






CONTRASTE E MUTAÇÓES NA PAISAGEM AGRARIA 
DAS PLANEIES E COLINAS MINHOTAS 

Rosa Fevnanda Moreiva da Silva 

Introdução 

O trabalho que a seguir se apresenta equivale, em forma de 
resumo, à dissertação de doutoramento que, em Julho de 1981, 
defendemos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
subordinada ao tema «Contrastes e Mutações na Paisagem Agrária 
das Planícies e Colinas Minhotas». Por isso julgau~os necessário 
introduzir o leitor na metodologia seguida e nos objectivos que, 
em essência, pretendemos evidenciar. O nosso intuito residiu, prio- 
ritariamente, em equacionar a complexa estrutura agrária do Mi- 
nho, por um lado, quanto aos factores da dinâmica histórica de 
Lima região tão profundamente influenciada pelas mutações do 
processo jurídico da posse da terra ao longo dos tempos e, por 
outro lado, no respeitante ao contexto em que se insere a realidade 
actual. 

Por isso tornou-se indispensável que a I parte do nosso traba- 
lho incidisse sobre o estudo da evoluçáo histórica sofrida pela 
paisagem agrária minhota desde o séc. XI até ao XIX. Para maior 
clareza, subdivimos esta parte em duas alíneas: uma primeira des- 
tinada a oferecer uma visão de conjunto da ocupação humana e a 
delinear os problemas da sociedade minhota, e uma segunda em 
que nos ocupámos dos processos jurídicos ligados à forma da trans- 
missão de bens e suas consequências no domínio económico e 
social. 

Só após este enquadramento passámos à delimitação da área. 
A complexidade da paisagem humana minhota obrigou-nos a dei- 
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xar fora do âmbito deste trabalho o estudo da «serra». Mas uma 
vez que a nossa opção recaiu sobre a restante área minbota, tive- 
mos de realizar uma longa e paciente observação directa da pai- 
sag-iii agrária, à qual associámos uma metodologia de análise múlti- 
-variável, o que nos permitiu não só uma percepção dos contrastes 
e mutações de âmbito agrário, mas também, em função dos objec- 
tivos deste trabalho, nos evidenciou a necessidade de reduzir a 
extensão da área de estudo, excluindo a Ribeira Lima e o vale do 
Tâmega. Na verdade ein nossa opinião trata-se de unidades geo- 
gráficas de características específicas, pelo que não deviam cons- 
tituir objecto de análise no presente trabalho. 

Embora nos tenhamos fundamentado numa delimitação de 
base concelhia, foi-nos possível, mercê do arranjo conseguido, 
abranger, na área de 26 concelhos, paisagens quer de contraste 
inorfológico, pois abrangem variantes de relevo da plataforma lito- 
ral, do maciço de colinas e depressões e do interior (nível de arra- 
samento de 400 a 700 metros de altitude), quer de forte condicio- 
nalismo rural, as quais sujeitamos a um confronto com a região 
que designamos desde já por <área das doações». Mas alargámos o 
contraste às áreas urbanas com as respectivas auréolas de influência 
e eixos de forte implantação industrial, com destaque especial 
para os casos dos vales do Ave e 'do Vizela e para o eixo de Vila 
da Feira-S. João da Madeira. (fig. 1). A esta área de complexa 
estrutura agrária, onde são frequentes os contrastes e as mutações, 
demo$ a designação de «Planícies e Colinas Minhotas». 

O estudo do meio físico foi considerado como suporte para o 
entendimento da evolução da paisagem huinana contemporânea. 
Para a interpretação dos contrastes e mutações levámos a cabo 
morosos inquéritos e recolhas de dados nas Secretarias Notariais 
e Re>artições dc Finanças, do que resultaram 31.234 fichas, cujo 
conteúdo foi tratado segundo metodologias específicas. 

Para a prossecução dos objectivos deste trabalho, foi preciso 
elaborar um anexo onde figurasse a evolução do número de fre- 
guesias da área em estudo desde o séc. XVI até 1970, para o qual 
se utilizaram elementos referentes a 674 freguesias. Na versão ori- 
ginal, este anexo inclui ainda exemplo de fichas-tipo, fotocópias 
de duas escrituras de doação e 22 mapas. 

Para além disto, a dissertação comporta ainda 131 mapas, '24 
quadros e 70 fotografias. Na bibliografia encontram-se referidos 
os estudos utilizados, os manuscritos consultados nas Secretarias 
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Notariais e Repartições de Finanças, bem como a documentafio 
cartográfica adequada à área estudada. Todo este material pode 
ser consultado nos exemplares da dissertação existentes nos locais 
seguintes: Biblioteca Central da Faculdade de Letras da Universi- 
dade do Porto, CENPA (Centro de Norte de Portugal - Aquitânia) 
no Porto, Centro de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras 
de Lisboa, Centro de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras 
de Coimbra, Instituto de Agronomia de Lisboa, CENPA (Univer- 
sidade de Bordeus) e na Biblioteca Pública Municipal do Porto. 

Para corresponder ao convite da revista «STUDIUM GENE- 
RALE - Estudos Contemporâneos», do Centro de Estudos Huma- 
nísticos, Secretaria de Estado da Cultura houve que proceder à 
eliminação de alguns capítulos, de que salientamos os respeitantes 
ao estudo da problemática histórica, i metodologia de análise 
multi-variável seguida na delimitação da área, aos seus aspectos 
físicos, i análise dos problemas demográficos e às formas e tipos 
de exploração da terra. 

I Parte 

HUMANIZAÇÁO DA PAISAGEM 
DE ENTRE-DOURO-E-MINHO 

A - Evoluçáo Histórica da Paisagem 

A actual paisagem agrária das Planícies e Colinas Minhotas 
enquadra-se, na sua quase totalidade no antigo território de Entre- 
-Douro-e-Minho. Segundo os Censuais de Braga (COSTA, 1959, 
vol. I )  e da Miti-a do Porto (SANTOS, 1972) as diierentes terras 
medievais ou arcediagados apresentavam uma complexa organiza- 
ção paroquial, que reflecte a existência de uma população que, 
embora molestada pelas lutas, fomes e pestes, não só nunca abnn- 
donou a sua terra, mas também realizou um trabalho persistente 
e árduo na moldagem da paisagem natural. A comarca, como a 
circunsciiçáo mais vasta do que território e terra, é termo que já 
aparece nos séculos IX, X e X I  na Península Ibérica. 

Para se entender a evolução do arranjo do espaço rural desta 
comarca teremos que chamar, desde já, a atenção para a uilla. 
Assim, nas épocas tardo-romanas e visigóticas, as villae eram ex- 
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plorações agrárias de grande dimenszo. Segundo FERFGIRA D E  
ALAtEIDA (1978, vol. I ,  p. 84), «o proprietário que, geralmente 
dava o nome à terra, explorava através de servos, uma parte - 
chamada a reserva indominicata, e emprezava as outras». Todavia, 
na Idade Média, estas unidades foram fragmentadas em sub-uni- 
dades de cultura (séc. X-XI), denominadas casales, quintanas ou 
quintas. Os casales são a mais comum e, nos primeiros séculos da 
Idade Média, eram de grandeza muito variada, sendo até algumas 
j i  pertença de gente da classe nobre (SAMPAIO, 1923, vol. 'i, 
p. 85). A quintana e a quinta eram, segundo SAMPAIO, como 
os casales, sub-unidades agrícolas formadas dentro das villae e com- 
preendiam casas de agricultores, terras de lavradio, soutos e vinhas. 
Quintalis seria um diminuitivo, correspondente ao actual quintal, 
ou pequena porção de terreno anexa à casa de habitação. 

Estas antigas unidades agrárias conseguiram imprimir, através 
do grau de parentesco ou amizade dos seus habitantes, um cunho 
próprio, que parece ter deixado raízes na paisagem. Assim, tendo 
por fundo documental as Inquiriçóes de 1220 e 1258, SAMPAIO 
admite que as paróquias de maior dimensão se converteram mais 
tarde em freguesias e que outras formaram freguesias anexando-se 
entre si, ou juntando-se a outra de maior dimensão. O desmembra- 
mento das villae originou paróquias que se extinguiram ou vieram, 
pelo processo referido, a constituir freguesias. Tudo indica que a 
freguesia rural surgindo como «uma molécula fundamental da 
sociedade portuguesa, foi uma creação espontânea popular, nascida 
das relações seculares entre os cultivadores d'um mesmo prédio 
ou vizinhos, remontando ao tempo em que Roma ensinou aos 
habitantes das Cividades as suas leis e a sua civilização». (SAM- 
PAIO, vol. I, p. 78). 

No séc. XIII multiplicaram-se os reguengos, coutos, honras, 
vilas, quintas e casais de que o Rei, os nobres, os conventos e as 
ordens eram senhores absolutos. Nessa época não era, portanto, 
na grandeza da propriedade que residia o poder das famílias, mas 
antes numa posição social que lbes permitia privilégios e isenções. 
Nesse tempo os mosteiros granjeavam certo poderio económico 
expiesso, sobretudo, pela concentração de propriedades na sua 
posse. Para tal contribuiu, entre outros factores, a profunda subor- 
dineção das consciências à direcção do clero, pois grandes e peque- 
nos porfiavam em alcançar a absolvição dos seus pecados por 
troca de dádivas. 

13 



Na paisagem rural do séc. XIII, os prédios, fossem eles da 
coroa, de nobres, de eclesiásticos ou do povo, eram sempre sub- 
-unidades culturais das villae, ocupando lugar de destaque as quin- 
tas e os casales. 

Os testemunhos das Inquirições de 1220 e 1258 e dos Cen- 
suais são concordes em afirmar que Entre-Douro-e-Minho era 
uma comarca de intensa actividade agrícola. Para entendermos a 
importância económica e a distribuição das diferentes culturas 
nesta superfície rural, importa recordar que toda a unidade agrá- 
ria integrava, «além da casa de habitação e seus anexos, uma parte 
de AGER outra de SALTUS e outra de MONTE, como que for- 
mando um micro-silvo-sistema». (FERREIRA DE ALMEIDA, 
p. 50). É no Ager, área de lavradio, que devemos distinguir, 
segundo as Inquirições, os campos e as vessadas (Id., p. 113). 
Parece que estas duas espécies de parcelas estão relacionadas com 
o grau de humidade e de fertilidade do solo arável, a localização 
geográfica e ainda, para alguns historiadores, com a evolução das 
técnicas agrícolas. Assim, os campos eram parcelas de solos pouco 
profundos e ocupariam, provavelmente, as rechãs ou as superfí- 
cies de arrasamento, mais frequentemente, de cotas superiores a 
200 metros. As vessadas, por sua vez, surgiam nos plainos alu- 
viais, em solos profundos e bastante húmidos. Segundo FER- 
REIRA DE ALMEIDA, o termo vessada estaria relacionado com 
o vessadouro, espécie de charma. (Id., p. 113). 

A forma de explora~ão da terra podia ser de tipo directo ou 
indirecto. Assim nas explorações monacais as propriedades envol- 
ventes do mosteiro eram, em regra, trabalhadas de forma directa 
pelos monges, ficando as restantes entregues aos arrendatários. 
Estes, além das direituras, pagavam rendas, cujo contrato variava 
entre a terça, quarta ou meias partes do valor da colheita dos pro- 
dutos do chão ou do ar. As terras eram exploradas de forma inten- 
siva. Nos solos dos plainos ou dos socalcos tudo se produzia, desde 
os cereais de pragana ao milho miúdo, ao vinho, às espécies hortí- 
colas, ao linho e à lã. Pode afirmar-se que «até ao séc. XVI, cul- 
tivavam-se cereais de Inverno - trigo, centeio, cevada, aveia - 
e de Verão - milho alvo, milho miúdo ou simplesmente milho, 
e painço. Todos de sequeiro, exigiam terrenos enxutos e lisos, 
onde o arado manobrasse com facilidade. Os fundos húmidos dos 
vales constituíam as ervagens, prados ou lameiros, reservados para 
pastos.» (0. RIBEIRO, 1963, p. 68-69). 



Com a introdução do milho grosso, no séc. XVI, surge a neces- 
sidade de utilizar novas técnicas agrícolas, relacionadas com a 
lavoura de um cereal de regadio. Como refere ORLANDO RI- 
BEIRO (p. 126) «o milho é o único cereal regado e sachado e 
nisto consiste a sua originalidade. Semeado tarde, para que o seu 
ciclo vegetativo se desenvolva rapidamente nos meses mais quen- 
tes e mais secos, não dispensa o remexer da terra e a rega artifi- 
cial, mas deixa lugar, nas áreas que Ule são destinadas, às culturas 
de Inverno e Primavera. O prado e o linhar transforma-se em 
campo durante o Verão». 

Com estas características, o milho grosso provocou alterações 
de natureza económica, mas exclusivamente no domínio das técni- 
cas agrícolas e na dieta do povo, o que, em nosso entender, foi 
extremamente negativo para a economia portuguesa. Se, por um 
lado, se verificou uma primeira ofensiva no sentido da ocupação 
de novas parcelas de solo arável em regime de propriedade «colec- 
tiva» -pastos comuns, baldios - com vista à sua exploração 
intensa, por outro lado, a introdução desta cultura não afectou 
minimamente a estrutura sócio-económica da sociedade, nem, con- 
sequentemente, contribuiu para diminuir o domínio senhorial. 
Continuou a vigorar a propriedade vinculada. Pode, portanto, 
dizer-se que, desde o séc. XIV, o morgadio constituiu, na vida 
social portuguesa, uma forma de defesa da estabilidade do fundo 
dominial dos particulares, utilizada para proteger e perpetuar as 
famílias aristocratas e a subsequente indivisibilidade da terra. 

Enquanto, porém, em todos os países europeus que se indus- 
trializaram, a revolução da máquina a vapor e da técnologia em 
getal foi precedida por profunda mutação das técnicas agrícolas e 
do nível sócio-económico do trabalhador da terra, em Portugal 
nem se realizou no séc. XVIII a revolução agrícola, nem o surto 
da industrialização teve o seu arranque no séc. XIX. Sem uma 
profunda transformação nos campos não se pode perspectivar a 
entrada numa economia moderna. 

B - Posse e Transmissão da terra, seus reflexos Geográficos 

Tentámos, através de uma breve evocação histórica, estabelecer 
as ligações entre os numerosos factores responsáveis pela humani- 
zação de uma paisagem rural, desde a Idade Média até ao séc. XIX. 
Apercebemo-nos de que só será possível atingir o objectivo deste 



trabalho com a integração de um sucinto, luas cuidado, estudo 
evolutivo das soluções jurídicas, vistas dentro do espírito geográ- 
fico. Para isso, depois da definição da propriedade vinculada, da 
apresentação da abolição dos vínculos e suas consequências e dos 
direitos sucessórios que passaram a predominar após a abolição 
do morgadio, recolhemos dados quantitativos sobre os diferentes 
processos de posse da terra, registados nas Secretarias Notariais 
das sedes de concelhos do Noroeste e parte do Nordeste português. 
Também, cartografámos a sua distribuição espacial e analisámos os 
seus reflexos geográficos. Infelizmente, faltam os registos oficiais 
dos contratos de compra e venda, doações e outros, anteriores a 
1890, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Aveiro e Vila 
Real, o que nos obrigou a restringir o estudo da distribuição espa- 
cial dos processos jurídicos ao período de 1897 a 1979 (ano que 
terminámos a investigação documental). 

Profundamente limitados pelas razões apresentadas, realizámos, 
após o trabalho de pesquisa, um cuidado tratamento, quer indivi- 
dual quer nas diferentes combinatórias, dos dados constantes nas 
18.932 fichas, cujos resultados vão ser analisados neste capítulo. 

Para entendermos as consequências sócio-económicas do uso 
dos processos jurídicos de posse da terra na evolução do arranjo 
de um espaço rural, importa lembrar que a compra e venda e a 
doaçzo têm, na base, propósitos diversos; pela compra e venda 
alienam-se bens isolados que podem ser adquiridos por um titular 
de poucos ou muitos bens, mas pela doação pretende-se afectar os 
bens a certas pessoas ou entidades, para manter um património 
familiar ou engrossar um património institucional. 

As grandes massas de bens são, assim, transmitidas por suces- 
são, engrossadas com doações e, eventualmente, por compra e 
venda. 

I - A Propriedade Vinculada 

1. Direitos de Troncalidade e de Avoenga 

«O direito de Troncalidade era uma regra de direito sucessó- 
rio aplicada durante a Idade Média à sucessão legítima daquele 
que morria sem descendentes e segundo a qual os bens herdados 
pelo falecido (de cuius) revertiam em proveito dos parentes do 
mesmo lado, paterno ou materno, de onde provinham.» (TELLES, 



1963, p. 101). Esta regra visava perpetuar a integridade patrimo- 
nial da família. 

Deste modo a Troncalidade permitia que as terras fossem 
transmitidas de geração em geração, sem serem divididas, nem os 
bens alienados. 

Vejamos como se conjugava este direito com os princípios da 
preferência do grau familiar. Para entendermos este fenómeno te- 
mos que distinguir a Troncalidade Independente, da Incompleta ou 
Subordinada. Nesta última, era concedida primazia aos princípios 
conjugados de preferência de grupo e de grau, colocando-se num 
plano secundário o direito de Troncalidade. Indicados os sucesso- 
res, de acordo com as regras vigentes, os bens eram repartidos em 
partes desiguais, atribuindo a cada um os derivados da sua iiiha 
de parentesco. O direito de Troncalidade intervinha, pois, em vida 
e apenas na distribuiyão dos bens aos patentes do mesmo grau. 

Já a Troncalidade Independente podia enquadrar as modalida- 
des seguintes: <<a Simples, em que eram sucessíveis todos os paren- 
tes do lado da procedência dos bens, a Continuada se eram suces- 
síveis apenas os parentes do primeiro adquirente, e, finalmente, 
a Pura, em que os sucessíveis ou eram os mesmos que na Tron- 
calidade Contínua ou eram, exdusivamente os descendentes do 
mais antigo proprietário familiar dos bens em causa. Em Portugal 
dominou a modalidade de Troncalidade Pura. Teve, contudo, curta 
duração e veio a desaparecer no séc. XIII.» (BRAGA DA CRUZ, 
1942, p. 213). 

Ao direito de Troncalidade associava-se o diueito de Avoenga, 
aplicado aos bens imóveis herdados dos avós. Este regime de trans- 
missão tinba por finalidade promover a coesão económica e a 
solidariedade moral do agregado familiar, através da Troncalidade, 
da Reserva hereditária e do Retrato Familiar (direito de preferên- 
cia dos parentes do vendedor na alienação dos bens familiares). 

Alguns juristas, como BRAGA DA CRUZ (1942, p. 6071, 
distinguem bens de Avoenga (herdados dos avós) dos de Paren- 
tela (herdados exclusivamente dos pais). No entanto, CABRAL 
MONCADA (1948, p. 101) e GAMA BARROS (1949, vol. VI, 
p. 273 e sg.) entendem que os bens de Parentela têm um sentido 
mais amplo, que abrangem os bens de Avoenga. Seja qual for a tese 
correcta, a verdade é que o regime era o mesmo, quer os bens 
viessem dos pais, quer dos avós. Mas, como diz BRAGA DA 
CRUZ (1942, p. 234), nos bens de Parentela era mais reduzido 



o número de familiares com direito à sucessão, à reserva ou ao 
direito de preferência dimanado do Retrato. 

Em época histórica muito remota, o «conceito da propriedade 
ligada à família foi comum a grande parte do género humano. 
Da noção de propriedade assim constituída procede originariamente 
o direito de Avoenga, que existiu também entre os Romanos, ao 
menos nalgumas províncias do império.» (GAMA BARROS, vol. 
VI, p. 265-266). Mas existiria a prática deste direito na Península 
Ibérica? Até à queda do Império Visigótico faltam provas para o - 
negar ou afirma;. 

Segundo GAMA BARROS (p. 268-269) «está abonado por 
dezenis de documentos que, desde os séculos mais remotos do 
período da reconquista cristã, a constituição da propriedade nunca 
foi, como também não tinha sido no Império Visigótico, a comu- 
nidade na família». Logo, preocupa-nos saber se durante os séc. 
X e XI era costume dar aos parentes o direito de serein preferidos 
na alienação dos bens de Avoenga. «A análise dos documentos 
mostra-nos que a venda era feita por marido e mulher, ou por 
uma única pessoa, apresentam-se muitas mais vezes do que aqueues 
em que os vendedores são em maior número, mas jamais, qualquer 
que seja a procedência dos bens, se allude a direito restrictivo da 
liberdade de transigir, ou para declarar que o vendedor não tem 
parentes que possam invocar esse direito, ou para affirmar que 
elles dão consentimento.» (Id., p. 269). 

Estamos de total acordo com GAMA BARROS (p. 279 a 
281) ao concluir que, da omissão não nos é possível tirar qualquer 
ilação contra a existência do direito de Avoenga. Acrescenta-se, 
contudo, que «a prática desse direito em Portugal já não era novi- 
dade no primeiro quartel do séc. XIII,  mostra-o a lei de D. Afon- 
so I1 que regulou o seu exercício.» (Id., p. 278-280). Segundo 
esta lei, o proprietário não podia vender bens de sua Avoenga a 
estranhos senão quando os parentes não os quisessem comprar. 

Em data posterior surgiu uma outra lei provavelmente apro- 
vada por D. Afonso 111, em que o direito dos parentes se apre- 
senta profundamente alterada. «Já não existe a obrigação do aviso 
prévio; o que Ihes resta do antigo privilégio é a faculdade de have- 
rem do comprador dentro do anno e dia (salvo achando-se fóra da 
terra), e pelo mesmo preço, o prédio vendido, mostrando porém 
logo o dinheiro perante a justiça quando se começar a demanda. 
Se a vencem e depois querem vender o prédio, não o podem fazer 
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antes de três amos, três mezes, três semanas e três dias senão 
áqueelle mesmo comprador a quem o disputaram; mas podem, 
antes d'esse tempo, dal-o de penhor a qualquer pessoa.» (Id., 
p. 284). 

Pelo exposto se pode deduzir que o direito de Avoenga em 
nada se conciliava com o contrato de venda e daí a decadência do 
seu uso, principalmente a partir da segunda metade do séc. XIV. 
Era um direito desfavorável à classe popular, pois de forma algu- 
ma compensava os inconvenientes da instabilidade das transacções, 
e simultaneamente era deixado em abandono pela nobreza. 

As Ordenações Manuelinas (Liv. 4.', tit. 25) aboliram para 
sempre o instituto, no que foram reiteradas pelas Ordens Filipinas 
(Liv. 4.", tit. 11). Aí se afirmava que «cada hum poderá vender 
a sua causa a quem quiser, e pelo melhor preço que poder, e nem 
será obrigado de a vender a seu irmão, nem a poderem dizer que 
a querem tanto por tanto, nem poderemos filhos nem outros des- 
cendentes desfazer a venda, e aver a cousa tanto por tanto, por 
d i i rem que foi de sua av0enga.n (Id., p. 294). Havia ainda, no 
entanto, no séc. XIX alguns vestígios do direito de Avoenga. 

2. O Morgadio 

Tais abolições foram compensadas pela generalização do mor- 
gadio. «A instituição dos morgados tinha em comum, com o 
direito de Avoenga, exclusivamente, o intuito de conservar os 
bens na mesma família. O direito de primogenitude, o privilégio 
de um sexo sobre o outro, a sucessão gradual e a inalienabiilidade 
absol~ita dos bens são características totalmente estranhas ao di- 
reito de Av0enga.n (Id., p. 227-228). 

