu a visita a Amarante, 
Vila Real e Lamego). 

É evidente que as visitas se integravam naestratégia global daInquisição do "compellere 
intrare", ou seja, todo um processo de catequização coactiva, que tanto passava pela repressão 
pelo medo, como pela punição exemplar, pelo que era precisamente em função desse receio, 
desse exacerbado temor de Deus, que as visitas se constituíram na fonte principal de casos 
tratados pelo tribunal. 

Com efeito, mercê de toda uma conjuntura própria, as visitações inquisitoriais, mesmo 
se complementavam a vigilância e controlo das visitas pastorais", logravam sempre resultados 
muito mais significativos, que no que concema ao tribunal coimbrfioforam mais que suficientes , 
para um funcionamento que ultrapassava muito as possibilidades reais da Inquisição, quer a 

' Devido a problemas sanittios da cidade de Lisboa, regressando 3 ires jurisdicional do tribunal lisboeta Ioga que 
oassou o ~ e d a d o  crítico. 
'Abranoendo. oortnnto. os distritos inouisitoriais de Caimbra e Lisboa 
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nível material quer de recursos humanos, levando-a à desestabilização e tornando-a ineficaz. 
A sequência destas visitas patenteia bem o cuidado havido na cobertura de todo o 

distrito inquisitorial, com particular incidência nas zonas de maior densidade demográfica de 
cristãos-novos, especialmente o litoral norte, já que, como se sabe, a repressão do judaísmo foi 
apedra de toque do Santo Ofício português. E talvez por isso e o elevado número de jiidaizantes 
que durante mais de dois séculos ocuparam o tribunal, aliadaa umacarênciacrónica de recursos 
humanos e materiais, é que no que diz respeito à vigilância do litoral, dos portos, houve uma 
certa negligência durante o século XVI e parte do seguinte. Durante esse período a rede de 
familiares e comissários na Inquisição de Coimbra ainda não estava perfeitamente montada e 
operacional, para além de que essas visitas aos navios foram na maioria das vezes superficiais, 
até porque não só os visitantes estavam precavidos como era sempre procurar agulha em 
palheiro. 

As visitas ao litoral norte apresentaram características próprias, conforme os locais e o 
tempo, determinando resultados diversos de outras visitações inquisitoriais: 

Como para o bispado do Porto não estão disponíveis as fontes relativas às visitas pastorais 
realizadas para o período em causa, obviamente que não sabemos até que ponto elas 
condicionaram as perspectivas e resultados obtidos pelas visitas inquisitoriais. 

De qualquer modo não deixa de ser sintomático que logo as primeiras visitas realizadas 
a Braga e ao Porto entre 1564-1565 fossem direccionadas para apurar e controlar a onda de 
contestação de altos membros do clero das mitras bracarense e portucalense às conclusões de 
Trento, que os respectivos prelados queriam concretizar nas ditas regiões eclesiásticas. E 
referimos este ponto, mesmo se concerna à maioria cristã-velha porque a contestação e uma 
certa distância relativamente a certas determinações da Igreja caracterizam dum modo geral 
uma certa forma de estar da população litorânea, que não adere tanto aos propósitos inquisitoiiais 
como no interior. Para este facto certamente que contribuiu também a actividade comercial 
crescente, pressupor contactos e relações de trabalho que exigiam ultrapassar pmridos reli,' -1osos, 
até porque os "lobbies" que se iam organizando a nível do comércio internacional e 
transcontinental incluíam frequentemente cristãos-novos e velhos. 

Aliás, quanto aos cristãos-novos portuenses, por exemplo, constatamos que a sua relação 
com a maioria não é substancialmente afectada pela repressão inquisitorial, já que no Porto a 
adesão aos ditames da Igreja e do Santo Ofício se imbui dum certo senso impeditivo do 
empenhamento laborioso na repressão inquisitorial, possível factor de risco para o progresso 
citadino. 

Esta situação explica já durante a primeira metade do século XVI toda a conjuntura 
específica do tribunal da Inquisição do Porto (1541-1544) comjurisdição no bispado do Porto 
e arcebispado de Braga: 

Nos dois autos-de-fé realizados , apesar de 90% dos casos serem de judaizantes, ainda 
com uma vivência muito rica da religião mosaica, o que era natural nas primeiras gerações, o 
certo é que nem se verifica provocação, marginalização ou animosidade manifesta por parte 
da maioria cristã nem a minoria chega a estados limite de desespero com exaltações judaicas, 
ou entusiasmos messiânicos característicos desta época. 

Curiosamente nesta época os cristãos-novos portuenses habitavam de modo disperso o 
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centro da cidade, notando-se então já um interesse visível pelo regresso à ma de S. Migue15, 
concentrando-se em finais do século XVI nas ruas elegantes da Fonte Taunna, Mercadores, 
rua Nova e Ponte de S. Domingos. 

Em Vila do Conde ou em Viana a situação é mais ou menos semelhante, sem fissuras 
sociais evidentes, onde a maioria dos denunciantes são indivíduos de extractos sociais baixos, 
focos de desconfiança e melindre. 

Os próprios criados cristãos-velhos ao serviço da minoria foram causa de prisões, 
situação ainda não resolvida aquando da visita de 1570, uma impmdência que custou caro a 
alguns, incluindo mesmo alguns serviçais, que ao negarem informação positiva de judaísmo 
sobre os patrões, acabaram por serem detidos, pois os amos tinham optado por uma estratégia 
diferente - a apresentação voluntária concertada entre os membros da família, de modo a 
usufruírem da misericórdia que o Santo Ofício demonstrava perante a boa vontade e sinais de 
arrependimento deste tipo de culpados, questão que incluía, a não detenção e, sempre, a isenção 
de confisco de bens. As fiéis servas não foram avisadas e viram-se a braços com o delito de 
perjúrio. 

A própria diáspora, segundo as fontes de que dispomos para esta região, não foi 
significativa durante a primeira metade do século, pois a zona de influência da Inquisição do 
Porto nio foi muito além da cidade e do seu termo6, onde a situação nunca foi propriamente 
dramática, não só porque o tribunal, ainda com um funcionamento incipiente, não possuía 
critérios de actuação a nível nacional, como também a integração da comunidade cristã- nova 
nos negócios da cidade7 se constituía um anteparo protector. 

De notar que, de imediato, a comunidade engendrou toda uma estratégia, bastante eficaz, 
que passava pela apelação sistemática ao inquisidor geral e não raro pelo suborno de 
testemunhas, patenteando um certo desafogo económico. 

Durante a segunda metade do século XVI pode dizer-se que o litoral norte não foi 
afectado significativamente pelo Santo Ofício, por algumas das razões já apontadas mas 
sobretudo porque as outras visitações realizadas, nomeadamente à Beira e a Trás-os-Montes, 
mercê da crispação entre cristãos-velhos e novos, permitiram resultados espectaculares que 
ocuparam a Inquisição até ao Perdão Geral de 1605, evento que o próprio tribunal precipitou. 

Estas "entradas" em força em zonas densas em cristãos-novos , levou a um autêntica 
bipolarização social, já evidente na década de setenta quando se efectivou o denominado 
"estatuto de pureza de sangue", iniciado pela Câmara de Vila Flor, a primeira, em 1574, a 
proibir o acesso de cristãos-novos a empregos na Câmara. 

Esta situação deixou praticamente de parte o litoral, todavia com o recmde~cer das 
prisões de transmontanos, sobretudo os de Bragança já em finais do século, começou a emergir 
gente do Poito, com contactos profissionais e de convivência com os detidos, o que deu 
grande alegria aos inquisidores coimbrãos, muito interessados em "entrarem" finalmente no 

'Itu:, m:I,~ida ma , . o n ~ d ~ O l ~ ~ ~ , ~ l ,  r~~n,~.lcI,~J.i:m f in<  cí, X!.LII,I Jc c t u d ~ d  rrdn<for~~~:#r-\e ~ n . ~ t ~ : z  i r ? > >  r ~ ~ ~ J < n c i a ~ s  
nu,, :ipciscido, Ja cidi.le Niii C poi . ~ C . ~ S J  qiw em iiir.:,Ji>.i do ri'citlu X\'II. 1 iiii:, rlur <I:! i~itiuriidlde cnsii-no\.:$ 
mora na rua de S. Miguel ou imediações. 

Com excepção de Mesão Frio, um núcleo importante de c"sráos-novos, pelo que houve mesmo uma visita inquisi- 
tonal a esta localidade em 1542. Ver o nosso trabalho "A Inquisição do Porto", sep. da 'Xevista de História", vol.11, . ~ 

Porto, 1979. 
' Que já por esta época incluía gente de Vila do Conde, inclusivamente a comunidade cristã-nova que por isso é 
também afectada. 
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Porto, o que só se veio a verificar depois do Perdão Geral de 1605. 
É que, entretanto, houve tempo para preparar vános géneros de imunidade: a emigração 

mais ou menos clandestina, preferencialmente para o Brasil, onde portuenses, vianenses e 
vilacondenses apostavam fortemente no açúcar, começando a estabelecer laços dinâmicos 
seguros com Amesterdão e Antuérpia, destino preferencial já em inícios do século XVII. Por 
seu turno o êxito nos negócios e a tal minimização de "preconceitos religiosos" por parte da 
maioria possibilitou um novo "status social", como aconteceu no Porto com "alguns vereadores 
que haviamcasado com filhas de mercadores ricos com benefícios imediatos para estes, como 
por exemplo, serem isentos de fazer a representação da Santa Catarina e Santa Madalena na 
procissão do Coipo de Deus. Outros, viviam honradamente, segundo a lei da nobreza, vestíbulo 
de ascensão social e fec t i~a .~A terceira via imunizante foi destinar prole para a vida religiosa, 
um óptimo meio de influência e um garante da de devoção familiar. 

Mesmo assim são praticamente duas centenas de cristãos-novos do litoral nortenhog 
que são apanhados na teia inquisitorial durante a segunda metade do século até ao Perdão 
Geral. 

Em comum demonstram uma crença irredutível e uma capacidade de resistência 
granítica, constantes em qualquer situação e estratégia utilizada. 

Com efeito desde o mutismo absoluto, à confissão mínima, premeditada, de modo a 
não inovar (não saindo portanto, do círculo já conhecido do tribunal ), o que acarretava por 
vezes o tormento, que era sofrido de boca fechada a fim da obtenção duma pena mais leve, 
tudo era concertado de modo a sair com o menor prejuízo possível. 

Assim, aguentar a tortura era considerado um mal menor quando estava em risco o 
confisco de bens, que em caso de tormento sem confissão, "purgava", isto é, como a sentença 
de tormento só era accionada quando havia dúvidas, suportá-lo em silêncio equivalia ganharo 
benefício da dúvida e, portanto, uma pena suave, como "levi" ou "vehemente suspeito na Fé", 
incluindo, naturalmente, a isenção de confisco de bens. Todavia nem sempre a resistência é 
levada a bom termo, nem sempre os prognósticos estão certos, pelo que há quem, sem contar, 
receba a pena máxima, o relaxe ajustiça secular. Há também quem dê tudo por tudo e usufrua 
duma situação privilegiada , mercê da compção de alguns funcionários, o que acaba mal 
quando a trama é descobertalo . 

Curiosamente, os poucos exemplos de corrupção e algumas tentativas de falcatruas, 
visando apanhar dinheiro aos cristãos-novos mediante informações falsas do Santo Ofício, 
são relativos a nortenhos do litoral" 

'E pergunta Francisco Ribeiro da Si1vu:"Quuntos destes através do casamento e da aquisiçZo de cargos importantes 
se terá0 integrado totalmente na sociedade portuense?" "O Porto e seuTcma (1580-1640). Os Hoiiicns, as Instituições 
e o Poder", Porto, 1988, p. 346. 

Com grande prevalênciu de gente do Porto, cerca de 160. 
' q e r  o nossa estudo "Os Portuenses perante o Santo Ofício - século XVi", apresentado no I Congresso sobre a 
Diacese do Porto, Porto, 1998, no prelo. 
"Aconteceu com a mercador, Baltazar de Lima, de Ponte de Lima, que tendo um filho circuncidado, foi abordado 
por um padre que se fez passar por funcionário do Santo Ofício, que facilmente subornou, o que o levou a precaver- 
se da eventualidade de ser envolvido pelo tribunal, pagando principescamente a um conhecido tabelijo de Barcelos 
pura jurar que a criança nascera assim. Também em Aveiro, em 1604, surge um juiz de fora, Dioga Nabo Pcssanha, 
que usa a cargo para engendrar uma série de situações susceptíveis de angariar bons proventos , ao dar avisos a 
cristáos-novos sobre a iminência de prisão, inventar mandatos de captura etc., pelo que recebe muito dinheiro, 
atirando escusadamente para a diáspora aveirenses que se vão fixar em Bordéus e S Jean de Luz. Foram outros 



A ROTURA DAS COMUNIDADES CRISTÃS-NOVAS DO LITORAL 

Devido a este tipo de estratégia, a "entrada" da Inquisição não avança muito no Porto 
de quinhentos, até porque os bragançanos desenvolvem um outro tipo de abordagem ao Santo 
Ofício, apresentações em massa e confissões copiosíssimas, que desestabilizam o tribunal e 
acabam por desacreditá-lo com a questão dos "falsários de Bragan~a"'~, que viabiliza o Perdão 
Geral de 1605.É sintomático que o próprio estatuto de pureza de sangue tão em moda em fins 
do século XVI, não vigora de imediato no Porto, pois como acontece em 1610 com a 
Misericórdia quando o rei determina a ilegibilidade de cristãos-novos, tem de recuar perante a 
posição dos irmãos, possibilitando então aos cristãos-novos que já tivessem ocupado cargos 
pudessem ser reeleitos. Não obstante, a verdade é que os dados estavam lançados e dicotomia 
social era algo de irreversível que ia envenenando a sociedade e as pessoas ... 

Na viragem do século o estigma era algo já a que nem figuras marcantes da "raça" da 
gente "de nação" conseguiaescapai; um vírus que o poder crescente da Inquisição faziagrassar 
de modo que a diáspora ia debilitando inexoravelmente a classe mercantil e artesanal do país. 

A remodelação do Santo Ofício após o forçado Perdão Geral de 1605 reforça 
substancialmente o poder do tribunal 'I, assim como, mediante um novo Regimento, o toma 
muito mais organizado, rápido e eficaz. 

Em 1613 a fim de poder fazer cabalmente o ponto da situação, o Conselho Geral elabora 
um rigoroso inquérito, para, a nível nacional, saber quais as pessoas de nação que se tinham 
ausentado". 

Assim, a "rentrée" é marcada por uma série de visitações mais ou menos simultâneas 
a todo o país, mas já munidas de poderes muito diferentes, visto que não só as denúncias "de 
auditu" podiam ser consideradas, como o próprio visitador podia forçar os testemunhos, 
mediante uma pesquisa prévia, mandando chamar à sua presença possíveis denunciantes de 
presumíveis réus, naturalmente susceptíveis duma escolha deliberada. 

