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OS BALDIOS NAS FREGUESIAS DE FEBRES, MIRA E QUIAJOS
BREVE ESTUDO SOCIO-GEOGMFICO'

RESUMO
Vestigios de antigas pniticas comunitarias, os baldios detiveram uma
importante fun<yiio econ6mica e social na sociedade rural portuguesa. Ocupando
uma vasta area desde a Idade Media ate ao seculo xvm, ocupam agora uma
reduzida superficie em todo o territ6rio nacional.
Associados quase sempre a cria<;:iio de gado, apanha de mato e estrumes,
a importancia de que disfrutavam entra em decadencia simultaneamente com
as rela<yoes econ6micas de tipo feudal. 0 desenvolvimento da sociedade individualista niio contempla as praticas colectivas que lhes estiio inerentes.
Foi principalmente a partir do seculo xvm que se operou a passagem
gradual dos terrenos comunitarios para a propriedade privada. Esta mudan<;a
de titularidade veio gerar confiitos entre as popula<;oes que deles usufruiam
e alguns 6rgiios do poder, principais veiculos da sua aliena<;iio.
Se no territ6rio nacional o espac;o ocupado pelas terras comunillirias
tende a diminuir progressivamente, nalguns casos verifica-se um processo aparentemente contradit6rio: a area baldia sofre um acrescimo consideravel.
0 espas:o geografico onde se situa 6, sem duvida, o principal suporte de algumas
hip6teses de explica<;iio.
P1etende-se com este estudo mostrar como mama situa<yiio localizacta
- freguesias de Mira, Quiaios e Febres - o espac;o fisico tem em todo este
processo urn papel importante gerando uma situas:ao aparentemente oposta
aquela que deeorria no pais. A extensa faixa dunica de formac;iio recente,
a que se alia uma instabilidade fisica considenivel, explica em parte as divergencias verificadas. Embora a area baldia apresente uma evoluc;iio diferente
da observada no pais, o testemunho de conftitos e tensoes nesta zona restrita
do centro Jitoral portugues sao a prova de que, tambem aqui, a «questiio dos
baldios» opos quase sempre as populac;ocs aos 6rgiios do poder, a exemplo do
que sucedia na maior parte do territ6rio nacional.

1 Baseia-se este trabalho nas informac;oes por n6s recolhidas para as freguesias de
N." S." das Febres, S. Mamede de Quiaios e S. Tome de Mira. Ver fig. 1. Estas incluem-se
nurna area mais vasta, onde actualmente desenvolvemos urn trabalho de investigac;iio.
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RESUME
«Os baldio.m, c'est-a-dire, «des terrains en friche» qui sont des vestiges
d'anciennes pratiques communautaires, ils detinrent une importante fonction
economique et sociale dans Ia societe rurale portugaise. Occupant une vaste
zone depuis le Moyen-Age jusqu'au xvru• siecle, ceux-la remplissent maintenant
une a ire plus restreinte dans tout le territoire nationale.
Associes souvent a Ia creation du betail, au ramassage de Ia brousse et du
fumier, !' importance qu'ils jouissaient entre en decadance simultanement avec
les relations economiques de caracteristiques feodales. Le developpement
de Ia societe individualiste ne considere pas les pratiques collectives qui leur
sont inherentes. C'est surtout a partir du xvm• siecle qu'on assiste au passage
progressif des terrains communautaires pour Ia propriete privee.
Ce changement de titularization declenche des conflits entre les populations qui en avaient l'u~ufruit el quelques organes du pouvoir, principaux vehicules
de leur alienation.
Si dans le territoire national l'aire occupee par les terrains communautaires
tend a diminuer progressivement , dans certains cas, on verifie un processus
apparemment contrad itoire: l'aire des «baldios» subit un accroissement considerable. L'espace geographique o\1 celle-ci se situe est, sans doute, le support
principal de quelques hypotheses d'explication.
On vise avec ce travail montrer comme dans une situation localisee- freguesias de Mira, Quiaios et Febres -l'espace physique joue un role tres important dans tout le processus provoquant une situation apparemment opposee il
celle qui existait dans le pays. La vaste etendue de dunes de formation recente,
a laquelle on joint une considerable instabi lite physique explique partiellement
les divergences verifiees.
Quoique Ia zone des «baldios>> presente une evol ution differente de celle
qu' on observe dans le pays, Ia preuve des conft its et des tensions dans cette aire
restreinte du centre littoral portugais sont aussi le temoignage qu'ici Ia question
des «baldios» opposa frequemment les populations aux organes du pouvoir a
l'exemple de ce qui arrivait dans Ia plupart du territoire national.

