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A PATRIMONIALIZACAO DO ESPACO SOCIAL RURAL
EO PATRIM6NIO EDIFICADO
Algumas notas

Nuno Gonftllo F. Monteiro

A onda econ6mica adianta-se rapida; dentro em pouco inundara os campos.
DE!em-se pressa os que ainda quiserem conhecer as velhas usan~as, para as qua
is esta ja a soar a derradeira hora.
JUlio Dinis, As pupilas do senhor reitor (1867)
... Ie patrimoine n'existe pas a priori, tout objet est susceptible d'en faire partie
quand i1 a perdu sa valeur d'usage.
Jean-Michel Leniaud, L'utopiejran,aise. Essaisur Ie patrimoine, Paris, 1992, p. 3

Introdu~ao:

libera!ismo e patrimonio

,eddirmos identificar patrim6nio com aqueles objectos que se reputa de
sobreviver a sua fun.;ao utilitciria original como resultado da relevan
dentitaria ou outra que lhes eatribuida, verificamos que a reflexao sobre 0
rural e 0 patrim6nio se defronta com uma dupla e paradoxa! constata
especialmente evidente no caso portugues: por um lado, 0 mundo rural
em Portugal um tardio (e por isso muito recente), mas inexoravel prode patrimonializa.;ao, em muitas das suas vertentes; mas por outro, sao
medida os esfor.;os e investimentos decorrentes dessa patrimoniali
crescente que permitem, pelo menos em parte, a reconversao econ6mi
social das areas atingidas por uma das mais marcantes mudan.;as sociais
atravessaram a sociedade portuguesa nas ultimas decadas1 •
Assim, 0 mundo rural oitocentista, cuja morte fora anunciada mais de

Agrad~o a Jose Portela as sugestoes que fez relativamente
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assoclavcls ao mundo nual um olhar nostalgico que se combina
preocupac;ao pela sua preservac;ao. Na verdade, as expressOes literanas
.:I..alizac;ao romantica do mundo nual sao quase contemporaneas das pri
as
7
reco
etnograficas da cu1tura popular • Tambem as grandes ruptur
lhas
mente
e institucionais oitocentistas se sucede rapida
a preocupac;ao
aidentifiCac;aodeumlegadoculturalassociadOaregiOesealocalismosen
reputados em vias de desaparic;ao. Eta,mbem e ainda no contexto referido
se registam as primeiras express6eS de preocupa<;ao, nao s6 com 0 destino
P!ID6lios literanos e artisticos, mas tambem com a destruic;ao acelerada so
patrim
edificado da Idade Media e do Antigo Regime, designa
onio
eclesifistico, que em boa medida se associava ao mundo nual e as
ordios
nAformaC;Oes recentes por ele sofridas8• Desde os seus prim
que estas
brir
no legado da
se combinavam no objectivo declarado de desco
e da cu1tura popular as ralzeS de uma identidade da nac;ao,

,,,,,,t>flS()eb

urn seculo antes pela pena de publicistas e escritores, sO nas
das do seculo XX se transmutou irreversivelmente2• A longa coexistencia
uma modernizac;ao institudonal e politica, associada a implantac;ao do
ralismo, com universos rurais que, nao obstante a sua diversidade e as
cativas transformac;Oes entretanto sofridas, perduraram para alem das
tativas de muitos3 constitui, sem duvida, urna marca singular da historla
temporanea portuguesa no contexto europeu, que tern alimentado
contrapostas interpretac;Oes e debates. 0 facto de ainda em 1950 cerca de
tade da popula<;ao activa ser absorvida pela agricultura e de a maior
habitantes de Portugal nao residir naquela data em centros urbanosnao
titui, so por si, urn caso Unico no velho continente. Ea combinac;ao dessa
dade fundamental com a precoce e definitiva consagrac;ao da ordem
e institucional (e simMlica) caracteristica do mundo ocidental contempo..~
neo a partir de 1834 0 que confere originalidade ao caso portugues. Creio
esta segunda dimensao nao e frequentemente ponderada ou sequer reconhe
cida. Na verdade, 0 legado das imagens poderosas produzidas pelos intelec
tuais do ultimo terc;o do seculo XIX, em particular pela chamada gera<;iio de
7cr, tendeu a desvalorizar as transformac;Oes oitocentistas e a ser aceite em ge
ral pela posteridade de quase todos os quadrantes. Mesmo no terreno histo
riogratico e em alguns dos seus expoentes mais emblematicos se fazem sentir
a for<;a e a vitalidade dessas imagens, retomadas para explicar aspectos essen
dais da evoluC;ao da sociedade portuguesa no seculo XX5.
Antes de nos debruc;armos sobre a evoluc;ao recente das concep<;6es de
patrimonio, importa sublinhar que as primeiras preocupac;Oes patrimoniais
com 0 mundo rural sao praticamente contemporaneas das grandes mutac;5es
que acompanharam a referida implantac;ao do liberalismo. Assumiram mUl
tiplas dimens6es, de resto, e principiaram pelas manifestac;5es que geralmen
te se costumam associar a cultura do romantismo oitocentista.
Com efeito, e a partir do terceiro quartel de oitocentos que se detecta
urn conjunto de iniciativas e textos que tendem a projectar sobre algumas
2

3

4

5

Cf. sfntese sobre aquilo que foi, de algum modo, 0 apogeu, em mead os do secu10 XX, e 0
ulterior dedinio do mundo rural contemporlineo dominado pela agricultura em Fernan
do Oliveira Baptista, "Dedinio de urn tempo longo", 0 vooiloarado, Lisboa, 1996, pp. 35e
seg.
Nao se pretende com isto sugerir que todos os actores politicos e intelectuais previam 0
inexorAvel e pr6ximo ceaso do mundo rural tradicional, antevisto na citac;ao de JUlio
Dinis com a qual abrimos este texto; e bern sabido que em pleno seculo XX muitos autores
pensavam que Portugal tinha e deveria continuar a ter uma vocac;ao essendalmente
agricola.
Desnecessario se torna indicar a extensa rela¢o de textos onde, como na colabora¢o de
Ramalho Ortigao e de Ec;a de Queiroz nas Farpas, essas imagens t~ uma poderosa
ilustrac;ao.
Urn texto emblematico a esse respeito e 0 livro de Vitorino Magalhaes Godinho, A Estru
tum da Antiga Sociedade Portuguesa, Lisboa, 1971.