É claro que toda esta "pressão" sobre os mais ou menos "voluntários" denunciantes 

cristãos-velhos que puseram cobro a esta situação, nomeadamente um padre, um jurisla e um médica. 
A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, procs. n09930. 5068 e 609. 
' ?  Ver o nosso trabalho "A Inuuisicão de Coimbra no século XVI. A Instituiciio. os Homens e a Sociedade", Porta. 

direitos e prerrogativas que entravavam a acção do Santo Ofício: 
Assim, em 1606 Paulo V revoga poderes, graças ou indultos concedidos anteriormente aos superiores das Ordens 
religiosas, relativas a poderem proceder relativamente aos seus subordinados em assuntas da Santo Oficia. 
Em 1612 o Vuticano confirma a jurisdição exclusiva da Inquisição no delito dc bigamia e proibc o acesso de cristãos- 
novos à ciira das almas e admissão a Ordens. 
Em 1613 a Papado confere poderes ao tribunal para proceder no caso de solicitaçiio masculina no confessionário. 
Em, 1607 o rei nega a pretensão da gente de nação para arrendar o fisco; no mesmo ano atribui prebendas de igrejas 
da India h Inquisiçiio. 
Em 1608 transferência para as cofres do tribunal de 6930000 reis /ano do rendimento das canas de jogar e salimão. 
Em 1610 proibição das cristãas-novos emigrarein. 
Em 1613 exclusão dos cristãos-novos na atribuição de tenças. 
Em 1614 lei proibitiva de casamentos com membros da nobreza; na mesma ano um alvará confere lugar perpétuo no 
Conselho Geral do Santo Ofício à Ordem Daminicana. 
Em 1615 proibição da gente de nação poder ser beneficiada nas catederais. 
Até 1640 outras medidas foram tomadas na sentido de refrear as actividades dos cristãos-novos marginalizando-as 
mais e mais a nível socinl~ 



ELVIRA AZEVEDO MEA 

obtinha resultados mais palpáveis e rápidos, situação que podia vir a definir-se muito depressa 
com a detenção imediata do arguido, sempre que o visitador julgasse suficiente a acusação e 
pudesse existir o perigo do incriminado escapar ... 

A gente "de nação'' encontrou-se desprevenida perante estas e outras novidades de  
actuação que não deixavam grandes possibilidades de  manobra, visto que pressupostos 
denunciantes podiam ser chamados, a triagem das acusações era imediata e como podia ser 
logo seguida de detenção, nem sequer dava tempo para a contra-informação que poderia 
preceder a fuga ou, no mínimo gizar uma estratégia de defesa ... 

Coino este verdadeiro cerco se fez a nível nacional também não houve oportunidade 
para os novos métodos se tornarem suficientemente conhecidos e estudados de  molde a 
aproveitar de possíveis lacunas legislativas. 

Só assim foi possível desagregare destruir vánas das comunidades nortenhas, escudadas, 
como vimos, na sua inserção na vida activa da região, nos seus contactos e influências, até 
mesmo na sua imersão no seio do clero e no "sangue limpo" de velhas linhagens ... 

O choque foi tão grande que se nos deparam situações inusitadas, como o pânico de 
alguns cristãos-novos, a obstrução de cristãos-velhos à anómala forma de actuar do tribunal e 
o escândalo geral causado pelos judaizantes eclesiásticos e conventuais: 

Em Aveiro, terra virgem em visitações, a situação é facilmente dominada pelo jovem 
inquisidor D. Sebastião de Matos de  Noronha, ansioso por "mostrar serviço" e avançar na 
carreira. 

No Porto tudo se complica porque se gera um grave conflito entre poderes: 
O poder inquisitorial encarnado no arrogante D. Sebastião de Matos de Noronha versus 

o judicial, nomeadamente o novíssimo tribunal da Relação, cujo presidente, Diogo Lopes de 
Sousa, se recusou a receber no seu cárcere presos da visitação inquisitorial, sem um pedido 
por escrito, o que demorou algum tempo. Nesse entretanto, o inquisidor viu gorar-se parte da 
estratégiaque tinha gizado para mais eficazmente prender figuras gradas da cidade, pretendendo 
utilizar para isso, em simultâneo, o aljube eclesiástico e as celas do tribunal da Relação. Só 
assim conseguiria meter em separado conjugues, que ficavam na ignorância de que tinham 
prendido o outro. 

D. Sebastião de Matos de Noronha utilizou como intermediário o juiz dos ÓKaos, que 
perante a recusa do presidente do tribunal da Relação, se viu obrigado a andar com um preso 
notável pela cidade, entre outras peripécias mais ou menos rocambolescas, que causaram 
escândalo e danos, já que os mais visíveis na contenda, mas sem quaisquer poderes de decisão, 
como o juiz dos órfãos e o carcereiro tiveram problemas com a Inquisição. 

Asituação foi de tal modo grave que o inquisidor, quando se encontrava em Guimarães, 
viu-se obrigado a interromper a visitação por ter sido chamado a Madrid. 

Apesar de todos estes percalços esta visitação foi uma das mais profícuas deste período, 
quer pela quantidade mas sobretudo pela qualidade dos detidos, gente escolhida, cuja 
importância no burgo foi bem visível através da queda das receitas fiscais da Câmara portuense. 
Com efeito prendeu-se, de supetão, mais de cento e cinquenta pessoas, a maioria da nata da 
gente "da nação". 

Esta "entrada" veio abrir a brecha que faltava para o Santo Ofício iniciar todo o 
procedimento das chamadas "grandes prisões" de Coimbra, pois encontraram-se elos de ligação 
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estreitos, quase sempre de parentesco, entre algumas destas famílias portuenses afectadas e 
gente "da nação" de Coimbra, ligada 2s suas instituições de elite, a Universidade e o Cabido. 

De salienta& em todo este contexto a percepção nesta altura da existência de judaízantes 
conventuais, em Coimbra e Porto, neste caso também um local de elite, o convento de 
Monchique, que, por seu turno, levaria ao conhecimento de delitos semelhantes anicbados no 
convento das clarissas de Vila do Conde. 

Tratava-se genericamente de freiras pertencentes a famílias mais ou menos abastadas, 
que mercê dessa situação estavam isentas da prestação de vários serviços considerados mais 
rudes, assim como dispunham de liberdade suficiente para poderem prestar culto à Lei Velha 
em pleno convento. Aliás, fora num passado recente, fins do século XVI, que se iniciara a 
inserção crescente de gente cristã-nova na vida religiosa, o que constituía uma segurança para 
quem entrava e um salvo-conduto para a própria família, solução cada vez mais dispeudiosa à 
medidaque o estatuto de "pureza de sangue" grassavapelas mais diversas instituições do país. 
Curiosamente, foi precisamente um frade cristão-novo, do Porto, Frei Egídio, quem, na corte 
de Madrid, negociou um novo perdão-geral a partir de 1599. 

Esta conjuntura determinou um incremento significativo na diáspora portuense, com 
uma incidência de rumo em direcção a Amsterdão , superando provavelmente a vocacionada 
para o nordeste brasileiro. 

Aparecem ainda ramificações de casos portuenses quer em Vila do Conde quer sobretudo 
no alto Minbo, especificamente em Viana, onde, apesar de todo o engenho, arte e manha do 
visitador, permanece como que uma nebulosa que não permite resultados dignos de nota", 
não ohstante toda a celeridade nos mandatos de captura. 

Dependentes de vários géneros sáo chamados como elementos de pressão para a obtenção 
de dados, surgem vários casos ligados normalmente as regras dietéticas, práticas de jejuns e 
orações, muito embora venha à superfície algo de mais profundo, como o ritual do enterrameuto. 
É precisamente neste particular que nos pareceu que deveria haver muito mais do que realmente 
apareceu, pois o próprio ritual pressupunha conivências, cumplicidades que ultrapassavam a 
própria gente da nação vianense, até porque, como então se verificou, houve padres que se 
deram conta de algumas anomalias relativas a mortalhas e costumes dos parentes destes 
defuntos1('. 

Em Viaua comprovam-se não só as relações de parentesco e negócio com portuenses, 
como uma evidente diáspora direccionada para a Holanda, Amsterdáo, onde vários vianenses 
viviam como judeus, dedicando-se prioritariamente ao comércio da rota atlântica, sobretudo 
ao negócio do açúcar. 

" Das 83 denúncias de judaísmo resultaram 6 processos que, por seu lurno, arrastaram apenas mais 7. 
'' Com efeito, só perante a VisitagSo é que os sacerdotes declaram ter notado casos em que crist.50~-novos se 
enterravam com touca, calçados, as parentes enlutados abstinham-se de comer carne, etc.. 
Ver Susana Maria Vue Carvalho, "Viana Seiscentistu. 
AVisita Inquisitorial de 1618". dissenagáa de Mestrado, policopiada, apresentada na Faculdade de Letras do Porto, 
Porto, 2000, pp. 91-93. 
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Aliás, como esta "entrada" inquisitorial já não colheu tanto de surpresa a gente "da 
nação", visto que a visitação a norte decorria já há meses", verificou-se que houve famílias 
abastadas, naturalmente, que se anteciparam e fugiram paraAmsterdão, outros ainda delineavam 
estratégias quando foram detidos. 

Em Viana a concorrência entre negociantes foi determinante nas denúncias, deparando- 
se-nos até situações curiosas como a de um caixeiro viajante flamengo, cristão-velho, com 
residência em Lisboa e Viana, que também acabara por aderir ao judaísmo. É através da sua 
inteligente e oportuna "apresentação" ao Santo Ofício de Lisboa que se fica a compreender 
bem toda a teia de ligações entre as várias comunidades citadasB8, nomeadamente a "marca" 
portuguesa na florescente economia holandesa, já então o verdadeiro coração da "economia 
mundi"'" 

Não foi obra do acaso a fundação da Companhia das índias Ocidentais se ter dado em 
1621 com 25% de capitais de judeus portugueses, que em toda essa estratégia conjuntura1 para 
o domínio total do Atlântico, com especial incidência no "comércio triangular", participaram 
também na implantação do Brasil holandês e na fundação de Nova Iorque. 

Segundo Menassés Ben Israel na década de cinquenta já havia na comunidade 
portuguesa de Amsterdã0 400 famílias com 300 casas e, naturalmente, muito capital, pois, 
como vimos, esta onda gigantesca de foragidos era formada por toda uma elite que, ainda 
desta vez o Santo Ofício, mesmo deliberadamente, não lograra esmagar. 

É óbvio que as consequências no litoral norte, sobretudo no Porto e Viana não deixaram 
de se fazer sentir de imediato: no Porto, como se sabe, a Câmara, mesmo se nas Cortes de 
Lisboa de 1619, e ainda no rescaldo duma visitação chocante a vários níveis, apelava para, 
mediante tal escândalo de heresia, sanções rigorosas a nível económico e social, de molde a 
coarctar o peso da "gente da nação", logo em 1623 denunciava o declínio imparável da cidade 
devido à depuração inquisitorial, que rendera à fazenda real "grosso modo" mais de trezentos 
mil cr~zados'~. 

"A  visitaç6o cotiieçarn a 16 de Fcxrereiro de 1618 em Aveiro, chegando a Viunn a 3 de Outubro 
'%.N.TT.. Inauisicãa de Lisboa. oroc. N0795. 

se usava. I...] 
"Esta Nação ponuguesu, por toda ser mercatitil. teri? nestes países miiitos inimigos, tanto por causa das religiües 
como dos negócios que fazem. pelo qual respeito os desejam ver fora deles [...I 
"Dcpois que a Na$% Portuguesa entrou nestes países com seus trificos, &:o muito proveito a eles, como se pode ver 
 ela oue oaram iins "convains". aue C uma grande cantidade de dinheiro cada ano. Enchem estes oaises de ímuifasl 

nianufactorcs e outros muitas ..." 
Hennan P. Saloman, "Ponnit of a New Chnstian Fernão Álvares Melo (1569-1632). Paris, 1982, pp. 323-324. 
Nesw altura ainda não em muito significa1ix.a a percentagemde portuenses e vianenses na cidade, os núnieras aumentam 
muito, precisamente com esta agressiva visitaySo ao norte da pais n partir de 1618. 
"Arqui\,o Histórico da Câmara Municipal da Porto", Livro V, 11'44, fl.34. 
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A finta de 163 1 vem corroborar esta situação: um corte profundo na demografia cristã- 
nova do país, contando-se então com apenas 1804 contribuintes, dos quais a maioria, 1375, se 
encontrava no Alentejo e Algarve " 

Arotura era evidente e, apesar de todo o seu peso político, nem o Padre António Vieira 
conseguiu consertar o dique da pertinácia inquisitorial. 

Esta rotura possibilitou novas rias da diáspora cristã nova que foram aumentar a 
produtividade em muitas áreas da dimensão da cultura portuguesa, de molde a surgirem novas 
criações que fizeram da "Nação Portuguesa" na Holanda, como noutros países da Europa, 
algo de  único, daí o epíteto por que foram conhecidos esses elementos da minoria cristã-nova 
- "os portugueses", dando assim rosto a uma nação que os rejeitou e perseguiu. 

" Mendes das Remédios, "Os Judeus em Portugal", vol.11, Coiinbra, 1928, p.152 
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O Liroral em Persp~ciivo Hisróric<r ( S ~ C .  XVI n XVIII), 
Porto, Instituto de História Moderna. 2002, p. 275-283 





O Mar e os Portos como catalizadores 
de religiosidade 

Geraldo J. A. Coelho Dias* 

A Religião é uma superestrutura da sociedade e, por isso, quer se seja crente quer não, 
ela aparece em todas as empresas do homem, mesmo na Idade moderna. Por conseguinte, os 
portos de mar não podem deixar de estabelecer uma osmose cultural com as estruturas mentais 
da sociedade. E isto tanto mais quanto navegar, atravessar os mares foi sempre para os homens 
uma tarefa e uma sedução. É sabida a atracção que a beira mar exerceu sobre a população 
portuguesa na época moderna, sobretudo depois das Descobertas de Além-Mar, quando os 
portugueses "deram mundos ao mundo". Os portos de embarque e chegada, nas embocaduras 
dos rios ou nas enseadas do mar, tornaram-se, por isso, lugares "chamarizes" de povoamento 
e habitação. Isso acarretou, naturalmente, mtiitos problemas para os governantes e para os 
chefes da religião. 