Enquanto o Código Visigótico não aludia à distinção dos sexos, 
nem ao direito de primogenitude, nem à substituição de herdeiros, 
foi «no decurso do séc. XIII  que principiou a deparar-se a forma 
excepcional de regular a transmissão de heranças, substituindo o 
direito comum por uma ordem especial de sucessáo.» (GAMA 
BARROS, 1950, vol. VIII, p. 228). Pode dizer-se que o morgadio 
surgiu em Portugal no início do séc. XIII,  ou um pouco antes, mas 
ainda de forma ocasional e dispersa. Nessa época estava ainda longe 
de revestir carácter institucional e, portanto, a projecção e a impor- 
tância que veio a alcançar. Estabelecia-se, por via de regra, livre- 



mente, sendo excepcionalmente o recurso pelos seus titulatts à 
sanção régia. 

Nos fins do séc. XIV o morgadio já se encontra muito espa- 
lhado como mostram, por exemplo, as numerosas reclamações 
apresentadas nas Cortes de Coimbra de 1388 pela nobreza, que 
denunciava a existência de muitos morgados. 

O morgadio constituiu, na vida social portuguesa, uma forma 
de defesa da estabiidade do fundo dominial dos particulares. Era 
praticado para evitar a dispersão das armas de combate e da casa 
mãe nas transmissões de pais para filhos. Toda a panóplia passava 
para o varão (filho mais velho). Daí o crescente domínio senhorial 
do fidalgo e sua honra. O título de senhoria era concedido pelo 
rei em recompensa de serviços brilhantes. A honra podia englobar 
aldeias e casas, até mesmo uma freguesia ou mais. 

A residência do morgado evidenciava-se na paisagem pela sua 
sumptuosidade arquitectónica, e reflectia o elevado nível econó- 
mico dos seus proprietários. De entre os muitos exemplares de 
solares, citamos a casa dos Machados, a casa da Quinta de Soeime, 
o solar de Bertiandos e o de Cabanelas. 

O morgadio era uma solução jurídica destinada a defender a 
base económica e territorial da nobreza. Ao sistema do morgadio 
importava que os domínios senhoriais fossem inalienáveis, indivi- 
síveis e insusceptíveis de partilhas por morte do seu titular. A sua 
transmissão operava-se ao varão, preferindo-se o primogénito. Na 
falta de filho podiam passar à l i a  feminina, mas logo que sur- 
gisse um descendente varão todos os bens do morgado eram de 
sua pertença e deles tomava posse quando atingisse os 18 anos. 
Deste modo, o conjunto de bens do Morgado constitui um vínculo. 

Para melhor compreensão seleccionamos o seguinte exemplo: 
«D. Martinho de Oliveira, arcebispo de Braga, fundou um mor- 
gado em 1606 regulando a sucessão pela seguinte ordem: Em pri- 
meiro lugar um dos seus irmãos e depois o filho deste, varão e 
leigo, e na falta de filho leigo, filho clérico, e assim netos e todos 
os descendentes daquele seu irmão por direita linha. Extinta esta, 
chamava o filho de outro seu irmão, e estabelecia as mesmas regras 
que já ordenara quanto à sucessão em primeiro lugar. Não exis- 
tindo também esta linha, chamava o filho, neto ou bisneto, varão, 
legítimo e leigo, de uma irmã, e dispunha que a sucessão assim 
fosse, direita linha, por netos e por todos os descendentes de 
outras suas duas irmãs. Não havendo leigo legítimo e varão, nem 
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clérigo, de nenhum dos irmãos e irmãs, passava o morgado ao 
clérigo mais chegado e melhor da linhagem do instituidor; e morto 
um, ficava o outro e assim sucessivamente. Por último determinou 
que nenhuma mulher, da sua linhagem ou estranha, fosse herdada 
& Morgado. 

- 

Este exemplo, dos princípios do séc. XVII, não só mostra já 
um morgado, com as características peculiares dessas instituições, 
constituído em Lens patrimoniais, senão que manifesta igualmente 
quanto predominava nos instituidores o impulso de perpectuar o 
seu nome.» (Id., vol. VIII, p. 265-266). 

Esta resenha histórico-jurídica interessa-nos para apurar do 
significado social, cultural e económico da forma de defesa insti- 
tucional da propriedade senhorial e das principais repercussões 
sobre a estrutura dessa sociedade. 

Além do travão que tal sistema trazia à economia regional, 
subsistia o problema social entre os diferentes elementos da famí- 
lia. Os restantes filhos varões, sem património, viam-se condena- 
dos à vida eclesiástica ou à carreira militar; as filhas, caso não 
possuíssem elevado dote, acabavam por entrar na vida religiosa, 
mesmo quando não tinham vocação. Assim, na maioria dos casos, 
ao grande poder económico, financeiro e político do morgado con- 
trapunha-se a humilde posição social dos restantes membros do 
seu agregado familiar. 

Deve sublinhar-se que até ao meado do séc. XVIII não existiu 
legislação específica sobre morgados; o que se encontra são dispo- 
sições várias em que, a propósito de outro assunto, há alusão aos 
morgados. Os primeiros estatutos datam de 15 de Setembro de 
1557 e foram, posteriormente, incorporadas nas Ordenações Fili- 
pinas (aprovadas em 1595 e publicadas em 1603). (Id., vol. VIII, 
p. 246). Tais diplomas limitavam-se a regular a ordem de sucessão 
dos morgados e, consequentemente, a salvaguardar o engrandeci- 
mento do seu poder nas sucessivas gerações. No século XVIII a 
legislaçáo de Agosto de 1769 extinguira os pequenos morgados e 
beneficiaria a grande fidalguia. 

Mouzinho da Silveira, com o Decreto de 4 de Abril de 1835, 
deu um grande impulso à abolição do morgadio. Pode ler-se, no 
relatório que precede o decreto, que «as instituições dos morgados 
são injustas em si mesmas, porque surge um irmão rico e muitos 
pobres, causando imoralidade e os costumes dissolutos destroem 
a circulação e os meios de indústria e trabalho.» E o morgadio 
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acaba em Portugal com o decreto de 19 de Maio de 1863. Pelo 
seu Art. 130." abriria apenas uma excepção para a casa de Bra- 
gança: «os bens seriam do Príncipe real e sucessores da Coroa». 
Compreende-se; estava-se ainda na Monarquia. 

3 .  Abolição dos vinculos e suas consequências 

Como se viu, a instituição vincular era de injustiça flagrante 
ao excluir os irmãos mais novos da herança paterna, tornando-os 
dependentes do irmão mais velho, que lhes poderia conceder um 
subsídio. Por outro lado, a finalidade de proteger e perpetuar as 
famílias aristocratas levava à indivisibilidade da terra. Acrescen- 
te-se a estes aspectos de ordem social e jurídico, o não se ter dado 
em Portugal uma revolução agrícola como na Inglaterra ou um 
encadear de transformações mais lento e mais tardio como na 
França. 

Quais as causas de tal estagnação económica? Se, como causa 
primeira, devem ser referidos os condicionalismos impostos pelo 
uso da propriedade vinculada, assouem-se os efeitos emanados da 
política económica ligada à conquista e à colonização. Enquanto 
os tráficos oceânicos e os monopólios mercantis eram os pilares 
da economia do País, a agricultura sofria uma profunda e gradual 
bipertrofia. 

Na intenção inicial a abolição dos vínculos além de libertar o 
agricultor das dízimas, das ordenanças e dos foros, devia criar um 
cidadão, acabando-se com o súbdito, incapaz de afirmar direitos 
porque o habituaram a agradecer humildemente o que lhe era 
devido. 

Perante as características da nossa precária agricultura de tipo 
tradicional, a anulação dos vínculos poderia ter contribuído para 
o início de uma nova era na vida rural do País. Só que os homens 
públicos continuaram a não saber aproveitar tais oportunidades. 
Deviam ter adoptado, de imediato, uma política agrícola que con- 
trariasse, por um lado, o parcelamento levado a extremo e, por 
outro lado, viesse a transformar a agricultura numa importante 
fonte de riqueza do país. 

Era no meio rural que se podia recolher variado tipo de maté- 
rias primas e encontrar mão de obra numerosa. A agricultura por- 
tuguesa teria sofrido, desde 1863, uma notável revolução se a 
falta de instituições de crédito agrícola e o desvio dos recursos 
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pecuniários do País para a agiotagem, resultado de uma péssima 
administração da fazenda pública, não houvesse tornado o capital 
esquivo à agricultura, se o desinteresse em melhorar as vias de 
comunicação não pesasse indirectamente sobre o rendimento agrí- 
cola, se o atraso do grau de instrução da população não inabili- 
tasse o homem do campo à adaptação às novas técnicas e se, final- 
mente, um falso sistema de protecção não dificultasse indiiecta- 
mente ao produtor o acesso aos mercados nacionais e estrangeiros. 
Mas ... nada se fez. E o tradicionalismo continua a vigorar na vida 
rural minhota, assim como no restante País. 

11 - O Domlnio Directo e oti l  da tevva 

Em profunda relação com a propriedade vinculada apareceu a 
enfiteuse, com as inerentes consequências na vida rural da época. 

A partilha do direito de propriedade nos domínios directo e 
útil designava-se por enfiteuse e todo o prédio rústico ou urbano 
submetido ao regime enfitêutico denominava-se de prazo. Segundo 
o Código Civil português (1867) este tipo de desmembramento 
dos domínios da terra, através de contrato ou prescrição, atribuía 
ao senhorio o domínio directo e ao foreiro o domínio útil. «Tal 
não acontecia no regime das Ordenações (desde as Afonsinas), pois 
aí o aforamento podia ser perpétuo ou temporário, embora neces- 
sariamente com uma duração superior a 10 anos.» (GAMA BAR- 
ROS, vol. VIII, p. 161 a 212). 

Nos emprazamentos anteriores a 1867 o senhorio recebia do 
foreiro o foro ou canon e podia ainda exigir uma prestação espe- 
cial por cada transmissão de prédio, o laudémio (GOMES, vol. 11, 
p. 701 e sg.). O Código Civil de 1867 proibiu rodos os encargos, 
além do foro, a título de laudémio, lutuosa ou qualquer outro 
(Art. 1657.9, mas conservou os existentes, na forma de estipula- 
ção (Art. 1693."). 

Segundo o Código Civil de 1867 «o pagamento do foro ao 
senhorio era feito no tempo e lugar convencionados e na falta de 
acordo obedecia à seguinte regra, em função da época e do local; 
assim, a entrega do foro estabelecido fazia-se no fim da colheita 
do fruto e, em qualquer outro caso, no fim de cada ano agrícola. 
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No que se refere ao local do pagamento era a residência do senho- 
rio ou a do enfiteuta; na falta de estipulação, seria pago na resi- 
dência do senhorio, se este morasse no concelho da localização do 
prédio; em hipóteses inversas, era pago na residência do enfiteuta, 
salvo se o senhorio tivesse quem o representasse nos concelhos 
onde possuía foreiros.» 

O valor do foro dependia do contrato elaborado pelo senhorio. 
Este teria uma perfeita consciência do que é tratar a terra, mas 
passar-lhe-ia despercebido de quê e como viveria o foreiro e a sua 
família. 

Numerosas causas podiam extinguir este direito de desmem- 
bramento da propriedade rústica. Mas, como todo o enfiteuta que 
procedesse à remissão era, de imediato, proprietário pleno do pré- 
dio, pode afirmar-se de que a principal causa da extinçáo da enfi- 
teuse foi a possibilidade de remissão pelo enfiteuta. Na primeira 
redacção do Código Civil de 1867 «não se remnhecia ao enfiteuta 
o direito de remir o foro». Só passou a ser atribuído através do 
Decreto de 23 de Maio de 1911, e foi novamente consignado na 
última alteração daquele Código pela reforma de 16 de Dezembro 
de 1930. 

Embora o aforamento fosse mantido no Código Civil de 1967, 
o laudémio foi substituído por uma prestação anual, a integrar no 
foro (Art. 1517."), tendo-se em conta o valor do prédio. De todo 
o modo, a estrutura do cálculo desta prestação, destinada a subs- 
tituir o laudémio, provocou dificuldades de ordem prática. 
(ALMEIDA COSTA, 1957, p. 106 e sg.). 

Este direito de desmembramento da propriedade e suas conse- 
quências no arranjo da terra e na diferenciação das classes, senho- 
rio e trabalhador rural, não tinha a mínima vantagem para quem 
trabalhava a terra. Esta a razão das sucessivas restrições que Ihe 
foram impostas. Acabou por ser abolido com o Decreto-Lei 
n." 195/A/76, de 16 de Março. 

2. A Parceria e O Arrendamento 

As Ordenações Afonsinas distinguem a parceria do arrenda- 
mento em função do tipo de contrato. Se este tinha uma duração 
inferior a 10 anos e se o dono ajustava que as prestações consis- 
tiam na partilha dos produtos agrícolas, isto é, a meias, a terça, 
a quarta, ou pela quota que se convencionasse, estávamos perante 



um contrato de tipo parceria; mas se f iava  em medida certa de 
cereais, vinho, azeite, ou em dinheiro, o contrato era de arrenda- 
mento. 

Tanto a parceria como o arrendamento, como diz GAMA 
BARROS (vol. VIII, p. 214) «não foram muito vulgares nas 
terras nunca arroteadas, ou que o não tinham sido desde longo 
tempo, ou que se destinavam a espécies de tipo arbustivo ou arbó- 
reo que, pela sua natureza, exigiam um período, mais ou menos 
longo, para o desenvolvimento, porquanto seria necessário um 
contrato de posse da terra, de duraçáo superior a 10 anos, para 
que os resultados se tornassem remunerados. De igual modo nunca 
seriam altamente eficazes, pela curta duração dos seus contratos, 
à fiação de povoadores. Supomo-los relativamente modernos 
quanto à natureza jurídica do contrato, confundiam-se em um 
só, o arrendamento, pelo menos nos dois primeiros séculos da 
monarquia, e não se diferenciavam senão de facto pela maneira 
por que havia de ser paga a renda». 

A leitura das Inquirições de 1220 e de 1258 mostra poucos 
exemplos tanto de parceria como de arrendamento, pelo que 
raras deviam ter sido as escrituras em virtude de se reconhecer 
desnecessária, salvo raras excepções, a elaboração de contratos 
escritos, cuja duraçáo inferior a 10 anos envolvia um efeito pura- 
mente transitório. 

Para melhor entendimento do grau de complexidade do fenó- 
meno e possível comparação com os actuais contratos, passamos 
a transcrever alguns exemplos mencionados nas Ordenações Afon- 
sinas. «Havia emphyteutas perpetuas de herdades ecclesiasticas, 
os quaes pertenciam à classe dos peões, que davam ao senhorio o 
quinto, o sexto, etc., e ao mesmo tempo traziam de renda outras 
terras de indivíduos da sua mesma classe, pelas quaes lhes paga- 
vam um tanto certo, vinte ou trinta alqueires, um moia, e assim 
mais ou menos. 

Cavalheiros não fidalgos traziam por um preço f i o ,  em dinhei- 
ro ou em medida de cereaes, prédios eclesiásticos que davam a cul- 
tivar a oeões Dor auota dos fmctos. Alguns lavradores, além do 
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casal do senhorio, onde moravam, tinham por sua conta herdades 
de outro senhorio a meias ou a diverso quinhão. Enfim, acontecia 
também que alguns casaes, emprazados a moios ou dinheiros cer- 
tos, haviam passado recentemente a ração de terço ou quarto; mas 
taes alterações podiam encobrir o propósito de escapar ao paga- 



mento da jugada, porque esta não recahia sempre sobre as presta- 
ções quando eram parciarias.» (Id., vol. VIII,  p. 216-217). 

Analisadas as características das duas formas de exploração da 
terra, em tempos remotos, passemos a interessar-nos pela sua 
evolução conceitual, até à actualidade (1981). 

A parceria contintia a sei, ao longo dos séculos, uma forma de 
exploração da terra baseada num contrato entre proprietário e 
parceiro. O proprietário contribui. de maneira geral, com a terra 
e uma proporção de capital a combinar, e o parceiro, com a forca 
do trabalho. O rendimento anual continua a ser repartido, no 
final de cada ano aprícola, na proporção combinada. Embora no 
início do séc. XX até aos anos quarenta dominasse a terça, isto é, 
o parceiro só recebia 113 do rendimento global, ultimamente ree- 
Lia metade dos produtos do chão, geralmente culturas arvenses, e 
1!3 do vinho e azeite (produtos do ar). 

Esta forma de exploração, fortemente espalhada na paisagem 
minhota, foi transformada em arrendamento pelo Decreto-Lei 
11." 201175, de 15 de Abril. Este Decreto-Lei foi revogado pelo 
Art. 76." da Lei n." 76/77, de 29 de Setembro. Aguarda-se novo 
diploma sobre arrendamento riiral, que regulamenta esta Lei, nos 
terinos do seu Art. 75.". No entanto, a Lei n." 76/77, de acordo 
com o Art. 50." da Lei de Bases da Reforma Agrária, ambos de 
29 de Setembro, manteve os contratos de parceria anteriormente 
celebrados e veio permitir os contratos mistos de parceria e arren- 
damento. 

Continua a vigorar uma forma de exploração da terra que 
favorece n miséria no campo e consequente fuga da mão de obra 
agrícola. 

Contudo, do anteriormente exposto existe também o arren- 
damento, se alguém transfere para outrém, por certo tempo e 
mediante deterininadn retribuicão, o uso e fruição de uma coisa 
imóvel, no caso presente um prédio rústico. Afirma GAMA BAR- 
ROS (Id., p. 211 e sy.) que «em direito e na prática o arrenda- 
mento a prazo era, geralmente, de 5 anos, e isto mesmo se pode 
dizer do arrendamento em Direito Privado, que não era senão a 
antiga locacão censória, cujos preceitos, os particulares aplicavam 
entre si». 

No direito português anterior ao Código Civil de 1867, nlail- 
tém-se o contrato de locaçao de coisas e de obras. O Código Civil 
veio abolir a locação de serviço, e a de coisas ficou limitada à 



transmissão, por certo tempo, mediante certa retribuição do uso 
e fruição de certa coisa. Temos, assim, que o contrato de arren- 
damento se plasmou através da sua história, nos seguintes elemen- 
tos essenciais: a transferência do uso de uma coisa imóvel, a tem- 
poralidade dessa transferência e a onerosidade da transferência. 

Como já referimos os contratos de arrendamento de prédios 
rústicos nunca estiveram sujeitos a forma escrita; eram na sua 
maioria verbais e comportavam a transferência do uso da proprie- 
dade, num prazo certo e mediante uma retribuição. 

Será legítimo perguntar quais os problemas jurídicos do arren- 
damento da propriedade rústica, face ao direito agrário de hoje e, 
nomeadamente, se o conteúdo contratual continua, praticamente, 
o mesmo de há séculos. Segundo a nossa opinião, a legislação 
anterior ao Código Civil reflectia uma mentalidade senhorial, que 
colocava numa posição subalterna os direitos do agricultor não 
proprietário. Ora, se o objecto de toda a intervenção do Estado, 
em matéria do arrendamento da propriedade rústica, consiste em 
fomentar a produção agrícola, importará que se verifique algu- 
mas condições, que a seguir resumimos: 

-Sejam harmoniosas as relações entre o proprietário e o 
caseiro; 

-Seja eliminado o absentismo e favorecida a continuidade 
da exploração; 

-Seja aumentada a segurança da posição de quem trabalha 
a terra em virtude de um contrato. 

Impunha-se, portanto, a definição de um novo regime legal 
do arrendamento rural, de forma a dinamizar a agricultura. Com 
vista a resolver e proporcionar ao caseiro o mínimo de condições 
de vida, foi aprovado o Decreto-Lei n." 201175, de 15 de Abril. 
A mesma posição de protecção ao arrendatário resulta da Lei 
n." 76/77, com maior vantagem e pormenor que a anterior. 

Se não, vejamos o seguinte: 

O Decreto-Lei n.O 201/75 passou a exigir a forma escrita 
para os contratos de arrendamento rural (Art." 20P, n.O 1). A 
Lei n." 76/77 mantém a obrigatoriedade da forma escrita quando 
a superfície agrícola útil for igual ou superior a 2 ha (Art." 3.", 
n." 1); exclui dessa obrigatoriedade o arrendamento ao agricultor 
autónomo (n." 2) e sucessivamente vai tornando obrigatória a 



forma escrita para todos os arrendamentos rurais de forma a que, 
em Outubro de 1983, estejam todos estabelecidos desse modo. 
(Art." 3.0, n." 3 e 4). 

O arrendamento envolve, além do terreno, o arvoredo (salvo 
o destinado ao corte de mato) e demais vegetação, as construções 
agrícolas, como a habitação e anexos agrícolas (Art.0 2.0 da Lei 
n." 76/77, ein substituição do Art." 3." do Decreto-Lei n." 201/75). 

Os arrendamentos são celebrados pelo prazo mínimo de um 
ano, não podendo porém, o senhorio opor-se às primeiras 5 pror- 
rogações anuais e está sujeito a denúncia rigorosa estabelecida 
(Art." 6.", p. 170 e seguintes, da Lei n." 76/77) que substituiram 
o Art." 5." do Decreto-Lei n.O 201/75. 

A renda tem de ser estipulada em dinheiro, salvo se as partes 
a fixarem expressamente em géneros, a pagar anualmente e actua- 
lizável de 6 em 6 anos (Art." n." 9 da Lei n." 76/77), retirando 
a opção, ao caseiro cultivador directo, de pagá-las em géneros, 
tal como estabelecia o Art.0 6.0 do Decreto-Lei n.O 201175. 

Uma vez que está a ser elaborado um Decreto-Lei para regula- 
mentar a Lei n.' 76/77, nos termos do seu Art." 75.0, afiguram-se 
prematuras outras referências. Todavia, reputamos do maior inte- 
resse reproduzir aqui o Art." 49: da Lei n." 76/77, que se 
refere ao minifúndio e, como tal, de incidência particular na 
área em estudo: 

«Redimenszo~zanzento das explorações tninifundiáveis (Diário 
da República, 1." Série, n." 226 de Setembro de 1977, p. 2381): 

1 -Nas regiões minifundiárias procurar-se-á obter, sem pre- 
juízo do direito de propriedade e sua transmissibilidade em vida 
e por morte, o redimensionamento físico e económico de explora- 
ção de prédios rústicos, pelos meios seguintes: 

a) Promoção e incentivos à integração cooperativa horizontal 
de estabelecimentos agrícolas; 

b) Promoção e incentivos à constituição e funcionamento 
de cooperativas compleinentares da produção agrícola; 

C) Promoção do arrendamento ou da aquisição de parcelas 
ou de prédios próximos ou complementares, em conjunto, por 
incentivos ou por medição de organismo coordenador da Reforma 
Agrária; 

d) Promoção do emparcelamento de prédios e de exploração, 



por incentivos ou por medição do organismo coordenar da Re- 
forma Agrária; 

e) Proibição de divisão e de fraccionamento de prédios ou 
de estabelecimentos agrícolas em parcelas inferiores aos limites 
mínimos fixados para a respectiva zona e incentivos à permanência 
na indivisáo, quando não proibida; 

f )  Direito de preferência, atribuído a pequenos agricultores, 
a proprietários confinantes ou a uma pessoa pública, na alineação 
de prédios, no seu arrendamento, em qualquer forma de entrega 
para exploração ou na constituição de outros direitos reais; 

g) Concessão de pensão de reforma ou de renda vitalícia 
a agricultores empresários ou autónomos que cedem as respecti- 
vas terras para complemento de outros estabelecimentos agrícolas, 
cessando as suas actividades agrícolas. 

- 2 - 0 s  incentivos referidos no número anterior serão do 
tipo das medidas previstas nos Art: 15: e 21.@, quando se verifi- 
quem as condições aplicáveis». 

Pelo que fica exposto concluiu-se que senhorios e trabalhado- 
res do campo em muito devem ter interferido na evolução da 
economia rural minhota, desde a Idade Média à actualidade (1981). 

I I I  - Contratos Juridicos de Posse da terra (1863 a 1978) 

I .  Motivos deste estudo 

Não faz sentido aplicar indiscriminadamente esquemas de pla- 
neamento regional e idealizar reformas agrárias sem estar certo de 
que há analogia estrutural entre diferentes áreas rurais, a que se 
pretende aplicá-los. Nada se resolve copiando servilmente modelos 
alheios. Se queremos traçar os rumos de um planeamento do 
espaço mral minhoto, temos de nos debruçar sobre a realidade da 
vida do campo. Há que procurar vê-la no âmago do que lhe é pró- 
prio e no que a aproxima de outros complexos agrários portugueses. 