...damento da ordem politica que se buscava consolidar.
Na viragem do seculo XIX para 0 seculo XX, essa combinac;ao de hist6
ruralismo e patriotismo adquire novas componentes, sem se modificar ra
-almente, num contexto politico e cultural que foi recentemente identifica
como 0 de uma "5egunda Fundac;ao"9 • Os intelectuais das gerac;Oes

Apenas se distinguiam dos primeiIOS escritores liberais porque quiseram conti
nuar OS seUS
de uma maneira mais "positiva", isto e., mais "cientffica"
( ..•) a era de Almeida Garrett, com as suas xacaras elegantes, adaptadas a partir
dos relatos de amas e crlados, deu lugar a era de Joaquim Leite de Vasconcelos e
das descri<;Oes exaustivamente eruditas, em vanos volumes, de expedi<;Oes as

esfor~s

10

comunidades de montanha

•

~ legado dessa heranc;a intelectual, agora marcada por novas contribuiC;Oes,
ente
emultiplo. A sua ulterior evoluc;ao e transmutac;ao indui, certam , nota
veis prodUl;5eS que se traduziram em trabalhos fundacionais no ambito dae
geografia humanal1 e da antropologia12. No entanto, eindiscutivel queness
Correndo 0 risco do lugar comum, deve-se destacar que a obra pioneira nesse dominio e
evidenternente Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett (1846).
Recorde-se que ao mesmo Garret se devern as recolhas do Romanceiro e do Cancioneiro,
e
que terao a sua sequl!ncia, entre outras, nas recolhas de Te6fi10 Braga, Adolfo Coelho ia
Consiglieri Pedroso. Os antrop61ogos situam frequentem ente estas obras na genealog
dasua disciplina;cf., p. ex., Joao Leal, Etnografias portuguesa (1870-1970). Cultura populare

welltidade nacional, Lisboa, 2000, pp. 29 e seg.
8

Ao contran da anterior, a genealogia desta questao, que tern num celebre texto de AleO
xandre Herculano
[IIMonumentos Patrios" (1838-1839), republicado em Jorge Cust6dio e
J. M.Garcia (org.), Alexandre Herculano, Opllsculos, 1, Lisboa, 1982, pp.175 eseg.] umadas
suas referl!:ncias fundadoras, tern sido relativamente pouco explorada.
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legado sobre 0 mundo rural prevalecem as imagens idealizadas sobre uma re
alidade que so lentamente se foi depreciando, ao mesmo tempo que a tradi
~ao que se busca registar e perpetuar se associa a uma ideia de continuidade
imemorial e de ausencia de conflitualidade social. Para todos os efeitos, a ce
lebra~ao folclorizada da ruralidade na Exposi~ao do Mundo Portugues de
1940 nao deixa de constituir uma das apropria~oes possiveis dessa heran~a.
Ao longo do seculo XX, na defini~ao concorrente dos arquetipos da arquitec
tura popular13, em tome da qual se contraporao aos modelos oficiais do Esta
do Novo altemativas diversas, como em outros dominios da cultura popular,
e ainda a disputa dessa heran~a dos primeiros esfor~os de patrimonializa~ao
do mundo rural ou das suas representa~6es que se vai assistir.
Mas urn breve olhar de urn historiador estudioso de urn passado mais
ou menos remoto sobre a rela~ao entre mundo rural e patrimonio nao deixa
de colocar novas interroga~oes e desafios, resultantes, em larga medida, de
evolu~oes recentes na escrita da historia, mas tambem nas no~oes de patrimo
nio. Em primeiro lugar, da "multiplica~ao dos patrimonios". Desde hci muito
que 0 legado oitocentista, generalizavel a quase toda a Europa, que referen
ciava 0 patrimonio a objectos e vestigios materiais que se podiam associar a
dimensoes marcantes do passado nacional, foi indiscutivel e inexoravelmen
te ampliado. Nao se trata apenas de urna nova consci~ncia ecologica, que pro
duziu a n~ao de patrimonio ambiental, com relevantes implica~oes no que
ao mundo rural se refere e para 0 qual os publicos nacionais parecem ter uma
apreciavel sensibilidade14, ou da ideia da paisagem como urna realidade cul
tural com valor patrimonial15 • Nem, tambem, da dimensao patrimonial atri
buida desde ha muito ao legado das culturas populares. A propria n~ao
"classica" de patrimonio historico sofre agora 0 desafio da relativiza~ao, ex
ponenciada pelas epistemologias pos-modemas16, do discurso historiografi
co: a insist~ncia no caracter eminentemente construido deste e dos objectos,

9
10
11
12
13
14

15
16

Cf. Rui Ramos, A segunda fundafiio (1890-1926), vol. 6 de Jos~ Mattoso (org.), HisMria de
Portugal, Lisboa, 1994.
Rui Ramos, "0 cidadao Keil", em Alfredo KeiI1850-1907, Lisboa, 2001, p. 479.
Na qual avulta, evidentemente, a obra de Orlando Ribeiro.
Cf. sintese de Joao Leal, ob. cit.
Cf. sintese de Joao Leal, ob. cit., parte n.
Cf., entre outros, Lufsa Schmidt, Ambiente e natureza no Ecran: Emissoes Televisivas, Remis
sOes Culturais, dis. Dout. Mimeo., Lisboa, ICS, 1999; e Luisa Lima, e outros (org.), Ambiente
e Desenvolvimento, Lisboa, YCS, 2002.
Cf. Patrimoines et paysages culturels, Ed. Confluences, 200l.
Sem nos alongarmos em refer~ncia sobre 0 assunto, pode-se encontrar uma exposi~ao
por temas da versao mais extrema do p6s-modemismo em hist6ria no livro de Alun
Munslow, The Rout/edge Companion to Historical Studies, Londres, 2000, e uma crftica acer
ba das mesmas em Richard J. Evans, em Defense ofHistory, Nova Iorque, 1997; globalmen
te as posturas referidas contribuiram para uma onda relativista e para urna viragem dos
historiadores para as condi~oes de produ~ao dos seus pr6prios discursos.
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~,:patrimonializados", que 0 foram corporizando. Pode assim destacar-se "la
~onscience aigue du caractere concerte et changeant des objets de lrustoire" e

tambem que "la notion d'identite est devenue eminemment problematique
son rapport ala notion de patrimoine"17. E, ainda, a concluir, que 0 facto
\lItnmonial entrou, de certa maneira, nurna "era de suspei~ao"18. No entanto,
multiplica~ao dos objectos "patrimonializaveis" e a consci~ncia do seu
construido nao se tern traduzido na deprecia~ao do valor que se lhes
Ao inves, 0 quase infindavel alargamento do territorio dos temas pa
rimonializaveis t~m-se saldado numa valoriza~ao global dos mesmos. Escu
sera insistir nas obvias e relevantes consequ~ncias desse fenomeno.