Em Portugal predominou desde a Idade Média a religião católica. Às autoridades 
eclesiásticas das Dioceses, como garantes da religião oficial instituída, compete gerir a religião 
e ordenar o território das paróquias, criando-as, desanexando-as de outras pré-existentes, que, 
porventura, com o andar dos tempos fossem relegadas para segundo plano, ultrapassadas por 
lugares que Ihes ganhassem em dinamismo e crescimento populacional. Veja-se o caso da 
paróquia da Vila de Esposende que só ganha importância em relação à antiga paróquia de 
Marinhas a partir do séc. XVI, quando, devido ao porto de mar junto à foz do Cávado, se 
tornou freguesia independente e importante, a ponto de, depois, ser feita concelho. Veja-se a 
importância do lugar de Matosinhos, onde se construiu na foz do Leça o grande porto do 
Norte, em relação à antiga freguesia de Bouças que suplautou e integrou. 

Talvez por isso, é que as autoridades de algumas povoações marítimas do séc. XVI 
pediam à restaurada Congregação Beneditina Portuguesa para fundarem mosteiros nas suas 
terras da beira mar. Foi assim em Aveiro, em 1599, quando a Câmara daentão Vila escreveu ao 
rei Filipe I1 e ao bispo de Coimbra a pedir licença para os beneditinos ali fundarem mosteiro, 
oferecendo terreno e uma igreja. Pouco depois, o Pe. Manuel Gonçalves, que tinha fundado 
um hospício com a invocação de S. Jacinto, junto à barra, ofereceu-o ao Geral dos Beneditinos, 
Fr. Pedro de Basto (Capítulo Geral, Maio de1602 e Junta de Pombeiro, 20(VIIV1602)1. Mas, 
os monges não quiseram ir para acosta e pediram a Igreja da VeraCruz na cidade, que não lhes 
foi concedida, o que fez abortar o pedido2, tendo os monges vendido, no governo do abade 
Geral Fr. Vicente Range1 (1659-62), terras e vinhas que, entretanto, tinham comprado. Foi 

'Faculdade de Letras da Universidade do Parto 
' L i i w  dos Copirrilos Geram, 1570-1611, Bezerro N" 1, Cádice do Arquivo de Singeverga. 
'ASCENSÃO, Fr Marceliano da - Coronicn do Aitrigo, Rcnl e Pnlnriiio Mosreiro de S. Marriiibu de 7iDães. F1.292, 
300-303: 305; 386: 444, Ms da Arquivo de Singevergu 
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assim em Cascais, onde o Conde de Monsanto pedia em 1593 ao Capítulo Geral dos Beneditinos 
a fundação dum mosteiro para garantir assistência espiritual e mediação divina aos que partiam. 
Foi assim que no Brasil, desde 1580, se fundara11112 mosteiros sempre à beira mar, apenas no 
séc. XVII avançando para o interior paulista. 

Veja-se como, na actualidade, na costa portuguesa, entre Vila Nova de Gaia e Aveiro, 
muitas das freguesias que têm praias tinham o seu centro religioso da igreja bastante afastado 
do mar, exactamente porque, como escreve Ramnlho Ortigão, a descoberta das praias é uma 
realidade dos fins do século século passado; o mar coalhado era ainda fonte de medos e terrores. 
Os banhos de mar entraram tardiamente no hábito português de veranear. Ao mar iam pescadores 
ou lavradores pesca de peixe ou em busca do sargaço para os seus campos ou para tirar o sal, 
porque as aldeias estavam mais no interior, na zona de cultivo rural. Vejam nas freguesias da 
extensa corda marítima de Gaia a Aveiro. tirando S. Félix da Marinha, quantos topónimos nos 
orientam para o mar? 

Quanto à vertente popular da religião, não podemos ignorar a sua importância entre as 
gentes do mar. Em verdade, a sua religiosidade procura fazer a ligação mediática ao sagrado 
de forma hilemorfística, pessoalmente directa e sentida, sem pruridos de dualismos ou 
dicotomias e libertas das peias jurídicas da cleresia. Isso brota como uma necessidade interna 
ou mesmo de situações-limite externas, impondo-se ao nível da consciência pessoal ou 
comunitária. Deste modo, na religião popular procura-se evidenciar a visão subjectiva e natural, 
popular e externa, quase telúrica, que a condição do ser humano em situação acarreta. Por 
isso, acentuam-se e multiplicam-se gestos e ritos no seu formalismo externo e eficácia material 
ou mágica; valorizam-se as imagens dos santos com que o povo se apega, e os objectos com 
eles relacionados exercem uma como que atracção metacinética; gosta-se de exteriorizar actos 
pessoais de sacrifício doloroso e quase masoquista e também de apresentar "ex-votos" e ofertas 
com que se cumprem promessas; rezam-se mecanicamente terços, orações e ensalmos; 
apreciam-se finalmente as festas e romarias com que se recria e faz o rrunsfert da convivência 
com Deus e seus santos. 

A volta da religião popular há todo um conjunto de atitudes mentais e psicológicas e 
todo um acervo de cultura material que é bem o espelho da sua condição. É por isso que o 
próprio carácter anómico, materializado e subjectivo da religião popular pode criar excessos e 
deturpações, que se traduzem em subformas de cultos, sobretudo no que diz respeito a práticas 
de fecundidade e fertilidade, ou de práticas quase mágicas quando se trata de exorcizar as 
forqas da natureza, como é o caso das gentes do mar. 

Porque a religião popular tem de ser extrovertida e sentida, a festa aparece como 
momento privilegiado de culto cujo paroxismo pode servir para aferirmos do verdadeiro 
introsamento e interligação entre religião populare religiiío oficial. Hoje em dia, com oprogresso 
técnico, ao acendermos mecanicamente o intei~uptor da electricidade, com frequência deixamos 
que se apague o borralho da lareira da nossa velha casa paterna e com ela se extingue e perde 
a memória das nossas tradições culturais e religiosas. Ora as festas da religião são ainda no 
nosso país um topos privilegiado pasa o reencontro com a cultura do passado, esse precioso 
legado do nosso património mental e etnográfico. 

A festa religiosa para além de ser, do ponto de vista sociológico, um "estar com os 
outros" é também e principalmente um tempo e um espaço de encontro com Deus e os santos, 
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mediadores do sagrado, protectores da nossa devoção, uma ocasião e inaneira de os "domesticar" 
como que tornando-os nossos familiares e comparticipantes nos problemas do coipo e do 
espírito, da saúde e da doença, da vida e da morte, tanto em terra como no mar. 

A religião popular do nosso povo cristão e católico reconhece e inultiplica santos 
patronos e advogados dedicando-llies capelinhas, altares e nichos quer no alto dos montes 
quer beira-mar, nos campos e povoados. Dinamos que se trata dum fenóineno de necessidade 
psicológica paralelo ao do politeísmo pagão, que criava deuses i imagem dos interesses e 
necessidades dos homens: deuses para a guerra e para a paz, para o amor e para a vingança, 
para o comércio e para a arte, para a caça e para a agricultura, para a pesca e para a luta com o 
mai; para a medicina e para a sabedoria. 

Ao mesmo tempo, o hoinem crente do povo não pode deixar de celebrar e festejar Deus 
e os seus santos. Afesta marca, então, uma ruptura com o tempo banal e trabalhoso, transporta 
o homein como que ao tempo primordial, ao "i12 i110 teiiipore" dos deuses, dos mitos e da 
idealização optimista, cria a oportunidade do lazer e do folgar. Em pleno ambiente de alienção 
festiva, o dinheiro não conta, e através do retroprojector do teinpo ouve-se, também ainda, a 
voz dos deuses e se vê como, no princípio, "tudo era bom, muito bom" (Gen. 1, 12.18.25.3 I). 
Quanto mais rural e próximo da terra-mãe, mais o povo tem necessidade da festa e da religião 
onde o hoinem todo, no seu corpo e no seu espírito, dá graças a Deus, come melhor e se 
diverte, reza, canta e dança. Ein festas de roinaria é que o povo simples e espontâneo sabe 
fazer a síntese harmoniosa do seu viver, pois a religião popular ignora o que seja fazer a 
divisão dicotómicae antagónica de festas religiosas e profanas, de  festas de santos e de loucos. 
O religioso, para ele, é sempre originalmente social. 

Ora, em Portugal, "país i beira mar, plantado", tudo isto é soberanamente verdade. De 
facto, aqui, tudo é perto: as montanhas chegam ao inar ou quebram-se em vales mais ou menos 
profundos ou largos, que favorecem o minifúndio e aproximam as aldeias; os campos quase 
entram pelo mar dentro, de modo que, muitas vezes, o lavrador vira pescador e vice-versa. 

No nosso país, praticamente tudo é religioso, cristão, e é por isso que em qualquer 
povoação a igreja paroquial, a matriz, alveja no centro do povoado com a torre a indicar o céu 
e aparece como ímã catalizador da população e epicentro dinamizador do habitar e da 
sociabilidade; por outro lado, todos os diferentes lugares duma povoação gostam de ter a sua 
capela mediática e protectora 3. 

Apesar da dessacralização e secularização imperantes, as festas das nossas gentes 
continuam a ser essencialmente religiosas, situam-se no arco cairológico e diacrónico da liturgia 
e calendário católico. Depois da hibernação invernosa, o verão é o ciclo das festas, quando de 
Maio a Setembro, o Iioiiiem religioso se torna, de facto, um homo festivi<s. Domingo após 
Domingo, pelas aldeias de montanha, pelas freguesias rurais e póvoas marítimas perpassa um 
ambiente de alegria e festa, a celebrar a osmose entre o povo e os seus santos padroeiros. 

Todos sabem como, estruturalinente, a festa religiosa comporta sempre o sagrado e o 
profano, a igreja e o arraial. Dum lado, a missa, o serinão, a procissão; do outro, os arcos, 
bandeiras e tapetes de flores, os andores, anjinhos e irmandades, a bandade música, os ranchos 

D I A S ,  Gera1doJ.A. Coelllo - OAãoMiriAo eni rriri,>odeft.sin.s, "Humanística eTeologian, VIII. N03, Porlo, 1986, 
251.282. 
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folclóricos, os zés pereiras e tambores, os foguetes, as danças e descantes, a feira e os 
merendeiros, e, à beira mar, as sardinhadas e festas do marisco. Não foi seni emoção e admiração 
que Pièrre Sanchis, observando e analisando as festas do Minho, escreveu o seu curioso e 
premonitor estudo da religiosidade minhota 4. 

Dentro desta religião popular, os santos e suas imagens funcionam como "isótopos do 
divino", símbolos ectrópicos do sagrado. É que os santos são todos áulicos de Deus e não seus 
rivais, como poderia parecer a quem, falho de simpatia, vê tudo pelo lado de fora; afinal, para 
o crente popular, tudo o que diz respeito aos santos toca a Deus e ao homem. Venerar um santo 
é também venerar a Deus. Por conseguinte, a estrutura tipológica de qualquer festa ou romaria 
engloba sempre como elementos constitutivos: 

1) - a iereia ou capela - onde se venera a imagem milagrosa do santo que é preciso tocar 
ou beijar; 

2) - a romacem - que é preciso fazer para participar da ajuda ou consolação hierofânica 
que se deseja; 

3) - o romeiro - religiosamente vestido de festa ou com a mortalha, que vem agradecer 
ou suplicar e recolhe o respectivo que guarda como título de garantia; 

4) - a oromessa - que se tem de cumprir ou "pagar" escrupulosamente ofertando ex- 
votos, cera ou dinheiro; 

5) - a - que é necessário fazer e gozar. 

I1 -Mas, como era, então, a religião popular e a devoção das gentes do mar? 
Antes de mais, seria interessante estudar os topónimos das freguesias marítimas e 

verificar como a onomástica não nos orienta para o mar, mas sim para o sistema medieval dos 
terratenentes e da ruralidade. 

Então que há de religiosamente típico do mar nas nossas feguesias atlânticas? Antes de 
mais, não se pode ignorar a importânciado próprio mar nas capelas que entretanto se fundaram, 
nos santos que aí são invocados, nas confrarias a que se recorreu para criar o espírito de ajuda 
mútua. Vejam o caso de Esposende, na foz do Cávado. O porto está hoje quase assoreado e 
abandonado, quando na era das descobertas, cerca de 1527, Esposende foi elevada a Vila. Ali, 
mesmo junto ao mar, havia uma vida frenética, os estaleiros animavam a foz do rio e davam 
saída a gente ousada para as armadas ultramarinas, sobretudo do Brasil. Daí derivará a- 
do Senhor dos Naveeantes, na Igreja da Misericórdia, com rica talha dourada e curiosa 
simbologia decorativa e só depois se construirá a Igreja Matriz. 

Com as Memórias Paroquiais de 1758, confrontadas com as Inquirições e o 
Numeramento dos fogos de 1527, seria curioso fazer a inventariação das paróquias, a erecção 
de igrejas e capelas, o aparecimento de confrarias ligadas às gentes do mar e sublinhar as suas 
devoções específicas! Para isso, seria preciso percorrer os arquivos das paróquias marítimas 
para sabermos da sua criação mais tardia e sentir o palpitar das suas gentes. 

Quanto às devoções, a gente do mar que vê os seus homens partir à aventura, recorre 
particularmente a Jesus como Salvador e a Maria, mãe de Jesus e Senhora Nossa. 

Olhando para Cristo, vêm-no como Senhor Bom Jesus, Senhor dos Aflitos a acolher a 

SANCHIS, Pierre - Arroiol. Fcsrn ditirr povo As roni<zrins porii#gi,esos, Lisboa, Publicações Dom Quinote, 1983. 
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súplica angustiada e preocupada de mareantes e seus familiares, tal como o Bom Jesus de 
Matosinhos Mas, nem por isso, deixará de ser cultuado como Senhor da alegria e da festa, caso 
do Senhor da Pedra na Granja. 

O culto de Maria, Senhora Nossa e Mãe dos honens assume traços cúlticos de mãe 
carinhosa, sendo invocada por marinheiros, pescadores e familiares, por toda a gente, afinal, 
como Senhora ds Boaviagem ou dos Navegantes, Senhora da Guia, do Livramento, da Saúde 
ou da Soledade. Aos pescadores e suas famílias, estes invocativos ressoam como voto em hora 
de esperança ou como grito de súplicaem horas de tormenta e perigos no mar, emblematizando 
as mulheres viuvas e filhos órfãos, que em naufrágio perderam marido e pai. 

Ao longo da costa, quantas Cauelas da Senhora da Bonanca ou do Facho, sabendo-se 
que os fachos ou marcas marítimas prestavam ajuda i orientação dos barcos de pesca na 
cerração da noite ou nas preocupações dos nevoeiros marítimos. 