Não podemos confiar-nos ao presente, temos de estudar dife- 
rentes conjunturas e a legislação que regula os contratos jurídicos 
de posse da terra, já que os processos de transmissão de bens cons- 
tituem um importante elemento do estudo interpretativo de qual- 
quer estrutura agrária. 



O tradicional apego do povo minhoto à terra levou-o, desde os 
tempos mais remotos, a construir o seu lar em terrenos herdados, 
comprados ou doados e, sempre que possível, na vizinhança dos 
seus familiarese. Certamente que a emigração deixou, neste sen- 
tido, as suas marcas desde os finais do séc. XIX; existem ainda 
algumas quintas ou residências de brasileiros. 

Contudo, nessa época era a aquisição de propriedades rurais de 
3 a 20 ha de extensão que dominava, o que não afectava a fra- 
gmentação do solo. No momento actual o problema é bem dife- 
rente; os envios monetários dos emigrantes são utilizados, na sua 
maioria, na compra de terrenos para a construção de prédios urba- 
nos. Este tipo de casa, de arquitectura importada, está a invadir o 
campo, situação que contribui, não só para a diminuição em exten- 
são, como também para a fragmentação da parcela agrícola. 

Se ao surto da construção urbana associarmos a expansão indus- 
trial passamos a duvidar, com certa apreensão, da viabilidade de 
futuros estudos de ordenamento do espaço rural da área das Pla- 
nícies e Colinas Minhotas. E importante exigir dos organismos 
oficiais o cumprimento da lei, de forma a impedir a fragmentação 
e o externiínio do solo arável com rentabilidade. 

A doação é o único processo jurídico de transmissão de bens 
que evita a divisão da terra. Este ptocesso jurídico de transmissão 
de bens proporciona, em relação à sucessão e à compra e venda, 
diferentes implicações de ordem social e económica no espaço 
rural. Deste modo, sentimos a necessidade de, não só, realizarmos 
um estudo conceitual de base jurídica, como determinarmos a 
evolução espacial da sua prática. 

Infelizmente, quanto ao primeiro aspecto, a carência de docu- 
mentação histórico-jurídica levou-nos a só descrever o conceito 
de doaçio e os seus principais elementos, segundo o Código Civil 
de 1967. 

Todavia, para entendermos as consequências do uso deste pro- 
cesso de transmissão de bens na evolução sócio-económica de um 
espaço rural, teríamos que delimitar as áreas com predomínio do 
uso da doação, e detectar a sua evolução espacial através do tempo. 
A morosidade deste tipo de investigação, ligada à consulta exaus- 
tiva dos ficheiros de numerosos cartórios, reduziu o nosso plano 
de trabalho aos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro 
e Vila Real. Da leitura dos livros de escrituras extraímos 18.932 
fichas referentes a compra, venda e doação. Do tratamento desses 
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dados resultou a delimitação da área em que, nos finais do séc. 
XIX, a doação dominava sobre os restantes processos de trans- 
missão de bens, e daí a designação de «área das doações». Seria, 
contudo, do máximo interesse, para fins comparativos, detectar 
outras áreas e estabelecer a evolução do fenómeno a nível nacional. 

Somos de opinião que o uso dos contratos jurídicos de posse 
d:i terra por sucessão, compra e venda e doação deve ser uma das 
razões da existência dos contrastes e da mutação na paisagem 
minhota, razão pela qual pensamos estudar convenientemente não 
só os aspectos conceituais de base jurídica. mas também, e, prin- 
cipalmente, as consequências que advêm da sua prática. 

2. Processos de transmissáo de bens 

a) Sucessão, Compra e Venda 

Como a sucessão envolve transmissão, os dois termos podem 
considerar-se sinónimos. Na sucessão activa existe uma relativa 
perda do diieito pelo primitivo titular e uma aquisição, derivada 
do mesmo direito, pelo sucessor. Na sucessão passiva, ou de obri- 
gações, ocorre uma liberação relativa da vinculação e uma adstrição 
derivada. 

Porém, quando se fala em sucessão o que se pretende referir 
é, em regra geral, a sucessão nos bens e o direito por morte. 
Esti-se no campo do direito sucessório ou por herança: o homem 
falece (de cuius) e deixa os seus bens; abre-se, então, a sucessão. 
É neste sentido que o Código Civil (1967) dedica o seu livro V 
ao Direito de Sucessões. Começa por definir a sucessão, no seu 
Art. 2024 como o «chamamento de uma ou mais pessoas à titu- 
laridade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida 
e a consequente devolução do; bens que a esta pertenciam». (AL- 
MEIDA COSTA. 1967. o. 3. 571). , A  ~. 

Hoje em dia, a forma ~rincipal de transmissão de bens por 
acto inter-vivos é o contrato de compra e venda. Este tipo de 
contrato transmite a propriedade de uma coisa, ou de um direito, 
mediante um preço (Art. 874 do Código Civil). Há, portanto, 
neste contrato jurídico, uma troca de bens por dinheiro. Assim, 
a compra e venda é um contrato de eficácia real e de natureza 
obrigacional, porque origina obrigações ou prestações, de forma a 
entregar a coisa ou bem vendido e, em contrapartida, receber o 



respectivo preço. É este o contrato mais praticado pela sociedade 
actual; o Código Civil disciplina-o com bastante minúcia. (LIMA 
e VARELA, 1968). 

Como este tipo de contrato jurídico provocava a fragmentação 
dos prédios rústicos, surgiu a necessidade de se criar uma legisla- 
ção que a contrariasse. Mas nesta matéria, como em outras, os 
legisladores actuaram com extrema lentidão. Assim, o problema 
só ficou em parte resolvido pelo Decreto-Lei 16731, de 13 de 
Abril de 1929, no seu Art. 107.0, no qual se estabeleceu a indi- 
visibilidade dos prédios rústicos de pequenas dimensões. Esta 
legislação não era aplicada sempre que o prédio fosse destinado à 
construção urbana e a divisão tivesse por fim a rectificação de 
extremas, ou o arrendamento de propriedade. Com esta disposição 
legal evitou-se, um pouco, o perigo da excessiva pulverização par- 
celar. Na área em estudo, o proprietário para se furtar a essas 
medidas, servia-se de vários argumentos, alegando por exemplo 
que o prédio para dividir se destinava a fins urbanos ou deixando 
o prédio rústico oficiaimente indiviso, mas parcelando-o por arran- 
jos particulares. 

Felizmente o Decreto-Lei 38.251, de 12 de Maio de 1951, 
levantou certas dificuldades à prévia declaração de os prédios se 
destinarem à construção urbana, pois estipulava a obrigação de se 
proceder à construção dentro de dois anos, a contar da aquisição, 
sob pena de serem considerados novamente rústicos, com as cor- 
respondentes consequências legais. 

O forte incremento da construção urbana no espaço rural 
minhoto, a partir dos anos sessenta, estava a ser o principal res- 
ponsável pela pulverização parcelar anárquica, de consequências 
imprevisíveis na economia agrícola regional. Idêntico fenómeno, 
com grau de maior ou menor intensidade, se espalhava por todo 
o País; para debelar tal situação, foi emanada a Portaria 202170, 
ainda em vigor em 1980, que passamos a resumir: 

«De acordo com o n." 1 de base I e n." 2 de base XXXIII da 
Lei n.O 2116, de 14 de Agosto de 1962, o governo fixou unidades 
de cultura para zonas do País. São alteradas as unidades de cul- 
tura fiadas para os distritos de Viana do Castelo e de Braga, 
pelas Portarias n." 20302164, de 7 de Janeiro, e n.O 20623164, 
de 6 de Junho. 

Os distritos foram agrupados em duas «zonas», designadas: 
Norte do Tejo e Sul do Tejo. Em relação a estas duas zonas foram 
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criadas unidades de cultura (em ha) cuja extensão dependia do 
terreno ser de regadio ou de sequeiro. Enquanto, as unidades de 
cultura em terrenos de regadio atingem o valor de 2 ha a Norte 
do Tejo e 2,5 ha a Sul do Tejo, o mesmo se não verifica nos ter- 
renos de sequeiro, pois aos 2 ha a Norte do Tejo opõe-se os 5 ha 
(distritos de Beja, Setúbal e Faro) e os 7,5 ha em Portalegre e 
Évora. 

A partir desta data, qualquer prédio rústico com extensão 
inferior aos mínimos fixados só pode ser vendido na sua totalidade, 
qualquer que fosse o seu fim». 

Esta lei só começou a ser aplicada, na maioria dos concelhos 
dos distritos do Porto e de Braga, a partir da elaboração das novas 
matrizes (1973 a 1976). Deve declarar-se que o seu efeito encon- 
tra-se longe de resolver o problema da fragmentação do prédio 
rústico. Não só o uso do direito sucessório é frequente nas terras 
minhotas e a sua prática continua a fragmentar o terreno de cul- 
tivo em parcelas de dimensões, geralmente, muito pequenas que 
podem ser abrangidas, se o proprietirio o entender, pelo contrato 
de compra e venda, mas também é elevada a aquisição de terrenos 
por processos alheios aos requisitos legais. 

b) Doações 

O Código Civil português, de 1967, ocupa-se das doações no 
livro 11, título I1 e capít~ilo 11, sob a epígrafe, «Dos contratos em 
particular». Assim, a doação é «o contrato pelo qual uma pessoa, 
por espírito de liberalidade e à custa do seu património, dispõe 
gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou assume uma 
obrigação, em benefício do outro contraente» (Art. 940."). É um 
negócio jurídico bilateral, em princípio irrevogável. Mantém com 
o direito sucessório relações meramente eventuais. O testamento, 
pelo contrário, é um acto de disposição unilateral e essencialmente 
revogável, cujos efeitos só têm lugar à morte do testador. As doa- 
ções e o testamento sio dois sistemas jurídicos de transmissão 
de bens que nada têm de comum nos seus elementos predominan- 
tes, e têm normas reguladoras, em geral, muito diversas. Nas doa- 
ções transmite-se os bens; no testamento dispõe-se para depois da 
morte. 

Já o Código Civil de 1867 se afastava, e com justificado mo- 
tivo, do sistema seguido pelo Código Civil francês, «onde as doa- 
ções se encontram tratadas conjuntamente com os testamentos, 



porquanto, embora algumas disposições se apliquem igualmente 
aos dois institutos, como as relativas a redução por inoficiosidade, 
cálculos da terça, não podem de modo algum confundir-se». (FER- 
RÃO, 1911, p. 4). 

Seeundo o Códieo Civil de 1967 os elementos característicos - - 
da doação são: a gratuidade da transferência, a transferência de 
bens presentes do doador para o donatário e a natureza contta- 
tual. 

Sem realizarmos uma interpretação jurídica destas normas é 
importante caracterizar os diferentes elementos da doação. Assiin, 
o que imprime à doação carácter próprio é a gratuidade da trans- 
ferência ou espírito de liberalidade. A disposição é gratuita: o doa- 
dor faz a doação com intenção de generosidade ou «animus do- 
nandi». 

Além disso, pela transfercncia de bens presentes do doador 
para o donatário toda a doação implica, necessariamente, uma 
alienação, isto é, a passagem dc bens ou de direitos, de uma pessoa 
para outra, tendo como resultado o empobrecimento do doador 
e o correspondente enriquecimento do donatário. O Código Civil 
é bem explícito a esse respeito (n." 1 do Art. 942."). Incluem-se 
nos bens presentes do doador não só os que de facto já fazem parte 
do seu património mas também aqueles sobre os quais se exerce 
um direito efectivo, condicional ou a termo. 

A transferência de bens pela doação é irrevogável, excepto na 
hipótese prevista no Art. 970."-ingratidão do donatário. Tor- 
na-se efectiva pelo acto de aceitação do donatário, a partir do qual 
o doador fica impossibilitado de poder, por sua livre vontade, 
alterá-la ou revogá-la no todo ou em parte, de dispor, de qualquer 
forma, da coisa doada (Art. 969."). O princípio da irrevogabiidade 
significa que, pela doaçáo, se confere imeditamente um direito, 
transmissível, que não dependa do capricho do doador, podendo, 
por consequência, o donatário fazê-lo valer seja contra quem for. 
É o contrário do que sucede nas heranças e nos legados, em que 
os direitos só surgem e se adquirem depois da morte do dispo- 
nente. 

Pela natureza contratual, outro elemento da doação, tem de 
haver um mútuo acordo entre o donatário e o doador. O carácter 
contratual da doaçáo não está expressamente consignado no Código 
Civil, embora se depreenda da respectiva definição da doaçáo. Não 
basta a declaração da vontade do doador para que o negócio se 

34 



torne perfeito. Esta declaração é dirigida ao donatário e enquanto 
este a não aceitar não se realiza a doação. Porém, a doação pura, 
isto é, a doação sem encargos, feita a incapazes, não precisa de 
ser aceite; produz todos os seus efeitos independentemente da 
aceitação (Art. 951.0, § 2). 

Delimitados os principais elementos da doação, põe-se a ques- 
tão de saber qual o seu interesse. Ora, as doações, como actos em 
vida, provocam alteração da estrutura agrária. Tanto podem trans- 
ferir bens, como direitos obrigacionais ou reais. Podem transmi- 
tir-se prédios rústicos ou urbanos, direitos enfitêuticos ou usu- 
frutos. É a doação, em conjugação com a sucessão, o suporte jurí- 
dico da manutenção de determinado «statu quo» na área em estu- 
do, como oportunamente se mostrará. 

As doações para casamento estão sujeitas a um regime espe- 
cial (Art. 1753.0 a 1766.0 do Código Civil), que pretendemos exa- 
minar, referindo apenas os pontos em que se afasta das regras ordi- 
nárias. Para que possa considerar-se doação para casamento neces- 
sário se torna que a mesma tenha em vista um certo casamento, 
que deve ser celebrado no prazo de um ano e ser válido; não pode 
terminar por culpa única ou principal do donatário (Art. 1760.0). 
Só podem ser realizados durante a convenção antenupcial (Art. 
1756."), isto é, antes do casamento e por escritura pública. Podem 
ser feitas por um dos esposados ao outro, pelo dois reciproca- 
mente, ou por terceiros a um ou a ambos os esposados (Art. 
1754."). As doações entre esposados não são revogáveis por mútuo 
consentimento dos contraentes (Art. 1758.0). 

Nas doações para casamento como sistema jurídico de posse 
da terra, tal como se pratica na área das doações, é corrente, como 
se prevê no Código Civil, a doação feita pelos pais a um filho ante- 
ceder a cerimónia do casamento. Ela abrange, de uma maneira 
geral, a totalidade dos bens do casal, ficando os doadores como 
reservatários vitalícios do usufruto. Engloba também, para além 
da doação, mais três partes jurídicas: a convenção antenupcial 
entre os esposados; a conferência dos bens entre o donatário e os 
restantes filhos, co-herdeiros; e o arrendamento do usufnito, que 
os doadores reservarem para si, feito pelos doadores ao f i o .  As 
consequências do uso deste sistema jurídico justificam um estudo 
das suas características. Por tal razão, vamos explicar, sucinta- 
mente, cada uma das fases inerentes à realização do referido sis- 
tema. 
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O desejo de assegurar a não divisão da casa agrícola conduz 
os pais a fazerem a doação da casa ao f i o  que ofereça garantias 
de continuidade, isto é, fazem a escolha do donatário. São prefe- 
ridos os filhos às filhas, pelo facto de eles darem continuidade ao 
nome da casa e permitirem a «entrada». Não existe qualquer pri- 
vilégio quanto i idade, pois poderá ser ou não o filho mais velho. 
Uma vez escolhido o filho doado, recai-lhe, imediatamente, a de- 
signação de filho da casa e é-lhe feita, antes do casamento, a doa- 
ção dos bens do casal. O donatário escolhe para sua noiva uina 
rapariga do agrado de seus pais e possuidora de dote equivalente 
a'os bens que vão ser doados. Este sistema exige que os noivos 
possuam níveis económicos bastante idênticos. 

No dia estabelecido para o casamento os noivos, os pais e as 
testemunhas comparecem perante o notário e realiza-se a conven- 
ção ailtenupcial. Em geral, pedem que o seu casamento se realize 
em regime de comunhão de bens, adquiridos a título oneroso. Mas 
se o casamento for interrompido por morte de algum dos cônjuges 
e existirem descendentes, este regime deve transformar-se em 
comunhão geral, com todas as consequências. Há ainda a colação, 
que consiste na restrição a fazer pelos descendentes, que pretendam 
entrar na sucessão do ascendente, do total da herança que lhes 
foi doado, para igualação na partilha (Art. 2104."). 

A colação não deverá confundir-se com redução por inoficiosi- 
dade; são dois institutos perfeitamente caracterizados, com normas 
peculiares a 'cada um deles, embora com importantes pontos de 
contacto. Nela intervêm apenas descendentes do falecido à data 
da doação. Na inoficiosidade intervêm todos os donatários ou 
herdeiros cuja herança ou doação recebida ofenda a legítima dos 
herdeiros legitimários (Art. 2168."). Porém, os dois institutos 
estão longe de se poderem excluir mutuamente. Podem coexistir, 
e coexistem muitas vezes de facto, o que acontece todas as vezes 
que o valor da 'doação feita em benefício dos herdeiros obrigados 
à colação exceda a respectiva quota disponível, acrescida da quota 
que o doador puder dispor. 

Outra das fases inerentes à realização do referido sistema é o 
arrendamento. Este, geralmente, não engloba a totalidade dos bens 
sujeitos ao usufruto; os excluídos constituem a chamada reserva. 
Esta é formada, normalmente, apenas por parte da casa de habita- 
ção e por peqiienos terrenos de lavradio e de bravio. Os doadores 
costumam estabelecer a sua renda anual e o filho da casa ou dona- 
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tário fica com certas obrigações, que são variáveis de caso para 
caso. Contudo, em toda a escritura os doadores salvaguardam os 
seus direitos na casa e de protecção na velhice e na doença. 

Por amabilidade de dois donatários podemos seleccionar extrac- 
tos de escrituras, com desigual grau de pormenor, mas que refle- 
tem o objectivo de qualq~~er escritura deste tipo, que passamos 
a transcrever: «...a doadora poderá cortar as madeiras que enten- 
der nos prédios, e em quantidade suficiente para fazer mobílias 
para suas filhas solteiras, corte que fará sem embargo algum por 
parte do donatário e sem que este por tais madeiras possa recla- 
mar coisa alguma. O donatário por si e familiares fica obrigado a 
tratar a doadora nas doenças e velhice, com todo o amor, e cari- 
nho, próprio de bom filho, dando à doadora os precisos e pres- 
ta-lhe todos os serviços domésticos de que ela necessita, sempre 
a tempo e horas e logo que lhe sejam exigidos, e quando tais ser- 
viços não sejam feitos a tempo e horas, ou à vontade da doadora, 
fica esta com o direito de escolher e ajustar à sua vontade uma 
criada para tal fim. Para aposentos, na casa escolhe a doadora a 
sala principal e os dois quartos que ela contém e mais o quarto em 
frente à cortinha, podendo ter em sua companhia as filhas sol- 
teiras e estar a passear, só ou acompanhada de qualquer pessoa 
pelas demais dependências, com as entradas e saídas francas. 
O donatário poderá cozinhar na cozinha em comum com a doa- 
dora, ou mesmo separadamente dando-se bem, senão terá o dona- 
tário que fazer outra cozinha [...I a doadora tem direito de 
colher flores e plantas, entrar nos lugares do costume, de colher 
para si e pessoas da sua amizade cachos de uvas nas ramadas 
da casa e cortinha, de ter sempre lenha para cozinhar e fazer 
as suas fornadas. Terá um terço das castanhas, maçãs e outros 
fmtos que todos os prédios doados produzirem, excluindo o 
campo reservado para a doadora. O donatário dá-lhe lenha e 
cereais que a doadora verbalmente estipular. O donatário fica 
obrigado a caiar, pintar o soalho da dita sala e quarto quando ela 
o exigir e ainda de reparar os telhados, travejamento e forro. 
Direito de trazer a vaca a pastar nos campos e bouças doadas, 
acompanhada do gado do donatário; ter as vazilhas que precise 
para o seu vinho, vazilhas que serão fornecidas, pelo donatário e 
escolhidas por ela; terem o milho na varanda para esfolhar, pondo 
a palha na loja». 

Noutra escritura diz-se a certa altura: «Reservam os doadores 
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para si o usufruto dos prédios doados, o qual ficará reduzido a 
metade ao primeiro dos doadores que falecerem. O donatário e 
futura mulher poderão habitar na casa doada, ocupando os doa- 
dores exclusivamente o quarto onde dormiam, a sala velha, o 
quarto junto a esta mesma sala, o escritório, o quarto de costura 
e a cozinha nova, ficando de uso comum de uns e outros a sala 
de entrada, incluindo a cozinha velha. O donatário fica obrigado a 
mandar lavar, secar e compor as roupas dos doadores, levar a 
moer a farinha dos doadores, trazê-la para casa e cozer o pão logo 
que seja reclainado.. . Tratar os doadores nas doenças e velhices 
com todo o respeito, cuidado e carinho, próprio de um bom filho. 
Se esses serviços não forem feitos os doadores ajustarão uma criada 
para esse fim». 

Curiosamente as duas escrituras traduzem idênticas preocu- 
pações, por parte dos doadores, no que diz respeito à reserva. 
E evidente o desejo dos doadores usufruirem vida independente 
em relação ao donatário, o que é demonstrado pelas suas cautelas 
ao garantirem, não só a sobrevivência, desde o fornecimento da 
farinha para o pão, trabalhos realizados pela donatária, etc., como 
em salvaguardarem os casos de velhos e novos se não darem bem 
e consequente aparecimento da dupla zona fiinuonal na casa, 
isto é, duas cozinhas e duas salas. 

Este tipo de arrendamento é uma fase de doação, em que nada 
se assemelha ao arrendamento como forma de exploração agrícola. 
E tanto é assim que a doaçáo não impede o uso do arrendamento, 
não obstante dominarem os casos de o donatário explorar directa- 
mente a terra. 

O arrendamento é a última fase inerente à realização da doa- 
ção. Continuando a leitura das referidas escrituras Iê-se a dado 
momento: «O donatário após esta doaçáo entrega verbalmente 
a entrada de 30.000$00 que ao mesmo donatário será abatida ao 
valor dos bens doados por ocasião da conferência; e essa entrada 
será paga à doadora no prazo de 5 anos, a contar da data desta 
escritura em condições que o donatário declara aceitar*. 

Da leitura de elevado número de escrituras, dos contactos 
directos com doadores e donatários e com funcionários das Secre- 
tarias Notariais ficamos a saber que é frequente o doador (ou 
doadores) sujeitar ou impor, como condição da doaçáo, a entrega 
de uma quantia em dinheiro pelo donatáno. A essa quantia em 
dinheiro, imposta como contraprestaçXo da doação, dá-se o nome 
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de entrada. Destina-se sobretudo, quando os doadores não reser- 
vam para si o usufruto dos bens doados, para garantir a subsis- 
tência dos doadores. Corresponde ao dote da noiva (ou noivo) do 
donatário, que permitirá a este efectuar a citada prestação e com- 
por ou compensar os seus irmãos ou co-herdeiros, numa futura 
conferência. 

O dote vem completar o objectivo da doação, pois este sis- 
tema de transmissão de bens, com base na lei, somente permite a 
não divisão da quota disponível, atribuída ao donatário. Sendo 
assim, para assegurar legalmente a não divisão da terra, serviram-se 
do processo engenhoso da entrada que funciona da seguinte forma: 
no momento do casamento, um dos cônjuges traz para o casal os 
bens rurais e o outro traz dinheiro. Este dote em dinheiro, que 
se chama entrada, é entregue aos pais do que traz a terra e des- 
tina-se a garantir uma reserva ao casal doador, enquanto vivo, e a 
compor a legítima das irmãs ou de outros filhos. 