SUMMARY
The «waste lands» vestiges of ancient communitary habits, played a very
important economical and social role in portuguese rural society. They occupied
a vast a rea, since the Middle Ages up to the 18th Century, but they are nowadays,
reduced to a small one in all national land.
They were generally speaking, connected with the breading of livestock,
gathering of manure, etc. Its importance decreases simultaneously, with economical feudalistic relations. The development of private society is not according to the collective habits, that exist within the feudal system.
It was from the 18th century onwards, that the changing of collective
lands to private ones, took place. This changing caused some conflicts between
people who used them and the main power.
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Although in national territory, the space occupied by collective land
diminishes gradually, it works sometimes in a different way: the waste lands
grow considerably. Its geographic situation, is surely, the main reason for
that.
With this work, we would like to show, how, in a very well defined situation - the villages of Mira, Quiaios e Febres -- the physical side plays a very
important role, creating a situation apparently different from the rest of he
country.
The large dunes of recent formation, with a considerable physical instability, explain, up to a point, the differences that were observed. Although,
the waste lands present, in this area, an evolution that differs from the one observed in the rest of the country, the existence of conflicts and the tensions within
this limited area of central portuguese coastline. confirms that also in this part
of the land, the problems of waste created conflicts between people and the main
power, as it happened in almost every part of the portuguese territory.

I-

INTRODU<;AO

Vestigios de antigas pniticas comunitarias e deposit~hios de uma importante fun9ao econ6mica e social, os baldios tern desde ha longo tempo gerado
conflitos entre a popula9ao e os 6rgaos do poder. E, contudo, em meados
do seculo xrx que o processo se agudiza, iniciando-se urn vasto contencioso
que se ira arrastar por mais de urn seculo.
Pretende-se, ao Iongo deste trabalho, por urn lado, reconstitu.ir o processo politicofjuridico a que se foram sujeitando as terras baldias e, por outro,
caracterizar o quadro social e geografico em que se foi desenvolvendo. Embora
esta analise se insira num territ6rio relativamente limitado, apresenta interesse
e significado mais geral, nao s6 porque o desenvolvimento do processo a que
se vao submetendo as terras comunitarias e consentaneo com o que sucede
em todo o pais, mas tambem porque adquire caracteristicas especificas, decorrentes do quadro geografico onde se desenvolve.
0 decreto-lei n. 0 39/76 de 19 de Janeiro define, nos seus art.os 1.o, 2.o,
3.o e 4.o, baldio «como urn terreno insusceptivel de apropria9ao individual,
usufruido colectivamente por uma comunidade, segundo o direito que Ihe e
conferido pelos usos e costumes e que a cada gera9ao compete transmitir,
sem perda do usufruto, as gera96es que se lhe seguem».
Devem ter sido os forais os primeiros instrumentos juridicos a atribuir
a algumas comunidades a utiliza9ao e posse de terrenos, que de facto ja lhes
pertenciam de acordo com uma pratica consuetudimtria. Segundo alguns
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daqueles documentos medievais, o rei «dotava determinados povos do usufruto exclusive de certas terras que a partir de entao passavam a ser comunitarias: proibia a repa.rtic;ao dos terrenos baldios por courelas individuais,
definia 0 ambito do aproveitamento comum dos baldios (tradicionalmente
pastagens, r~colha de Ienha e mato) e deliberava, a fim de impedir os senhores
poderosos de tom~. rem de assai to (coutarem) esses mesmos terrenos» 1.

•,

o1

J:'1 '¥y u r11

- ~ '" ~ d~3. .¥1r

- - - •

FIG.

j

o '
I

•

I'~<', I

._

~ ,--~-.Utll l

I - Mapa de

A •

I

localiza~;ao.