No caleidoscópio das invocações marianas, não faltam as emblemáticas devoções à 
Senhora da Boa Viagem, da Guia, da Luz, da Ajuda, do Socorro, do Amparo, das Angústias, 
do Alívio, da Aparecida, da Esperança, do Desterro, da Atalaia, do Cabo, Agonia, da Assunção, 
do Bom Rumo, da Bonança, e também de certos lugares marianos como a Senhora da Atalaia, 
de Belém, da Oliveira, de Porto d'Ave, da Rocha, cujas capelas ou santuários alvejam em 
tantos lugares ao longo da costa marítima portuguesa ou do interior onde se crê que Maria 
prodigaliza a siia protecção maternal. ASenhora tem uma infinidade de invocações, sem dúvida 
porque, nos arquétipos marianos cristãos, Maria congrega os desvelos de verdadeira mãe dos 
homens. Por isso é que o nosso Santo António dizia que o nome de Maria é "mel na boca, 
música nos ouvidos e alegria no coração". 

E como não lembrar o culto de santos particula'rmente ligados à vida da pesca e do 
mar? S. Pedro, o mais emblemático santo do hagiológio cristão para marinheiros e pescadores. 
S. Cristóvão, mais nos rios; S. Gonçalo, S. Julião Hospitaleiro, S. Nicolau, S. Raimundo de 
Penaforte, S. Vicente, que todos são invocados por pescadores e gentes do mar, tendo como 
emblemas âncoras, barcos, redes, remos. 

Se recorrermos à cultura material da religião popular, pua as gentes do mar, encontrámo- 
la como que plasticizada nos ex-votos. Podem ser de cera, brandões enormes com a figura 
humana ou o peso do oferiante, como podem ser pequenos quadros ingénuos, de pintura "naif', 
obedecendo a um esteriútipo mais ou mens repetido. São quadros de agradecimento que as 
pessoas fazem em horas de aflição ou perigo, vindo depois com eles pagar a promessa ao santo 
com que se apegaram. 

Notavilíssimoé o grande quadro ex-voto que se encontrana igreja matrizde Esposendes. 
Não deixa de ser sintomático o culto de São Telmo, tão premonitoriamente típico dos 

homens do mar. 
S. Pedro Gonçalves Telmo nasceu em finais do séc. XIII em Palência, Espanha. Fez-se 

dominicano e veio viver paraTui, na Galiza, aqui bem perto. Na sua lenda hagiográfica conta- 
se que andava de noite com uma luz, pela costa, nos lugares mais perigosos a iluminar os 
barcos e a livrá-los de naufrágios. Tornou-se muito querido dos marinheiros portugueses e o 
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seu culto anda, não raro, associado ao de S. Gonçalo, também dominicano, como é o caso de 
Gaia. 

Afesta de S. Telmo é festejada a 15 de Abril e as igrejas que lhe são dedicadas chamam- 
se do Corr>o, como acontece no caso da igreja ribeirinha de Massarelos, Porto, ou na do 
Corpo Santo ou Santos o Velho, Lisboa. Os pescadores do popular bairro de Alfama, Lisboa, 
festejam-no solenemente. 

Parece que o culto de S. Pedro Gonçalves Telmo ou Santelmo, na beortologia cristã 
assumiu e cristianizou a lenda do fogo meteórico, chama azulada ou faísca eléctrica, chamada 
Santelmo, que se desprenderia dos mastros e velas de navios em noites de borrasca como 
prenúncio de bonança. Tal lenda tenta desfazer Frei Amador Arrais nos seus Diálosos e dela 
diz Camões: 

.....,-------- O lume vivo 
Que a marítima gente tem por santo. 
Em tempo de tormenta e vento esquivo 
De tempestade escura e triste pranto". 
E o mesmo Camões numa "Carta dafndia" faz referência festa rijaque os marinheiros 

organizavain em honra de S. Frei Pedro Gonçalvez Telmo: "Se das damas da terra quereis 
novas, as quais são obrigatórias a huma carta, como marinheiros i festa de S. Frei Pero 
Gonçalves" 6. 

O popular Gil Vicente na tragicomédia - Triurifo do Ir~ver~io - , põe estes versos 7: 

Marinheiro: 
Eyllo pricioso santo 
frey Pero Gonçalves bento! 

Piloto: 
Empara-nos de tanto vento 
co teu precioso manto, 
senhor, libra-nos a mallo. 

m: 
Demos aa bomba, piloto; 
dai ao demo frey Gonçalo 
E Sam frey Pero Minhoto. 

Piloto: 
He o bemaventurado 
frey Pero Gonçalves bento. 

Para terminar, diga-se que não faltam de temas marítimos ex-votos com os tais quadros 
quase sempre representando barcos em situação de perigo e naufrágio, ou também miniaturas 
de barcos construídos à mão no santuário do Senhor deMatosinhos ou nas igrejas marianas da 

W m u s  r algr<i~rn proso de Luis de Ca»iUes . OrganizacZo de Eugénio de Andrade, Lisboa, Fundação Calauste 
Gulbenkian e Morais, 1977. 154. 

C ~ L  GONÇALVES GUIMARÃES - A  ferm de S. Go,iplo eiiz Vil" Novo de Gcrio: origeiis r evohrções de ir>?$ cr<lro 
de rrinrearires ,"Revirta de Ciências Histó"casn, Universidade Portucnlense, Vol. Vil, 1992, 135-160; LIMA, Augusto 
César Pires de - Fogo de Snrifeb,,~ , Lisboa, Agencia Geral das Colónias, 1943: OLIVEIRA, Ernesto Veiga de - 
Fesrisi<lodes cíclicns e!>, Poi?t<gnl, Lisboa, Publicaqões D. Quixote, 1984: VASCONCELOS, J. Leite de - Efnogrqtio 
Povlugiresa , Val. VIII, Lisboa, IN-CM. 1982,245-248. 
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Senhora da Abadia ou Porto de Ave para apenas referir estas duas do interior norte de Portugal 
e até onde chegava a fé e devoção das gentes do mar e daqueles que tinham de atravessar o 
oceano, sobretudo em arriscadas viagens para o Brasil. Bela foi a exposição há anos feita no 
Museu dd Mdrinha em Lisboa com quadros de ex-votos. 

Haveria ainda que falar de ou referir outras coisas: 
Confrarias e irmandades (à Senhora da Lapa, a S. PedroTelmo, a s .  Pedro de Miragaia). 
Montepios e mútuas. 
Construção de barcos e sua bênção. 
Onomástica de barcos e sua decoração com símbolos apotropaicos. 
Poesias e barcarolas. 
Lendas e narrativas da História trágico-marítima. 
Para isto seria precisofazer pesquisa de fontes, basculhar arquivos, ler manuscritos. 

Hoje, quis apenas chamar a atenção para o rico e curioso material que a gesta dos portos e do 
mar nos fornece em termos religiosos. Baste-nos que deste pequeno trabalho ressalte a 
conveniência e necessidade de promover a recolha e organizar o inventário de tudo o que faz 
a cultura material e patrimonial que traduz a piedade do nosso povo de tio marcaclas tradições 
marítimas e exprime a devoção das gentes do mar, ao fim de contas, a sua história. Afinal, o 
mar e os portos, que atraiam gentes em contínuo vai-vem, foram, como se vê, grandes 
catalizadores da religiosidade do nosso povo. 
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Puertos y Ciudades Portuarias (Ss. XVI-XVIII): 
una Aproximación Metodológica. 

Agustín Guimerá Ravina* 

Eii iiieiiioria de1 pi-ofesor Fruiik Broeze, 
iiznestro de historindoresporfirarios. 

El visitante que descubre Porto por primera vezes atraído inmediatamente por su río, 
e1 Douro. Las calles más importantes de1 centro histórico convergen en esta arteria de agua, 
cnyas márgenes guardan todavía e1 recuerdo de un pasado marítimo multisecular: "Cais da 
Ribeira'', "Praça da Ribeira" y "Rua Nova da Alfandega" en un lado; y en Ia orilla opuesta Ia 
Vila Nova de Caia, con sus "Cais dos Barcos Rabelos" y "Caves do Vinho do Porto", donde 
se guardan 10s barriles y se siguen degustando aquellos vinos de fama mundial. La vocación 
vinícola de Ia antigua ciudad portuaria ha permanecido incólume en Ia memoria colectiva de  
sus habitantes, a pesar de Ia tremenda expansión que ha experimentado su urbe en tiempos 
recientes y e1 traslado de  su puerto fuera de Ia barra de1 río, a Leixões. 

La elección de Porto como Capital Cultural Europea en el2001 constituye una buena 
oportunidad para interrogarse de nuevo sobre su pasado marítimo, observar10 bajo un prisma 
distinto. E1 Douro, 10s antiguos muelles y almacenes representaron en otros tiempos una clave 
simbólica, como si tratase de un escenario teatral. Y es que la vida social, económica y cultural 
de Porto estuvo estrechamente ligada a sus riberas. En este sentido se asemeja a otras ciudades 
portuarias de1 pasado como Burdeos, Lisboa, Cádiz o Barcelona. 

Las páginas que siguen pretenden ofrecer una mirada diferente de estos organismos 
oceánicos, 10s puertos, encuadrándolos en la moderna historiografía mundial. Por distintas 
razones só10 he podido utilizar en el texto 10s ejemplos de1 sistema portuario espaííol e 
hispanoamericano. 

1. Un reta historingráfico 

Contamos hoy con excelentes trabajos sobre 10s puertos espafioles desde una óptica 
disciplinar muy amplia: Geografía Urbana, Geografía de1 Transporte, Historia Económica, 
Historia Urbana, Arquitectura e Ingeniería. Además existe un abanico de  estudios que tratan 
distintos aspectos de 10s puertos y ciudades portuarias: pesca, comercio, navegación, banca, 
seguro, industria, defensa militar, urbanización, población, sociedad, instituciones, cultura, 
etc. 

Sin embargo, pese a Ia gran calidad científica de una gran parte de esta publicística, Ia 
exploración de este universo portuario sólo está iniciada en nuestros lares ibéricos. Unas veces 

' CSIC, Madrid. 



10s trabajos se han limitado a un marco regional, cuando no local. Otras han enfatizado 
determinados procesos: industrialización, urbanización, militarización, etc. Además han 
priorizado e1 análisis de  un sistema portuario concreto-Ia Carrerade Indias eu el caso espano], 
por ejemplo- en detrimento de una visión general. Pero 10 mas relevante es que Ia mayoría de  
10s autores hablan de1 puerto o de Ia ciudad, pero no contemplan Ia ciudad portuaria como un 
ente único'. Las excepciones a esta tónica general son 10s trabajos de geografía urbana y de1 
transporte2. 

Por su parte, Ia bibliografía portuaria mundial ha primado excesivamente Ias visiones 
de Ia historia económica y Ia geografía, centrándose en Ias funciones ejercidas por 10s puertos 
en 10s procesos de intercambio, así como Ia repercusión espacial de estos fenómenos. Además 
alude a Ia ciudad y a1 puerto, pero pocas veces observa ambas cosas a Ia luz de un entramado 
común, e1 de  Ia ciudad portuaria3. 

E1 profesor Broeze, recientemente fallecido, 10 sintetizaba así: 
"We see a need, in other words, to put ports back into port cities."' 

Otro autor ha insistido en esta nueva visión portuaria: 
«El intercambio no se limita a cosas tangibles como mercancías, personas o dinero. 

Poder, ideas, gustos y actitudes afluyen a Ias ciudades y se distnbuyen desde ellas; refinados, 
simplificados o quizás adaptados a cada estación por el caminon5 

Coincide con otros investigadores sobre Ia necesidad de incluir en estas visiones globales 

' La bibliografia de historia marítima espanoln eli general, y ponuuriu en particular, es amplísiiiia. Pueden consul?drse 
los renerlorias sisteinatizados de DELGADO BARRADO. J.M. v GUIMERÁ RAVINA. A. íCoards.1 120001. Las 

~ ~ 

Puerlos v for1itic;iciones en Aniérica v Filioinas, Mudrid. 
Existe una nesmecliva cenerul de los riuenos de1 AtISntica Ibérica en GUIMERÁ. A. v VIEIRA. A. (1997). "E1 sistema . . 
portuano mercantil deias Islas lbéricns", en História das Illins AtlBiiticns (Actas do i~ Calóauio de História das Illias 
Atlhnticas). Cdnsrias. Gran Canariu-Tenerife. 9 a1 14 de Ouliibre de 1995. Funcl>al, vol. I, pp. 203-232. 
'Véasc algunas pautas melodógicas de Geografia en ALVARGONZÁLEZ, R.M. (1983, "Funciones y morfologia de 
Ias puenas espaiioles", E-, Oviedo, núm. 8, pp. 5-59; y de1 misino autor, "Laevolución reciente de1 sistemaponuacio 
espaiiol", en DELGADO-GUIMERÁ (2000), pp. 105-140; BARRAGÁN MUNOZ, J.M. (1990). "lntraducción al 
diseiia dc un Método Mutriciul para el unslisis de Ia incidencia territoriai de Ias infrueslrcuturas porluarias", EUgJos 
&h&s, núm. 27, pp. 111-123; de1 mismo autor (1990), "Ii>trodiicción al diseno de un Método Matricial para e1 
nililisis de la incidencia territoria1 de Ias ii>fraestrucluras por$nkas", Estudios Reeionales, núin. 27, pp. 11 1-123; 
CAPEL, H. (1983), Cadtalismo v morfolooíii urbiin;!.; MARTINEZ RODA, F. (1981). Orientaciones metodolóoicas 
para e1 estudio eeaer5tico de los vitertos esniinoles, Valencia; MURCIA, E. (1978), ' 2 1  paradigma sistémico en 
Geografia y Ordenación de1 Territoria", Ciiidad  terr rito rio, núm. 4; y ZUBIETAIRUN, J.L. (1979), "Jerarquia en el 
sistema paituario espaíial", en Asocinción de Geúorafos Esnanoles. VI Colooiiio de Geoerafía, Palma de Mallarca, 
pp. 647-648. 
' Hay notables excepciones, como son Ias eslisdios de Broeze, Gilchrist, Juckson y Price. citados eii Ia bibliografia 
internacional drl Aiieno de este Lnibqo. 
"ROEZE (1989). p. 3 .  
' MART~NEZ SHAW. C. (1997). "La ciudid v el msr lu ciudad inurítiinn v sus funciones en cl Antiouo Résimen" 
h 1 . i . " ~ ~ .  núiii l i .  lpp 1 7 - 2 7 > .  :ti.> eii li 2 5 J  I:*c; r\;cleiltr ~r.~ii:q., li.. r~<l . i  iiii:i ;iii.i I I~ I>J I I> , :~~~J I  p.,~.) 1111 :"ri) ) 

V~ .L I~~~I ,~~~~J I~ . , , .~~~ ,~ :~~ I , ,~ . I : I~ I : . I .~ ;~ \ I )~ .~ ; I J I \ ! I :K :~  ?t CA!, GLI>I I :R .~ - I~O\ I I : ,RO I~,I~I.G~.I~ILI<.~-\,II:II<.\ 
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a 10s protagonistas de estas ciudades portuarias, Ia propia gente, haciendo uso de Ias herramientas 
metodológicas de la historia social, la historia de la cultura y Ia antropología6. 