A proporcionalidade da entrada em relação aos bens doados 
não é rígida, embora domine o consenso regional de que o dona- 
tário não deverá casar com uma mulher cujo dote seja muito desi- 
quilibtado em relação ao seu. No entanto, o recebimento do valor 
da entrada pelos doadores não representa um pagamento da doa- 
ção. Trata-se de um empréstiino feito pelo donatário aos seus pais, 
visto que, na ocasiáo da conferência, tal montante é abatido ao 
conjunto da herança. Tudo indica que este dote virá a beneficiar 
o donatário. 

Para melhor compreensão do fenómeno elaborámos o Qua- 
dro I, resultado da leitura de escrituras de doações efectuadas em 
freguesias dos concelhos de Vila do Conde, da Maia e de Santo 
Tirso. Ele põe em destaque os valores distribuídos aos donatários 
e os dotes dos restantes herdeiros. Como se determina o valor 
quantitativo dos bens e dotes adquiridos? Para se explicar tal 
repartição, consideremos, por exemplo, a casa doada de Bagunte 
(Quadro I): antes da doação procedeu-se à avaliação das terras e 
foi atribuído à casa doada o valor de 7.200.000$00. O valor da 
entrada foi de 2.100.000$00 e em observância das normas jurídi- 
cas, o acto da doação realizou-se de seguinte forma: tendo sido 
subtraído o quantitativo da entrada ao valor total da avaliação 
resultou a quantia de 5.100.000$00. Como a quota disponível é 
de metade, 2.550.000$00 foram para o donatário (quota disponí- 
vel) e os 2.550.000F00 da quota legítima ou forçosa foram dividi- 
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dos pelos três filhos. Deste modo, dois f i o s  ficaram cada um 
com 850.000$00 em terra e o terceiro filho, o donatário, com o 
valor inicial de 7.200.000$00 - (850.000$500 x 2)=5.500.000$00. 

Os valores em terra atribuídos aos irmãos são sem poder de 
escolha, isto é, o filho da casa escolhe as leiras ou as bouças a 
atribuir aos irmãos, que menos afectem a sua exploração agrícola 
se, contudo, o valor da entrada for muito elevado, os restantes 
herdeiros poderão ficar sem qualquer valor em terra. 

Neste exemplo, assim como nos restantes do Quadro I,  veri- 
fica-se uma aproximação bastante grande entre o valor recebido 
pelo donatário (entrada) e o concedido pelo doador aos outros 
filhos. Mas depreende-se que esse cuidado de atribuir um dote em 
dinheiro não anula o desiquiiíírio existente em relação ao total 
atribuído ao filho da casa. Daí, a necessidade de os outros filhos 
entrarem para casas agrícolas de rendimentos o mais possível 
semelhantes aos da sua casa mãe. 

A entrada é um engenhoso meio que permite os doadores pas- 
sarem, de geração em geração, as explorações agrícolas com um 
mínimo de parcelamento. 

Certamente que a prática das doações para casamento, como 
sistema jurídico de posse da terra, acrescida da entrada não é 
específica do «área das doações» mas alastra-se provavelmente a 
outras áreas do espaço rural português. Infeliimente, a ausência 
de um levantamento a nível nacional dos processos jurídicos uti- 
lizados para a posse da terra não nos permitiu nem a delimitação 
de áreas em função do processo predominante, nem a realização 
de análises de tipo con~parativo. Pensamos, contudo, que a área 
estudada não é nem uma célula isolada nem um elemento fóssil 
da paisagem, mas sim um embrião que abre, segundo a nossa 
opinião, novos campos de pesquisa sobre a evolução da paisagem 
agrária portuguesa. 

3.  Significado Geográfico 

a) A área de uso das doações 

Se, por um lado, a explicação de base jurídica dos processos 
de transmissão de bens tem interesse para a compreensão da 
evolução da estrutura agrária da área das Planícies e Colinas 
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Minhotas, por outro lado, considera-se de primordial importincia 
determinar o grau de difusão e a que época remonta o uso da 
doação para casamento no Norte do País. 

A procura de respostas originou a adopção de uma metodolo- 
gia que a seguir passamos a expor. 

Inicián~os o trabalho de pesquisa na Secretaria Notaria1 de 
Vila do Conde, onde consultamos os livros de escrituras de 1870 
a 1978. Dessa leitura resultou a elaboração de um ficheiro refe- 
rente, não só, ao quantitativo de doações e de compra e venda 
de prédios rústicos, mas também a certos dados específicos, como 
sejam: a residência e naturalidade dos donatários, dos proprietá- 
rios e de herdeiros, o valor da propriedade, a extensão total e 
número de prédios. 

A ordenação dos dados recolhidos no concelho de Vila do 
Conde, mostrou que o uso da doação se estende, pelo menos, aos 
concelhos de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Maia, Póvoa 
de Varzim e Matosinhos. Realizámos então idêntica recolha de 
dados nas Secretarias Notariais de todos os concelhos dos distritos 
do Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Vila Real. A ausência 
de escrituras de doações alusivas a terras nos distritos de Vila 
Real e Aveiro levou-nos a não extender mais a investigação. 

Seguiu-se o tratamento informático dos dados das 18.932 
fichas. A análise dos resultados permitiu-nos cartografar à escala 
dos concelhos e freguesias a evolução do uso deste processo de 
transmissão de bens, e, simultaneamente, delimitar a área das 
doações e a sua evolução. 

Obtida a área do uso da doasão em 1897, decidimos prolongar 
a análise do fenómeno até 1899, pois toda a doação para casa- 
mento, salvo raras excepções, depende do crescimento da geração 
até atingir o momento do casamento, o que nos levou a rejeitar 
a análise individiial de um ano e a optar pelo total de doações 
ocorridas de 1897 a 1899 (Fig. 2). É notório o contraste entre 
o número de ocorrências de doações nas freguesias do concel.ho de 
Vila do Conde e nas freguesias dos concelhos vizinhos, e o seu 
gradual enfraquecimento nas freguesias iimítrofes. 

Se a primeira escritura de doação para casamento, por nós 
detectada, data de 1870, a opção por este tipo de processo jurí- 
dico de transmissão de bens só se multiplica a partir de 1897. 
Houve, segundo a documentação recolhida, um breve período de 
reflexão entre a abolição dos vínculos, em 1863, e as primeiras 
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escrituras e, só nos últimos cinco anos do séc. XIX se assiste à 
escolha definitiva do uso das doações. 

Interrogámo-nos sobre os motivos da lenta adesão a este pro- 
cesso jurídico de transmissão de bens. Segundo a nossa opinião 
foram os seguintes: 

I." - o tempo necessário para a formação de grupos de pro- 
prietários turais com idêntico nível económico e que optassem 
pelo uso da doação; 

2." -a existência de um herdeiro com idade para casar e ser 
donatário; 

3." -a criação do costume de o noivo ou noiva que entra na 
casa doada trazer dote em dinheiro, a entrada; 

4." - a mentalização dos cônjuges a ter pequeno número de 
herdeiros, outro elemento f~indamental à coesão dos bens. Verifi- 
ca-se na leitura das escrituras de doações a existência vulgar de 
2 herdeiros, são raríssimos os casos de 4. 

Uma vez obtida a distribuição espacial da doação, procurámos 
compará-la com a de compra e venda (Fig. 3) ,  que tem uma 
extensão oposta à primeira e se apresenta de larga difusão em 
todos os concelhos. A leitura comparativa das figs. 2 e 3 retrata, 
com evidência, o peso dos dois processos transmissivos. 

A fig. 4 fornece uma imagem das várias configurações que 
tomou a «área das doações». Ao estrangulamento inicial, correspon- 
dente à ausência de doações na área urbaua do Porto, associou-se, 
em 1911, um recuo no concelho de Vila Nova de Gaia, que vai 
acentuar-se nas décadas seguintes. É interessante notar a corres- 
pondência do tra~ado do limite com o das estradas que ligam o 
Porto a Braga e Guimarães, sem esquecer que a expansão urbana 
e industrial que se fez sentir ao longo daqueles eixos foi causa 
directa do predomínio das acções de compra e venda sobre as de 
doação. No concelho de Via do Conde tal facto só começa a ter 
reflexos directos a partir de 1970, principalmente na faixa litoral 
arenosa. Acrescente-se a diminuição do espaço rural originada pela 
ampliagão da pista internacional do aeroporto de Pedras Rubras 
(freguesia de Perafita - concelho de Matosinhos, e de Aveleda - 
conmho de Vila do Conde). 

Acabou por se definir uma área bem individualizada, que 
designamos por «área das doações», reduzida actualmente ao con- 
celho de Vila do Conde e algumas freguesias dos concelhos de 



FIG: If. 
E V O L V ~ ~ O  DA Á R E A  DO USO DA O O A F ~ O .  ( D E  1897 A 1377 ). 

LIMITE os CONCELHO r;l SD O O ~ F Õ E S  

ES L I M w  o&  REI o>is O O ~ ~ Ü E ~  

641 ~terrc DA~R~A.FLAN;G;ES ECOL,N*S  I wvírioa oil ir,urL n i o  ooicoPr 



Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Maia e Matosinhos. será que a 
compra e venda com o seu carácter demasiado comercial acabará 
por extingui-la? Não sabemos. Mas a mentalidade do donatário 
em manter unida a sua exploração e o seu elevado nível econó- 
mico permanece vivo. 

b) Consequências sócio-económicas 

Para explicar a interligação dos elementos de várias famílias 
e os reflexos sócio-económicos que daí advem, seleccionámos, dos 
muitos exemplos estudados, uma casa mãe e a rede de casas doa- 
das a ela ligadas pelos seus herdeiros. A nossa selecção entre 
numerosos casos parecidos dependeu, exclusivamente da autori- 
zação, por parte dos proprietários, da publicação dos nomes e datas 
(Quadro II) ,  e do facto de ter sido a escritura mais antiga que 
conseguimos encontrar nos arquivos da Secretaria Notaria1 de 
Vila do Conde. 

Da leitura de várias escrituras e com a ajuda contínua, e valiosa 
dos donatários, foi-nos possível recuar até 1870, data da doação 
realizada a Joaquim Tomé Miheiro. Desde os finais do séc. XIX 
à actualidade tanto a casa mãe como as casas doadas que receberam 
os três herdeiros não donatários de Joaquim Tomé Miieiro, apre- 
sentam diferentes pe~fis evolutivos. 

Até aos anos trinta as quatro casas tiveram nas sucessivas gera- 
ções, maior ou menor integrarão em outras casas doadas, em fun- 
ção do número de herdeiros, (Quadro 11). É curioso notar que 
tanto na casa-mãe como nas de Francisco Tomé Miheiro e de 
Joaquim Tomé Milheiro (casa do Outeiro), os herdeiros ligaram-se 
a outras casas doadas, ou através do noivo (ou noiva) do donatá- 
rio ou pela saída de filhos não donatários que foram portadores 
de dote-em dinheiro. 

Não admira que a casa de António Tomé Milheiro (de Ave- 
Ieda) ~ o r  falta de sucessores directos viesse a extinguir-se bastante 
cedo (1935). Nas restantes três casas dos ~ i l h e i r o s  o uso da doa- 
~ ã o ,  desde 1970 a 1978, não entrou em retrocesso, como talvez 
à primeira vista possa parecer pela leitura do Quadro 11. Na rea- 
lidade desde 197211973 operaram-se transformações na casa-mãe 
e na de Francisco Tomé Miheiro, em virtude de terem sido abran- 
gidas pela ampliação da pista internacional do aeroporto de Pedras 
Rubras. O que provocou a venda parcial da área agrícola da pri- 
meira e a extinção da segunda. 
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Certamente que o raio de influência urbana tem tida as suas 
incidências, mais ou menos profundas, como acabamos de mostrar. 
Mas a maioria das casas doadas persiste com o uso da doação e 
consequente apego à não fragmentação da terra. É disso exemplo 
a casa do Outeiro de Joaquim Tomé Milheiro (Fig. 5 )  que possui 
uma intensa ligação familiar com casas doadas de várias freguesias 
do concelho de Vila do Conde. Os herdeiros desta casa criaram, 
em relação aos herdeiros de outras seis casas doadas, uma com- 
plexa teia de parentesco. Este simples exemplo mostra como esse 
processo jurídico favoreceu a união de famílias de idêntico nível 
económico e originou núcleos de contactos sociais muito fechados. 

Outro motivo favorável à individualização da vida destas ca- 
sas, em relação ao modesto agricultor minhoto, é o nível cultural 
dos seus membros. Basta recordar que, desde a primeira década do 
séc. XX havia donatários licenciados e que nenhuma escritura de 
doação, sendo a mais antiga por nós detectada de 1870, engloba 
outorgantes analfabetos. É certo que todos trabalham intensamente 
no campo, sem horário, nem férias, mas também não há dúvida 
que vida mais dura leva o pobre agricultor que arrenda as terras. 

I1 Parte 

As PLANÍCIES E COLINAS MINHOTAS 

A- A paisagem izatural e a ocupação do solo 

Data de época longínqua a ocupação humana da paisagem 
minhora. Mas desde os finais do séc. XIX e, sobretudo, após a 
I1 Grande Guerra Mundial o desbaste e os derrubes, totais ou 
parciais, de áreas de bravio e a anexação do lavradio pela cons- 
trução urbana e implantação industrial podem classificar-se como 
uma voragem do campo. 

Importa, pois, estudar a actual paisagem rural das Planícies e 
Colinas Minhotas e os factores que orientam a sua evolução, a 
fim de individualizar os seus contrastes e mutações. Todos os 



docuinentos, desde as Inquirições de 1220 a 1258, aludem não só 
ao facto de a ocupação do Minho se ter realizado com base, essen- 
cialmente, na agriciiltura, como testemunham o desigual arranjo 
do espaço rural nos vales em relação ao da serra. 

Além dos factores humanos que desde sempre condicionaram 
a complexa e diversificada paisagem rural em estudo, nem só o 
relevo foi elemento determinante na organização e evolução dessa 
paisagem, mas também o clima, a hidrografia, os solos e a vege- 
tação. 

Começaremos por caracterizar, sucintamente, o panorama cli- 
mático da área em estudo, colocando em evidência os elementos 
que mais afectam a vida agrícola. Infelizmente o reduzidíssimo 
número de estações meteorológicas em meio rural impôs profun- 
das limitações a este estudo. Daí a alusão a duas únicas estações 
meteorológicas -a de PortofS. Gens e a de Braga. 

Para exemplificar a relação, ao longo do ano agrícola, dos 
elementos atmosféricos com o trabalho da terra, escolhemos a 
precipitação anual. Os calendários agrícolas (Fig. 6) mostram que 
à estação chuvosa associa-se uma época leve em trabalhos de 
campo; à seca, o predomínio das colheitas. Se passarmos à inter- 
pretação simultânea dos dois calendários fica em destaque a ausên- 
cia de trabalhos de sementeira, de Novembro a Janeiro, na área 
de Braga. Este facto justifica-se, por um lado, pelo predomínio 
das terras limadas e, por outro lado, à ocorrência de geada. Estes 
dois condicionalismos retardam as sementeiras dos cereais de pra- 
gana para os meses de Janeiro ou Fevereiro. Em oposição, na faixa 
litoral, a acção moderadora do oceano permite que as sementeiras 
se oossam iniciar no mês de Novembro e se ~roloneuem até fins - 
de bzembro. 

Os trabalhos de colheita, isto é, a fase final do ciclo vegeta- 
tivo da maioria das culturas, se reaíizam na época seca. Ora, excep- 
tuando o lavradio das terras verdes, a humidade do solo, durante 
a estiagem é deficitária, motivo pelo qual o lavrador tem de recor- 
rer ao uso da rega. 

Para além da precipitação outras manifestações na atmosfera e 
na superfície da terra têm a sua origem relacionada com o vapor 
de água e com o comportamento físico e dinâmico da atmosfera. 
E o caso do granizo, do orvalho, da geada e dos nevoeiros. Debru- 
çar-nos-emos sobre a frequência e principais reflexos da sua ocor- 
rência na evolução do calendário agrícola. Ora, em relação às duas 





estações meteorológicas (Porto/S. Gens e Braga) a ocorrência de 
geada é mais frequente em Braga. Enquanto no Porto é mais fre- 
quente ein Janeiro, em Braga a geada começa a observar-se desde 
fins de Outubro até Fevei~iro, podendo ainda ocorrer, em anos 
eucepcionalnrente frios, no mês de Abril. Pelo contrário, na faixa 
litoral a geada é pouco frequente; aparece, contudo, nas depres- 
sões abrigadas das influências marítimas ou em locais de má expo- 
sição. Depreende-se, de imediato, que a geada é um factor alta- 
mente condicionante do início dos trabalhos de sementeira, prin- 
cipalmente das culturas de tipo arvense. 

Os nevoeiros assumem especial importância na faixa costeira, 
sendo o seu aparecimento insignificativo no interior. A ocorrên- 
cia de nevoeiros nos meses de verão é benéfica para o desenvol- 
vimento das culturas, pois evita a evapotranspiraçáo intensa. 
Assim, a inesma cultura, em idênticos solos, carece menos de rega 
na faixa costeira. Em contrapartida proporciona um meio favorá- 
vel ao desenvolvimento de diversas doenças prejudiciais às cul- 
turas. 

Do exposto pode deduzir-se de que, o atraso na ocupação do 
solo pelas culturas arvenses, nos campos do interior da área em 
estudo, e o prolongamento dos trabalhos de colheita até finais de 
Outubro são consequência directa das características climáticas 
locais e consequentemente do índice de huinidade do solo. Este foi 
um factor determinante que conduziu o lavrador, desde tempos 
remotos, a distinguir as terras não frescas, isto é, os terrenos 
pobres em água, das terras frescas ou verdes. Estas últimas foram, 
desde sempre, seleccionadas para linbares, espécies forrageiras e 
milho verdeal (semeado em Maio e colhido em finais de Outubro). 

Os calendários agrícolas (Eig. 6) não incluem os trabalhos rea- 
lizados em áreas de bravio, isto é, corte de mato, poda dos pinhei- 
ros e eucaliptos, sementeiras. Essa lacuna foi voluntária, pois, na 
época actual, os cuidados atribuídos à bouça são diminutos e de 
fraco significado na ocupação diária do agricultor. Nas explorações 
agrícolas de tipo empresarial, onde a agricultura de subsistência 
deu lugar à agro-pecuária, a bouça não oferece interesse para o 
proprietário, e já não se realizam os habituais trabalhos de des- 
baste e poda das espécies arbóreas (pinheiro-Pinus pinaster Sol., e 
eucalipto - Eucalyptos globulus Labil.) na época do Outono, nem 
tão pouco o corte das espécies de tipo herbáceo, arbustivo e subar- 
bustivo, constituindo o sub-bosque. De entre as mais frequentes 
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salientamos: os tojos-Ulex micranthus Lange, Ulex minor Roth. e 
Ulex eurobrava - Cytisus scopartus (Lin.) Link., o feto - Pteri- 
dium aquilinum (Lin.) Kuhn, a silva- Ruhus fruticosus Lin e o 
trovisco -Daphne gnidi~~m Lin. Estas espécies formavam, ou- 
trora, a cama do gado e um dos elementos fundamentais do estru- 
me. a usar no momento das lavouras. A modernização das técnicas 
agrícolas, associada à falta de mão de obra, justifica o denso mata- 
gal de difícil penetração, ein que se encontram extensas áreas de 
bravio. 

O problema não assume proporções tão alarmantes nas explo- 
rações agrícolas onde permanece a prática de uma agricultura de 
tipo tradicional. As técnicas utilizadas continuam a atribuir às 
espécies do sub-bosque elevado interesse para o enriquecimento 
do solo em matéria orgânica. Daí os animais continuarem a ser 
criados em estábulos e em camas de mato, cuja renovação é feita 
periodicamente. Esse estrume é acumulado em tulhas, geralmente 
cobertas de palha para evitar a sua deteorização pela acção das 
chuvas. 

O bravio foi e continua a ser um dos elementos da paisagem 
que mais sofreu os reflexos da contínua acção do homem. Subli- 
nhemos a este respeito as palavras de ORLANDO RIBEIRO 
(1955, p. 60), «E1 reparto de esta vegetación y 10s caracteres de 
Ias asociaciones que constit~iye, reflejam, a la par que las condi- 
ciones de1 sue10 y de1 clima, una profunda acción de1 hombre. La 
destmcción de 10s bosques, devastados e quemados, Ia degrada- 
ción de 10s arbustos mantenidos a poca altura por Ias regas e por 
el ramones de 10s granados, remontam, en algunos lugares, a 10s 
establecimientos neolíticos fijados por Ia agricultura». 

O povoamento florestal da área em estudo foi primitivamente 
constituído por espécies de folhagem caduca, com especial impor- 
tância para o carvalho. A partir do séc. XIV a difusão do pinheiro 
começou a alterar a sua fisionomia, até dominar o povoamento 
das matas ininhotas. 

Após a I1 Guerra Mundial, o incremento industrial favoreceu 
a expansão do eucalipto, uma espécie arbórea de ciclo vegetativo 
muito curto e de f á d  adaptação a solos ácidos, o que justifica a 
sua introdução, cada vez maior, nas manchas de bravio. O recurso 
ao pinheiro e ao eucalipto confere, frequentemente, à paisagem 
actual das Planícies e Colinas Minhotas, a aparência de um povoa- 
mento florestal de tipo misto. 
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Na época actual, além do abandono das Louças deve dar-se, 
simultaneamente, atenção aos efeitos da crescente urbanização e 
dos incêndios na destrui~ao das matas. Enquanto as áreas de bra- 
vio incendiadas, por exemplo em Agrela (1975) e em S. Miguel 
o Anjo (1976), estão a ser repovoadas com eucalipto, o mesmo 
nZo acontece nas áreas de influência urbana e industrial. Por toda 
a área em estudo, o surto da construção civil e a implantação indus- 
trial têm forte incidência na transformação da paisagem, com pre- 
juízo das áreas de bravio. 

I I  - Tipos de ocupaçáo do solo 

A complexidade da interligação entre os elementos do ambiente 
físico e as formas de ocupação do espaço rural, levou-nos a optar 
pela interpretação de casos representativos. A visão global da área, 
a bordo de um helicóptero completou o nosso trabalho de gabinete 
e de observação local, perinindo a percepção do grau de complexi- 
dade da paisagem em estudo, e ajudou-nos a seleccionar, em defi- 
nitivo, alguns exemplos que vão ser apresentados. 

1.  Depressões Iza faixa moittanhosa 

No interior da área das Planícies e Colinas Minhotas (Fig. 1) 
desenvolve-se um nível de arrasamento de 400 a 700 metros de 
altitude, fortemente dissecado pelas redes hidrográficas, ao longo 
das quais se desenvolvem dois conjuntos de formas: as vertentes 
de forte declive e os plainos aluviais. A título de exemplo passa- 
mos a estudar as depressões de Lamas e de Leitões (Fig. 7), onde 
são diferentes as fisionomias das depressões e das formas que as 
enquadram. O nível está dividido em blocos basculados, suave- 
mente inclinados para Este e Sul; para Oeste limitam-no abruptas 
escarpas de falha. As formas maduras que se desenvolvem em alti- 
tudes, de 400 a 700 metros, são actualmente drenadas por peque- 
nas linhas de água. Estas formas devem ser equivalentes à super- 
fície fundamental dos níveis inferiores, pois a frescura da maioria 
das escarpas de falha denuncia uma tectónica muito recente. Com 
excepção da depressão de Balazar, os vales largos são percorridos 
por cursos de água de caudal muito fraco. 