:E dentro deste mesmo principio, isto e, defesa dos terrenos baldios, que a
Lei das Sesmarias, discutida pelas Cortes de 1375, nao permite que terrenos
de propriedade colectiva, «logradotlros do povo», fossem concedidos por
sesmada 2. A mesma preocupac;ao se encontra nas Ordenac;oes Afonsinas
e Manuelinas. Contudo as Ordenac;oes Filipinas (1602), estabelecem urn

1
Gorjiio Duarte, «Baldios, propriedade e aproveitamento comunitario», in Revista
de Poder Local, n .0 6, Mar~;o/Abril, 1978.
2 De acordo com a definic;ao dada nas Ordenafoes Manuelinas e posteriormente
transcrita nas Ordenaf oes Filipinas, Sesmarias «sao propriamente as dadas, de terras casaes,
ou pardieiros que foram, ou sao de alguns senhorios, e que ja em outro tempo foram lavradas
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processo segundo o qual« ... seas terras pedidas por sesmaria eram dos povos
a cujo municipio tinha sido concedido fora! regio, em que se decretava a
pensao tributaria, nao podia o sesmeiro conceder as terras sem audiencia do
procurador municipal...» I, o que vai abrir a possibilidade de apropriac;ao
individual de parte ou da totalidade da.queles terrenos.
A legislac;ao pombalina, e a posteriormente promulgada, acelera o processo de desamortizac;ao, gerando, por parte da maioria da populac;ao, formas
de oposic;ao com vista a manutenc;ao daqueles terrenos como complemento
silvo-pastoril. Sirva de exemplo a lei de 7 de Agosto de 1793, publicada ja
no reinado de D. Maria I, que proibe os pastos comuns em Serpa e Moura,
possibilitando que passassem para a propriedade privada 2. Esta alterac;ao
de titularidade e largamente defendida por alguns autores da epoca. Cite-se
a memoria de Thomaz Antonio Villa-Nova Portugal, apresentada a Academia
Real das Ciencias de Lisboa em 1789, em que defende a apropriac;ao daqueles
terrenos e onde justifica que as vantagens de apropriac;ao individual sao superiores a utilizac;ao em comum 3. Todavia, a apropriac;ao individual devia
contemplar os seus utilizadores. Segundo Villa-Nova Portugal, nao se deviam
entregar os baldios «aos ricos», pois deixa-los-iam incultos; os pobres nao
os deviam aforar, pois nao teriam possibilidades de pagar o encargo do foro;
finalmente tambem nao deviam ser arrendados, pois o rendeiro nao faria
benfeitorias em terrenos de que nao era proprietirio.
Como soluc;ao para resolver a atribuic;ao das terras comunitarias, aquele
autor preconizava que os terrenos de maior aptidao agricola deveriam ser
divididos em partes iguais, sendo as parcelas resultantes entregues, em propriedade plena, aos que ate ai as tinham utilizado. A divisao seria por fogos,
cabendo a cada urn deles uma parcela No seculo XIX os mesmos principios