o mundo rural, as elites locais e 0 patrim6nio edificado
lJle:a-se, de passagem, que 0 diagnostico antes esb~ado so em parte se aplica
E certo que desde a tradi~ao antiquarista e dos primordios da His
da arte, que se pode fazer recuar ao seculo XVill e a Winckelmann ou ate
e ao Renascimento, esta disciplina manteve urna rela~ao privilegiada
a constru~ao da n~ao de patrimonio, ao ponto das duas se poderem con
19. No entanto, apesar da recente valoriza~ao do patrimonio ambiental,
legitimo afirmar-se que a hegemonia da historia da arte e sobretudo da
rrquitectura nesse terreno e ainda mais marcante do que em outras paragens,
medida pelo escasso eco que a discussao recente sobre os conceitos de
:>atrimonio tern tido entre nos. Esse facto nao deixa de ter algumas implica
como se sublinhara adiante.
Uma das dimens6es da rela~ao antes referida e a tend~ncia para identifi
as dimensoes patrimoniais das distintas localidades acima de tudo e em
hrimeiro lugar com 0 patrimonio edificado e este, nao so mas sobretudo, com
ediffcios historicos de apreciaveis dimensoes (igrejas, convehtos, institui
assistenciais, casas nobres, em especial). De resto, e bern sabido que boa
das interven~oes da adrninistra~ao central e tambem da administra~ao
se t~m dirigido exactamente no sentido de classificar, inventariar e rea
esse imoveis historicos, geralmente reputados a expressao paradigma
do patrimonio local. Sobre essa materia, parece-me justificarem-se algu
.mas observa~oes.
Nao obstante 0 imenso investimento simbolico feito nos referidos

17
18
19

Dominique Poulot, Patrimoine et musees. L'institution de la culture, Paris, 2001, p. 203.
Dominique Poulot, Patrimoine et musees. L 'institution de la culture, Paris, 2001, p. 209.
"L'Histoire de l'art est li~e, en tant que discipline, ala notion de patrimoine d 'une fa~on si
intime parfois que ron pourrait ~tre tenM de les confondre", Roland Recht, "Histoire de
I'art et patrimoine", em Pierre Nora (org.), Science et conscience du patrimoine, Actes des
Entretiens du Patrimoine, Paris, Fayard, 1997, p. 82.
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im6veis, geralmente reputados como urn relevante atractivo turistico
os criterios de classifica~ao sao muito discrepantes e, em particular,nao
urn inventario sistematico dos edificios ditos hist6ricos ou de interessep
moniafo. 0 que constitui uma dupla lirnita~ao, pois afecta nao apenas os
referidos, mas ainda a possibilidade dos estudiosos disporem de in",h-o._,
tos de trabalho relevantes.
No entanto, os escassos elementos de informa~ao dispomveis
tern, apesar de tudo, produzir algumas aproxima~6es significativas.
dessas dimensoes reporta-se precisamente arela~ao entre 0 mundo rural
patrirn6nio edificado, a prop6sito da qual iremos efectuar uma breve
gem. Amaior parte dos edificios aos quais nos vimos referindo foram
dos antes de meados do seculo XIX, ou seja, no quadro social e
do Antigo Regime. Alem disso, embora a data da sua funda~ao seja
temente mais remota, a maioria sofreu consideraveis obras de amp1ia~ao
seculos XVII e XVIII. Ora, mesmo quando localizados em centros
importa destacar que a generalidade das institui~oes e das elites que Ip""..~ ....'
a cabo as referidas obras de edifica~ao e amplia~ao dependiam
_
mente das varias formas hist6ricas de apropria~ao do produto agricola, eIil
bora por vezes tenham sido outras fontes de acumula~ao de capital a custear
as campanhas de obras. 0 conhecimento progressivo das fontes de rendimen
to das referidas institui~6es permite, assim, estabelecer urn vinculo essencial
entre 0 mundo rural e 0 patrirn6nio edificado, nao apenas ao myel da arqui
tectura popular, mas tambem no plano dos grandes edificios e dos chamados
"monumentos hist6ricos". Essa conexao permite, nao apenas articular,atra
yeS da analise das fontes de rendimento e da sua evolu~ao temporal, os fluxos
da produ~ao com os ritmos da edifica~ao, como tende a conferir uma relevan
cia muito particular ao estudo da geografia dos edificios.
Como ponto de partida desta breve incursao, podemos recapitular al
gumas informa~oes conhecidas sobre a distribui~ao da popula~ao. Na verda
de, a macrocefalia de Lisboa, 0 contraste Norte (do Tejo)/Sul, e litoral/inte
rior constituem caracteristicas hist6ricas bern conhecidas e remotas da demo
grafia em Portugal, patentes desde os prim6rdios da expansao maritima e,
desde logo, no primeiro grande numeramento do seculo XVI (1527-1532). No
entanto, importa sublinhar algumas dimensoes que essa imagem de conti
nuidade tende a subsumir. Se adoptarmos, como se fez recentemente, 0 dis
cutivel mas defensavel criterio de identificar a popula~ao do "litoral" com a
"agrega~ao das comarcas com abertura para 0 mar" (no caso, Viana, Ponte de

porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Torres Vedras, Lisboa, Sehibal, etc.),
cerca de 36% do territ6rio corresponderia a tal classifica~ao. No entan
seculo XVI como duzentos anos mais tarde, urn pouco mais de metade
.~nt1la~ao residiria no interior. E essa imagem de conjunto manter-se-ia
Wcio do seculo )(!)fl. Ou seja, embora a densidade populacional no
Norte e Centro fosse duas vezes mais elevada do que nas comarcas do
estamos ainda muito longe do fen6meno contemporaneo de litoriali
da popula¢o. De resto, na zona centro, ao longo do seculo XVill, e gra
obretudo as comarcas ligadas aprodu~ao dos vinhos do Porto e do Dao, 0
ate cresce mais rapidamente do que 0 litoral. Uma representa~ao car
recente sobre a densidade populacional no continente portugues no
quartel de oitocentos permite identificar que a Norte do Tejo II a po
concentra-se nurna faixa litoral entre os rios Minho e Mondego,
pe
22
para 0 interior, ao longo dos principais cursos de agua" •
Esta distribui¢o da popula~ao que vamos encontrar nos finais do Antigo
politico, nas vesperas, portanto, das ruptura politicas e institucionais
inauguram a epoca contemporanea em Portugal, coincidia em parte com a
tnbui¢o geografica das elites locais, nos respectivos niveis de rendimento e
fortuna e, finalmente, com a tradu¢o de tudo isso no patrim6nio edificado.
A existencia de criterios relativamente gerais na selec~ao dos elegiveis
as cfunaras do Antigo Regime faz com que as respectivas listas fom~am
radiografia das elites sociais locais no conjunto do territ6rio. Retomando
elementos recolhidos nurn estudo anterior, iremos centrar a aten~ao nos ar
lamentos dos munictpios sede de comarca na viragem do seculo xvm para
(grosso modo, entre 1796 e 1806)23. Os dados apresentados reportam-se
a vereadores (e jufzes, nas cfunaras sem juiz letrado), pois os procura
tinham sempre urn estatuto social diverso e inferior. Ao todo,
obtem-se
24
Iforma~oes para 34 das 43 sedes de comarca existentes em 1801 , faltando
5 terras importantes (Barcelos, Braga25 , Bragan~a, Alenquer e Faro),
alem daquelas onde existe omissao de informa~ao sobre fortuna ou

22

Para alem dos diferentes niveis de classifica,.ao (patrim6nio nacional, interesse nacional,
interesse municipal), deve destacar-se que niio existe nem na Direc,.ao Geral dos Edifi
cios e Monumentos Nacionais (d. 0 respectivo site na Internet) nem no WPAR (d. 0 res
pectivo Patrimonio classificado. Arquitectonico earqueologico, 3 vol., Lisboa, 1993) urn inven
tario satisfat6rio dos edificios que poderiam entrar na referida categoria.

Jose Vicente Serrao, "Popula,.iio e rede urbana no serolo XVI-XVIII", em Cesar Oliveira
(org.), Hist6ria dosMuniC£pios e do Poder Local em Portugal (Dos Finais da Idade Media aUniiio
Europeia), Lisboa, Circulo de Leitores e Temas e Debates, 1996, pp. 67-71.
Luis Espinha da Silveira, Territorio e Poder. Nas Drigens do Estado Contemporaneo em Portu

gal, Cascais, 1997, p. 20.
23

24
20
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25

Retomam-se aqui as indica,.6es constantes de Nuno G. Monteiro, "Elites locais e mobilidade
social em Portugal nos finais do Antigo Regime", Analise Social, n.o 141, 1997, pp. 335-368.
Recolheram-se, designadamente, as que iarn aconfinna,.iio ao Desernbargo do Pa,.o e aCasa
do Infantado [d. fundos respectivos no ANTI (Arquivos Nacionais, Torre do Tombo)l·
A governan,.a destas duas terras foi ia investigada a partir de fontes locais; d. Jose V. Ca
pela, "ACamara, ANobreza e 0 Povo de Barcelos", sep. Barce/os Revista, ill (1), 1989; eJose
V. Capela, DMuniC£pio de Braga de 1750 a 1834. Dgoverno e a administrafiio economica efinan

ceira, Braga, 1991.
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irn6veis, geralmente reputados como urn relevante atractivo turfstico
os criterios de classificac;ao sao muito discrepantes e, em particular,mo
urn inventario sistematico dos ediffcios ditos hist6ricos ou de interesse
monial20 • 0 que constitui urna dupla lirnitac;ao, pois afecta nao apenas os
referidos, mas ainda a possibilidade dos estudiosos disporem de in~tr"_
tos de trabalbo relevantes.
No entanto, os escassos elementos de informac;ao disponiveis
tern, apesar de tudo, produzir algumas aproximac;6es significativas.
dessas dirnens6es reporta-se precisamente arelac;ao entre 0 mundo rural
patrirn6nio edificado, a prop6sito da qual iremos efectuar urna breve
gem. Amaior parte dos ediffcios aos quais nos virnos referindo foram
dos antes de meados do seculo XIX, ou seja, no quadro social e institurinnl
do Antigo Regime. Alem disso, embora a data da sua fundac;ao seja
temente mais remota, a maioria sofreu consideraveis obras de ampliac;ao nO:
seculos XVII e XVIIl. Ora, mesmo quando localizados em centros urbanoS,
irnporta destacar que a generalidade das instituic;oes e das elites que levaram:
a cabo as referidas obras de edificac;ao e ampliac;ao dependiam esmagadorilc'
mente das varias formas hist6ricas de apropriac;ao do produto agricola, em
bora por vezes tenham sido outras fontes de acumulac;ao de capital a custear
as campanhas de obras. 0 conhecimento progressivo das fontes de rendimen
to das referidas instituiC;6es permite, assirn, estabelecer urn vinculo essencial
entre 0 mundo rural e 0 patrirn6nio edificado, nao apenas ao nivel da arqui
tectura popular, mas tambem no plano dos grandes ediffeios e dos chamados
"monumentos hist6ricos". Essa conexao permite, nao apenas articular,atra
ves da analise das fontes de rendimento e da sua evoluc;ao temporal, os fluxos
da produc;ao com os ritmos da edificac;ao, como tende a conferir uma relevan
cia muito particular ao estudo da geografia dos ediffcios.
Como ponto de partida desta breve incursao, podemos recapitular al
gumas informac;oes conhecidas sobre a distribuic;ao da populac;ao. Na verda
de, a macrocefalia de Lisboa, 0 contraste Norte (do Tejo)/Sul, e litoral/inte
rior constituem caracteristicas hist6ricas bern conhecidas e remotas da demo
grafia em Portugal, patentes desde os prirn6rdios da expansao maritima e,
desde logo, no primeiro grande numeramento do seculo XVI (1527-1532). No
entanto, importa sublinhar algumas dirnens6es que essa irnagem de conti
nuidade tende a subsumir. Se adoptarmos, como se fez recentemente, 0 dis
cutivel mas defensavel criterio de identificar a populac;ao do "litoral" com a
"agregac;ao das comarcas com abertura para 0 mar" (no caso, Viana, Ponte de