Eii definitiva, debemos apostar por una visión integradora de 10s puertos y ciudades 
portuarias, con un carácter interdisciplinar, un análisis internacional comparado y una 
perspectiva de larga duración. Tenemos que hacernos nuevas preguntas, aunque no tengamos 
todavía Ias respuestas. Vamos a ir desglosando 10s temas más importantes. 

2. Puertu 

Si acudimos alaLey de Puertos enEspaiia, instauradaen 1880, nos encontramos con una 
definición muy técnicadel puerto, relacionada fundamentalmente con las obras públicas marítimas: 

40s  parajes de Ia costa más o menos abrigados, bien por Ia disposición natural de1 terreno 
o bien por obras construídas a1 efecto; y en 10s cuales existe de una manera permanente 
y en debida forma ti-áfico marítimo.»' 

La nueva Ley de Puertos, promulgada en Espana e1 ano 1992, hace igualmente referencia 
a 10s elementos de carácter técnico y económico que componen un puerto: superficie de agua, 
zonas de fondeo, muelles, atraque, espacios para depósitos y almacenamientos, infraestructuras 
terrestres y accesos adecuados, y medios y organización para operaciones de tráfico portuario 
adecuadasx. 

La visión de 10s economistas nos parece también limitada: 
"Un puerto es un eslabóu de Ia cadena de transporte, cuyafunción primordial es transferir 
mercancías y pasajeros entre mar y tierra y viceversa; y donde e1 desarrollo eficiente y 
fluído de esta función facilita y estimula a1 conjunto de Ia economía, mieniras que su 
disfuncionalidad se manifiesta en'cuellos de  botella' que dificultan el desarrollo 
económico"" 

La misma palabrar>uerto tiene distintas acepciones según 10s idiomas. En mi opinióu, la 
más completa definición es la realizada eil lengua inglesa, donde se combina Ia geografía, e1 
transporte, la fiscalidad, e1 mundo urbano y Ia infraestructura portuaria: 

«A place for the loading aud unloading of vessels recognized and supemised for maritime 
puiposes by tlie public authorities. The term includes a city or borough for the reception 
of mariners and merchants and therefore denores more than a harbor or havre ... there 
must be in addition accommodation and facilities for landing passangers and goods and 
some amount of overseas trade.»1° 

(1997); MONGE, F.Y 0LMO.M. (1996). "Un contentodeun8lisisparael cancepto. deciudad ponunria: Insciudades 
americanas en e1 AtMiitico", en GUIMERÁ-ROMERO (1996) pp. 215-233; y MONGE. F. (1998). "Las estudios 
sobre Iiistoria portuaria: una perspectiva critica y metodológica". m, LVIIII, núm. 198, pp. 307-326. 
' GÓMEZ MENDOZA, A. (1991): «Lu5 obras públicas», en F. COMIN y P. MARTIN ACENA (dir), Historin de Ia 
emoresi! "ública en Esonna, Madrid, p. 188. 
B ~ ~ ~ Ó ~  FERNÁNDEZ, C.; CASTILLO MANZANO, 1.1.; y LÓPEZVALPUESTA, L. (1998). E1 im~acto económico 
de1 riuerto de Sevilln sobre Ia economia andaluza, Mndrid, p. 37. 
Vdeni. - 
"' Intemationnl Maritime Dictionaiy, 1948, citado por MONGE-OLMO, en GUIMERÁ-ROMERO (1996). pp. 229- 
230. 
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3. Cnmunidad marítsnciedad cnstera 

Avanzando un poco más en 10s conceptos a emplear en nuestra investigación, nos 
encontramos con el de maritime community, utilizada por Heyrman en su análisis histórico de  
las poblaciones costeras de Massachusetts. 

La comunidad marítima es una sociedad elástica, porosa, diversa, móvil y ligada a1 mar, 
dependiente de inversores y clientes lejanos, y que tiene el puerto como eje de su actividad. Son 
comunidades que representan muy bien e1 limes o frontera entre el mar y Ia tierra, con una 
naturaleza muy diferente a Ia de 10s puehlos de1 interior". 

Otro estudio plantea una perspectiva más amplia, a1 definir Ia littoral society. Son aquellas 
poblaciones cuyas vidas están conectadas al mar, pero que no están restringidas al mismo, pudiendo 
estar influenciados por fuerzas que provienen de lejanas tierras de1 interior". 

4. Ciudad portuaria 

Hay que acudirentonces ann concepto más amplio e integrador: e1 de Ia ciiidad portuaria. 
Los requisitos mínimos que toda ciudad debe reunir para ser considerada como tal son 

10s siguientes: sede de aglomeraciones urbanas, ejercicio de funciones económicas no agrarias y 
posibilidad de relacionarse o coordinarse con otras ciudades a través de una red urbana. Asimismo, 
posee rasgos definitorios: monumentalidad de sus edificios, presencia de murallas, notable 
capacidad de autonomía administrativa, comportamientos económicos y poblacionales específicos 
y cultura diferenciada de1 mundo rural". 

E1 propio Broeze es el autor que mejor ha definido Ia ciudad portuaria como una categoria 
urbana específica: 

"It specifically means that the economic, social, political and cultural life of that city b 
also ~redominantlv determined and has to be analvsed in the lisht of that nort function ... 
it is above a11 the active intertwining of all forces from foreland and hinterland through 
the physical and mediating function of theport whichexplain the extent. pace and manner 
of each port city's specific development."" 
En definitiva, Broeze y sus colaboradores nos proponen una mirada uueva de Ia ciudad 

portuaria, hasta ahora oculta en Ia marailta de estudios sectoriales y objeto de  observación de  
disciplinas científicas aisladas entre sí. E1 puerto justifica la existencia misma de Ia urbe. 

No hay que olvidar que Ia ciudad portuaria es, en palahras de Martínez Shaw, "Ia quinta 
esencia de1 modelo urbano": articuladora de redes internacionales; protagonista en Ia formación 
de Ia econom'a mundial; adelantada de 10s cambios espaciales, políticos, económicos, sociales y 
culturales; y articuladora de sistemas urbanos de gran amplitud. 

Este autor defiende así la singularidad de la ciudad portuaia: 
«...parece diferenciarse delas demás no tanto por Ia cualidad como por e1 grado sumo que 

" HEYRMAN, C. (1984). CammerccandCulture.TlieMa~time CoinmunitiesofCnlonial Massachusetts. 1690-1750, 
Nueva York, p. 228. 
"PEARSON(I985), p. 6,  en Ia bibliografia de1 Anexo de este trabajo. 
" MARTÍNEZ SHAW (1997). 
"BROEZE (1997) p. 3. Véuse tainbién BROEZE(1989). En rni opinión, luadjetivación d e s  mL exactaque 
ia de mafitima, utilizada por Marthez Shaw. 
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adquieren los I-asgos característicos de sentido de la libertad, extraversión, innovación, movilidad, 
creatividad, comunicación, asimilación de  influencias ajenas, cosmopolitismo ... » '' 

El historiador se enfrenta pues a un mundo polivalente y multifuncional, un microcosmos 
que tiende a transformarse, gracias a su puerlo, eu otra cosa: una gran ciudad maiítima o fluvial, 
un luaar central, donde e1 puerto ya no es Ia cualidad definitoria de Ia ciudad, como pueda ser 
Barcelona o Bilhao; una zran ciudad ~ortuaria modemizadora y begemónica, como Rotterdam; 
una ca~ i t a l  provincial o re-ional, como Málaga o Porto. 

Un experto porluario lo ejemplificaba muy bien: 
"Many of the modern world's biggest cities, for exainple, London, New York, Shanghai, 
Istanbul, or Buenos Aires, began as ports or with land-sea exchange as theirinajorfunction; 
but have since grown dispropoitionaly in other i-espects so that their port functions are no 
longer dominant and they are more important as manufacturing, financial, service, or 
administrative centres. Their evolution is typical of many places, indeed of viitually a11 
the largest cities which still also serve as ports: Tokyo, Jakaita, Calcuta, Philadelphia, 
San Francisco, Kuwait and so on."'O 

5. Sistema portuario 

Pero 10s puertos y ciudades portuarias están insertos en un sistema que desborda 
frecuentemente 10s Iímites regionales y nacionales. 

El enfoque sistémico es una herramienta que nos permite integrar aquellas entidades 
poituarias en un todo coherente y aprensible, con sus elementos, atributos y relaciones. Ello 
Ileva consigo e1 establecimiento de unajerarquía dentro de1 sistema portuario, así como e1 diseiío 
de 10s distintos subsistemas. 

Zubieta Iiún ha desarrollado este enfoque con bastante exactitud: 
«...un sistema portuario tendrápor objetos oelementos alospuertos de1 ámbitogeográfico 
de1 estudio; 10s -de esos elementos podrán definirse según Ias distintasfunciones 
portuarias; si nos concretamos aquí a la más impoitante entre ellas, es decir a Ia función 
comercial, esos atributos pueden ideiitificarse con 10s movimientos totales de mercancía 
de cada puerto; Ias relaciones entre 10s elementos representan 10s tráficos entre 10s distintos 
puertos de1 sistema ... » 

Más adelante define a1 subsistema de Ia manera siguiente: 
«[Es] un subconjunto de1 conjunto de elementos de1 sistema de referencia que, a su vez, 
cuinple Ias condiciones para formar un sistema; en una clasificación de puertos por sus 
funciones, podnan identificase subsisiemas de puertos militares, comerciales, deportivos, 
etc.; pero interesa aqui más pensar en subsistemas zonales de  un determinado 
sistema ...[ áinbito regional,nacional,continental,etc.].~~" 

" ivlARTfNEZ SHIIW, 11997. p. 278. 
'WURPHEY, "On lhe evalution af lhe pon city", e. BROEZE (1989). p. 225. 
" Véase ZUBIETA IRÚN (1979). pp. 647-648. 
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Otro autor amplía Ia definición de subsistema: 
«a medida que un sistema portuario es contemplado dentro de otro de entidad mayor, éste 
pasa a convertirse, de forma automática, en subsistema de1 anterior, conservando siemore 
10s elementos que 10 definen."'8 

El propio Zubieta clarifica Ias variables de1 entorno de1 sistema nofluario. Es el conjunto 
de elementos de 10s otros sistemas que se relaciouan con el estudiado, a través de1 hinterland y 
bdad.  Otro investigador desarrolla este concepto de tríptico portuario: hinterland; foreland; 
y en medio, Ia extensión correspondiente al  espacio portuaio, área de contacto entre 10s domiuios 
de lacirculación terrestre y marítima. El espacio portuario normalmente supera el propio perímetro 
portnano para anexionar alguna parcela urbanac9. 

Barragán nos ilustra aún más sobre e1 entorno de1 puerto, al profundizar en Ias distintas 
escalas de incidencia territonal: espacio portuario, urbano, local, comarcal, regional, nacional e 
intema~ional'~. 

6. Hinterland, foreland y espacio portuario 

El hinterland es un concepto difícil de traducir a nuestras lenguas ibéricas. En francés 
se usa Ia palabra arriére-pavs y en italiano retroterra. En castellano, por ejemplo, el término 
tierra adentro es demasiado vago y general. La palabra trasoaís me parece una traducción 
demasiado literal de1 francés. Veamos pues Ia definición clásica de hinterland, desarrollada 
por Weigend: 

"...[a111 organized and developed land space which is connected with a port by means 
of transport lines, and wbich receives ships or goods through that port."" 

Estamos hablando, pues, de un espacio terrestre tributano de1 puerto o laciudad portuana 
en cuestión, ya seauna comarca, una región, una nación o un territorio continental. Rotterdam, 
por ejeniplo, concentra hoy Iíneas de transporte e intereses económicos de una parte importante 
de Ia Europa Occidental. 

Como puntualiza Weigen, un puerto no tiene necesariamente que regir en exclusiva un 
territono, pudiendo compartir10 con otros puertos. Incluso, e1 término hinterland puede referirse 
a un espacio geográfico que comprende fragmentos de distintas comarcas o regiones. Tal es el 
caso de1 Marco de Jerez, que comprende a Sanlúcar de Barrameda, Jerez de Ia Frontera, 
Puerto de  Santa María y otras localidades pertenecientes a distintas comarcas de  Ia Baja 
Andalucía. Sólo están unidas por una red de relaciones: Ias derivadas de Ia agroindustria 
vitivinícola. 



PUERTOS Y CIUDADES PORTUARIAS (SS. XVI-XVIII) 

E1 foreland, opuesto a1 de hinterland, es también un concepto difícil de traducir a nuestra 
lengua. La traducción literal de Ia palabra francesa avant-uays como anteuaís oceánico encieira, 
en mi opinión, mayores problemas. 

Seguimos de nuevo a Weigen en este deseo de clarificación: 
"Forelands are the land areas which lie on the seaward side of a port, beyond maritime 

space, and wih which lhe port is connected by ocean casriers."" 
En realidad se trata de un espacio marítimo tributasio de ese puerto, que se conecta con 

10s puertos de1 otro lado de1 mar, mediante redes de  transporte. 
La Cairerade Indias es un buen ejemplo de 10 que se ha dicho en este apartado. Se trataba 

de un enorme sistema portuario ibérico, un circuíto de navegación y comercio oceánico con un 
inmenso foreland, que vinculó durante tres siglos 10s puertos de Ia Baja Andalucía - 
fundamentalmente Cádiz y Sevilla- con 10s puertos delas islas de1 Atlántico Ibérico -Azares y 
Canarias especialmente- y América espariola: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La 
Habana, Veracruz, Portobelo, Cartagena de Indias y La Guaira, entre otros. A través de1 itsmo 
panameiío extendía su influencia en el sistema portuario pacífico que vinculaba Panamá con El 
Callao. Mediante el denominado saleón de Aca~ulco,  el sistema relacionaba también México 
conFilipinas. Los distintos elementos de1 de1 mismo se conectaban, a su vez, con sus respectivos 
hinterlands, como 10s vifiedos, olivares y campos de cereales andaluces, Ias plantaciones de cana 
cubana o cacao venezolano y Ias minas de plata de Huancavelica o Potosí. 

Cada elemento de1 sistema portuario ibérico -por ejemplo, Sevilla, Cartagena de Indias 
o Veracruz- funcionaba como bisagra donde se articulaban ambos mundos, e1 marítimo y el 
terrestre2'. 

Una propuesta de análisis debería tener presente 10s factores de nacimiento y desasrollo 
de todo sistema portuario, Ias funciones que cumple y 10s resultados que trae aparejados. Pero, 
a continuación, hay que introducir c1 factor ticmpo, pucs cada época histói-ica de un sistema 
portuario determinado posee factores, funciones y resultados distintos. Por ejemplo, no es 10 
mistiio Ia Sevilla hegemónica de Ia Casrera de  Indias durante e1 siglo XVI que Ia Sevilla de1 
siglo XVlII, cuya función preferente es Ia capitalidad regional. 