e aproveitadas e agora o nao sao», citado por F. A. F. da Silva Ferrao in Revista de Legisla{:iio e Jurisprudencia, «Algumas reflex6es acerca do Decreto de 13 de Agosto de 1832
(Foraes); da Carta de lei de 22 de Junho de 1846; e do R epert6rio sabre foraes e doa{:oes
regias», ano 7. 0 , n. 0 341, 1875, p. 45. Uma outra defini9iio e dada por Virginia Rau. Para
esta historiadora, sesmarias sao as terras distribuidas nos sesmos, sendo estes «os locais
destinados a promover cada povoador com uma quota parte de propriedade territorial...».
Sesmarias Medievais Portuguesas, Lisboa, 1946, pp. 40 e 41.
I
Ordena{:oes Filipinas, Livro IV, titulo XLIII, citado in Revista de Legisla{:iio e
Jurisprudbrcia, vol. I, 8. 0 ano, n. 0 373, 1875.
2 Armando de Castro, «Baldios», in Dicionario de Hist6ria de Portugal, vol. I , Lisboa, 1971.
3 Thomaz Antonio Villa-Nova Portugal, «Memoria sobre a cultura dos baldios
que ha no termo de Ourem» in Memorias Economicas da Academia Real das Ciencias de
Lisboa, tomo I , Lisboa, 1789, pp. 413 a 430.
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vao ser defendidos e desenvolvidos. 0 Regime Liberal e a «desagregac;ao
progressiva de>.s relac;oes economicas de tipo feudal» I, cujo processo de
decadencia ja se iniciara, vern contrapor «a.os grandes proprietaries de linhagem e aos Jatiftmdios o pequeno agricultor e 2. pequena courela» 2. A impJantac;ao da Republic<>. em nada vern altenn· a legislac;ao que existe, bern pelo
contnirio, alguns decretos 3 sao exemplo da tendencia cada vez maior para a
desamortizac;ao, com 0 pretexto de se e>.umentar 0 2.proveitamento da are::>.
baldia.
A partir de 1927 o processo reacende-se, levando, tal como nos
seculos XVIII e XIX, ?. verde>.deiros levantamentos popuJares. « ... Dos baldios
continuava a esperar-se a soluc;ao de problemas economicos grandes e pequenos ... » 4. A dificuldade encontrada por parte de alguns municipios em dar
cumprimento a lei, que remetia para as <>.utarquias locais a obrigac;ao, entre
outras, de fornecer aos m?.gistrados casa mobilada, leva ::>. que aqueles 6rgaos
de poder local possam 2.lienar terra baldia 5. Esta permissiio levou, nalguns
casos, ao desenvolvimento de processes rnais ou menos ilicitos, adjacentes
a alienac;iio. 0 facto de niio serem as populayoes mais pobres, que ate ai
os tinha.m utilizado, a terem acesso a posse d2.queles terrenos, gerou tensoes
e conflitos, a que posteriormente nos referiremos.
Em Novembro de 1936, e na sequencia d2. estruturac;ao do Ministerio
da Agriculture>., com base no decreto n. 0 27207, e criada 2. Junta de Colonizac;ao Interna. Const::>. do seu preambulo 2. proposta de criac;iio da Acc;ao
Social Agraria com qu2.tro repartic;oes, sendo uma delas a de Baldios, lncultos
e Colonizafiio. Ai se preve que, dos baldios, «uns serao arborizados, outros
servem de logr?..douro dos povos, outros podem e devem ser aproveitados
para a colonizac;iio ... ». Este decreto atribuia ainda competencia a Junta
de Colonizac;ao lnterna para estabelecer a. reserva daqueles terrenos.
A florestac;ao leva.da a cabo por aquela. Junta, em consequencia da aplicac;iio do decreto referido, leva ::>. formas mais ou menos violentas de oposic;ao
por parte de algumas popul?..<;Oes. Sendo a cria.<;iio de g2.do, nalgumas
comunidades, uma activid2.de com importante significado economico, sofre
uma considenivel redu<;ao, desaparecendo mesmo nalguns cases. A oposic;ao verificada e a luta entao desenvolvida contra a fioresta<;ao levada a

Armando de Castro, ob. cit..
Gorjao Duarte, ob. cit., p. 18.
3 Refira-se o decreto 10552 de 16 de Fevereiro de 1925.
4
Reconhecimento dos Baldios do Continente, vol. I, Lisboa, 1939, p. 23.
Eo decreto n. 0 13 229, de 7 de Man;o de 1927, que permite aos municipios «alienar
baldios niio estreitamente necessarios ao logradouro comum».
I