Porto, Aveiro, Coirnbra, Leiria, Torres Vedras, Lisboa, Sehibal, etc.),
cerca de 36% do territ6rio corresponderia a tal classificac;ao. No entan
seculo XVI como duzentos anos mais tarde, urn pouco mais de metade
ooulac;ao residiria no interior. E essa imagem de conjunto manter-se-ia
inicio do seculo XIX21. Ou seja, embora a densidade populacional no
Norte e Centro fosse duas vezes mais elevada do que nas comarcas do
estamos ainda muito longe do fen6meno contemporaneo de litoriali
da populac;ao. De resto, na zona centro, ao lange do seculo XVill, e gra
nhretudo as comarcas ligadas aproduc;ao dos vinhos do Porto e do Dao, 0
ate cresce mais rapidamente do que 0 lit~ral. Uma representac;ao car
recente sobre a densidade populacional no continente portugues no
quartel de oitocentos permite identificar que a Norte do Tejo "a po
concentra-se nurna faixa litoral entre os rios Minho e Mondego, pe
para 0 interior, ao lange dos principais cursos de agua,,22.
Esta distribuic;ao da populac;ao que vamos encontrar nos finais do Antigo
politico, nas vesperas, portanto, das ruptura politicas e institucionais
inauguram a epoca contemporanea em Portugal, coincidia em parte com a
tribuicao geografica das elites locais, nos respectivos niveis de rendimento e
finalmente, com a traduc;ao de tudo issono patrirn6nio edificado.
A existencia de criterios relativamente gerais na selecc;ao dos elegiveis
as camaras do Antigo Regime faz com que as respectivas listas fomec;am
na radiografia das elites sociais locais no conjunto do territ6rio. Retomando
elementos recolhidos nurn estudo anterior, iremos centrar a atenc;ao nos ar
,lamentos dos municipios sede de comarca na viragem do seculo XVIll para
(grosso modo, entre 1796 e 1806)23. Os dados apresentados reportam-se
a vereadores (e juizes, nas camaras sem juiz letrado), pois os procura
tinham sempre urn estatuto social diverse e inferior. Ao todo,
obtem-se
2
\l:ormac;oes para 34 das 43 sedes de comarca existentes em 1801 \ faltando
5 terras irnportantes (Barcelos, Braga25 , Braganc;a, Alenquer e Faro),
alem daquelas onde existe omissao de informac;ao sobre fortuna ou

22

Para alem dos diferentes niveis de classificac;ao (patrim6nio nacional, interesse nacional,
interesse municipal), deve destacar-se que nao existe nem na Direcc;ao Geral dos Ediff
cios e Monumentos Nacionais (d. 0 respectivo site na Internet) nem no IPPAR (d. 0 res
pectivo Patrim6nio classificado. Arquitect6nico earqueol6gico, 3 vol., Lisboa, 1993) urn inven
tario satisfat6rio dos ediffcios que poderiam entrar na referida categoria.

Jose Vicente Serrao, "Populac;ao e rede urbana no serolo XVI-XVIII", em Cesar Oliveira
(org.), Hist6ria dos Municfpios edo Poder Local em Portugal (Dos Finais da Idade Media aUniiio
Europeia), Lisboa, Circulo de Leitores e Temas e Debates, 1996, pp. 67-71.
Luis Espinha da Silveira, Territ6rio ePoder. Nas Origens do Estado Contemport'ineo em Portu

gal, Cascais, 1997, p. 20.
23

24
20
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25

Retomam-se aqui as indica<;6es constantes de Nuno G. Monteiro, "Elites locais e mobilidade
social em Portugal nos finais do Antigo Regime", Analise Social, n.o 141, 1997, pp. 335-368.
Recolheram-se, designadamente, as que iam aconfirrnac;ao ao Desembargo do Pac;o e aCasa
do Infantado {d. fundos respectivos no AN1T (Arquivos Nacionais, Torre do Tombo)].
A governanc;a destas duas terras foi ja investigada a partir de fontes locais; d. Jose V. Ca
pela, "ACiimara, ANobreza eo Povo de Barcelos",sep. Barce/osRevista,m (1), 1989;eJose
V. Capela, 0 Municfpio de Braga de 1750 a 1834. 0 governo e a administra~iio econ6mica efinan

ceira, Braga, 1991.

224
Quadro 1

PORTUGAL-Cll:Ao

Ano

M
B
B
AO
AO
E

1804
1798
1797
1801
1798
1795
1804
1797
1804
1802
1796
1797
1798
1806
1796
1798
1796
1800
1798
1798
1807
1798
1801
1623
1798
1798
1797
1806
1804
1806
1804
1807
1804
1806

E
E
B
M
B
AO
T
T
M
B
B

E
AE
E
AO

E
T
AO
AE
B
AO
E
AO
B
B
M
M

I

Sede

Total

2108
1664
1032
1751
3142
2433
974
1280
3590
4780
1965
692
3162
1236
335
928
375
516
930
2110
1210
343
642
155
685
1894
1134
1791
266
353
371
194
518
1441

12108
4005
6833
2615
4793
8066
3951
3286
3671
11161
12341
4383
4130
9632
1841
4917
2541
2386
4316
3232
1209
848
6432
1753
1816
2800
2867
4299
270

903
7690
1122

2656
3525

A

B

V.

T.

34
19
14
25
12
28
15
14
34
37
40
16
22
55
15
21

23
32
38
23
13
17
19
21
32
17
25
20
18
15
27
30
12
33

C

D

E

F

1200
800
200
nada
300

55

200

28
40
85
29
35
37
41
45
31
13
22
29
38
40
26
44
30
24
21
36
36
17
43

G

Max Min

61
25
24
35
19
41
21
23
51

200

100
200
424
340
228

6722
6615
2427
5373
3691
3075
2907
2520

1200
1000

30
30

500

50
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, tinham dificu1dade em entrar para as listas de elegfveis das

Rendimentolfortuna dos elegfveis para vereadores nas sedes de comarca

P.