7. Factores 

Los factores son diversos, poseyendo normalmente un carácter complementario: 
geogrifico, institucional, económico, técnico y sociocultural. 

El factor geográfico es el medio físico donde se asienta el puerto, 10 que condiciona Ias 
instalaciones. Su iiiiportancia depende tanto de su situación -mediten.ánea, atlántica, continental, 
insular- como de su emplazamiento -en una costa abierta, bahía, estuario o do. 

Así Ia situación privilegiada de Ia Península Ibérica en 10s espacios intercontinentales 
posibilitó el creciiniento de 10s sistemas portuarios ibéricos como vanguardias de Ia expansión 
europea desde e1 siglo XV. En cuanto al emplazamiento no cabe duda de que Ias condiciones 

" WEIGEND (1958). pp. 192-193. 
" WEICEN (1958), p. 195. 
" Pueden verse a título de cjeinplo los lrabajos de GUIMERÁ RAVINA, A. (1999). rLos puerlos de Ia Carrera de 
Indias. economia y sociedadn, en El oro v Ia "lata de Ias Indias en Ia éeoca de los Austrias, Midrid, pp. 291-322 y 
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náuticas y terrestres pesaban a Ia horade elegir un lugar u otro: orientación fespecto a 10s vientos 
dominantes, régimen de corrientes y mareas, geomorfología de su fondeadero y perímetro costero, 
disponibilidades de agua, vías naturales de comunicación con el interior de Ia comarca o región, 
recursos naturales y humanos de su hinterland, etc. 

Pero Ias oportunidades de aprovechamiento que brinda el marco geográfico están 
condicionadas por 10s costes económicos y defensivos. La elección de un lugar determinado 
como enclave portuario dependerá de un conjunto dc cstímulos políticos, económicos, Escales, 
sociales y culturales que lo hagan suficientemente atractivo para compensar 10s costes que 
representaba su utilización con Ia tecnología, muy limitada, de Ia época moderna. En e1 diálogo 
entre expectativas y costes se mueve Ia evolución de un sistema portuario determinado. 

Así, ciertos enclaves marítimos o fluviales que ofrecían numerosas ventajas naturales 
serán escasamente aprovechados por Ia monarquía hispánica, ante una estrutegia defensiva y 
económica determinadas. Tal fue e1 caso de 10s puertos de Cartagena y Mahón en 10s siglos XVI 
y XVII, o algún puerto hispanoamericano de Ia Cmera  de Indias. 

Santiago de Cuba constituye un caso extremo. En e1 siglo XVI em considerado uno de  
10s mejores puertos naturales de1 Atlántico. Pero desde mediados de Ia centuria Ia prioridad 
imperial fue explotar Ia plata y e1 oro americanos. Los puertos que enlazaban Espaiia con las 
áreas mineras de México y Perú fueron potenciados: Veracruz, Poitobelo, Panamá, Cartageua de 
Indias y El Callao. A su vez, La Habnna, siendo la salida natural de1 Golfo de México, fue 
escogida como lugar de concentración de Ias flotas de Nueva Espaiia y Tierra Firme, antes de 
adentrarse por Ia vía ohligada de retorno a Europa: e1 Canal de Las Bahamas. Lo que interesaha 
en este caso era Ia accesibilidad a 10s recursos naturales y 10s mercados potenciales de1 continente, 
o su situación en relación a las rutas de navegación prioritarias. Santiago de Cuba quedó a1 
margen de este gran circuíto oceánico, experimentando un declive en poco tiempo. 

No es tampoco una casualidad que Sevilla fuese elegida como sede de Ia todopoderosa 
Casa de Ia Contratación. Entre otras razones, su situación suroccidental ibérica era idónea para e1 
comercio con Ia AméricaTropical. Su emplazamiento fluvial perinitía además una seguridad en 
relación al régimen de mareas atlántico y 10s ataques de potencias enemigas. Facilitaba también 
un mejor control fiscal de1 tráfico y constituía Ia cabecera de una rica zona agropecuaria, el valle 
de1 Guadalquivir. Y eso que Ia barra de Sanlúcar y e1 propio río representaron un obstáculo 
importante a Ia navegación a vela y el comercio marítimo. Se perseguía pues una eficacia defensiva 
y fiscal, a despecho de 10s obstáculos impuestos por Ia natu~aleza'~. 

Esta "geogtafía de  Ia voluntad" nos Ileva a1 factor institucional: geoestrategia política y 
defensiva, autoridad y administración portuarias, fiscalidad, régimen de propiedad e instituciones 
representativas de1 Estado y Ias élites que dominaban e1 negocio marítimo. 

Ambos protagonistas aportaban energías e iniciativas a1 crecimiento de un sistema portuario 
concreto, a través de un proceso donde se alternaba Ia dialéctica y Ia connivencia. Las élites 
marítimas -el & formado por algunos cosecheros, comerciantes, navieros, armadores, 

GUIMERA, A. y MONGE, F. (Coords.) (2000). La Habann~iuertn colonial í s i ~ l a s  XVIII-XIX1, Madrid. 
" Véuse el magnífico trabajo de BERNAL RODRÍGUEZ, A.M. y COLLANTES DETERÁN SÁNCHEZ, A. (1988), 
aEl oueno dc Sevillri. de oueno fluvial medieval a centro oonuario mundial (sielos XIV-XVII)». en CAVACIOCCHI 
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aseguradores y banqueros- influyeron en Ias decisiones gubemamentales sobre materia portuaria. 
El Estado, asu vez, manejó cienas prioridades a Ia horade crear o potenciarciertos puertos, tales 
como disponer de una flota propia, garantizar e1 suministro de algunos productos de subsistencia 
o de carácter estratégico, obtener dividendos fiscales o disefiar una estrategi~ naval. 

Bajo premisas inercantilistas y necesidades imperiales e1 Estado actuó en 10s puertos a 
través de cauces legislativos e institucionales. 

Sus decisiones influyeron en la concentración o disgregación de 10s elementos de un 
sistema portuario. Una elección meditada podía condicionar Ia evolución futura de un puerto, 
debido al peso de Ia inercia de 10s flujos comerciales y financieros, Ias rutas de navegación y Ias 
infraestiucturas de defensa, transporte y comunicación. 

Por ejeinplo, el monopolio de puertoexclusivo espano1 en Ia Cmera  de Indias condicionó 
Ia expansión de1 sistema portuaiio de Ia BajaAndalucía durante tres siglos. Afectó principalinente 
a 10s puertos de Sevilla, Sanlúcal-, Huelva y Bahía de Cádiz, aunque se dio un relevo en Ia 
cúspide jerárquica de1 sistema, con el traslado de Ia Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en 
1717. Este monopolio mercantil y portuario se basó fundamentalmente en el sistema de flotas y 
galeones hasta 1765, fecha en que se iniciaron algunas medidas liberalizadoras de1 comercio 
entre Espafia y América. 

Se creó adeinás todo un sisleina defensivo a escala imperial, cuyo pilar fundamental fue 
una red de fortificaciones que abarcaba 10s principales puenos de1 Atlántico y Pacífico. 

La concepción de Ia guerra naval en Ia Edad Moderna convirtió además algunos puertos 
espafioles e hispanoamericanos en centros iieurálgicos de  inforinación bélica, coordinación de 
armadas y goardacostas, bases corsarias, mercados de presas y lugar de canje de prisioneros. 
Sou 10s casos de Palma de Mallorca, La Coi~~fia,  Cádiz, La Habana y 10s puertos canaiios, entre 
otros. 

Durante el siglo XVIII 10s Borbones llevai-on esta intervención estatal aún más lejos. Los 
proyectos de restauración de1 poder naval de Ia Monarquía Hispánica trajeron consigo Ia 
revalorización geoestratégica de 10s puertos. Algunos se convirtieron en sedes de departamentos 
maítimos, arsenales, compafiías psivilegiadas, correo marítimo trasatlántico, centros de formación 
científico-técnica de Ia oficialidad de Ia Armada e instmmentos de Ia sanidad marítima y, por 
último, Ia habilitación de numerosos puertos espafioles e hispanoamericanos para e1 denominado 
Comercio Libre a partir de 1765. 

No cabe duda de que estas iniciativas borbónicas brindaron fmtos económicas nada 
desdefiables a diversos puenos de Ia monarquía, contribuyendo a una mayor integración de1 
sistema portuario espafiol. Asi tenemos 10s arsenales de Ferrol, Cádiz y Cartagena -éste último 
puerto escasamente apmvechado en 10s siglos anteriores-, Ias compaííías privilegiadas que tuvieron 
su sede en 10s pueitos de Cádiz, Barcelona, San Sebastián y La Habana, el correo muítimo 
trasatlántico que favoreció a La Comfia, el Observatorio de Cádiz, el lazareto de Mahón -el 
mejor puerto natural de1 Meditei~áneo occidental-, o e1 subsistema ponuxio catalán que supo 

portuario. Junto a estos estudios véase el de PUERTOS (1985). 
'J F0NTANA.J. y BERNAL, A.M. (eds.) (1987), El -Comercio Libren entre Esriuiia v América (1765-18241. Madrid; 
y SHAW, C.M. «tos coiiiponamientos iegionales ante e1 libre comercia*, Manuscrits, Núm. 6, pp. 75-89. 
Para 10s puertos en el sistema defensivo imperial véase CASADO SOTO, J.L. (1996), "Astilleros y arsenales, factor 
de anicula:ión de1 sistema portuario espaiiol entre Ia Ediid Media y Ia Moderna. Ensaya de aproximación", en 
GUIMERA-ROMERO (1996), pp. 235-252; y de1 mismo autor (2000). "El Estuda y 10s puertos espuiioles en lu 
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sacar un buen partido a1 Comercio Libre2'. 
E1 factor económico es asimismo decisivo en Ia constitución de todo sistema portuario. 
Por un lado tenemos 10s denominados factores marítimos, relacionados con la tecnología 

de1 transporte y Ia organización de 10s servicios navieros: tamafio, autonomía y maniobrabilidad 
de1 barco; cambios en la composición de Ias mercancías transportadas; redes de transporte y 
comercio terrestre o mdtimo; sistemas de pesca; canales financieros; y sistemas de comunicación. 
De esta manera, e1 sistema portuario es unapieza más de un complejo de relaciones económicas 
que incide directamente en Ia balanza de pagos de un país determinado. 

Por otro bay que tener presente a 10s clientes oortuarios, e1 l&by maritimo ya descrito 
anteriormente que se convierte en e1 catalizador de Ia actividad marítima. La cobesión y energia 
de estas élites sou claves para e1 desmollo de un sistema portuario. 

Es en e1 terreno económico donde más se aprecia la realidad subyacente de1 puerto, e1 
grado de equilibrio de intereses entre e1 Estado y estas élites portuarias, donde Ia vieja máxima 
de ?qui boni? adquiere un pleno sentido. 

Los puertos y ciudades portuaias se convierten asíen epicentros de un mercado comarcal, 
regional o internacional, en focos de distnbución comercial, ejes articuladores de1 tráfico y piezas 
clave de una compleja red financiera mas allá de Ias fronteras de cada reino26. 

El factor técnico ha sido valorado desde una tnple perspectiva disciplinar: Ia histona 
económica, Ia geografía y Ia historia de Ia cieucia. 

La bistoria de1 transporte en Ia Edad Moderna nos ilustra sobre Ias características de Ia 
navegación a vela y su impacto portuario. La geografía de1 transporte nos ayuda a valorar e1 reto 
que suponía adecuar Ias condiciones náutico-terrestres de ciertos puertos a 10s intereses 
geoestratégicos y económicos. 

En aquellos tiempos no se requeria una infraestmctura portuaria sofisticada para Ias 
operacioues de carga y descatga. El cargamento volumiuoso poáía ser manipulado acudiendo a 
una mano de obra abundante y al lanchaje. Además la inversión prioritaria de1 Estado fue Ia 
fotíificación. Las obras de ingenieria civil eran muy costosas y de duración impredecible. Los 
muelles de piedra eran muy vulnerables a1 oleaje y e1 aterramiento. La pérdida de calado de1 
fondeadero se trataba de compensar con el dragado, siempre insuficiente. Por estos motivos, las 

Edad Moderna", en DELGADO-GUIMERA (2000). pp. 13-33. En ambos trabajos existe abundante bibliografia. 
Véuse turnbién RAMÍREZ GABARRÚS, M. (1980): Lu cnnstrucción naval militar esonfiolu, 1730-1980. La Emore- 
sa Nacional Bazán v sus antecedentes histúricos, Barcelona; y SUÁREZ MENÉNDEZ, R. (1991), "La industria 
militai', en F. COMIN y P MARTIN ACENA (dir), Histo"a de Ia emorem núbl!ca en Esualia, Madrid, pp. 205- 
240.Recienternente ha visto Ia luz pública un estudio de I. QUINTERO GONZALEZ (2000), El Arsenal de La 
Carriicu 11717-17361, Madrid. 
"EEnlre los titulas de liistoria ponuaria espaliala en Ia Edad Moderna deslacaría pura Barcelona los de I.M. DELGADO 
RIBAS en CLAVERA,].; CARRERAS, A,; DELGADO, 1.M.:: y YANEZ, C. (1992). Economia e Histona de1 oueno 
de Barcelona, Madrid; DELGADO RIBAS, J.M. (1995). .»La organizacián de los seivicios portuarios en un puerta 
pre-industrial: Barcelona 1300-1820". en C. MARTÍNEZ SHAW (cd.) El derecho v el mar en I? Esnana Moderna. I 
Simuosio dc Historiade lu Economia Marítima. Barcelona. 1992, Granada, pp. 107.146: y MARTINEZSHAW, (1988), 
«Les trunsforinalians du pon de Barcelone au XVIII sièclem, en S. CAVACIOCCHI (a cura di) (1988). pp. 89-101. Para 
MSlagu tenemos 10s de F.R. CARRERA PABLOS, F.R. (1986). El oueno de Málaoa n cornienzos de1 siolo XVIII, 
Málaga; (1994). Pueno de Málaan. De Felioe V a Cnrlos 111, MBlaga; y en coluborución con M. OLMEDO CHECA 
(1988). El oueno de Milasa: 30 siolos. 400 anos de historia, Málaga. . Véuse tumbién I. RODRIGUEZ ALEMAN 
(1984). El oueno de MBlusn baio los Austrias, Málaga. ParaAlical>te disponemos de1 de GIMENEZ LOPEZ, E. (1981), 
Alicante en el siola XVIII. Economia de una ciudad oonuaris de Antimo Réeimen, Valencia. Pura Bilbao contamos con 
elestudio de A. ZABALAURIARTE (1994), Mundo urbanoy actividad mercantil. Bilha" 1700-1810, Bilbao. Para La 
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obras de ingeniería civil fueron escasas: un muelle de carena, un varadero o una torre de sefiales. 
En general nos encontramos con una infraestructuraportuaria mediodre, salvo en aquellos enclaves 
que contaron con un apoyo financiero oficial debido a razones estratégicas, como fueron 10s 
arsenales espafioles de1 siglo XVIII. 

