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marco urbano que se constroi e refof<;:a com base no domfnio sobre as
populac;:oes rurais dos termos. Momentos crfticos houve, nesta etapa, em
que se revoltariam mesmo em conjunto contra a prepotencia dos senho
res das camaras e das vilas. Aumentam, com efeito, ao tonga do seculo
XVIII as razoes de queixa das populac;:oes paroquiais contra as camaras,
particularmente vexadas com 0 processo de aforamento dos baldios - par
ticularmente activo pos 1790 - do agravamento fiscal sobre a populac;:ao
nao privilegiada dos termos, dos excessos dos rendeiros e coimeiros muni
cipais, da violencia do recurso aos servic;:os a prestar nas obras e arranjos
das vilas, suas ruas, calc;:adas, prac;:as e equipamentos.
Multiplos sao os testemunhos por onde se podem seguir estas "violen
cias" e "vexac;:oes" da administrac;:ao municipal. A leitura atenta dos regis
tos camararios permite entreve-Ios; 0 estudo quantitativo e diferenciado
dos actos e decisoes das vereac;:oes, dos juizes gerais, das coimas e conde
nac;:oes de camaras, almotac;:arias, vintenas permite quantifica-las, seguir a
sua evoluc;:ao temporale distribuic;:ao geografica. as aforamentos e os afo
rantes, as tabelas de prec;:os, os regimes das terc;:as, a distribuic;:ao da renda
municipal, com salarios, propinas e emolumentos e demais gastos festivos
e propagandfsticos, os regulamentos e posturas e outros ordenamentos e
deliberac;:oes permitem claramente seguir os destinatarios e os beneficia
rios desta administrac;:ao, governo e ordem municipal que a constituic;:ao
social dos orgaos de governo - camaras, almotac;:arias, jufzos fiscais, ren
deiros - apresenta em toda a sua nudez nos verdadeiros beneficiarios,
utentes e destinatarios desta instituic;:ao. E hi tambem uma importante
literatura que e particularmente rica de informac;:oes sobre esta materia e
onde e POSSIVel seguir, em particular, a cdtica politica 11 instituic;:ao. E em
particular a literatura Memorial/stiea vinda do seio da Ilustrac;:ao, em espe
cial daqueles ilustrados que seguem de perto a actuac;:ao do governo e ins
tituic;:ao municipal. Que ganha particular expressao na etapa pombalina
(propugnando sobretudo pelo seu enquadramento na ordem e Direito
Publico) e depois na fase posterior a 1789 em especial a 1790/92 (pro
pugnando tambem agora pela sua colocac;:ao ao servic;:o do desenvolvi
mento e felicidade dos povos) assumindo a partir daqui por vezes urn
cunho particularmente crftico sobre 0 lugar e papel hist6rico e moderno
do governo e instituic;:ao municipal ao ponto de alguns propugnarem pela
sua abolic;:io, porque politicamente retrograda e incapaz de regenerac;:ao.
Em grande medida 0 radicalismo da reforma dos concelhos em 1836
- que extingue cerca de metade dos concelhos portugueses - e lhes reduz
os poderes e competencias - designadamente retirando-lhe 0 judicial,
espac;:o da nobreza mas tambem de muitas violencias - exprime e mede de
certo modo tam bern, os radicaHsmos e as violencias com que vern sendo
avaliado e criticado 0 nosso munidpio desde 0 tempo da Ilustrac;:ao, em
particular a mais radical e revolucionaria.
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Ao longo das duas Ultimas decadas, 0 estudo das elites municipais tern
constituldo urn dos principais temas de investigac;:ao da historiografia por
tuguesa e objecto de diversas sinteses 1• Mais recentemente, outras insti
tuic;:oes locais (em especial, as misericordias) vern recebendo a atenc;:ao dos
estudiosos2• A imensa informac;:ao recolhida permite que se fac;:am novos
pontos da situac;:ao e que se renovem as reflexoes sobre 0 tema. Mas Ilio
deixa de revelar alguns impasses. au seja, para que a acumulac;:ao de nova
informac;:ao alargue 0 horizonte das pesquisas e se nao limite a fornecer
mais urn estudo de caso que ratifica tudo aquilo que se conhece, parece
necessario propor e discutir novas questoes e as metodologias adequadas
para se lhes dar resposta.
objecto deste breve texto, retomado de uma comunicac;:ao oral, sera,
assim, 0 de debater algumas vias complementares para 0 estudo das elites
locais, na linha de alguns text os ja antes publicados, tentando apresentar,
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