B

APATRlMONlALlZA<;;Ao 00 l!SPA<;;oSOCIAL RURALEO PATRlMONIOEOIFlCAOO

A dimensao mais surpreendente do quadro 1 prende-se com a hierar
este estabelece entre as distintas povoa<;6es do reino. De facto, esta
longe de corresponder ao volume da popula<;ao de eada termo conce
decisivas serao, certamente, outras varhlveis. Se a situa<;ao destaca
Porto se encontra dentro das expectativas, 0 mesmo nao acontece com
seguintes: Lamego e Viseu, os dois centros urbanos que no libera
oitocentista viriam a disputar a chefia do futuro distrito de Viseu. Se
portalegre, a £rente de Evora, e Santarem. Depois, ultrapassando 0
do conto de reis de renda media, v~m listas numerosas, onde se in
grandes rendas I fortunas maximas, como nos easoS de Serubal, CoimGuimar
e Vila Real, e listas bem mais reduzidas, como as de Tomar,
aes
Branco, Guarda, Elvas e Moncorvo. Inesperadamente diminutos sao
de Miranda, Leiria, Torres Vedras, Lagos, Tavira e, sobretudo, Avei
Deoare-se que, se nos dedicarmos a varios exerdcios (como 0 de dividir a
somada dos arrolados pela popula<;ao), a hierarquia se altera, mas os
contrastes permanecem. Se tomarmos como termo de compara<;ao 0
da popula<;ao, 0 interior ganha peso, neste caso, em detrimento do
Na verdade, as indica<;6es do quadro 1 ficam consideravelmente escla
se as confrontarmos com os indicadores sobre 0 estatuto social dos ar
que aqui nao iremos retomar'. Apesar da correspond~ncia nao ser
o resultado final aponta para uma grande coincid~ncia entre a hie
da renda e a da nobreza. Genericamente, aquelas terras onde os arro
eram mais ricos, tambem ostentavam a mais qualificada nobreza.
Resta explicar estes resultados. Sera.o 0 reflexo da maior quantidade de
fidalgas antigas e ricas em determinadas zonas (designadamente, Beira
Douro pr6ximo da regiao demarcada do vinho do Porto, parte do Mi
eixo central do Alentejo), ou apenas a maior concentra<;ao das mesmas
detenninados concelhos dentro das referidas zonas? A segunda resposta
ser geralmente correcta no que se refere ao Alentejo, como, de resto, se
inferir dos dados apresentados para varias capitais de comarca e de ou
que se puderam consultar. Mas nao se apliea daramente ao Douro e aBei-

Legenda: (P) Provincia; (A) Numero de eleglveis para lIereador; (B) NClmero total de elegiveis para as
cAmaras; (C) Rendimento medio dos elegfveis para vereador (em milhares de refs); (D) Fortuna media
dos eleglveis para vereador; (E) Rendimento maximo; (F) Rendimento mlnimo; (G) Fortuna maxima; (H)
Fortuna minima; (AE) Algarve; (AO) Alentejo; (B) Beira; (E) Estremadura; (M) Minho; (T) Tras-os·Montes.
dados para os logos de 1626; sO se considerou para efeitos de medias os indivlduos para os quais se
apresentam valores de fortuna ou rendimento.

Alta confinante.
Esbo<;ou-se um breve exercicio para apenas cerca de uma duzia de
camaras.
rendimento (Beja, Viana, etc.). Deve salientar-se, por fim, que os arrolamentos
seleccionavam de facto os principais" das terras do ponto de vista do estatu
to nobiliarquico. Mas MO necessariamente os mais ricos. Ou seja, podemos
supor, e sabemos efectivamente para varios casos, que, nas camaras mais 6
dalgas, as fortunas recentes, mesmo quando ultrapassando todas as

As informa<;oes recolhidas sao condudentes. No Minho, no Douro da
regiao demarcada do Vinho do Porto e na comarca de Viseu nao sao apenas as

II

a., por exemplo, Teresa Fonseca, Rela¢es de poder no Antigo Regime. Aadministra(¥Io muni
cipal em Montemor-o-Novo (1777-1816), Montemor-o-Novo, 1995, p. 158.
27

Cf. Nuno G. Monteiro, ob. cit.
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Quadro2

Rendimentolfortuna doo elegivels para vereadores

P.

Concelho

Ano

6
6
M
AO
AO
T

Beste/roo
MesJiofrio
Amarante
EStremoz
Montemor
Santa Marta
CovilhA
Fundao
Louie
Figueira
Odemira
Mertola
Ponla delgada

1800
1796
1796
1801
1798
1799
1797
1800
1801
1802
1798
1798
1779

B
B

AE
B

AO
AO
AC
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Fogos

A

6

C

0

E

5ede Total

V.

T.

Renda

For·
tuna

R. Max

615 2328
773
236
364 1500
1786 2817
954 2234

16
23
14
14
13
46
26
17
17
25
19

24
32

2175

20
29
20

1783
1579
1417

452

3063

2301

4916

506

3800

2110 4105
969 2234

582 1634
612 2835

22
34

F

43
28

20
35
24
26

46 1486 (a)

-

H

-

4000 800

49909

65

G

R. F. Max. F. Min.
Min
160000

3200 500

2000

4800 300

4000 200
25557
13843
13035
8913

80000 4800

40000 natl8;
32000 2400.
40000 30Q
10000 nada
16000 400
8000 300

4095

3541
2436
5400 (b) Nd

Nota: (a) 2.786, dellacionado a valores de 1800; (b) 10.125, dellaclonado a valores de 1800.
Legenda: (P) Provincia; (A) Numero de elegiveis para vereador; (6) Numero tolal de elegiveis para as
camaras; (C) Rendimento medio doo elegivels para vereador (em mifhares de re/s): (0) Fortuna media
dos elegiveis para vereador; (E) Rend/mento maximo; (F) Rendimento minimo; (G) Fortuna maxima;
(H) Fortuna minima; (AE) Algarve; (AO) Alentejo; (6) Beira; (M) Mintlo; In Tras-os-Montes.