Finalmente, Ia historiade la ciencia nos pone en relación el sistema portuario, Ia innovación 
tecnológica y Ia mundialización de Ia ciencia. La ciencia y Ia técnica son consideradas instrumentos 
de Ia política imperial y Ia metropolización. Asimismo nos ayuda en penetrar en e1 transfondo 
ideológico de estas actuaciones portuarias. Los ingenieros militares y expedicionarios debieron 
utilizar sus conocimientos como herramientas de prestigio e influencia corporativa. Durante el 
ciclo de expediciones científicas de1 siglo XVIII es más facil rastrear una estrategia de  poder que 
convierte al puerto en nn centro de cálculo2'. 

El factor sociocultural está en Ia base de todo lo anteriormente expuesto: organización 
social, relaciones sociales de producción, ideologías y mentalidades. Todo un ,.iodelo cultural, 
una concepción de1 mundo se plasmaba en estos puertos y ciudades portuarias: patrón de  
asentamiento, sistemas urbanos, sistemas de ciudades, modelo residencial, estilos arquitectónicos, 
grupos sociales y etnias, instituciones sociales y culturales vinculadas al puerto, cultura y 
mentalidad marítima. Sus protagonistas son un conglomerado de comerciantes, cosecheros, 
artesanos, manneros, estibadores y funcionarios de1 rey que tenía el mar como horizonte de su 
existencia. Me refiero también a toda una identidad marítima, a aquella sociedad litoral que se 
contraponía a Ia existente en Ias poblaciones de1 interior. 

Algún autor afiade a esta lista 10s denominados factores elusivos: 
«La oportunidad en e1 tiempo, Ia efectividad de Ia iniciativa local, Ias condiciones y 
decisiones externas al propio puerto, Ia fortaleza de Ias prácticas y usos tradicionales e, 
incluso, Ia suerte o aquellos componentes causales más allá de  toda predicción o 
consideración previa.»'" 

8. Funciones 

En este apartado puede sernos útil la perspectiva de la geografía de1 transporte, donde Ias 
funciones portuarias se explican a través de la noción de1 puerto como un espacio organizado 
para Ia circulación, dependiente de su hinterland y foreland2'. 

Las funciones ligadas a Ia mercancía se refieren a distintas variables. 
El-de 10s productos que provienen de1 territorio tributario de1 puerto o de1 exterior 

Comiia véase A. MEIJIDE PARDO (1984). El nucrto de La Conilaen el sido XVIII, La Comria. 
" LAFUENTE, A,: ELENA, A. y ORTEGA, M.L. (eds.)(1993), Miindialización de lu ciencin v cultura nacional, 
Madrid: LAFUENTE, A. y PESET, J.L. (1985). «Militarización de Ias actividades cientificas en lu Espana ilustrada 
(1726-1754)», en PESET, J.L. oal; (eds.) (1985). La cienciu modema v el nuevo mundo, Madrid, pp. 127-147; 
LAFUENTE, A. y PESET, J.L. (1988). «Las actividades e instituciones cientificas en Ia Espana ilustrada», en M. 
SELLES, M., PESET, J.L. y LAFUENTE., A. (eds.), Carlos 111 v Ia ciencia de Ia Ilustmción, Madrid, pp. 29-79; 
LAFUNETE, A. y SELLéS. M. (1988). El Observatorio de Cidiz (1753-1831), Madrid; LAFUENTE, A., DE LA 
SOTA, I. y VILCHES, J. (1996), "Dinimica imperial de Ia ciencia: los contextos metropolitanos y colonial en Ia 
cultura cspariola de1 siglo XVIII", en GUIMERÁ, A. (1996), El reformismo borbónica. Una visión interdiscinlinar, 
Madnd, pp. 175-202; y SALA CATALA, J. (1994): Ciencin v técnica en Ia inelronolización de América, Madrid. 
'WONGE (1998), p. 308; sigue a CELLINERI, L. (1976). Seanort Dynumics. A Resional Persoective, Lexingtan, pp. 
XI-XII. 
2 P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Á ~ ~ ~ ,  1985, pp. 8-10., a quien siga en este apartado. 



AGuST~N GUIMERÁ RAVINA 

constituye una función clave. A pesar de Ia naturaleza multifuncional de  todo puerto, solemos 
encontramos con ciertas especializaciones: exportación propia -o m - , ;  intermediación 
comercial ---; escala; pesca; y base naval. 

Un g E w y  constituye el portal o puerta principal de aquella comarca o región, a través 
de Ia cual se exportan 10s productos provenientes de su territorio tiibutario. Su situación geográfica 
con respecto a su hinterland suele ser periférica. En una isla sería un pueilo. Sus conexiones 
marítimas son de larga distancia. En su estructura profesional destacan Ia construcción y 10s 
servicios, fundamentalmente e1 transporte y el comercio. Su creciiniento urbano es mny rápido e 
influye con su riqueza y dinamismo a1 teiritorio que sirve. Es una comunidad donde ab~indan 10s 
especuladores, donde existe una amalgama social y se respira una efervescencia, un optimismo 
ante Ias buenas perspectivas de negoc i~ '~ .  

Un posee mucbas características de1 w, peso se difei-encia de1 misino por 
tener como función preferente Ia intermediación comercial de mercancías ajenas a su territorio 
tributario. 

Desde esta perspectiva, Cádiz fue un verdadero - de1 siglo XVIII entro Europa y 
América espafiola, mientras que e1 sistema portuario catalán de  esa época fiincionaba 
principalmente como m de Ia producción regional. Ello explica 10s diferentes caminos de 
crecimiento que siguieron Cádiz y Bascelona tsas las guelras de independe~icia hispanoaniencanas. 

La función manufacturera estuvo presente en algunos pueitos espaiioles. Me refiero a Ia 
importación de materias primas o semiproductos que eran transfor~nados en e1 propio pueito o 
Areas urbanas conexas, coino puedan ser 10s talleres textiles de Bascelona y Valencia, 10s arsenales 
de1 Fersol, Cartagena y Cádiz, Ias ferrerías de Bilbao, o 10s astillei-os de  Guarnizo y 10s existentes 
en el sistema portuario catalán; 

El transoorte marítiino de uasa-ieros fue otra función característica portuaria, alcanzando 
gran relieve en 10s puertos de Ia Carrera de Indias. 

Lafunción de1 puerto como mercado financiero es bien conocida, ligadaal gran comercio 
y Ias finanzas, inseitándose en circuitos intemacionales de crédito, cambio y pago. Esta función 
podia constituir una ventaja comparativa frente a otros eleinentos de1 sistema portuario. Se trata 
de saber quién paga, a quién paga o cómo paga Ias funciones ejercidas por Ia ciudad portuaria. 
Desde esta óptica Sevilla y Cádiz fueron impoitantes centros financieros en Ia EuropaModema. 

Las funciones lieadas a 10s refluerimientos de1 barco se desglosan en 10s siguientes 
apartados: escala técnica, ailnainento y mantenimiento, pesca y defensa naval. 

La escala técnica estaba condicionada por 10s factores geográficos sefialados: situación, 
emplazamiento y disponibilidad de recursos naturales. Esta función potenció puertos como 10s 
de Ias Azoi-es, Canarias o La Habana en el coiiiercio hispanoamericano, donde se efectuaba Ia 
aguada y avituallamiento de1 barco. En este contexto Ia impostancia de un puerto de escala 
también estaba ligada a Ia obtención de fletes de retorno por Ia flota usuaria, es decir Ia producción 
propia susceptible de expoiíación, aprovechándose de Ia denominada renta de situación. Por 
ejemplo, 10s portugueses fueson 10s transportistas por excelencia en Canarias durante 10s siglos 
XVI y XVU. Esta función repercutia su vez en Ia creación de una flota mercante propia de1 
puerto, vinculada a Ia constmcción naval y la empresa naviera, como sucedia en 10s puesios 

'" BURGHARDT (19971), citado en Ia bibiiagrafái de1 Anexo 
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catalanes, vascos o andaluces. Los incentivos estatales a Ia conshucción naval tuvieron asimismo 
una incidencia directa en esta estrategia empresarial, caso dela marina catalana en e1 siglo XVIII. 

E1 armamento v mantenimiento de1 barco representaron mucho en Ia econom'ade ciudades 
portnaias como Sevilla, CBdk Barcelona, Máiaga, La Coruna, Santander oBilbao. E1 armamento 
es Ia función por Ia que e1 naviero provee a1 barco de todo 10 que es material o legalmente 
necesario para ponerlo en situación de navega E1 mantenimiento engloba Ias revisiones y 
reparaciones de Ia embarcación durante sus viajes. 

La fue una actividad que agrupó un gran número de personas, embarcaciones, 
técnicas y medios organizativos. Coexistió frecuentemente con Ias funciones comerciales. Siendo 
e1 pescado un componente básico de Ia dieta mediterránea durante Ia Edad Modema, Ias labores 
pesqueras representaron una fuente de ingresos importantes para determinados puertos, como es 
e1 caso de 10s andaluces. 

La pesca de subsistencia nunca generó ciudades portumias. La pesca comercial, por e1 
contrario, estuvo estrechamente relacionada con Ias manufacturas de1 pescado: salado, secado, 
ahumado y escabechado. Lapesca de altura Ilegó a producir importantes aglomeraciones urbanas, 
caso de Ia pesca de1 bacalao o de Ia ballena. 

La defensa naval, como ya vimos, tuvo distintas dimensiones -foi~ificación, armada, 
corso y arsenales-, con amplios resultados económicos, tecnológicos, sociales y culturales. 

E1 corso Ilegó a generar ciudades portuarias, caso de Ias plazas norteafricanas, que se 
convirtieron en verdaderas repúblicas corsarias como Túnez, Argel y Sa1é3'. 

9. Resultados 

Todo 10 descrito anteriormente reconstruye Ia imagen histórica de 10s puertos y ciudades 
portuarias como una caja de resonancia, un ámbito complejo e inestable, donde converge un haz 
de fuerzas. Pero aquellas funciones marítimas 10s convirtieron también en un crisol, un 
microcosmos que a su vez generada diversos procesos de cambio. Sus efectos multiplicadores 
transfonnaron, a manera de cascada, e1 entorno pomiario, sus gentes y su cultura. Este proceso 
modemizador, porque de esto se trata, no só10 se refiere a1 volumen sino también a Ia cualidad de 
dichos cambios, e1 modo en que se producen. 

Hubo resultados importantes en IaEdadModemaque ataien alaorganización institucional, 
económica o técnica, Ia morfología urbana, e1 territorio, Ia cultura, e1 estilo de vida y e1 paisaje. 

La oreanización institucional experimentó avances notables: consulados de comercio, 
aduanas, capitanías de puerto, juntas de obras de puertos, prácticos, juntas de sanidad, cámaras 
de comercio y consulados extranjeros. E1 desmollo de intmmentos jurídicos, mercantiles y 
financieros surgidos con antenondad fue otrarealidad palpable en 10s puertos dela Edad Modema: 
compaíiías, préstamos a nesgo, seguros, letras de cambio, etc. 

La oroanización económica generada por un puerto está en relación a su papel clave en Ia 
compleja red de relaciones -servicios portuaios, comercio exterior, finanzas, etc: que constituye 
Ia balanza de pagos de un país. Por ejemplo, e1 dinamismo portuario podía Ilevar consigo e1 
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germen de Ia protoindustrialización, aprovecbando toda una serie de estímulos existentes en e1 
entorno portuario: materias primas, mano de obra, facilidad de transporte y comunicaciones, 
demanda social, proteccionismo estatal e incentivos fiscales. 

Los puertos y ciudades portuarias tuvieron un doble papel en este terreno: núcleos 
importadores de materias primas para e1 crecimiento económico de su binterland y áreas 
manufactureras en sí mismas. Laprotoindustrialización estaba vinculada a Ias funciones pormanas 
ya mencionadas. 

De esta manerael comercio exterior promocionó laconstrucción naval en todo e1 sistema 
portuanocatalán y cántabro, Ia manufactura textil deBarcelona, Ias fei~enas vascas, o 10s ensayos 
protoindnstrializadores malagueiios. 

Otro ejemplo es e1 comercio de1 vino, que explica en gran medida Ia expansión portuaria 
de  Canarias en 10s siglos XVI y XVII, de Madeira y Málaga durante e1 siglo XVIII o de1 Puerto 
de Santa María en Ia primera mitad de1 siglo XIX. Estos puertos y ciudades portuarias se 
convirtieron en centros de  recepción, almacenaje, manipulación, envejecimiento y 
comercialización de1 vino. Se  trata de una actividad empresarial inuy compleja que tuvo 
repercusiones econónucas, espaciales, sociales y culturales. En el caso de1 Marco de Jerez se 
asistió en e1 período 1780-1830 a una profunda transformación de Ia agroindustria vinatera~ en 
10s distintos niveles: tecnológico, empresarial y coinercial. Ello dio origen a Ias grandes bodegas 
de  lerez y Puerto de Santa María3'. 

Los ejemplos de1 comercio exterior o Ia actividad manufacturera centralizada nos ilustran 
acerca de1 papel de 10s puertos y cindades portuarias en e1 proceso de vertebración económica 
regional. 

La innovación v aplicación tecnolóeicas también fueron consecuencia de1 desarrollo de 
Ias funciones marítimas: infraestmctura portuaria, sefialización marítima, sistema y medios de 
transporte y comunicación, almacenes, arsenales, grandes bodegas, fortificaciones y cartografía 
portuaria. 

En el período estudiado Ia modemización técnica dependió fundamentalmente de1 Estado, 
sujeto a su vez a importantes limitaciones presupuestarias. Así 10s puertos constituyeron un 
centro de interés de Ias expediciones científicas de1 siglo ilustrado. Algunos adelantos en este 
campo fueron espectaculares, caso de1 sistema defensivo imperial o 10s arsenales, con efectos 
multiplicadores en relación a Ias manufacturas exigidas y Ias materias primas importadas de1 
propio país o el exterior. 