Estas depressões possuem solos profundos e ricos em humus, 
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do tipo Cambissolos (segundo a carta de solos, 1971, dos Serviços 
de Reconllecimento e Ordenamento Agrário). Estes solos são po- 
hres em cal e ácido fosfórico, mas suficientemente providos de 
potássio, o que exige constante correcção do índice de acidez. 
Apresentam profundidades variáveis e, em regra, uma textura 
arenosa ou areno-humífera; são permeáveis, ligeiros e facilmente 
trabaliláveis. 

Em contraste com os plainos, as enxurradas de Inverno pro- 
vocam nas vertentes efeitos mais ou menos desastrosos. Uma inver- 
nia mais rigorosa pode exigir numerosos e dispendiosos arranjos 
das leiras que ocupam os socalcos das vertentes. Tanto as leiras 
dos socalcos como as dos plainos aluviais são, geralmente, terras 
de lima. No Inverno e Primavera estes campos encontram-se cober- 
tos de uma película de água em lenta movimentação, durante o 
Estio a água é armazenada em presas e engenhosamente conduzida 
por levadas e regos às parcelas de cultivo. 

A leitura da fotografia aérea e o contacto directo com a reali- 
dade, permitiram delimitar as áreas de lavradio e de hravio (fig. 7) .  
Enquanto o lavradio ocupa as depressões e ascende nas vertentes 
soalheiras, criando a típica paisagem de socalcos, o hravio cobre 
as restantes encostas, notando-se a sua expansão até ao sopé das 
vertentes úmbrias. Nos cumes de 500 a 700 metros de altitude e 
nalgumas encostas aflora a rocha nua, juntamente com uma cober- 
tura herbácea e arbustiva (tojo, fetos, silvas, giestas e aparecem 
alguns rebentos de carvalhos semiahafados entre as espécies do 
sub-bosque). 

A organização do espaço rural é o resultado concreto da adap- 
tação do homem da terra ao meio que o rodeia, sendo a agricul- 
tura de socalcos um dos exemplos mais típicos do esforço humano 
em criar áreas de cultivo sobre formas de relevo que lhe eram 
adversas. Exigiu não só a aplicação de uma técnica engenhosa na 
determinação da altura do muro, capaz de anular o desnível do 
terreno, mas também a criação de condições que protegessem as 
áreas de c~iltivo das enxurradas e facilitassem a prática da regra 
na época estival. 

A forma e a extensáo dos socalcos são variadíssimas. Na 
mesma vertente podem existir socalcos de variada forma e exten- 
são, por exemplo: o socalco estreito, alongado, com extensáo dc 
400 a 1.500 m2 e o socalco mais amplo, em que a leira pode atin- 
gir 1 a 2 ha. As parcelas dos socalcos tomam muitas vezes a con- 
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figuração em arco, por adaptação ao modelado. Este tipo de socalco 
é geralmente estreito e bastante alongado, 

Ném da distribuição espacial do lavradio e do bravio, inte- 
ressa relacionar as formas de ocupação do solo com o povoamento. 
Não há dúvida de que as estradas e a maioria das aldeias se loca- 
lizam nas depressões, de intensa actividade agrícola, ou nas ver- 
tentes acupadas por socalcos. As aldeias situadas no sopé e na 
meia vertente têm uma fisionoinia compacta, reflexo da expansão 
anárquica de um antigo núcleo. O surto da nova construção está 
ligado ao emigrante ou à construção clandestina. Nestas aldeias a 
casa de nova linha arquitectónica, pertensa do emigrante, suhsti- 
tuiu na sua quase totalidade a velha casa agrícola. Predominou, 
portanto, a demolição da antiga casa de lavoura. 

2. Plainor e alvéolos do Ave 

Além do relevo de colinas, entre 200 e 400 metros, existem 
plainos aluviais e alvéolos drenados por numerosa rede hidrográ- 
fica (fig. 1). 

A estas formas de relevo correspondem diversos tipos de 
ocupação humana. O lavradio ocupa, na sua totalidade, os plainos 
e alvéolos das Planícies e Colinas Minhotas. Nestas formas do 
modelado os solos são profundos, ricos em húmus e em água, o 
que permitiu, desde tempos remotos, a prática de uma agricul- 
tura de regadio, de tipo intensivo. Aplica-se a rotação de cultu- 
ras, com prados, e cereais de pragana no Inverno, o milho asso- 
ciado ao feijão e à abóbora na Primavera e no Verão, e as manchas 
sazonais de batata1 e de espécies hortícolas. Quanto à vinha, é 
armada em enforcado ou em ramada e envolve as parcelas de 
cultivo. 

Os alvéolos são depressões que, pelo seu elevado número e 
significado exigem especial destaque pois proporcionam contras- 
tes no arranjo do espaço rural. Dos numerosos alvéolos drenados 
pelos rios Ave e Leça optámos pelo de Bougado, que se deseu- 
volve a jusante de Lousado até ao lugar do Bicho (fig. 8). De 
forma irregular, alongada e de largas dimensões é talhado funda- 
mentalmente em xistos argilosos. 0 estrangulamento que o limita 
a jusante corresponde ao alinhamento quartzítico S. Gens de 
Cidai - S. Félix. 

Enquanto nas outras depressões da área em estudo as parce- 





las se encontram profundamente divididas em prédios de diversas 
dimensões, limitadas por ramada ou vinha de enforcado e sem 
qualquer índice de orientação em relação à linha de água, o 
mesmo não se verifica na depressão de Bougado. Neste alvéolo as 
parcelas atravessadas pelo Ave têm configuração rectangular, 
bastante alongada, e de orientação perpendicular à linha de água, 
que corre segundo um traçado quase rectilíneo, de Este para Oeste. 
Estas parcelas, designadas de «agras», constituem no seu todo uma 
paisagem de campo aberto. 

Não sendo possível, por falta de base documental, esclarecer 
a origem exacta e o sentido deste termo, indica-se que a origem é 
romana, pois que é um derivado de «ager-agi», que significa 
campo cultivado. As agras constituem uma morfologia agrária de 
campo aberto e semme foram óptimos lameiros e campos de cul- 
tura de elevada produção. 

Os actuais proprietários ou trabalhadores da terra atribuem a 
ausência da cultura da vinha, nestes campos férteis, à pequena 
dimensão e à acção maléfica da sombra no desenvolvimento das 
culturas do chão. Pensamos, no entanto, não ser esta a explicação 
certa, pelas razões seguintes: 

-se a extrema fragmentação da agra é fenómeno recente, 
resultado da partilha e do uso da compra e venda, a cultura da 
vinha em nada afectava o desenvolvimento das culturas arvenses 
numa antiga parcela com 1 ou 3 ha; 

-existem, na área em estudo, pequenos prédios de cultivo, 
rodeados pela vinha; 

-o elevado grau de humidade do solo, na maioria das agras, 
não é favorável à cultura da vinha; porém não impede a sua exis- 
tência em campo fechado. 

Assim, quer parecer que a razão da falta da vinha nas agras 
se deve ao facto de terem sido, em tempos remotos, áreas comu- 
nitárias de cultivo, fora da acção destruidora do gado. 

Com a evolução dos problemas sócio-económicos e jurídicos 
acentua-se a divisão da parcela agrícola e as agras não fazem excep- 
ção. A repartição das agras é feita em faixas de terreno de posição 
normal à direcção da linha de água. Deste modo, toda a parcela 
tem água directa para rega. Além das agras mencionadas no 
alvéolo de Bougado, outros campos abertos aparecem entravados 
na típica paisagem de campo fechado minhoto. 
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A estas formas de ocupação do solo correspondem tipos diver- 
sos de povoamento. O antigo povoamento era constituído por 
pequenas aldeias, geralmente, localizadas no sopé das vertentes. 
Mas, no momento actual, enquanto nas áreas de lavradio existe 
forte densidade da população e o povoamento, ora se orienta 
segundo o traçado das estradas, ora é tipo disperso desordenado, 
nas colmas é fraco ou até nulo o povoamento humano, pois é o 
domínio do bravio. 

3 .  A faixa arenosa litoral 

A plataforma litoral é uma superfície de aplanamento bem 
conservada, com altitudes entre os 8 e os 115 metros (Fig. 1). 
Possui características climatéricas que reflectem forte influência 
marítima, com o calendário agrícola de características semelhantes 
ao do Porto/S. Gens (Fig. 6). As invernias têm, por vezes, efeitos 
nefastos na vida agrícola da faixa arenosa do litoral. 

Esta faixa arenosa, assim como a restantt: plataforma, desen- 
volvem-se num substrato de complexa petrografia, com afloramen- 
tos de gnaisses, granitos, quartzitos, xistos e outras rochas meta- 
mórficas. A origem marinha desta plataforma é testemunhada 
pelos numerosos depósitos de praia que nela assentam. Trata-se 
de areias, com abundância de seixos de quartzitos, de quartzo e 
de granito, bem rolados e achatados, numa espessura que pode 
atingir 4 metros. 

Há, portanto, que distinguir na plataforma litoral a faixa are- 
nosa, cujo solo possui um povoamento vegetal com touças isoladas 
de tojo asnel, trovisco e espécies próprias tais como a cebola 
albarrá, a luzerna das praias, os mioporos e as canas. A caminho 
do interior, o pinheiro começa a aparecer nas dunas e constitui 
dispersas manchas de bravio. O seu pequeno porte, a deformação 
das copas e a inclinação dos troncos reflectem a forte incidência 
dos ventos oceânicos. 

A partir dos 1000 a 1500 metros da linha de costa, o pinhal 
e o povoamento do tipo misto, de pinheiro e eucalipto, passam a 
formar manchas de extensão significativa e a apresentar um desen- 
volvimento, normal. Estas bouças além de ocuparem solos de ele- 
vada rentabilidade, encontram-se disseminadas nesta monótona 
topografia o que permite a penetração dos ventos de oeste. Somos 
de opinião que a actual distribuição destas manchas de bravio 

61 



deve ter sido determinada por factores humanos, nomeadamente a 
extensão e estrutura das exploraçóes agrícolas e a expansão urbana 
e industrial. 

Na faixa arenosa de Via  Chá à Apúlia (Fig. I), aparece, entre 
as extensas manchas de bravio do litoral, uma paisagem resultante 
da colonização das areias. As dunas foram cavadas de forma a 
que o fundo dos campos em «masseira», (MATOS, 1973, p. 66 
a 103), ficavam na proximidade da toalha de água subterrânea. 
Este tipo de campo resulta de um árduo e persistente trabalho 
humano. O agricultor desta faixa conseguiu, assiiu, criar uma área 
hortícola, não só de elevadíssimo índice de produção por hectar, 
como de morfologia agrária específica, o que a contrasta dos res- 
tantes espaços rurais em estudo. 

Trata-se de uma área de pequena parcela agrícola. Além da 
reduzida extensão dos campos em «masseira ou gamela», o seu 
chão encontra-se altamente fragmentado, em resultado da divisão 
por partilhas ou do contrato de arrendamento. 

Para além da forma e da utilização destes campos, interessa- 
-nos delinear os motivos que conduziram a sua criação e expansão. 
A principal razão está entre um interior de solos ricos, mas de 
elevada densidade populacional, e um litoral de solo arenoso habi- 
tado por gente do mar, que a fome levou a transformar, de forma 
engenhosa, a paisagem dunar numa de intensa actividade agrícola. 
A expansão dos campos em «gamela» foi significativa durante a 
I Grande Guerra Mundial. Actualmente, nas freguesias do litoral 
a norte da foz do Ave. (Aguçadoura, Aver-o-Mar, Nabais e Estela) 
o número de campos em «gamela» aumenta, ano a ano, ignorando 
em absoluto a legislação que proíbe a destruição dos cordões 
dunares e, consequente venda de areia. A apatia e desinteresse das 
autoridades, a nível local e regional, terá como consequência, 
muito em breve, o desaparecimento desta área de agricultura peri- 
-urbana, uma vez destruídas as dunas primárias de protecção. 

Enquanto na área das «masseiras» da faixa arenosa da Agu- 
çadoura à Apúlia é reduzidíssimo o número de casas de habitação, 
nos lugares sedes das freguesias desenvolve-se um povoamento 
aglomerado de tipo nebuloso. Se considerarmos, a título exempli- 
ficativo, a Aguçadoura é notóiia a posição central da igreja e res- 
pectivo adro em relação a um aglomerado de casas rurais, que é 
servido por sinuosos e estreitos caminhos. Actualmente esse velho 
aglomerado sofre uma nova fase de expansão, agora orientada 
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segundo o traçado das estradas que ligam a sede da freguesia à 
Estrada Nacional Póvoa de Varzim-Viana do Castelo e às freguesias 
envolventes. Podemos dizer que o actual «habitat» se apresenta, 
com excepção dos velhos núcleos, ordenado segundo as vias de 
comunicação. 

Se nos deslocarmos para o litoral a sul da foz do rio Ave, o 
fenómeno torna-se mais complexo, e exige para a sua compreensão 
a subdivisão nos seguintes períodos: antes de 1964-1967 e durante 
1967-1981. Em relação ao primeiro período, pode dizer-se que do 
Ave a Matosinhos, o tipo de povoamento era idêntico ao já refe- 
rido no litoral a Norte da foz do Ave. Contudo, às pequenas 
aldeias de Matosinhos, da faixa arenosa opunha-se o povoamento 
ordenado segundo o eixo industrial Leça da Palmeira-Pedras Ru- 
bras. A implantação industrial e a consequente modificação do 
antigo povoamento rural tiveram os seus primeiros reflexos já na 
década dos anos 50. 

Quanto ao segundo período, caracteriza-se por profundas alte- 
rações no povoainento rural. Alude-se como exemplo a aldeia de 
RodZo (concelho de Matosinhos). Este velho aglomerado de casas 
rurais, em 1976, foi vorazmente destruído e anexado pelo com- 
plexo industrial da Petrogal. Assiste-se, assim, à total ou parcial 
destruição do antigo povoamento da faixa arenosa de Matosinhos 
devido às exigências da industrialização ou da urbanização. 

Passemos, seguidamente, às transformações sofridas, para 
Norte, no arranjo da faixa arenosa de Vila Chá a Arvore (concelho 
de Vila do Conde). Examinemos o caso de evolução do arranjo 
humano da faixa arenosa de Midelo. 

Até à primeira metade da década dos anos 60, a gente do lito- 
ral vivia da pesca, da apanha do sargaço e, em simultâneo, da 
exploração agrícola dos campos em «gamela». A profunda altera- 
ção que se processou em anos seguintes esteve, segundo a nossa 
opinião, relacionada por um lado com as características naturais 
da praia de Mindelo e, por outro lado, com a fuga dos banhistas 
das praias entre Lavra e a foz do Douro, em consequência do alto 
grau de poluição das águas e da atmosfera, provocada pela insta- 
lação do complexo industrial da Petrogal. Assim, a atracção de 
banhistas começou a estimular a venda de terrenos, servidos pela 
estrada que liga a povoação de Mindelo à praia, com o consequente 
surto de construção de prédios urbanos. Por sua vez, a Câmara 
Municipal de Vila do Conde, entre 1964-1967, procedeu ao alo- 
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teamento das ireas de bravio e das «masseiras» para a construção 
de uma área residencial. Somos de opinião que o plano de urba- 
nização se adaptou de forma bastante satisfatória às características 
da área para a qual foi concebido. 

No momento actual (1981), a existência desta área residencial 
de veraneio acentua o contraste entre a área de função turística 
do litoral e o velho povoamento do aglomerado do Mindelo, ligado 
a uma agricultura em plena modernização e pertença da área das 
doações. 

Tentámos, através da análise realizada, diferenciar os contras- 
tes entre as diferentes ocupações do solo da plataforma litoral, 
dos plainas, dos alvéolos e das vertentes. Todavia, para se enten- 
der esta coinplexa inter-ligação entre a Natureza e o homem é 
necessário estudar a organização do i~ferido espaço rural. 

B - A  organização do espaço rural 

I - Sigizificado geográfico da casa rural 

A casa rural constitui um dos elementos fundamentais da pai- 
sagem agrária e reflecte, com especial importância, os contrastes 
sócio-económicos da área das Planícies e Colmas Minhotas. Como 
diz PEREIRA de OLIVEIRA (1975, p. 433): «Se o impulso 
evolutivo que está implícito na introdução da nova cultura não é 
vigoroso, se não é evidente a melhoria que deIe resuItará - e 
bem pode dar-se o caso de ser um desastre por falta de previsões 
de factores incontroláveis ao manifestarem-se - então a casa rural 
como instrumento funcional actua como elemento retardador e 
pode mesmo pesar na balança da decisão-chave. Porém, no caso 
contrário, é a casa que o vai reflectir, em primeiro lugar, antes 
mesmo que os seus donos, não tanto na forma arquitectural, nem 
mesmo no material e técnica da construção, mas sobretudo na 
coinpartimentação adaptativa, no arrumo dos espaços especificas, 
nos aumentos, na reestruturação geral do plano de conjunto, 
enfim, no seu todo dinâmico como instrumento adaptado a nova 
fase da exploração. Assim, a mudança de tipo mostra-se profunda 
e tanto mais evidente quanto maior for o grau de m~difica~ão 
das suas funções. 

Apesar das aparências, cremos que, deste modo, é mais lógico 

64 



tomar como base do critério as influências sócio-económicas, 
servindo-nos das outras, todavia, como elementos diferenciadores 
da tipologia básica». 

Somos, contudo, de opinião que a casa rural, considerada 
globalmente, encerra um conjunto de problemas não só de ordem 
sócio-económica, como também jurídica. O sistema de transmissão 
de bens por doação, que apega o homem à sua terra, lhe pro- 
porciona um nível económico elevado e lhe imprime o desejo 
da conservação da casa doada. Em sentido contrário a sedução 
do homem rural pela cidade o leva a abandonar a casa agrícola. 
Assim, enquanto o habitante da típica casa mral minhota, sem 
conforto, é constantemente atraído pelo trabalho industrial e 
comercial, o donatário luta pela conservação da sua casa de gera- 
ção em geração. 

Não vamos interpretar o fenómeno da casa rural com base 
na simples descrição dos tipos dominantes, mas sim apresentar 
a casa como elemento das várias paisagens rurais. 

Assim, na faixa litoral ou nas aldeias mais isoladas dos con- 
celhos de Penafiel, Guimarães, Póvoa do Lanhoso, Fafe e Amares 
domina a «casa elementar simples». Caracteriza-se pela sua pequena 
dimensão, com uma ou duas divisões para habitação, repartidas 
por um ou dois pisos, e pela ausência de anexos agrícolas. As con- 
dições de habitação são paupérrimas impera aí a pobreza e a escu- 
ridão. Este tipo de casa recorda as descrições referentes à habita- 
ção dos reguengueiros, ou a dos caseiros das propriedades mona- 
cais ou as anexas a solares (séc. XV a XVIII). 

Nestes casos a casa funciona como um elemento retardador, 
isto é, põe em evidência o atraso secular da nossa agricultura, com 
especial relevo para o nível de vida do trabalhador da terra. Este 
desfasamento tinha que provocar descontentamento entre os 
homens da terra e daí a sua opção por outra actividade económica 
ein território português ou estrangeiro. Essa saída da mão de obra 
conduz a que, no momento actual, essas casas, ou são habitadas 
por velhos e crianças, ou se encontram abandonadas, a aguardar 
a sua substituicão por novas construções, do tipo da casa do emi- 
grante. 

Outro tipo de casa rural, disseminada na área em estudo e 
habitada, em geral, pelo agridtor  médio, designa-se por «casa 
elementar de tipo monobloco vertical». São casas agrícolas onde 
já se observa uma perfeita individualizaçáo da área habitacional e 
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dos anexos agrícolas, mas constituindo um só bloco. Possuem 
sempre dois pisos, sendo o inferior destinado a pequena loja, 
estábulos e pocilga e às vezes a uma cozinha, e o superior à habi- 
tação. 

Finalmente as casas doadas e as não doadas, pertença de explo- 
rações agrícolas de 5 e mais hectares, são do tipo de «casa com- 
plexa de pátio fechado». Estas habitações constam de dois pisos, 
o inferior reservado a lojas, estábulo, casa da eira, e o superior à 
habitação. Os anexos agrícolas formam, com o bloco de habitação, 
uma unidade que delimita um pátio fechado, mais ou menos ex- 
tenso, com a designação local de quinteiro. O acesso a esse pátio 
faz-se sempre por um portal de serviço, geralmente rasgado na 
própria fachada da casa. É o tipo de casa rural mais frequente na 
área agrícola da plataforma litoral e nas depressões da área em 
estudo. 

As casas não doadas são de arquitectura muito simples e a 
sua construção recua, na sua maioria aos séc. XVII e XVIII. Pelo 
contrário, as casas doadas mostram, pela sua arquitectura, o ele- 
vado nível económico dos donatários. Esta opinião é confirmada 
por OLIVEIRA e GALHANO (1976, p. 8) ao tentarem explicar 
a razão da existência dos portais em arco na grande casa rural da 
terra maiata. Segundo os referidos autores, ((trata-se, portanto, 
sem dúvida, de um protótipo dos portais vestibulares e que marca 
uma data. Mas, se não o aparecimento, pelo menos a difusão do 
arco - e sobretudo desses portais vestibulares em arco - parece 
ter-se dado apenas, de acordo com os exemplares datados que 
conhecemos, muito mais tarde, o portal de Malta, (freguesia do 
concelho de Vila do Conde), da primeira metade do séc. XVIII, 
parece ser um caso único isolado uma vez que não é natural que 
tivesse existido e sido demolidos todos os arcos desse tipo com 
outra intermediária entre o de Malta e os finais do séc. XIX; por 
razões impossíveis de determinar, o modelo é desprezado ou esque- 
cido durante mais de 100 anos para reaparecer nos últimos decénios 
do séc. XIX, conhecendo então grande voga nessa forma de luxo, 
que representa talvez uma função do modelo de Malta com os 
largos portais vestibulares quadrangulares, associada a grandes 
casas de lavoura de feição aburguezada». E acrescentam «o seu 
aparecimento encontra porventura explicação na difusão da casa 
grande de lavoura, de feição burguesa, a que ele se ajusta e onde 
existe de facto, e que corresponde à possível definição e progressos 
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de uma classe mral abastada, de gostos aburguezados, que teve 
talvez lugar nessa mesma ocasião». 

A feição burguesa detectada pelos etnógrafos é o reflt..~ directo 
do início do uso da transmissão de bens por doação e consequente 
aparecimento dos donatários, de elevado nível económico e cul- 
türal. 

Estas casas, com cerca de um século de existência, mostram 
um constante ajustamento à evolução da tecnologia. Daí distin- 
guirem-se duas fases na evolução da casa doada. Na primeira fase, 
dos finais do séc. XIX a 1964-1966, a planta da casa reflectia 
uma profunda adaptação ao tipo de agricultura ligada à produção 
de culturas arvenses, com relevo para o milho. Explica-se, por- 
tanto, a importância dada ao eirado, à eira e à casa da eira. Em 
contrapartida, o reduzido número e a pequena extensão dos está- 
bulos mostram o fraco interesse pela pecuária. Na segunda fase 
(196611968 a 1981), após um período de adaptação decorrido 
entre 1966 e 1969, deu-se uma total remodelação da parte fun- 
cional e anexos da casa agrícola, quando os donatários passaram 
a dedicar-se à agro-pecuária, para produção de leite. Assiste-se 
então à modificação total dos antigos anexos, eliminam-se a casa 
da eira, eirado e eira, e nessa extensa área constroem-se modernas 
vacarias, salas de ordenha mecânica apetrechadas com câmaras fri- 
goríficas e silos semi-subterrâneos. Os antigos estábulos foram 
transformados em lojas, coelheiras ou simplesmente abandonados. 
Permaneceu, contudo, o pátio fechado. 

Em simultâneo, em todas as casas doadas, a parte de habitação 
sofria modernização. O donatário e os seus familiares, trabalhado- 
res da terra de sol a sol, passaram a usufruir nas horas de des- 
canso de um ambiente de conforto e, em certos casos, de luxo, 
em nada inferiores ao dos meios urbanos. 