2
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cabo pelo governo encontra-se bern retratada na obra Quando as Lobos Uiram
de Aquilino Ribeiro (1950).
As altera<;:oes politicas verificadas em Abril de 1974, em Portugal, levam
tambem a aJtera<;:iio da legisla<;:ao sabre OS terrenos baldios. 0 decreto-lei n. 0 39/76, de 19 de Janeiro, niio s6 afirma que «os terrenos baldios ficam
fora do comercio juridico» como tam bern ~.tribui a sua gestao as comunidades
locais.
Alias, a Constitui<;:iio Politica de 1976, na ~Jinea c do n. 0 2 do art. 0 89.o,
consagra aqueles principios. Contudo, em 1977, c. lei dto.s A uta.rquias Locais
(lei n. 0 79/77) vern de algum modo reacender a questao, pois no artigo 109. o
dispoe: «a defini<;:iio de coisas comuns, design2.da.mente ba.ldios e outros bens
do Jogradouro comum, pertence a Assembleia Municip<'J ou Assembleias
de Freguesia, competindo ~- sua ~.dministra<;:ao t>.os respectivos 6rgaos executives autarquicos»; o que, obviamente, esta em oposic,:ao como decreta 39/76
e com o a.rtigo 89. 0 da Constitui<;:iio, entret~.nto Pl omulgada.
S6 ma.is tarde, 25/ 10/1977, a Assembleia da Republica vin\. revogar
o art.o 109.o da lei 79/ 77, sob proposta do grupo p2.rl2.mentar do Partido
Comunista, apoiada pelo Partido Socialista e alguns ex-deputados deste
partido I, transferindo novamente para as comunidades locais a gestao dos
terrenos baldios.

II - EVOLU<;AO DA AREA BALDlA
Tal como referimos centra-se o nosso estudo nas freguesias de Febres,
Mira e Quiaios. Apesar de pequenas comunidades, reportam-se ja a alguns
seculos OS primeiros conftitoS, relatiVOS a posse e utilizac,:ao de terrenos cornunitarios. Todavia, ainda hoje, ha casas que sao cenario de tensoes motivadas
pela posse de tt>.is terrenos.
0 quadro A pretende mostrar a evoluc,:ao da area baldia desde
1884 a 1982.

1

Dicirio da Assembleia da Reptiblica, I Serie, n. 0 14, de 25 de Novembro de 1977.
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QuAnRo A- EVOLU(:AO DA AREA .BALDIA POR FREGUESIAS
J'REG UESIAS

ANOS

AREA APROXJMADA (HA.)

----------- - - - - -----N." S.a das Febres

S. Tome de Mira

S. Mamede de Quiaios

1884 *
1939 "'"'
1975 ***

?
37
15

1888
1939 ....
1948 ** ,.,,
1982
1887 ..
1939 **
1975 **.

20 ......
1500
:!065
278
?
72

128

----- - - - - - - ·- - - -

«lnquerito a cerca dos baldios, feiras, fabricas, serras e rios existentes nos concelhos», Documenlaf:iio do Governo Civil, A.U.C., ma~o <<.Baldios 1884-1894».
*" Reconhecimento dos Baldios do Continente, vol. II, Parte I, Lisboa, 1939.
u ' Area determinada em fun~ao dos elementos fornecidos pela actual Junta de Freguesia, que possui urn inventario dos terrenos baldios de que tern posse.
• •• Segundo o invent;hio elaborado pela Reparti~ao das Finan~as de Mira. A area
de 1982 foi calculada em fun~o das actualiza.yoes sucessivas do Livro de Registo
da propriedade rtistica.
· *** Area calculada a partir duma rela.,:ao de baldios enviada pela Camara de Mira
em 19 de Novembro de 1888 ao Governador Civil de Coimbra, e onde se refere
uma avalia.yao que cifra em 30 000$000 reis cada are.
•

A documenta<;:ao existente no Arquivo da Universidade de Coimbra I
permite tra<;:ar uma imagem do que teni sido a superficie ocupada pelos
baldios nos finais do seculo XIX. A rela<;:ao apresentada para as tres freguesias
carece contudo de homogeneidade; enquanto que, pa.ra as freguesias de Febres
e Quiaios, sao referidos somente a designac;ao e situa<;:ao do baldio, para
S. Tome de Mira, a descri<;:ao e mais completa (ver quadros B, C e D). Neste
caso, alem da designa<;:ao e situa<;:ao, e tambem referida uma avalia<;:ao a
que tinham sido sujeitos aqueles terrenos, sendo atribuido a cada are o valor
de 30 mil reis, 0 que permite determinar aproximadamente a superficie
ocupada, tendo em conta o valor global da avalia<;:ao 2. Para Mira e segundo
Arquivo do Governo Civil de Coimbra (A.G.C.C.), ma.yo «.Baldios, 1884-1894».
Oficio contendo uma rela~ao dos Baldios de Mira, em 19 de Fevereiro de 1888,
e enviado pelo Administrador do concelho de Mira ao Governo Civil de Coimbra, in A.U.C.. :
A.G.C.C., ma.yo «Baldios 1884-1894».
I