sedes comardis os locais de residllncia das mais selectas elites. Em Bestei
ros/Tondela 0 rendimento medio passava dos 2 contos e a pequena vila de
Mesao Frio registava a segunda maior fortuna media ate agora apresentada,e
uma fortuna maxima mo ultrapassada em nenhuma outra camara (de urn ca
valeiro de habito e Deputado da Companhia das Vinhas). Duas camaras noto
riamente fidalgas, 0 que se aplica em parte tambem a Santa Marta de Pena
guiao, ernbora aqui a fonte seja um tanto ambigua nas dassifica~Oes. De resto,
mesmo em pequenas camaras desta zona podem encontrar-se arrolados se
nhores de grandes casas, como por exemplo, em Canelas ou S. Joao da Pes-
queira. Pelo contrario, no SuI as fidalgas e ricas pautas de Montemor-o-Novo
e Estremoz sao excep~6es. 0 padriio dominante sera 0 de Odemira e Mertola,
semelhante a outras vilas alentejanas. Tambem no Algarve as elites locais nos
aparecem com limitada fortuna e pouca nobreza. Quanto as camaras forte
mente mercantis (peso dos negociantes) e com reduzidas fortunas da Covi
lha, Fundao e Figueira constituiriio, com toda a certeza, casos singulares. Por
f:un, os mais importantes centros urbanos das ilhas atlanticas revelam-se,
como seria de esperar, redutos de uma qualificada e rica nobreza, estreita
mente identificada com a institui~o vincular28 •
Poder-se-ia pensar, a partida, que a concentra~iio das camaras mais se
lectas em espa~os bern identificados reflectiria apenas a geografia da antiga
fidalguia medieval: "Os principaes solares do Reyno de Portugal aCMo-se
pelos campos, & Montes de Entre Douro, & Minho, & em alguns Lugares da

& Trasosmontes,,29. No entanto, outros dados recolhidos sugerem que
mais ricas e mais fidalgas nao traduzem linearmente a presen~a
fidalguia muito antiga mas sim a confluenda de uma heran~a de fidal
30
anterior (dos seus sfmbolos e modos de vida, menos presente no Sul )
a maior riqueza e a maior mobilidade social, embora nunca demasiado
e abrangendo quase sempre apenas certas familias ou casas. Ahierar
do espa~o geografico antes apresentada, em vez de reflectir apenas uma
cristalizada desde finais da Idade Media, parece, assim, testemunhar
o maior dinarnismo econ6rnico, designadamente agricola, de certas
e de determirtados centros urbanos. Na verdade, as fontes dos rendi
das elites que pontificavam nas camaras mais selectas do reino decor
quase sern excep~ao, de ''hens de raiz", ou seja, das modalidade varias
apropria~o do produto agricola. Acresce que estas, ao contrario do que
com elites da corte que possufam fontes de receita em todo 0 espa~o
monarquia, se concentravam nas suas regiOes de residenda.
As indica~6es recolhidas, sobretudo se tivermos presente que nao se ar
mlavam apenas os residentes nassedes de concelho, mas tambem as pessoas
termo (identificadas por vezes ate pelas quintas da sua residllnda), reve
uma notavel concordancia com a imagem, aparentemente superficial,
.• se retira de uma viagem pelas casas armoriadas doContinente, embora se
deva ter em considera~ao que no SuI muitas "casas nobres" de fidalgos nao
'\?;;.,ostentavam pedras de armas.
Nao obstante as limita~6es das fontes antes destacadas, resolvemos
proceder a um exercido sobre a distribui~iio geografica do patrim6nio edifi
<:ado em casas armoriadas no territ6rio do continente portugues. Para tal,
n
partimos de um dos levantamentos mais amplos publicados: , completado
32
com os escassoS dados suplementares do inventano do IPPAR • Os resulta
dos globais apresentam 6bvias limita~6es. Desde logo, 0 numero total de ca
sas apuradas - 226 (exduindo 0 concelho de Lisboa), emuito escasso. Se ti
vermos em conta que uma rela~ao de 1831 das principais familias nobres do
Minho identifica 240 casas33, fadl se torna conduir que apenas uma parcela
28

29
30
31

32

Sem nos alongarmoscom a indicac;ao da extensabibliografia sobre 0 assunto, importa re
cordar que foi das ilhas que, ao longo do seculo XIX, partiram a maior parte das petiC;6es e
iniciativas conducentes aabolic;ao dos vlnculos. Uma breve sintese sobre a questao dos
morgadoo a escala do reino pode encontrar-se em Nuno G. F. Monteiro, ''Morgado'', em
Conceic;ao Martins e Nuno G. F. Monteiro (org.), A Agricultura; Diciondrio das OcupaflJes ,
vol. III da Hist6ria do Trabalho e das Ocupa9l1es, coord. de N. L. Madureira, Lisboa, Cella
Editora, 2002.
A. Villaboas e Sampayo, Nobiliarchia portuguesa (1.' ed. 1676), Lisboa, 1727, p. 152.
De resto, quase todas cfunaras mais fidalgas do Sui, como Evora, Estremoz e Montemor,
foram local de reuniao de Cortes e de presenc;a da Corte regia durante a Idade Media.
Ant6nio Lambert Pereira da Silva, Nobres casas de Portugal, Porto, s. d., que identifica mais
de centena e meia de casas.
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reduzida (provavelmente urn vigesimo) das casas nobres existentes em Por
tugal nas vesperas no triunfo liberal se encontram identificadas. AMm disso,
por razOes conhecidas e que aqui nao cabe aprofundar, nota-se uma clara dis
tor~o geografica, sobrevalorizando-se 0 Minho em detrlmento de todas as
restantes provincias e, em especial, do SuI. Em todo 0 casa, porque se regis_
tam grande parte dos edificios mais conhecidos e destacados, trata-se de.urna
amostragem cujas indica~oes podem ser utilizadas para uma primeira apro..
xima~ao ao tema.
Principiando por retomar a divisao distrital actual (18 distritos do Con
tinente), os resultados apurados (d. quadro A I, em anexo) destacam, como
seria de esperar, 0 peso esmagador da antiga provincia do Entre-Douro-e-Mi_
nho, com 99 casas, quase 44% do total. Mas depois vern claramente a Beira
Interior, muito afrente do Centro Litoral e do sul
Se, diversamente, retomarmos a geografia em comarcas existente em
182534, quando existiam 48 comarcas, torna-se possivel esclarecer algumas di
mensOes suplementares (d. quadro A 2, em anexo). Com efeito, esta divisao
permite-nos demarcar melhor 0 litoral do interior, em especial no Minho,
apesar da comarca de Viana entao existente se alongar para 0 interior. Reto
mando identifica~ao de litoral antes apresentada (comarcas com "abertura
para 0 mar"), verificamos que, apesar de tudo, num total de 226 casas 123 fica
yam em comarcas "do interior". Uma vez mais, apesar da subavalia~o do
SuI e de todas as limita~5es das fontes, as comarcas da Beira interior aparecem
a. £rente do Centro Litoral. Embora a coincidencia olio seja perfeita, e possivel,
partindo dos elementos recolhidos, detectar uma apreciavel correla~o entre
as zonas e as localidades nas quais detectamos elites locais mais ricas e com
signos nobiliarquicos mais destacados e aquelas nas quais vamos encontrar
maior nu.mero de casas armoriadas, de acordo com as fontes consultadas.
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imagem demasiado decalcada da realidade contemporfulea sobre OS
universos sociais considerados. A roigra¢o das elites locais para os centros
.• -l..~...,..s do litoral (Lisboa e Porto, sobretudo) constituiu, afinal, uma das mu
mais marcantes que, em cidos sucessivos mas temporal e geografica
variaveis, se pode associar ao advento da epoca contemporfulea.
Como antes se destacou, a n~ao de patrim6nio ja nao se confunde com
dos chamados "monumentoshist6ricos", mas estes nao perderam, por isso,
voca~ao preferencial para se tornarem materia potencial de patrimonia
Procuramos, atraves do breve estudo de urn dos objectos paradigma
desse processo de patrimonializa~ao (a chamada "casa nobre"), ilustrar
a investiga~ao hist6rica crftica permite corrigir algumas das ideias cor
sobre 0 assunto.
Gostarfamos de terminar estas notas, sugerindo como urn outro tipo de
ncursao hist6rica critica ajuda, com frequencia, a descobrir como as mem6ri
do passado preservadas em fun~o dos parametros da identidade do Esta
'-Na~ao presente podem ocultar as dimenseles eminentemente conflituais
identidade preteritas, mesmo a uma esca1a local35 • Como tambem antes se
a muItiplica~ao dos materiais susceptiveis de serem erigidos em pa
trim6nio nao consente que se esque~ que as escolhas sobre a materia partem
semore de pressupostos, de escolhas que se podem contrapor a outras.