A profunda transformação da casa doada veio acentuar o con- 
traste em relação às restantes casas de lavoura da área em estudo. 
A casa rural elemento retardador ou elemento em mutação pro- 
gressiva em relação ao âmbito sócio.cultural e económico de uma 
população, se comporta assim como um elemento vivo da paisa- 
gem agrária das Planícies e Colmas Minhotas. 



I I  - Factores de Mutação da paisagem agrária minhota 

1. Euoluçiio da população (aspectos gerais) 

Segundo o Numeramento de Pina Manique (1798) o Minho 
era a região mais povoada do Reino. 

Saliente-se o predomínio das freguesias com menos de 2.000 
hab. e com mais de 5.000 hab., apenas o Porto, Braga, Penafiel e 
Guimarães. 

A miséria dos campos determinava já uma acentuada atracção 
da mão de obra para as cidades e vilas do litoral (SOUSA, 1979, 
p. 120). A análise dos recenseamentos do séc. XIX acentua a ten- 
dência da população do meio rural para se deslocar, essencial- 
mente, em direcção ao Porto e a Braga. Mas embora o núcleo 
urbano do Porto fosse importante polo de atracção demográfica, 
não podia, de modo algum, competir com o êxodo sistemático de 
população campesina para o Brasil. 

A nova divisão administrativa do território permite analisar a 
evolução da população da área das Planícies e Colinas Minhotas, 
de 1864 a 1970. Durante este período registou-se uma evolução 
positiva. Notam-se acréscimos muito diferenciados nos 26 conce- 
lhos, em estudo, e aumenta o desiquilíbrio na distribuição da popu- 
lação. Ao lento crescimento demográfico dos concelhos de feicão 
rural (Póvoa de Lanhoso e Amares), opõe-se o surto demográfico 
dos concelhos do Porto e limítrofes. A partir de 1940 começa a 
delinear-se o crescimento demográfico dos concelhos de implanta- 
ção industrial - Vila da Feira, Gondomar, Via  Nova de Famali- 
cão, Santo Tirso, Guimarães e Braga. 

Esta evolução traduz-se daramente nos mapas da densidade da 
população (Fig. 9). De 1900 a 1940 nota-se a oposição entre os 
concelhos do Porto e arredores, com densidades superiores a 400 
hab/kmz, e os restantes com menos de 400 hab/lcmz. Mas a partir 
de 1950, e sobretudo em 1970, a densidade aumenta na maioria 
dos concelhos em consequência do enraízamento industrial e da 
expansão urbana. 

A distribuição espacial da populaqáo avaliada em habitantes 
por kmz constitui um indicador de disparidade entre os concelhos 
de função rural e urbana. Sublinhe-se que foi a partir de 1940 
que o crescimento começou a processar-se de uma maneira mais 
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desiquilibrada. Assim, a população de determinados agrupamentos 
concelhios aumentou rapidamente, de que é o caso flagrante os 
conceihos do Porto e arredores que, em 1979, segundo as esti- 
mativas já abrangiam 1.180.000 habitantes. 

A insatisfação do agricultor, associada a razões de ordem poli- 
tico-económica que afectam a restante população, motiva a mobili- 
dade da população agrícola activa para outras actividades econó- 
micas no País e estimula a emigração. 

Da leitura das figs. 10 A e B deduz-se, de imediato, o aumento 
dos valores percentuais da exploração familiar imperkita. Este tipo 
de exploração sofreu, de 1952154 a 1968, um acréscimo acentuado 
na área dos vales do Ave e do Vizela, e nos concelhos envolventes 
do Porto e de Oliveira de Azeméis. Contudo, regista-se em 1968 
um decréscimo do valor relativo deste tipo de exploração nos con- 
celhos da Maia e Matosinhos, respectivamente de 12 e 22%. 
Esta diminuição deve relacionar-se, por um lado, com a anexação 
de extensas áreas rurais pela implantasão industrial e urbana e, 
por outro lado, com as casas doadas existentes nestes concelhos. 

A £ig. 11 é elucidativa da mobilidade da população para as 
zonas industriais e da sua individualizaçáo em relação aos conce- 
lhos do interior de feição rural. 

Da associação destes resultados poder-se-á dizer que o aumento 
de exploraçóes familiares imperfeitas é uma consequência do 
estado degradante da agricultura e necessidade do homem da terra 
recorrer ao trabalho na indústria, a fim de garantir a sua sobrevi- 
vência. 

No que se refere à emigração atingiu valores altamente signi- 
ficativos nos anos de 1965 a 1973, a que se seguiu uma quase 
paralização. Contudo, no mesmo período os concelhos do interior 
tiveram, segundo os dados oficiais, insignificante perda de mão 
de obra, em relação aos concelhos de implantação industrial, como 
Guimarães e Santo Tirso. Podíamos ser levados a pensar que o 
agricultor minhoto permaneceu em larga medida na terra natal. 
Essa não é, porém, a realidade. A estatística mascara a amplitude 
do fenómeno migratório a nível rural. A visita às aldeias mostra 
o elevado número de casas desabitadas e o predomínio de velhos 
e crianças. Esta é a realidade do imponente êxodo rural clandes- 
tino. 

Esta breve análise permitiu, não só estabelecer a diferenciação 
dos problemas demográficos existentes nas áreas industriais e ur- 
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banas e naquelas onde o sector primário tem grande significado, 
mas também chamar a atenção para a necessidade de se estudar 
as consequências da emigração na evolução do povoamento. 

2. A atracção dos cidades e sua área de influência 

Não pretendemos realizar um estudo pormenorizado do assun- 
to, mas encontrar elementos que nos ajudem a compreender a 
importância dos lugares centrais e sua área de influência na evo- 
lução da paisagem agrária em estudo e seus reflexos na mobilidade 
da população. Exemplificamos o assunto com a interpretação do 
traçado de isócronas, pois a acessibilidade a um determinado 
lugar central, expressa ein termos de tempo, constitui um indicador 
simples e bastante significativo pata o estudo das áreas de influên- 
cia de um dado lugar central. 

O trabalho de recolha e processamento de dados e o traçado 
dos diferentes tipos de isócronas foi já realizado e publicado pelo 
Gabinete de Planeamento da Faculdade de Engenharia da Univer- 
sidade do Porto, relativamente ao Noroeste e Nordeste português. 
Limitamo-nos a seleccionar e interpretar as isócronas referentes a 
transportes rodoviários privados que consideramos altamente signi- 
ficativo. 

Quanto às isócronas respeitantes aos transportes rodoviários 
privados (Figs. 12 A e B) pensamos suficiente considerar as de 
35 e de 60 minutos. Fizemos sobreposições com o objectivo de 
avaliar a extensão de cobertura do território, abrangida pelas man- 
chas polarizadoras de cada centro. Da sobreposição das de 35 minu- 
tos conseguimos verificar que existe uma pequena área de inter- 
secção de três isócronas e que os concelhos de maior implantação 
industrial e urbana, coin excepção de Braga e Guimarães, ficain 
abrangidos pela isócrona do Porto. 

Grande parte da área em estudo encontra-se abrangida pelas 
respectivas áreas de influência. Só a do concelho de Penafiel, Vila 
da Feira, S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis permanecem 
abaixo do grau de proximidade de 35 minutos dos 4 centros. 

A Fig. 12 B mostra-nos contrastes de influência ao nível das 
isócronas de 60 minutos. Enquanto o litoral a norte do Porto e a 
área das doações se situa na área de influência de 3 lugares cen- 
trais (Porto, Braga e Guimarães), à medida que nos afastamos 
para o interior essa influência é cada vez mais ténue. Assim, os 
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concelhos de Braga, Guimarães, Fafe, Póvoa de Lanhoso e Amares 
ficam na área de intercepção de duas únicas isócronas de 60 minu- 
tos, a de Braga e Guimarães. Destaque-se a faixa compreendida 
entre a isócrona de 60 minutos de Aveiro e de Guimarães, limi- 
tando uma área de exclusiva influência do Porto, o que coloca em 
evidência o domínio do Porto e a sua área de influência sobre 
Aveiro. Estainos perante um caso concreto de um lugar central 
que se oferece como factor de oposição à expansão de um outro 
lugar central próximo, no caso concreto de Aveiro. 

Consideramos que a expansão das áreas urbanas e subsequente 
mobilidade da uouulacão do camuo uara a cidade. auesar de ter . .  . . . 
prcj~idicndo o ~le~envolvimenro da ngricul~ura, pro~orcionou .,o 
agriculror urna melhor 3preensio do ~Irsnível sócio-económico cnrre 
o campo e a cidade. Por isso é, segundo a nossa opinião, um factor 
que acentua o descontentamento do agricultor. 

i. Reflexos da expansão rirbana e da implantação industrial 

Passeinos a delinear os possíveis reflexos da expansão urbana 
e da implantação industrial na evolução do povoamento. 

«Desde e1 valle de1 Miiio hasta 10s primeiros brazos de la ria 
de Aveiro, e1 poblamiento tiene el mismo carácter: una densa 
diseminación de 10s núcleos de babitación, caprichosamente recor- 
tada por 10s arenales, lomas, cerros pizarrosos, incisiones profun- 
das de 10s valles, trechos montaiiosos, siempre lugares de pobreza 
y de rare facción humana*. ( 0 .  Ribeiro, 1955, p. 107). 

Se na realidade certos factores naturais tiveram influência na 
evolução do povoamento, somos de opinião que numerosos foram, 
e continuam a ser, os condicionalismos de ordem humana. Além 
dos factores sócio-económicos e jurídicos que se colocam na base 
da tradicional dispersão minhota, devemos preocupar-nos também 
com as possíveis consequências que advêm do crescimento demo- 
gráfico e as subsequentes exigências da actual sociedade. 

De acordo com a linha de raciocínio atrás definida, passámos 
a individualizar as áreas urbanas, na área das PLANfCIES E 
COLINAS MINHOTAS. Mas para atingir tal objectivo fomos de 
imediato contrariados pela dificuldade em obter dados informati- 
vos. Ficámos limitados, inicialmente, a um único trabalho publi- 
cado pela Direcgão Geral dos Serviços de Urbanizagão, elaborado 
em 1970 e que, com base num método de potencial demográfico, 
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conseguiu delimitar aquilo que designa por «agrupamentos urba- 
nos». 

Conscientes da realidade actual do fenómeno, depressa nos 
apercebemos da desactualização do material publicado, principal- 
mente no que dizia respeito aos «agrupamentos urbanos» de Bra- 
ga, Guimaráes e Area Metropolitana do Porto. Por tal motivo tive- 
mos que associar aos resultados publicados não só os dados for- 
necidos pelas secções técnicas das diferentes Câmaras Municipais 
da área em estudo, mas também os mencionados num trabalho 
realizado pelos técnicos da Comissão de Planeamento da Região 
Norte (B., 1978). Acrescente-se que seguimos o conceito de «agru- 
pamento urbano» adoptado pelos técnicos da referida Comissão 
de Planeamento, entendido como «toda a concentração de popu- 
lação com características urbanas e que tem uma certa unidade e 
coesão, diferenciando-se do meio em que se insere» (Id., p. 6). 

A fig. 1 põe em evidência a extensão da aglomeração do Porto 
sobre toda a área em estudo, com uma dimensão que seria vanta- 
joso e urgente estabilizar. Paralelamente sobressai a ausência de 
centros urbanos com dimensão capaz de oferecer alternativa ao 
Porto na generalidade das actividades de pendor urbano. 

O aspecto da mancha urbana da Area Metropolitana do Porto 
é de forma irregular e tende a alastrar-se segundo a direcção das 
principais vias de comunicação. Na restante área das PLANfCIES 
E COLINAS MINHOTAS regista-se um fenómeno de dispersão 
total da população ou a sua distribuição em pequenos aglomerados, 
com especial evidência para os dos eixos industriais do Ave-Vizela 
e de S. João da Madeira. 

De igual modo o factor industrial apresenta as mesmas carac- 
terísticas - domínio para o Porto - para uma área de forte con- 
centração que se prolonga para Braga, Guimarães e, inflectindo 
para Sul, se estende até S. João da Madeira. Na área em estudo, 
a indústria dispersa-se em pleno meio rural, acarretando profundas 
reniodclaçõcs no anriro povocimento, originadas n'io sd pela i~ii- 
ulnnincão dos comolcxos indusirinis. tiia3 i>ml>(.ni ucll tiiobilid.id: 
da população operária e consequente surto da construção de pré- 
dios urbanos. Assiste-se, portanto, no momento actual a uma pro- 
funda alteração do povoamento dos alvéolos e dos plainos. Con- 
tudo, o desigual grau de implantação industrial leva a considerar 
os seguintes agrupamentos: alvéolos de fraca industrialização (Re- 
guega-Refojos e Agrela) e aqueles onde a indústria conseguiu 



absorver o antigo povoamento rural (Bougado). Nos primeiros o 
actual povoamento rural reflecte os aspectos predominantemente 
agrícolas dessas áreas. Regista-se uma expansão dos velhos núcleos. 
Se há casos em que o alargamento do povoado se fez em função 
das vias de comunicação, como em Agrela, outros há em que as 
novas construções surgem em função dos interesses dos proprie- 
tários, donde resulta um aglomerado de plano complexo, e se 
criam graves problemas para futuros trabalhos de planeamento 
regional. Dos numerosos casos vamos referir o exemplo da aldeia 
do Calvário (freguesia de Reguenga, concelho de Santo Tirso). 
Nos últimos anos, esta aldeia conheceu um surto de construção, 
sem um mínimo de infra-estruturas. O prédio urbano apareceu 
em qualquer local, os caminhos de acesso continuaram a ser estrei- 
tos e sinuosos, os mesmos que, em épocas remotas, serviam de 
elemento de ligação entre o campo e a casa agrícola. A esperança 
de os transformar em vias de ligação com os centros urbanos foi 
aniquilada pelas construções que os ladeiam. Qual será o futuro 
destas aldeias? 

Nos alvéolos industrializados (Alfena e Bougado) assiste-se a 
uma absor~ão do antigo povoamento rural pelas novas constru- 
ções, de fins industriais ou urbanos, o que é reflexo, mais uma 
vez, da ausência de uma política de ordenamento do território e 
de um rigoroso controle da prática da compra e venda de prédios 
rústicos. 

Para uma melhor apreensão da coinplexidade e das consequên- 
cias do fenómeno, decidimos seleccionar, o exemplo da evolução 
do aglomerado Bougado-Ribeirão (Fig. 1). Se até à última Guerra 
a depressão constituía uma rica área agrícola, de intensivo apro- 
veitamento dos solos das agras e de povoamento disperso ordena- 
do, a recente implantação industrial alterou profundamente a sua 
paisagem agrária. A inauguração da estação de caminho de ferro 
na Trofa foi o ponto de partida para o desabrochar da povoação 
da Trofa Nova. A situação deste incipiente aglomerado próximo, 
não só da estação de caminho de ferro, mas também de um impor- 
tante nó rodoviário, que liga o Porto a Vila Nova de Famalicão 
e Santo Tirso à Póvoa de Varzim, reuniu as condições ideais para 
a implantação industrial e expansão urbana. Deste modo a modifi- 
cação que se vem processando no arranjo do antigo espaço rural 
de Bougado e de Ribeirão tem por único objectivo a expansão 
industrial e lançou a agricultura para um plano de desinteresse. 
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É lamentável que se ignore o elevado índice de produção dos solos 
das agras de Bougado e se autorize a sua ocupação para fins indus- 
triais ou de habitação. 

Quanto aos reflexos da ind~~strialização na evolução do povoa- 
mento nos plainos aluviais, saliente-se a irea têxtil do Ave-Vizela. 
A inicial localização das fábricas junto das linhas de água provo- 
cou uma primeira fase de modificação do povoamento. Actual- 
mente, a dispersão dos complexos industriais na paisagem (Fig. 13) 
que tem a estrada como factor condicionante da sua localização 
contribui para uma maior penetração deste sector e suas conse- 
qiiências em meio rural. As aldeias são molilento a momento, absor- 
vidas pelo surto da construção. 

III - Dimensão e Fragmentação da Exploração Agricola 

: . Segundo as estattsticas publicadas 

Os dados estatísticos publicados não indicam a divisão da pro- 
priedade rural, mas sim a divisão, por classes de área, das explo- 
rações agrícolas de cada concelho. Mesmo neste domínio regista-se 
heterogeneidade de critérios; enquanto no Inquérito de 1952154 
a diinensão da exploração da 2." classe de área varia de 1 a 5 ha, 
no de 1968 os limites são de 1 a 4 ba. Infelizmente à discrepân- 
cia referida deve associar-se a discriminação das classes no primeiro 
Inquérito, segundo a extensão da cultura arvense, o que não se 
verifica no de 1968, razões pelas quais ficamos impossibilitados 
de estudar o fenómeno de forma evolutiva. 

A fig. 14 mostra que as explorações agrícolas mais numerosas, 
em 1952/54, pertencem às classes de «menos de 1 ha» e de «1 a 
5 ha», que por si só abrangem 78% do total da área em estudo. 
Os valores relativos, de número mais elevado, da classe de menor 
dimensão encontrain-se nos co~iceihos limítrofes do Porto. As 
explorações agrícolas de diinensão superior a 5 ha tomam impor- 
tância no conceiho de Vila do Conde (66%), seguindo-se os de 
de Braga e de Paços de Ferreira; nos restantes, a ocorrência desta 
classe varia entre 5 a 15%. 

Após esta visão geral da dimensão da exploração agrícola, pas- 
samos ao problema da fragmentação parcelar. Infelizmente a hete- 
rogeneidade de critérios dos dois Inquéritos exige os seguintes agru- 
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pamentos: as exploraçóes formadas por 1 só bloco, as de 2 a 5 
blocos e, as de 6 e mais blocos. A fig. 15 evidencia o contraste 
entre os concelhos litorais, envolventes do Porto, onde mais de 
54% das explorações são constituídas por 1 só bloco, e os do 
interior das Planícies e Colinas Minhotas, com valores inferiores 
a 12%. É também nestes concelhos que se verifica a maior ocor- 
rência de explorações com 6 e mais blocos. 

Na impossib'iidade de irmos além no estudo comparativo, por 
insuficiência dos dados dos dois Inquéritos, passamos a procurar 
a explicação da fragmentação da exploração agrícola nos concelhos 
do interior, em contraste com o predomínio de explorações de 1 
só bloco no do Porto e envolventes. Parece significativa a associa- 
ção de factores naturais e humanos. Deve dar-se especial atenção à 
influência do relevo no arranjo do espaço rural minhoto. A pai- 
sagem de socalcos, opõe-se a dos plainas aluviais e da plataforma 
litoral. Enquanto na primeira o intenso aproveitamento agrícola 
das vertentes favorece a fragmentação parcelar, a morfologia das 
depressões apoia a prática do emparcelamento. A forte humaniza- 
ção da paisagem torna prioritário o processo jurídico de posse da 
terra. Como já foi aludido, enquanto a doação evita a divisão das 
terras, a venda favorece a fragmentação das parcelas agrícolas e a 
consequente expansão industrial e urbana. 

Não é possível, contudo, explicar os efeitos do uso dos pro- 
cessos jurídicos de posse da terra, sem se possuir um levantamento, 
por freguesia, do número de prédios rústicos e urbanos e da sua 
evolução. No entanto a ausência de dados publicados exigiu a apli- 
cação de uma metodologia ligada à consulta dos registos prediais 
nas Repartições de Finanças. 

2. Segundo a nossa investigaçáo nos arquivos das Repartições de 
Finanças 

A ausência de registos anteriores ao ano de 1950, na maioria 
dos concelhos em estudo, veio limitar os nossos objectivos. Reali- 
zámos, portanto, um levantamento por freguesias, a partir dos 
registos existentes, numa área que agrupa as freguesias dos con- 
celhos da Maia, Matosinbos, Valongo, Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde e mais dois de forte industrialização (Via Nova de Fama- 
licão e Santo Tirso). 

Pela leitura da fig. 16A regista-se, em relação aos prédios 14s- 





ticos, uma diminuição pouco significativa nas freguesias do con- 
celho de Vila do Conde e um acelerado decréscimo na maioria 
das freguesias de influência urbana e industrial de Matosinhos, da 
Maia e de Valongo, da faixa costeira e do eixo industrial Ave- 
-Vizela. 

É notório o contraste entre o pequeno número de prédios 
rústicos das freguesias do concelho de Vila do Conde, com excep- 
ção da faixa litoral de solo arenoso, e o elevado número de pré- 
dios na maioria das freguesias de Santo Tirso. Lembra-se que, 
além de outros factores, é relevante o condicionalismo criado pelos 
contrastes da morfologia. Com excepção das paisagens do plaino 
do Ave, junto de Santo Tirso, do alvéolo de Bougado e das de- 
pressões drenadas pelo Leça, a jusante de Alfena, altamente afec- 
tadas pela expansão urbana, nota-se um pequeno aumento do 
número de prédios urbanos nas freguesias drenadas pelo Leça a 
montante de Alfena. Ora, como a área de lavradio destas freguesias 
coincide, na sua maioria, com as formas alveolares, pode dizer-se 
que a fragmentação do solo foi pouco afectada. Em oposição, nas 
vertentes e formas maduras, suspensas, a 400-450 metros de alti- 
tude, como por exemplo Monte Córdova, as pequenas manchas 
de lavradio encontram-se divididas por elevado número de prédios, 
o que vem confirmar a extrema fragmentação do solo arável e a 
pequena dimensão da parcela agrícola. 

Passemos à evolução do número de prédios urbanos. Enquanto 
se evidencia, de 1940 a 1977 (Fig. 16B), um surto da construção 
urbana nas freguesias da faixa costeira, dos vales do Ave e Vizela 
e da área urbana do Porto, na maioria das freguesias do concelho 
de Vila do Conde regista-se um baixo índice desse tipo de cons- 
trução. 

Para desvendarmos a razão de ser deste contraste era indispen- 
sável analisar dados estatísticos à escala dos lugares e da proprie- 
dade rural, isto é, os exigidos para a elaboração de plantas Cadas- 
trais rústicas. Na impossibilidade de elaborarmos o levantamento 
cadastra1 da área, isto é, a análise de milhares de verbetes de pré- 
dios rústicos de 26 concelhos, decidimos seleccionar um agrupa- 
mento de concelhos: Maia, Matosinhos, Póvoa de Lanhoso, Oli- 
veira de Azeméis, Santo Tirso e Vila do Conde. Mas o tipo de 
trabalho, exaustivo e extremamente moroso, exigido pela consulta 
de milhares de verbetes prediais rústicos e respectivas cadernetas 
exigiria, exclusivamente para a recolha de dados, pelo menos 4 a 
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5 anos, motivo que nos obrigou a reduzir o trabalho de pesquisa 
a um único concelho. Hoje, consideramos discutível a nossa opção 
pelo concelho de Vila do Conde. Foi escolhido por possuir um 
campo de interpretação bastante diversificado. Além do arranjo do 
seu espaço rural reflectir os efeitos da expansão urbana e da 
implantação industrial, nele são visíveis os reflexos dos actuais 
processos jurídicos de posse da terra. 

Para suprir a falta de fontes oficiais publicadas, recorremos, 
com autorização do chefe da Repartição de Finanças do concelho 
de Vila do Conde, à consulta exaustiva de 11.803 verbetes (prédios 
rústicos), resultantes das matrízes rústicas realizadas neste conce- 
lho em 1972174. 

Tomando como base o nome do proprietário, consultamos as 
cadernetas prediais rústicas, o que permitiu agrupar os prédios 
por freguesias e conferir os resultados anteriormente obtidos. Este 
trabalho, além de lento, foi, em certos momentos, desanimador. 
Debatíamo-nos constantemente com as numerosas deficiências do 
método usado na elaboração das matrizes: pouco cuidado na reco- 
lha dos dados, a infeliz ideia de considerar como prédios rústicos 
as parcelas de 90 m" que não passam de minúsculos quintais ads- 
tritos a prédios urbanos ou rústicos. Anulamos deste modo, por 
falta de interesse, todas as parcelas de dimensão inferior a 0,02 ha. 
(Quadro III).. 