En cuanto a Ia morfoloeía urbana ella es deudora de  Ias condiciones nántico-terrestres 
de1 emplazamiento portuario, 10s requerimientos espaciales de Ias funciones marítimas, Ias 
tradiciones o estilos arquitectónicos y, en definitiva, de Ia sociedad que se organiza en torno al 
puerto. Los cambios generados por Ias funciones portuarias se plasmaron de diversas formas: 
patrón residencial, trama urbana, arquitectura -con sus materiales de construcción, estilo y 

Relacionamento entre o Ocidente e o Oriente. Conoressn lnternaciona~ Cammarativa do Reoresso de Vasco de Gama a 
Panueal. I I a 18 d e A b n l ~ d ~ ~ l 9 ~ P 9 ~ A c o r r s  Lisboa: v de1 mismo autor (en orensa). "Las ouertos de1 vino en Andalucía . - ~p~--~ 

<,i;l.>3 XV111 ! XIXi I.:, 1l.llli.i .Ir. <'.ili,". cii X I  S~ciiin.~r!is J_:\tiiili~,., S.,iei ri ikito; c i~iiic.r r i .  . cii..ririiiior cri1.i 
-!.LI hli i  1rm:i \'..II;iJ. 11.1. 2 :~~!:J~III.I~II 2i. i l l .  V.illdJ.iliJ 
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decoración- e infraestructuras portuarias. 
Las principales preocupaciones en materia de infraestmctura portuaria fue el muelle de 

atraque, Ia pérdida de calado, Ia seíialización marítima, Ia defensa militar, Ia sanidad y el control 
aduaneto. De esta manera, lavoluntad de1 Estado y Ias élites portuarias se manifestó también en 
aquel limes entre el mar y Ia tierra, Ia marina o ribera portuaria -waterfront en lengua inglesa-, 
bien caracterizada por Martínez Shaw: 

«...escaparate para e1 visitante, taller para el trabajador portuario, sede de 10s edificios 
administrativos y paseo para 10s curiosos y 10s  desocupado^.>^^^ 
La morfología de estos puertos agmpana pues toda una serie de elementos comunes: 

fortificaciones, muelle, aduana, varaderos, faro, barrios mariueros, plazas marítimas -con su 
fuente y diversos monumentos públicos- y, a fines de1 siglo XVIíI, Ia alameda o paseo marítimo, 
coincidiendo con 10s inicios de1 Ilamado «descubrimiento de1 mar» por Ias élites europeas. 

La distribución de1 espacio portuario generó competencias de jurisdicción y uso. Estos 
fenómenos son constatables para Ia Edad Contemporánea, pero debieron estar presentes en alguna 
medida durante 10s siglos anteriores. La gestión de Ias contradicciones en aquel espacio mdtimo 
representaría una mirada nuevo de nuestro objeto de estudio"'. 

Tomemos como caso de estudio Ias fortificaciones de Ia Carrera de Indias. Los puertos 
de1 Atlántico y Pacífico fueron considerados 10s eslabones más sensibles de1 sistema de flotas y 
galeones. Por este motivo Ia monarquía hispánica, como potencia interesada en mantener el 
statns quo inteinacional en relación a sus colonias, les dotó de un sistema defensivo complejo, a 
menudoespectacular.Pero Ias características propias de toda fortificación -disuasión, 
inaccesibiidad, complementariedad, aislamiento, adaptabilidad a1 terreno, vanguardia tecnológica, 
vertebradora de1 territorio y crecimiento constante- trajeron consigo desequilibrios estructurales 
en Ia morfología de estos puertos y ciudades portuarias espafiolas e hispanoamericanas. 

Los espacios vacíos que existían en torno a Ias fortalezas limitaron Ia expectativas de 
crecimiento urbano. La ciudad fue modelada en espacios jerarquizados, con áreas centrales a 
defender y arrabales susceptibles de ser abandonados ante un ataque. La infraestmcutra militar 
generó unas inercias que no se adaptaron a Ias necesidades cambiantes de Ia urbe. 

La estructura socio~rofesional de estos enclaves portuarios es bien distinta a Ia de muchas 
poblaciones de1 interior. Predomina el sector terciaiio, fundamentalmente Ia actividad mercantil 
y transportista: comerciantes, navieros, banqueros, aseguradores, marineros, pescadores, 
estibadores, barqueros, fareros, buzos, funcionarios de aduanas, marinos y militares. El sector 
secundario agrupa fundamentalmente a 10s cqinteros de ribera, calafates, cordeleros, ancoreros 
y otros gremios relacionados con el mar. Junto a ellos tenemos a 10s tabemeros, barberos, 
mesoneros y prostitutas de 10s barrios portuarios. 

A título de ejemplo, es bien conocido el proceso de formación de Ia burguesía mercantil 
en estos puertos de1 Antiguo Régimen, donde Ias élites locales se aliaron con Ias comunidades 
extranjeras establecidas en ellos, a través de una red de intereses. La movilidad social otorgó un 

" M A R T ~ E Z  SHAW. 1997. o. 277. 

La Burceloneta. de1 siola XVIII al Plan de Riben, Barcelona 



aire peculiar a estas sociedades. 
La cultura v e1 estilo de vida de estos puertos y ciudades poituarias poseen características 

propias. Las élites portuarias compartieron muchos rasgos de un cultura empresarial y un estilo 
de vida que teníael marcomo horizonte: estudios en el extranjei-o, idiomas, viajes, casas, jardines, 
mobiliario, pintura, música, lecturas, tertulias, cafés y, pronto, sociedades culturales y recreativas. 
El puerto colaboró activamente en e1 proceso de sociabilidad urbana, donde se daban Ia mano Ia 
tradición y e1 cosinopolitismo. Las diversas etnias pi-esentes en muchos puertos le dió ese carácter 
cultural heterogénico. Como apunta e1 profesor Martínez Shaw: 

«iNo es Ia ciudad marítima [portuaiia] un lugar de excepción, una fuente de novedades, 
una amenaza a Ia cultura local?» l5 

Así tenenios Ia cultura de Ias clases más bajas como es e1 caso de 10s marineros. Esta 
pi-ofesión constitiiía un mundo separado, con características propias: masculina; popular; entre 
Ia religiosidad, el anticlericalismo y Ia wperstición; sociahle y solidaria; pero a1 mismo tiempo 
libre, igualitaria, violenta y proclive a Ia soledad. Las advocaciones marineras -La Virgen de1 
Mar, E1 Cristo de 10s Navegantes, La Virgen de1 Carmen, San Telmo, etc: son también 
características de estas poblacioues portuarias, con sus iglesias, capillas, cofradías y festividades. 

La función de escala marítima de algunos puertos y ciudades portuarias 10s vinculó a 10s 
procesos de desasrollo v mundialización de Ia ciencia moderna. Canarias, Madeii-a y Cuba 
constituyen magníficos ejemplos de esta realidad. En este fenómeno tuvo muclio que ver 10s 
valores geomorfológicos, florísticos y faunísticos de estos enclaves atlánticos. Viajeros y 
naturalistas foráneos api-ovecharon Ia escala en estas islas para estudiar en el temeno sus 
singularidades. Sus trabajos de campo perinitieron importantes avances en determinadas ramas 
de laciencia. Estafunción de laboratorio de ciencia fue alentada por Ias propias élites locales que 
a través dede numerosas actuaciones-por ejemplo, lapuesta en marcha o el proyecto dejardines 
botánicos- participaron en Ia transmisión de conocimientos y en e1 establecimiento de  una 
comunidad científica in t emac i~na l~~ ,  

Finalmente tenemos la construcción de uu paisaie urbano específico, entendido como Ia 
configuracióu de1 territorio y sus imágenes culturales. Se  trata de un estado de conciencia, una 
imagen poblada de  símbolos. Durante estos siglos numerosos viajeros, novelistas, pintores y 
grabadores dialogarou con el paisaje de estos puertos y ciudades portuarias, que adquirió una 
categofia siinhólica, incluso mítica I'. 

En este espacio se concentran pues algunos centros de decisión urbana, que buscan el 
prestigio de localización, una determinada imagen de la ciudad portuaria y sus poderes fácticos. 

Tomemos de nuevo como ejemploel impacto cultural de Ia fortificaciónen 10s puertos de 
Ia Carrera de Indias. 

Todo espacio defendido constituye una cultura, una forma de ver e1 mundo. El puerto 
foitificado trabajaba en aquella frontera marítima. Frente a1 exterior hostil se alzaba e1 interior 

" MARTINEZ SHAW (1997), p. 260: siguc a 1. DE VRIES en e1 misnio valuinen. 
'"&use e1 tiabaja de GUIMERÁ-VIEIRA (1997) sobre 10s archipiélagos de1 Atlánrico Ibérico. 
"MONGE (1998), p. 315; sigue aDOMOSH, M (1996). Invented Cities: TheCieation of Landscanein Nineteenlh- 
Ceniurv New York nnd Boston, New Havcn, Cann.; y COSGROVE, D. Y DANIELS, S (eds.) (19881, T11e Icoi>oeraohy 
of Landscaee, Cambiidge. 
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reglado. El control militar Ilevaba consigo Ia sacralización de1 territono. La fortaleza era otra 
representación de1 rey, de1 pacto que se había establecido entre e1 monarca y Ias élites locales, a 
quienes correspondía su contmcción y mantenimiento, así como Ia vigilancia y defensa de1 
enclave marítimo. A e110 colaboraba Ia imagen plástica de Ia fortaleza: avasalladora, casi 
monstruosa, seioreando la actividad portuaria, e1 paisaje urbano y su vida cotidiana3'. 

L., Ihihli.i?r:iii.. \ . " r i .  i.>rtiiii:.;i;iii er :.hiind~riii\iiii IIii. rr.;.q>il:.;i.)ti iiiii). i i i .  r. ,  I:, < . . \ L u ~ K ( ' > N  VI'IJ.AN0 
J :\. t l'h5 . i!il~l><~ir..ti, .Ir I . .% F.)riiti : . . . l ~ > n _ l > ~ f i < , l . .  :i\ : \ i i i n 1 ~ ~ i ~ t i J ~ i l ~ ~ 1 : . ~ ~ I . ~ l ~ ~ ~ - ? ~ ,  \l.iJii<I L1ii:i \iiiir.\i* ilc 
r,il, cuc,tl< i#:\ 1putJc çciLunlr.ir\r. eci GVl\ltl<:\ I<i\Vlii:\,19d:. . c ~ :  \.>I~ut>c~t : o l ec t~ t~~  p~edcn c~tcor>(r;~rw 
otros estudios relativas a Ia fortiticación de 10s puenos espaiioles e hispunaumecicanos. Otras trabdjos sobre ingeniería 
militar americana son Ias de CAMARA, A. (1998), Fortificación v ciudrid en 10s reinos de Feline 11, Madrid; 
GONZÁLEZTASCÓN, 1. (1992): Inzenieda esnafiola en ultramar: sielos XVI-XIX, Madrid, 2 vols.; GUTIÉRREZ, 
R. y ESTERAS, C. (1993). Aruuitectura v Folfificación de la Ilustrución a lu Inde endencia Americana, Madrid; de 
ambos autores (199I)Territ-p~onificacih,~adrid;1~~~~~~0~~0~~,~10 en 
alounas intervenciones aruuitectónicas: cl esnacio defendido,Tcsis Doctorul inédita, Universidad dc Alcalá; PUERTOS 
(1985); y R. PAOLINI (1994),E!Ca"he fortificado, Bogati. Unejemplodeestuvisiónportua~adelasfortificaciones 
puede encontrarse en GUIMERA RAVINA, A. (2001). "Fortificaciones canarias y sistema defensivo imperial (siglas 
XVI-XVIII", en (2001). Curso "Cartazrafia v Fortificaciones en Canarias. Siolos XV a1 XVIII", Santa Cruz de 
Tcnerife, pp. 181-200. 
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Anexo 
Bibliografia Portuaria Mundial 

Para e1 caso asiático destacaria e1 deF. BROEZE (ed.) (1989), Brides of the Sea. Port 
Cities of Asia from the 16th-20th centuries, Honolulu; y de1 mismo editor (1997), Gatewavs 
of Asia. Port Cities of Asia in the 13th-20th Centuries, London-New York; I. BANGA 
(ed.)(1992), Ports and their hinterlands in India. 1700-1950, New Delhi. 

Los puertos americanos cuentan con excelentes estudios como 10s de D.T. GILCHRIST 
(ed.) (19671, The Growth of the Seauort Cities. 1790.1825. Charlottesville; F. W. KNIGHT 
and P.K. LISS (eds.) (1991), Atlantic Port Cities: Economv. Culture and Societv in the Atlantic 
World. 1650-1850, Knoxville; y PRICE, 7. (1974), "Economic Function and the Giawth pf 
American Port Towns in the Eighteenth Century" Persoectives in Ainerican History, Núm. 8, 
pp. 123-86. 

Los puertos europeos han sido estudiados por G. JACKSON, (1983), The Historv and 
Araueologv of Ports, Tadworth. 
La historiografía marítima italiana ha mostrado interés por este tema. Véanse S. CAVICCIOCHI 
(a cura di) (1988), I oorti como imsresa economica, Firenze 1988; y G. SIMONCINI (a cura 
di) (1993-1995), Soura i uorti di mare, Firenze, 4 vols; y E. POLEGGI (a cura) (19891, Città 
portuali de1 Mediterraiieo. Storiae archeolooia, Génova. Hay un buen estado de lacuestión en 
SIRAGO, M. (1996), "I1 sistema portuale italiano in Eta'Moderna", en e1 volumen colectivo 
de GUIMERÁ-ROMERO (1996), pp. 53-76. 

Marco Teórico Internacional 
BIRD, J. (1963); The mavor seauorts of the United Kinedom, London (especialmente el capítulo 
dedicado al concepto de "anyport", pp. 21-36). 
BIRD, 3.  (1980), "Seaport as a subset of gateways for regions: a research survey", Prog~ess in 
Human Geooraphy, vol. 4, pp. 360-370. 
BIRD, J.H. (1984): "Seaport development: some questions of scale" en HOYLE, B.S. and D. 
HILLING (eds.), Sea~or t  svstems and s~atial  change, London. 
CONZEN, M.R.G. (1981): The urban lanscaue. historical development and manaoement, 
London. 
BURGHARDT, A.E. (1971): "A hypothesis about gateway cities", Annals of the Association 
of American Geooraphers, vol. 61, pp. 269-285. 
GAMBLIN, A. (1998): Les littoraux, esoaces de vies, Lille. 
GOTTMANN, J. (1967): Meoalopolis. The Urbanised Northeastern Seaboard of tlie United 
w, Cambrige Mass. - London. . 

GOTTDIENER, M. (1994), The Social Production of Urban Suace, Austin. 
HOHENBERG, P.M. y L. HOLLEN LEES (1985), The makino of Urban Eurooe, 1000-1950, 
Cambridge Mass: London. 
HOYLE, B.S. y D.A. PINDER (eds.) :Citvpoii Industrialization and Regional Development. 
S~at ia l  Analvsis and Planning Strateeies, Oxford. 
HOYLE, B.S. y D.A. PINDER (eds.) (1992) : Euro~ean Port Cities in Transition, London. 
HOYLE, B.S.; D.A. PINDER; y M.S. Husain (eds.) (1988): Revitalisino the Waterfront. 
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