Notas conclusivas
Acabado de realizar 0 breve exerdcio, podemos regressar ao ponto inicial, a
saber, a conexao entre 0 mundo rural, as elites locais e 0 patrim6nio edificado.
Ao inves de presun~Oes correntes, epossivel estabelecer uma rela~o signifi
cativa, nao apenas ao nivel da chamada"arquitectura popular", mas tambem
entre 0 patrim6nio edificado dito "monumental", neste caso, a arquitectura
civil das elites de Antigo Regime, e a sociedade rural de entao. Mais ainda, a
sondagem sobre 0 patrim6nio arquitect6nico efectuada permite-nos corrigir
33

Jose Barbosa Canaes de Figueiredo Castello Branco, Arvores de costados das familias nobres

34

dos reinos de PortugaL., tomo II, Lisboa, 1831.
Ct. mapa respectivo em Nuno G. Monteiro, "Os poderes locais no Antigo Regime", em
Cesar Oliveira (org.), Hist6ria dos MuniC£pios ..., p. 87.

35

Ct. Bernardo Vasconcelos e Sousa e Nuno G. Monteiro, " Aljubarrota: memoria local eme
mOria nacional Aetas do Encontro A construflio social do passado Lisboa, APH, 1992, pp.
289-296.
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PATRIMONIALIZA<;AO E TRANSFORMA<;AO DAS
IDENTIDADES CULTURAIS

Anexo
Quadro A1

40

Braga
Porto
Viana
Viseu
Guarda
Coimbra

Quadro A2.

Xerarda Pereira Perez

Distribuic;ao de casas por distritos actuais

31
28
28
18
14

13
12
10

Evora
Avelro
Braganc;a
Leiria
Castelo
Beja

6

5
4

Faro
Vila Real
Lisboa
Serubal
Portalegre
Sanlarem

4

4
3
3
2
1

As 16 comarcas do Antigo Regime com maior numero de casas

Introdu~ao
Viana
Guimaraes
Viseu
Coimbra

27

23
17
16

IPorto
Barcelos
Braga
Evora

15

10

13
13
10

8
7
6

Penaliel
Castelo B.
Miranda
ViIaVic;osa

6
5
5
5

Nola: as territ6rios encravados da comarca de Barcelos foram inciufdos naquelas com as quais tinham
contiguidade territorial.

o objectivo deste texto e reflectir sobre problemas associados as microinter
1

ven~Oes patrimoniais, isto a partir dum ponto de vista antropol6gico , Torno
como exemplos metaforicos e paradigmaticos quatro casos de estudo, cujos
contextos se incluem no Noroeste lberico. sao elesos seguintes: a cria~ao fa
miliar de um ecomuseu e de vanos apartamentos em espa~o rural na aldeia
de Rozadas (Boal-AstUrias-Espanha)i a constru~ao de um centro de interpre
ta~ao patrimonial promovido por uma associa~ao de desenvolvimento local e
de promo~ao do "Caminho de Santiago" em Vilar das Donas (Lugo-Gali
za-Espanha)i a activa~ao turistico-patrimonial integrada, promovida pela
autarquia de Allariz (Ourense-Galiza-Espanha),em colabora¢o com a socie
dade civil; e, a cria~ao de uma casa-museu integrada no "Roteiro do Vlnho do
Porto" em Alijo (Portugal).
Depois de um enquadramento te6rico das diferentes perspectivas de
abordagem e estudo do patrimonio cultural, considero 0 processo de mudan
~ e de reprodu~ao de diversos niveis identitanos, e como estes utilizam so
cialmente 0 patrim6nio cultural como instrumento simbolico de grande efi
cacia na reprodu~ao sociocultural.
Cultura e patrim6nio cultural: conceitos e perspectivas
Do ponto de vista juridico, 0 "patrim6nio" e uma no~ao que define todos os

recursos que se herdam, bens mobiliarios e imobiliarios, capitais, etc.,

1

Muito agrad~o a Jose Ant6nio Femiilldez de Rota, Xose Carlos Sierra e, especialmente, a
Paulo Mendes e Jose Portela os comentiirios feitos a uma versao anterior deste texto.
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