Da superfície do concelho de Vila do Conde (15.230 ha) as 
áreas de lavradio e bravio ocupam, em 1975, 13.417 ha, ou seja 
88%, sendo o de 62% e 38%, respectivamente, as de lavradio e 
de bravio (Quadro 111). Perante a realidade da paisagem pode 
dizer-se que, embora o total de lavradio por freguesia seja supe- 
rior ao bravio, a distribuição destas manchas na área agrícola deste 
concelho encontra-se proporcionalmente equilibrada. A divisão 
administrativa falseia a realidade. 

Em 1975 a área agrícola deste concelho estava dividida em 
19.425 prédios rústicos, pertencentes a 2.085 proprietários (Qua- 
dro IV). 

Para estudar a evolução do número de prédios rústicos e as 
possíveis ligações com outros elementos em estudo, seleccionámos 
os anos de 1966 e de 1975, o primeiro, além de se enquadrar no 
panorama comum dos de 1940 a 1977, marca a transição para 
uma nova época da vida agrícola da área das doações e o de 1975 
corresponde à data do levantamento cadastral, por nós realizado. 
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Ao considerarn~os a evolução do número de proprietários rús- 
ticos por freguesia (Fig. 17), verificámos casos contrastantes. Ao 
aumento do número de proprietários rústicos nas freguesias do 
litoral, opõe-se a diminuição, mais ou menos pronunciada, nas do 
interior. Se compararmos a superfície média por proprietário nas 
diferentes freguesias (Fig. 13), em relação aos dois anos 1966 e 
1975, destaca-se uma diminuição acentuada da superfície agrícola 
média nas freguesias do litoral, com excepção de Vila do Conde 
(sede do conceiho) e Lahruje. Passa-se do predomínio dos 6 a 
10 ha, em 1966, para o de 0,02 a 3 ha, em 1975. Nas restantes 
freguesias mantem-se uma superfície agrícola média por proprie- 
tário ig~ial ou superior a 6 ha. A mancha de freguesias cuja super- 
fície agrícola média por proprietário é de 10 a 18 ha não sofreu 
redução, mas antes, aumentou, anexando a freguesia de Aveleda. 

O acréscimo do número de proprietários e a correspondente 
diminuição da superfície agrícola por proprietário registada nas 
freguesias do litoral prova a fragmentação parcelar e o conse- 
quente desenvolvimento de uma paisagem de nítido retrocesso 
rural. 

Põe-se, naturalmente, a questão de saber se as restantes fre- 
guesias do concelho, com superfície média de 6 a 18 ha por pro- 
prietário rústico, se recorre já à prática do emparcelamento. Con- 
siderámos conveniente distinguir as áreas pertença de casas doa- 
das e não doadas. Na maior parte das fregiiesias as primeiras ocu- 
pam uma superfície agrícola superior a 55% e inferior a 85% da 
área agrícola da freguesia (Fig. 18 A). 

Parece assim verificar-se que a expansão urbana não afectou o 
poderio das casas doadas e o seu reflexo ou arranjo do espaço 
rural. A urbanização da faixa litoral ainda não conseguiu impor-se 
ao restante espaço agrícola. 

Resta saber qual a dimensão da exploração agrícola por classe 
de área. Servimo-nos, para a sua determinação, do método de aná- 
lise da dimensão das explorações, organização parcelar e rendi- 
mento anual do proprietário ou agregado familiar. Para atingir 
tais objectivos, elaborámos inquéritos nas diferentes freguesias, 
com base no número de elementos do agregado familiar, na exten- 
são da propriedade e respectivo rendimento, e na origem do ren- 
dimento desse agregado. 

Uma vez ordenadas as fichas referentes à extensão das explo- 
rações, foi possível o seu escalonamento por ordem crescente de 
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dimensão, a partir da área de 0,02 até 53,13 ha. Seguidamente, 
passamos à formulação de agrupamentos tendo por base a combi- 
nação das seguintes variáveis: dimensão e rendimento da explo- 
ração, e nível económico do seu proprietário. Para tal realizámos 
todos os arranjos possíveis entre as 3.463 fichas (referentes aos 
1.252 proprietários inquiridos, amostragem a cerca de 60% do 
total dos proprietários), e seleccionámos as seguintes classes de 
área do lavradio: 

a) De 0,02 a 0,45 ha - Explorações constituídas por peque- 
nas leiras, muito dispers.as e afastadas da casa de habitação. O ren- 
dimento anual não assegura a alimentação do pequeno agregado 
familiar. Os produtos do campo são um complemento do rendi- 
mento obtido de outra actividade. 

b) De 0,45 a 4 ha - Explorações que podem atingir um 
rendimento suficiente para duas pessoas, mas insuficiente para um 
casal com filhos. Um ou mais elementos do agregado familiar tem 
de exercer outra actividade económica. 

c) De 4 a 8 ha - Esta superfície de lavradio, com bons 
solos, riqueza em água e modernização das técnicas agrícolas, per- 
mite a instalação de explorações do tipo agro-pecuário, com capa- 
cidade para 30 a 80 vacas leiteiras. O proprietário, se explorar 
directamente a sua terra, pode usufruir de um rendimento médio 
mensal de 15 a 30 mil escudos (em 1975). 

d) Superior a 8 ha -A implantação da agro-pecuária, em 
moldes modernos, permite elevada produção de leite. As bases 
económico-estruturais destas explorações levam-nos a classificá-las 
de empresas agrícolas. O rendimento mensal é elevado, dependente 
do número de vacas leiteiras ou de gado para carne. As explorações 
com área de lavradio superior a 18 ha podem sustentar 250 vacas 
para produção de leite. 

Com base nestas quatro classes de área, estabelecemos a super- 
fície relativa ocupada por cada uma das várias freguesias (Qua- 
dro V) e a sua representação cartográfica (Fig. 18 B), que mostra 
o predomínio das explorações com áreas superiores a 8 ha e a 
ocorrência, em média, de explorações de menor dimensão nas fre- 
guesias da faixa litoral. 

Torna-se necessário ver qual a distribuição espacial destas 
explorações além do limite administrativo da freguesia e conse- 



QUADRO V- Percentagem da superfície total de lavradio, por 
freguesia, ocupada pelas 4 classes de exploraçóes. 

FONTE: Dados por n6s recolhidos, 1975, na Repartição de Finanças do 
Concelho de Vila do Cnnde. 

Freguesias 

ARCOS 
ARVORE 
AVELED A 
AZURARA 
BAGUNTE 
CANIDELO 
FAJOZES 
FERREIR6 
FORNELO 
GIÃO 
GUILHABREU 
WQUEIRA 
LABRUJE 
MACIEIRA 
MALTA 
MINDELO 
MODIVAS 
MOSTEIRO 
OUTEIRO 
PARADA 
RETORTA 
RIO MAU 
TOUGUES 
TOUGUINHA 
TOUGUINH6 
VAIRÃO 
VILA CHÃ 
VILA DO CONDE 
VILAR 
VILAR DO PINHEIRO 

0,052 
a 

0,45 ha 

18 
30 
14 
21 
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10 
7 
9 

11 
6 
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8 
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10 
3 
8 
4 
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11 
10 
12 
7 

14 
27 
16 
6 

34 
65 
9 
7 

4 
a 

8 ha 

31 
25 
12 
21 
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11 
20 
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21 
21 
20 
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32 
21 
12 
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41 
25 
25 
26 
15 
20 
25 
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a 

4 ha 

10 
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14 
37 
15 
31 
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11 
14 
8 
5 

12 
3 

11 
10 
15 
15 
15 
20 
11 
23 
9 

20 
10 
15 
17 
25 
20 
13 
12 

Sup. 
a 

8 ha 

41 
19 
60 
30 
63 
48 
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54 
53 
65 
72 
46 
73 
56 
55 
56 
70 
68 
49 
48 
34 
70 
50 
22 
44 
51 
15 
- 
58 
56 







quentes tipos de arranjo do espaçc rural. Mas as numerosas recla- 
mações, anexedas aos verbetes, feitas pelos proprietários alertaram- 
-nos para o deficiente trabalho de campo dos técnicos, o que tor- 
nou indispensável a rectificação das extremas. Foi um trabalho, que 
tivemos que realizar, extremamente moroso pois, além da medi- 
ção prédio a ~rédio ,  elaborámos a sua. cartografia, tendo por base 
a fotografia aérea na escala de 1:5.000. Tivemos de abandonar o 
projecto à escala do concelho e optar pela amostragem. Assim 
cartografámos todos os prédios rústicos da freguesia de Aveleda e 
de parte de Labruje (Figs. 19 e 20). Uma única planta cadastral, 
se tem muitos inconvenientes tem a vantagem de demonstrar aos 
técnicos de gabinete o muito que seria preciso trabalhar, para pre- 
tender algum dia, sair dos modelos ideais, entender os problemas 
e, seguidamente, resolver os graves problemas da estrutura agrária 
portuguesa. 

A interpretação da Planta Cadastra1 da freguesia de Aveleda e 
parte de Labruje (Fig. 19) fornece-nos, não só a distribuição da 
área de lavradio de cada casa doada, mas também revela a tendên- 
cia geral para a constituição de um só bloco nas proximidades da 
casa. Todavia, a área de lavradio varia entre 9 e 15 ha. Mas mais 
importante que a extensão de lavradio das casas doadas, é a dimen- 
são das parcelas. O levantamento, por nós realizado, mostra que 
as manchas de lavradio de cada casa são constituídas por poucas 
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parcelas. 
Na fig. 20 destacam-se dois arranjos do espaço rural, um ligado 

às pequenas leiras e quintais, geralmente anexos à casa, nas proxi- 
midades das estradas e caminhos, outro referente às áreas de cul- 
tivo das casas não doadas, em que a dispersão parcelar é notável. 

Em resumo, a área das Planícies e Colinas Minhotas possui 
aspectos de contraste no domínio da dimensão e fragmentação 
das parcelas agrícolas. O elevado grau de fragmentação é conse- 
quência quer da topografia, quer da generalização de actos de 
compra e venda. Diferentemente, em alguns concelhos do litoral, 
o espaço rural é composto, em elevada percentagem, por explora- 
ções de 1 só bloco, como acontece nos concelhos de Vila do 
Conde, da Maia, de Matosinhos e do Porto. Enquanto no de 
Vila do Conde o uso da doação evita, a divisão da terra e as 
virias parcelas constituem uma unidade agrária, mais ou menos 
extensa, nas proximidades da casa de habitação, nos restantes 
concelhos o predomínio da exploração de 1 só bloco está rela- 
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uonada com o surto de venda de terrenos para construções de 
prédios urbanos e de unidades industriais. Trata-se, portanto, 
de fragmentos de antigas quintas, que subsistem como relíquias 
do velho espaço rural. É o caso das raras parcelas de lavradio 
que ainda existem nas freguesias de Campanha e de Paranhos 
(concelho do Porto). 

Embora os dados estatísticos de 1968 agrupem estes quatro 
concell~os (Vila do Conde, Maia, Matosinhos e Porto) num mesmo 
tipo, segundo a sua coinposição por blocos (fig. 15), têm, porém 
significado e reflexos opostos no arranjo do espaço rural. 
Enquanto em Vila do Conde há um conjunto de condicionalismos 
que apoiam o emparcelamento e consequente formação de um 
bloco de parcelas, de dimensáo e forma bem diferenciada (como 
é comprovado pelas Plantas Cadastrais), nos restantes concelhos, 
com especial evidSncia para o do Porto, assiste-se a uma acelerada 
anexação do espaço rural pela expansão urbana e industrial. 

O estudo da dimensáo e fragmentação da exploração agrícola 
é essencial para a detecção de contrastes e, consequentemente 
interpretação da organização do espaço rural. 

IV - Mutação Agrária na «áuea das doações» 

1. Aspectos gerais 

A mentalidade do humilde agricultor minhoto, arreigado ao 
pedaço de terra herdado, é contrário a qualquer tentativa de 
emparcelamento e abandono do tradicionalismo agrícola. 

Por sua vez, o Estado, mais preocupado com o desenvolvi- 
mento industrial descurou o sector agrícola. Só a partir de 1966, 
foram-lhe atribuídos créditos com significado relevante. Nas estru- 
turas básicas da sua atribuição postulavam porém tais condições 
económicas que excluíatii a generalidade dos agricultores. 

Só os proprietários de elevado nível financeiro, confortados 
pelo Crédito Agrícola, passaram a adoptar nas suas explorações 
uma agricultura mecanizada e novas culturas. Assim, desde 1966 
a 1968, começaram a aparecer, na área em estudo, casos isolados 
de proprietários que se interessavam pelo incremento de pomares, 
aviários e produção de flores. Além dos velhos pomares de citri- 
nos da área de Amares, cuja qualidade decrescente dos frutos tem 



vindo a reflectir a falta de tratamentos e renovações das espécies 
arbóreas, existem pequenas manchas de pomares dispersas na pai- 
sagem, sem viabilidade de expansão, devido a limitações de ordem 
natural e humana. Além das características morfo-climáticas, que 
limitam a instalação das espécies fruteiras aos plainas aluviais e 
vertentes mais abrigadas, a fragmentação da parcela agrícola por 
compra e venda afecta a dimensão dos pomares. Além disso, as 
cooperativas de fruta não possuem infra-estruturas que salvaguar- 
dem os interesses dos associados. 

Daí os produtores terem de recorrer, durante as colheitas, à 
venda directa ao consumidor ou a intermediário, no local de pro- 
dução. Este tipo de comercialização, em que o preço do produto 
está dependente das necessidades do mercado de consumo, tem 
sido um travão a novos investimentos. Muitos proprietários estão 
arrependidos de terem realizado tal emprendimento, em vez de 
empatar o capital na compra de imóveis em meio urbano. A prin- 
cipal razão das suas queixas, no momento actual, é a falta de uma 
política de preços. 

As grandes quintas, como a do Dr. Baltar e a célebre e senho- 
ral quinta de Aveleda, ambas no concelho de Penafiel, a de Soei- 
me e a de Fiães, no concelho de Via  Nova de Gaia, começaram, 
a partir de 1974175, a ser retalhadas pelo uso das partilhas e con- 
sequente venda de numerosos prédios rústicos, ou a serem os seus 
proprietários accionistas da Sogrape (Sociedade Comercial de Vi- 
nhos de mesa de Portugal, Lda.), o que explica o fraco investi- 
mento de capital, nos últimos anos, na expansão das suas quintas, 
pois é mais lucrativo comprar o vinho aos pequenos e médios pro- 
prietários da área. 

Estes casos e alguns outros, como o arranjo dos 153 ha de la- 
vradio na exploração de Manuel Gonçalves (no concelho de Vila 
Nova de Famalicão), têm de se considerar como casos particulares 
que em nada resolverão a crise da nossa agricultura. Na verdade 
não será isoladamente que os agricultores carecidos de haveres, de 
cultura e de influência poderão transformar a agricultura minhota. 
Só a união, em comunhão de interesses e de responsabilidades, os 
poderá salvar. União, aqui, chama-se associativismo, que pode ser 
concretizado, por exemplo, sob a forma de cooperativas de produ- 
ção, de comercialização, de industrialização, de consumo ou mis- 
tas. 

Enquanto não for elaborada e aprovada uma legislação que 
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fomente o associativismo, a agricultura da área das Planícies e Co- 
linas Minhotas verá, de momento a momento acentuar-se o seu 
atrofiamento, nomeadamente através da implantação de unidades 
industriais e da expansão das áreas urbanas. 

2. U m  caso exemplar: a casa doada do Outeiro 

Passamos a dar conta porinenorizada do único caso significativo 
de mutação agrária que reagiu de forma positiva a essas influências. 
A área das doações deve servir de exemplo na reformulaçáo de 
estrutura agrária da área em estudo por constituir, em si, um 
modelo de arranjo do espaço rural. 

Qualquer que tenha sido o motivo do desenvolvimento deste 
embrião de mutação agrária, ele pode constituir o fulcro da futura 
organização do espaço rural minhoto. Não admira, portanto, que 
passemos a estudar de forma pormenorizada as fases desse caso de 
mutação agrária. Para tal, considerámos vantajoso fazer a mono- 
grafia descritiva de uma casa doada, salientando-se os seus princi- 
pais contrastes com as não doadas. 

A casa do Outeiro, localizada no lugar do Outeiro, freguesia 
de Aveleda, concelho de Vila do Conde, possuía em 1975 uma 
superfície de 257.849 m', sendo 41% de bravio e 59% de lavra- 
dio. Foi constante preocupaçio das sucessivas gerações o aumento 
da área da empresa e a aplicação, sempre que possível, do empar- 
celamento, de forma que a área de lavradio formasse um só bloco 
na proximidade da casa de habitação (Fig. 19, casa doada n." 2). 

Desde finais do séc. XIX a 1964166, a casa do Outeiro conhe- 
ceu uma forma de exploração de tipo patronal. Havia, geralmente, 
dois a três criados internos e, sempre que os trabalhos agrícolas 
o exigiam, chamavam-se jornaleiros de soldada diária. O valor dos 
salários variou muito com o tempo, (Quadro VI), consequência 
directa do acentuar de falta de mão de obra. 

O uso de uma agricultura de tipo tradicional, essencialmente 
manual, exigia que o donatário e outros elementos da sua família 
fossem ajudados nos multiplos trabalhos agrícolas, principalmente 
durante as sementeiras e colheitas. Parece-nos oportuna a leitura 
do calendário agrícola em prática até 1964166 (Fig. 21), pois 
torna evidente as épocas dos diferentes trabalhos agrícolas. O mi- 
lho é, por excelência, o cereal do campo do Noroeste português, 
e a descrição dos trabalhos ligados à cultura deste cereal oferece 
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QUADRO VI -Evolução dos salários dos operários agrícolas 
(casa do Outeiro) 

o retrato quase completo do trabalho da terra nessa época. Assim, 
de Abril a Maio, de acordo com as características da humidade 
do solo dos diferentes campos, começa a sementeira do milho. 
Em regra não se fazia lavoura de preparagão ou alqueive. As 
vessadas faziam-se com a máxima rapidez, de sol a sol. A lavra 
realizava-se por tracção animal até 1960162, a seguir passou a 
fazer-se com o tractor. 

As técnicas de trabalho eram de tipo tradicional e não havia 
verdadeira selec~ão de sementes. Após 20 dias da sementeira, se 
as condições atmosféricas permitissem um desenvolvimento nor- 
mal, realizava-se a decrua, com a ajuda de um sachador, e com 
sacha manual nas margens dos campos, a completar o trabalho da 
alfaia agrícola. Em anos secos procedia-se a duas decruas. Após 
20 a 25 dias da decrua tinha lugar a arrenda, que tinha por fim 
chegar a terra aos pés do milho. Simultaneamente, ou após as 
sachas, efectuavam-se as mondas ou desbaste. 

O milho de rega era sempre associado ao feijão, sendo usual 
ministrar-se 3 ou 4 regas pelo pé. A primeira realizava-se, geral- 
mente, 20 a 25 dias após a segunda sacha; as restantes seguiam-se 
de 10 em 10, ou de 15 ein 15 dias, conforme a secura do ano e a 
quantidade de água disponível. 

Designavam-se por grangeiros o conjunto das sachas, desbaste, 
corte de podão e regas. A todos estes trabalhos seguia-se a colheita, 
que tinha lugar dos fins de Agosto a princípios de Setembro nas 
leiras secas, ou dos finais de Setembro a meados de Outubro nas 
terras frescas. O corte do milho fazia-se à foicinha e o seu trans- 
porte ao eirado ein carros de bois. 
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A desfolhada, geralmente ao serão, exigia numerosa rnão.de. 
-obra; daí as ajuntadas muito características e divertidas, de vulgar 
ocorrência até aos anos 50. A partir dessa data este uso foi decain- 
do e a desfolhada passou a ser trabalho de crianças e velhos. 
A debulha era já mecânica em 1950. Seguidamente o milho secava 
no eirado que era, ao tempo, uma superfície destinada a espécies 
hortícolas, e nas proximidades da eira, cujo terreno era, nesta 
altura, transformado num extenso largo terreno coberto por várias 
camadas de palha, sobre as quais se estendiam, diariamente, enor- 
mes lençois de linho grosso ou estopa, denominados, localmente, 
panos de vela. O milho era espalhado todos os dias de sol, com 
a ajuda de rodos. 

As condições climáticas locais exigiam que o grão fosse reco- 
lhido antes do pôr do sol. Se o tempo não levasse a recear bumi- 
dade para a noite, o cereal era amontoado e coberto com os panos 
de vela e alguma palha. Em caso de previsão de chuva, os montes 
eram protegidos por uns cobertos de madeira, cujas tábuas se 
encontravam dispostas em forma de escama de peixe. Ultima- 
mente, já se usavam cobertos de folhas de zinco, de forma trian- 
gulares. Qualquer que fosse o material utilizado este resguardo 
designava-se por «empanas». O milho era diariamente estendido 
no eirado e continuamente removido com a ajuda dos pés, enquan- 
to não estivesse bem seco. Era, finalmente, joeirado e armazenado 
em arcas ou em tulhas. 

Parece-nos de interesse levantar algumas considerações sobre o 
recurso ao eirado e o desuso do espigueiro. A extensão das áreas 
de cultivo de milho e o alto grau de fertilidade do solo contribuíam 
para que toda a casa doada tivesse elevada produção de milho. 
Por isso, se recorresse às técnicas tradicionais da secagem na eira, 
teria de haver um grande armazenamento de espigas em espigueiro 
e proceder-se inúmeras vezes a trabalhos de debulha e outros. Por 
outro lado, as características climáticas desta faixa litoral iriam 
condicionar bastante todo o futuro tratamento de secagem do 
milho. Assim, pelo método adoptado o agricultor ficava, desde 
Outubro, na posse de um produto comercialiiável em época opor- 
tuna. O uso do eirado corresponde às explorações agrícolas cuja 
produção excedia a subsistência e que precisavam de preparar, em 
época adequada, o produto que iria ser comercializado. 

A cultura do milho aparecia associada a do feijão. Esta cultura 
exigia a realização de numerosos trabalhos de tipo manual. Outra 
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cultura importante era a da batata, que representava 10% da pro- 
dução da exploração. 

De Novembro a Dezembro e por vezes Janeiro, se processavam 
as seinenteiras dos cereais de pragana, entre os quais, o de maior 
interesse económico era o trigo. A preparação da terra para a 
sementeira fazia-se com o tractor munido com grade de discos e, 
anteriormente a 1964, realizava-se com a charrua. Passados 2 ou 
3 dias efectuava-se a gradagem para estender o adubo e abrir as 
margens, com o auxílio do assocador. Mais tarde, em Abril ou 
Maio, semeava-se o milho de rego, para fins forrageiros, nas mar- 
gens. 

-4 vinha fornecia cerca de 40% da produção de lavradio. Todo 
o trabalho (plantação, podas, enxertias e vindimas) estava ligado 
à mão de obra masculina, com certa especialização em enxertias 
e podas. 

Ora, o tradicionalismo do sistema e das técnicas agrícolas, a 
ausência de infra-estruturas sócio-económicas e de uma política 
de mercado que apoiassem a cultura do milho e da batata e ainda 
a redução, cada vez mais acentuada, da mão-de-obra estavam, desde 
1964, a colocar a casa agrícola em situação cada vez mais crítica. 

Em 1966-1967 o donatário teve consciência da aproximação 
do abismo e viu-se perante o dilema de continuar ou desistir, de 
abolir o uso da doação e retalhar a propriedade pela venda, ou de 
tentar mantê-la, segundo um novo tipo de estrutura agrícola. 
O espírito de união entre os donatários, o pecúlio financeiro, a sua 
experiência como técnico e a posterior ajuda oferecida pelo Cré- 
dito Agrícola, atribuído desde 1966, criaram-lhe perspectivas de 
mudança. 

No curto período de 1966-1968, apagou-se o espírito tradicio- 
nalista até então existente e optou-se por uma agricultura moderna 
de tipo agro-pecuário. Para tão profunda remodelação da estrutura 
económica da exploração agrícola, foi necessário elevado empate 
de capital. Vencidos todos os obstáculos, as casas doadas, e a do 
Outeiro não é excepção, entraram numa nova e importante fase 
da sua história. Desde 1968 à actualidade (1981), a opção pela 
agro-pecuiria provocou uma profunda modificação nos hábitos de 
vida do agricultor. O donatário e a família passaram a praticar 
uina agricultura mecanizada, a casa e os seus anexos sofreram total 
remodelação, a antiga exploração transformau-se num tipo empre- 
sarial, praticando a pecuária para produção de leite (Fig. 21). 
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Desde 1968 a casa do Outeiro iniciou uma agricultura moderna, 
totalmente mecanizada, desde a lavra, à monda química, à rega 
de aspersão, ao corte do milho hhrido e i ensilagem das forragens. 
Os antigos anexos foram abandonados ou substituídos por moder- 
nas vacarias com parque ao ar livre, de capacidade para 60 a 80 
vacas leiteiras, sala de ordenha mecânica com câmara frigorífica 
para 1.500 litros e um silo semi-enterrado. 

Para retirar da sua empresa o máximo de rendimento o dona- 
tário recorre ao estudo dos solos, à selecção das sementes das espé- 
cies forrageiras e ao maior cuidado na aquisição do gado leiteiro. 
Revela um constante interesse em melhorar a organização da sua 
empresa para aumentar a produção, mantendo, simultaneamente, 
a qualidade do leite. 

A mutação que se processou na estrutura agrícola e económica 
da casa do Outeiro, pertença actualmente de António de Oliveira 
Gomes, é generalizável a 95% das casas doadas. As restantes ou 
foram afectadas por expropriações para fins públicos, ou foram 
repartidas em partilhas e venda. 

Nestas modernas empresas agrícolas o lavradio atinge 12 ou 
mais hectares. 

Infelizmente este exemplo não foi seguido pela maioria das 
explorações agrícolas não doadas. Assim nas Planícies e Colinas 
Minhotas, só cerca de 6 %  das casas não doadas, (das quais 4% 
se localizam na área das doações), conseguiram acompanhar esta 
remodelação, é exemplo a quinta de Vilarinho (concelho de Via  
do Conde). 

A mutação da área das doações devia ser encarada como caso 
piloto, que podia, a curto e médio prazo, ser alargado a toda a 
paisagem agrária minhota. Mas era preciso que se desenvolvesse o 
espírito associativista entre os agricultores e, que simultaneamente, 
várias estratégias de Crédito Agrícola possam instituir estruturas 
de base idênticas is existentes, actualmente, entre os donatários. 

Mas, para uma melhor apreensão dos reflexos económicas da 
mutacáo em estudo, pareceu-nos útil apresentar, uma breve expli- 
cagão da evolução da produção de leite e tipos de comercialização. 

3. A prodzrção do leite para comercialização 

Antes de 1966168, a agro-pecuária apresentava reduzido inte- 
resse na economia da área das doações. A produção de leite era 
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insignificante, comparada com a então registada nos concelhos de 
Esposende, Barcelos e Santo Tirso (Fig. 22). Desde 1968, surge 
o grande incremento da agro-pecuária, para a produçáo de leite. 
Os empreendiinentos multiplicam-se. Com um comportamento 
totalmente contrastante aparece-nos, na restante área em estudo, 
uma pecuária de características tradicionais e arcaizantes. O seu 
baixo rendimento por produtor deve-se à ausência de selecção de 
espécies de gado e i atribuição de uma alimentação de baixo valor 
nutritivo. 

No que se refere à comercialização do leite, produzido nas 
casas doadas, faz-se através da UCANORTE-União das Coo- 
perativas Agrícolas de Compra e Venda do Noroeste. 

A produçáo de leite de Vila do Conde, comercializada pela 
UCANORTE, passou de 10 milhões de litros, em 1968 para 88,6 
milhões em 1978. Em 1968 os concelhos de maior produçáo de 
leite comercializado eram os de Barcelos, Póvoa de Varzim, Espo- 
sende e Vila da Feira (Fig. 22). Embora de 1968 a 1978 se assis- 
tisse a um crescimento de produçáo na maioria dos concelhos, 
houve um surto extraordinário em relação a Vila do Conde 
(Fig. 22). 

Todavia, para entendermos melhor o problema, teremos que 
analisar a produção média por produtor. Enquanto, em 1978, no 
concelho de Vila do Conde aos 29.098.713 litros de p~odução 
anual correspondem 1.029 produtores, isto é, 28.279 litros de pro- 
dução média por produtor, no concelho de Barcelos a produção 
de 19.206.789 litros é pertença de 4.467 produtores, o que corres- 
polide a 4.300 litros de produção média anual por produtor. Deste 
modo, o concelho de Vila do Conde conseguiu, em 1978, indivi- 
dualizar-se entre os restantes, com uma produçáo média anual de 
leite por produtor, comercializado pela UCANORTE, três a dez 
vezes superior aos restantes concelhos. 

Outro elemento fundamental é o do número e tipo de salas de 
ordenha (individual ou colectiva). Nota-se um elevado número de 
salas de ordenha colectiva em Barcelos, o predomínio das salas 
individuais em Vila do Conde, a ausência, no concelho de Póvoa 
de Lanhoso, de qualquer tipo moderno de sala de ordenha e o 
predomínio, nos restantes concelhos, das salas de ordenha indivi- 
dual sobre as colectivas. Se juntarmos a esta análise o estudo de 
produtores por sala de ordenha, verificaremos considerável afluên- 
cia de produtores às poucas salas de ordenha espalhadas pelos 
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concelhos do interior, com posição de destaque para os de Paredes, 
Lousada e Felgiieiras. 

Do exposto depreende-se que, nos concelhos onde predomina 
a agricultura de tipo tradicional, em explorações muito fragmen- 
tadas, com predomínio da empresa familiar imperfeita, à baixa 
produçáo leiteira para comercializaçáo corresponde elevado número 
de produtores por sala de ordenha. Fenómeno de características 
diferentes ocorre em Vila do Conde, pois ao alto valor de produçáo 
liga-se o pequeno número de produtores por sala de ordenha mecâ- 
nica; neste concelho, só cerca de 7% das salas de ordenha são de 
regime colectivo. 

Este é, pois, mais um importante aspecto da actual estrutura 
agrária da área das doações, que deve ser cuidadosamente anali- 
sado pelos técnicos que se preocupam com a remodelação da estru- 
tura agrária minhota. 

Infelizmente o esforço realizado pelos empresários agrícolas não 
foi totalmente apoiado pelo sector industrial. Assim a ausência de 
uma torre de secagem e de câmara frigorífica de elevada capacidade 
na ECANORTE tem trazido elevadíssimos prejuízos, pois não lhe 
permite satisfazer as necessidades do produtor, nem as do consu- 
midor. A secagem do leite é uma operação fundamental para per- 
mitir o equilíbrio, ao longo do ano, da distribuição do leite, e 
evitar desperdícios. Embora a alimentação do gado seja rigorosa- 
mente cuidada, numerosos factores de ordem natural e humana 
determinam dois períodos, de características produtivas diferentes: 
de Outubro a Fevereiro, obtem-se o máximo de produção e, de 
Junho a Setembro, o mínimo. 

Assiste-se, portanto, a um incremento da produçáo de leite, 
com especial relevo no concelho de Vila do Conde, que não foi 
acompanhado pelo sector industrial a ele ligado. A União das Coo- 
perativas luta com falta de apoio a nível estatal para adquirir meios 
de expansão e de modernização da unidade transformadora. A par- 
tir de 1981/82 o nível financeiro dos associados e o dinamismo 
dos elementos da direcção contribuíram no entanto para que se 
iniciasse a coustruçZo de novas instalações e, simultaneamente, da 
torre de secagem. 

Em suma, a área das doações, fruto da prática de um processo 
jurídico de posse da terra, tem características humanas que lhe 
permitiram desencadear, num curto período, uma profunda muta- 
ção agrária. Para tal, contribuiu a fraca fragmentação das terras 
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que constituem as explorações doadas, o bom nível económico do 
donatário e o seu profundo enraizamento na casa mãe. 

A despeito da reduzida extensão em relação à área das Planícies 
e Colinas Minhotas, este caso de mutação agrária passou já a ocu- 
par uma posição significativa no desenvolvimento da indústra dos 
lacticínios do Noroeste. 

C - Futuro da paizagem ag~círia minhota 

O actual arranjo do espaço rural na área das doações constitui 
um exemplo de mutação agrária, que não pode ser ignorado, antes 
deve ser observado como c6lula embrionária do futuro espaço agrá- 
rio minhoto. 

Não podemos esquecer que são numerosos os condicionalismos 
humanos que, desde tempos remotos, atrofiaram a agricultura 
minhota e, actualmente, constituem obstáculos a qualquer refor- 
mulação agrária. Assim, desde que foram abolidos os vínculos, os 
bens de prazo indivisíveis transformaram-se em alodiais divisíveis 
e fraccionários. Seguidamente, o Código Civil de 1867 veio acabar 
com todos os privilégos de partilhas e ordenar a divisão igual 
entre herdeiros. Estas disposições foram profundamente nefastas 
à agricultura, pois as parcelas de terra atingiram uma dimensão 
além da qual a divisão conduz à evicçáo do lavrador ou à sua 
redução à miséria. A este grave problema da pulverização da par- 
cela agrícola associou-se a falta de capital. A separação das duas 
qualidades de proprietário e de agricultor impõem a este último 
a necessidade absoluta do financiamento como meio de valorizar 
a terra, a uma taxa de juro que não provoque a absorção da maior 
parte do rendimento agrícola. O divórcio entre o capital e a terra 
não é certamente um obstáculo recente, mas aí radica a urgente 
necessidade de se organizar uma forma de crédito, que possa pres- 
tar à lavoura os serviços que esta necessita para se modernizar e 
progredir. Se a usura consome o lavrador, se o dinheiro ibe é 
fornecido apenas a alta taxa e em condições opressivas, é evidente 
que a terra há-de permanecer inculta, onde não for tão rica e fértil 
que cubra, com o seu rendimento, todas as despesas de exploração. 

É certo que o Crédito Agrícola está a ser organizado entre nós, 
e alguns serviços começaram já a prestar a sua contribuição. 
É pouco ainda para as grandes necessidades da agricultura. Mas 
mesmo esse pouco é de recear que não seja aproveitado, por duas 
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graves dificuldades, a falta de espírito associativo e a ignorância 
do agricultor minhoto. 

A ausência de instrução agrícola é factor gravíssimo, que difi- 
cilmente será remediado e até impossível de suprimir, pois a agri- 
cultura é em regra empírica e tradicional. Este problema afigura-se- 
-nos como dos mais importantes, para a futura remodelação da 
estrutura agrária minhota. No entanto, será uma aspiração absurda 
transformar um dos pequenos e humildes agricultores, que d t i -  
vam, de forma tradicional e por vezes arcaica, pequenas parcelas, 
num agrónomo que conheça a terra e as suas necessidades, as espé- 
cies mais apropriadas às características morfo-climáticas e pedo- 
lógicas da sua exploração, a mais perfeita e económica maneira de 
obter e apresentar no mercado o produto agrícola. O mais grave 
é que continua a não existir neste país uma classe agrícola bem 
formada e consciente da sua missão. O grande proprietário é em 
regra absentista; se o não é, está muitas vezes desinteressado dos 
problemas da agricultura. Mas aquela defeituosa organização social, 
cujo melhoramento se pode esperar apenas dum demoradíssimo e 
paciente trabalho de execução, é razão suficente para justificar, 
só por si, o grande atraso da agricultura minhota. 

Estamos, portanto perante um grave problema que exije estudo 
pormenorizado e imediata solução. Somos de opinião que o pri- 
meiro trabalho a realizar deve ser o levantamento cadastral de 
toda a área de lavradio e bravio do Miho .  A experiência colhida 
na elaboração da planta cadastral de Aveleda e de parte de Labruje 
ensinou-nos muito quanto à deficiência dos dados publicados e à 
necessidade do contrato local com os problemas. Portanto, as equi- 
pas de técnicos responsáveis pelo futuro arranjo do espaço rural 
minhoto terão de realizar um minucioso trabalho de levantamento 
in loco e abandonar o tradicional trabalho teórico de gabinete. 
Em simultâneo outros técnicos, especialmente sociólogos e econo- 
mistas, deviam incentivar os agricultores à prática do associati- 
vismo. Do nosso convívio com a gente do campo, ficamos con- 
vencidos de que essa tarefa permitiria ultrapassar gradualmente os 
diferentes obstáculos que, de início, se oferecessem. Os próprios 
agricultores têm consciência do estado degradante da agricultura. 

Uma vez feito o levantamento cadastral e o estudo morfo-cli- 
mático e pedológico da área minhota, os contrastes de formas de 
ocupação do solo por nós detectados passariam a ser objectos de 
diferentes tipos de arranjos do espaço rural. Certamente que as 
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áreas de forte implantação industrial e de consequente expansão 
da construção urbana não podem proporcionar grandes alterações 
na organização do seu espaço. Contudo, nas áreas rurais envolven- 
tes dos eixos industriais Ave-Vizela e Vila da Feira-S. João da 
Madeira, poder-se-ia criar uma agricultura de tipo peri-urbana, às 
quais se deveria juntar a área hortícola da faixa arenosa litoral. 

O mesmo se não poderá imaginar em relação à Area Metropo- 
litana do Porto, pois aí o elevado grau de poluição da atmosfera 
e das águas dos rios, e a expansão anárquica dos numerosos bair- 
ros clandestinos já anularam qualquer viabilidade de se fomenta- 
rem áreas agrícolas. 

Quanto às actuais formas de ocupação do solo da plataforma 
litoral, das depressões e das vertentes, elas deverão ser profun- 
damente alteradas, em função da prática do emparcelamento, da 
abertura de novas vias de comunicação e de uma expansão orde- 
nada da construção de prédios urbanos. O recurso ao emparcela- 
mento nos terrenos aráveis da plataforma e das depressões provo- 
cará, certamente, óptimas condições para o desenvolvimento de 
uma agro-pecuária de tipo empresarial. Por sua vez, a prática do 
emparcelamento afectará a produção de vinho verde, pois reduzirá 
automaticamente a extensão reservada à vinha. Por isso deverão 
ser criadas novas áreas de cultura da vinha para se compensar as 
destmídas. Parece-nos do máximo interesse adaptar as vertentes 
de boa exposição, segundo nova técnica de construção dos socal- 
cos, à cultura da cepa do vinho verde, armada em cruzeta. 

Ficaríamos então perante uma nova paisagem agrária onde 
imperasse, por exemplo, uma agro-pecuária de tipo empresarial, 
sem qualquer prejuízo para a tradicional cultura da vinha, depois 
de criadas áreas de vinha contínua. Sublinhe-se que, se esta remo- 
delação do arranjo do espaço rural se realizasse, passaria a predo- 
minar a paisagem de campo aberto. Estamos certos de que, seja 
qual for a ocupação do solo, a prática do emparcelamento condu- 
zirá, de forma mais ou menos brusca, ao predomínio do campo 
aberto. 

Mas para se dar tão profunda remodelação do espaço rural das 
Planícies e Colinas Minhotas, com a consequente expansão de uma 
agricultura moderna, torna-se necessária, para além da existência 
de um espírito associativo entre os agricultores e de um grande 
apoio financeiro por parte do Estado, a criação de condições sociais 
e de nível de vida que anulem o fosso entre o agricultor e o operá- 
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rio. Para tal é urgente a formação de ((centros de apoio rural»; só 
assim, «o agricultor poderá usufruir de apoios de diversa ordem 
necessários ao eficiente exercício da sua actividade, de condições 
de bem estar e de níveis de vida equiparáveis aos usufruídos pelos 
outros sectoiys da população» (ARAUJO, 1974, p. 74 e sg.). 
Concordamos com ARATSJO ao afirmar que «às populações do 
campo é propo~rionado um equipamento não apenas insuficiente 
mas quase sempre descoordenado, e irracionalmente distribuído» 
(Id., p. 77). A ausência de um plano nacional de equipamento é 
responsável não só pelo baixo nível sódo-económico do agricultor 
como também pela evolu~ãc de um povoamento em que a casa 
se dispersa na paisagem em função dos interesses particulares. Ora, 
segundo o referido autor «cada centro de equipamento rural de- 
derá servir uma população mínima da ordem dos 3.500 a 10.000 
habitantes, a qual não deverá dispersar-se por um Urculo de mais 
de 75 lcmZ, devendo de preferência concentrar-se em aldeamentos 
com não menos de 100 fogos. 

Isto não quer dizer que não haja vantagem em reduzir para 
5 km a distância entre centros de equipamento vizinhos - e por- 
tanto para cerca de 20 km" respectiva área de influência - 
quando dentro dessa área esteja assegurada uma população mínima 
de cerca de 7.500 habitantes. Pelo contrário centros urbanos já 
dotados de importantes equipamentos, e dos quais irradiam impor- 
tantes ligações rodo ou ferroviárias servidas por frequentes meios 
de transporte, podem servir satisfatoriamente populaçóes situa- 
das a mais de 5 I<m de distância por vezes com vantagens sobre 
outros centros de equipamento porventura geograficamente mais 
próximos das populações a servir, mas menos favorecidas pelos 
meios de comiinicaçáo e com menor variedade de equipamento». 
(Id., p. 77e 78) 

Certamente que essas células agrárias proporcionariam à popu- 
lação um conjunto de regalias que nunca poderão ser atingidas 
pela divisão administrativa actual. Conseguir-se-ia, assim, que a 
gente do campo fosse apoiada por serviços cada vez mais variados 
e complexos. Mas, em posição paralela, não podemos deixar de 
ignorar que a criação desses centros de apoio rural exigiria uma 
profunda remodelação da repartição da população rural minhota. 

Os técnicos responsáveis pela criação e localizafão dos centros 
de apoio têm de estar conscientes de que a população rural a 
servir faz parte de uma paisagem extremamente complexa, que 
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exige um estudo profundo da interligação das suas componentes 
naturais e humanas, e nunca segundo áreas formais, individuali- 
zadas em função de um determinado elemento natural, neste caso 
o relevo. Na paisagem em estudo o maciço de colinas (fig. I),  
não pode ser considerado um elemento divisório entre as bacias 
dos rios Leça, Ave e Cávado, porque este espaço rural constitui 
um todo funcional. Não se podem ignorar as diferenciações de 
ordem humana, como os reflexos da implantação industrial e 
influência da Area Metropolitana do Porto na evolução da pai- 
sagem rural da área em estudo. 

Parece-nos que a criação dos centros de apoio rural se deve- 
ria realizar pelo menos em duas fases. Numa primeira, o campo 
de acção ficaria restrito aos centros de apoio localizados nas sedes 
dos concelhos. A segunda fase só poderia ser estruturada após 
a realização, não só do levantamento cadastra1 da área mral 
minhota e da opção pela prática de uma agricultura moderna e 
subsequente arranjo do espaço rural, mas também de um estudo 
funcional dos diferentes concelhos. Em simultâneo deveria incen- 
tivar-se o desenvolvimento de certas áreas rurais com a criação 
de postos de trabalbo nos sectores secundário e terciário, de 
forma a assegurar, por um lado, o funcionamento económico de 
certos serviços fundamentais e, por outro lado, evitar a mobilidade 
desesperada pata os centros urbanos, com especial evidência para 
o do Porto. 

De outro modo, a proceder-se à aplicação de um esquema não 
fundamentado correr-se-á o risco de provocar sérios problemas às 
populações e destruir mesmo valores culturais e materiais, o que 
seria trágico numa região geográfica tão marcada pela tradição 
histórica. 

Um outro aspecto de fundamental interesse reside no facto de 
existir legislação aprovada e que, é desconhecida pelo agricultor. 
Assim, em relação à prática do associativismo parece oportuno, 
para documentar as nossas observaç&s, aludirmos ao exemplo 
oferecido pela leitura crítica do Decreto-Lei n.' 513-J/79 (de 26 
de Dezembro), pelo qual a Agricultura de Grupo é uma modali- 
dade de associativismo agrícola de produção, e permite «a asso- 
ciação de um número limitado de agricultores, sendo proprietá- 
rios ou não, e ou trabalhadores agrícolas, os quais: 

a) Põem em comum a terra, os meios financeiros e outros 
factores de produção; 
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b) Asseguram por si próprios as necessidades em trabalho 
executivo e directivo em condições semelhantes às que se verificam 
nas empresas agrícolas familiares; 

c) Procedem à partilha dos resultados em conformidade com 
o respectivo grau de participação, designadamente em trabalho.» 
(Art. 1."). 

Os Arts. 4: e 5." exigem que: «as sociedades de Agricultura 
de Grupo sejam sociedades civis constituídas sob a forma legal 
de sociedades por quotas de responsabilidade limitada» e só «terão 
o direito de usar a designação de sociedade de Agricultura de 
Grupo aquelas sociedades que como tal forem objecto de reconhe- 
cimento por parte do Ministério da Agricultura e Pescas». Deve 
acrescentar-se que «o processo de constituição compreende, desi- 
gnadamente, o projecto de estatutos e um parecer de natureza 
técnica, económica e social, devendo ser acompanhado do corres- 
pondente plano de exploração» (Art. 5.0, 2; Decreto-Lei n." 513- 
-J/79, Diário da República, I Série, N." 296). 

Se, por um lado, apoiamos a criação legal da prática da Agri- 
cultura de Grupo, por outro lado, consideramos um absurdo a 
aprovação de uma legislação, em princípio impraticável pela maio- 
ria dos agricultores, pois não existem as infra-estruturas técnicas e 
económicas para a sua viabilidade. 

Estamos, pois, perante um grave problema. Como se vão orga- 
nizar esses agrupamentos de agricultores se: 

1." -Não foi criada uma política agrícola que fomente a men- 
talizaçáo do homem da terra ao associativismo. 

2." -Não existe uma política económica que evite o êxodo 
rural. 

3." -Não há projectos, baseados em estudos pormenorizados 
do actual espaço rural minhoto, para um novo ordenamento desse 
espaço. 

4." -Não há técnicos agrícolas suficientes e preparados para 
orientarem o agricultor minhoto no planeamento e gestão da sua 
empresa. 

5." -Não se encontra definida a política de localização e fun- 
ções, a não ser a provisória, dos centros de apoio rural. 



Para se dar tão profunda mutação no arranjo do actual espaço 
rural da área das Planícies e Colinas Minhotas urge que se defina 
uma política económica para o país, na qual a agricultura deve ser 
cuidadosamente estudada. 

Afinal, pelo estudo dos contrastes e mutações da paisagem 
agrária das Planícies e Colinas mnhotas demonstrámos os graves 
problemas que afectam a actual agricultura minhota e colocámos 
em evidência a importância que os processos de transmissão de 
bens tem na evolução da paisagem agrária. Este assunto jurídico 
é de primordial importância, não só para a interpretação do perfil 
evolutivo de uma paisagem agrária, mas também para a formula- 
ção de qualquer estudo de planeamento regional. 

Como poderá pôr-se em prática o emparcelamento, se não for 
profundamente reformulada a actual legislação sobre a sucessão 
de bens rústicos? Parece-nos, no entanto, que tem sido até agora 
insuficientemente considerado pelos geógrafos, economistas e his- 
toriadores. 

Para se realizar uma remodelação no actual arranjo do espaço 
rural minhoto, urge associar ao factor jurídico os de base económica 
e cultural. Tem de haver uma nova estrutura de crédito agrícola, 
assegurado pelo Estado, que facilite o incremento e a expansão da 
agricultura de tipo empresarial. Mas, para que essa mutação se 
realize, é necessário que se ofereça ao agricultor um nível mais 
elevado de instrução e informação que lhe permita esquecer o seu 
tradicional espírito individualista e o leve a aderir ao associati- 
vismo de tipo cooperativo ou a uma agricultura de grupo. 

Julho, 1983 
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