2
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QuADRO

8 - BALDIOS NA FREGUESIA DE N." S.» DAS FEBRES EM 1884

- - - -- -- - -- - ----------··-·-----. DES!GNA<;:AO DO BALD!O

I

SlTUA<;AO

I

1-

Pousio da Fontinha
U rn pousio e uma lagoa
Urn pousio e uma lagoa
Urn pousio e uma lagoa
Urn pousio e uma lagoa
Urn pousio e uma lagoa
Uma lagoa proxima do
Uma lagoa

Fontinha
Lagoa do Pedro
Lagoa das Horta ~
Lagoa do Frade
Lagoa do Cani~a l
Feiteiral
Forno Branco
Serredade

Fonte: «lnquerito a cerca dos baldios, feiras, fabricas, serras e rios existentes nos concelhos», Documentariio do Govemo Civil, A.U.C., ma~o «Balctios 1884-1 894».

QUADRO

C-BALDIOS NA FREGUESIA DES. TOME DE MIRA EM 1888
·- - -

·-........,-~--A-R~A--T:LO:-:PROXIMADO

DESIG NA<;:AO DO BALDIO / SITUA<;:AO

1

APROXIMADA

EM REIS

(HA.)
.

Urn pousio na Videira Norte
»
»
»
» Sui
Urn terreno na Gandara de Portomar
Pinhal' do Sei~a
Urn pousio com alguns pinhais na Gandara da Parada
Urn pousio denominado Gandara dos Ferreiros
Urn pinhal denominado Pinhal da Rosa
Urn pinhal no sitio da Abaceira
Urn pinhal com pousio nos Matos da Pia
Urn pinhal no sitio das Castinhas
Um pousio no sitio das Castinhas
Um pousio no Ribeiro de S. Tome
Um pousio no Ribeiro do Maio
Urn pousio no Ribeiro da Lagoa
Urn pinhal nas Camadas
Urn pinhal no Montealvo e Benfeita
Urn pousio nas Camarneiras
Urn pinhal no Martello
Urn pinhal no Cabe<;o da Malva
Urn pousio em S. Tome
Urn pinhal no Montealvo
. A rea .total aproximada

8
2
0.66
0.3 3
2
0.33
0.033
0.33
0.133
5
0. 166
0.33
0.133
0.33
0.016
0.33
0.033
0.016
0.016
0.066
0.016
20 ha.

---

24 000$000
6 000$000
2000$000
I 000$000
6 000$000
I 000$000
100$000
I 000$000
400$000
15 000$000
500$000
I 000$000
400$000
I 000$000
50$000
I 000$000
100$000
50$000
50$000
200$000
50$000

-- - - ··

Fonte: «lnquerito a cerca dos baldios, feiras, fabricas, serras e rios existentes nos concelhos»,
Documenta~iio do Governo Civil, A.U.C. , mac;o «Baldios 1884-1894».
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QUADRO D - BALDIOS NA FREGUESIA DE S. MAMEDE DE QUIAIOS EM 1887
Urn baldio sito na Guardiova
))
))
» nas Achas
»
»
» na Paipinella
»
» ao sul do Casal Novo
Um piqueno baldio sito na Lomba do Po~o Frio
Urn baldio denominado Prazo de St.0 Amaro
Fonte: «Inquerito acerca dos baldios, feiras, fa bricas, serras e rios existentes nos concelhos»,
Documenta(:lio do Gover110 Civil de Coimbra, A.U.C., ma~o «Baldios 1884-1894>>.

aquela avalia9ii0, a area aproximar-se-ia dos 20 ha. Para Febres e Quiaios,
apenas e feita uma enumera9ao das terras baldias: oito para a primeira daquelas freguesias e seis para a segunda.
Devemos salientar que, no que se refere a area ocupada na freguesia
de Mira (20 ha.), ela nos parece exigua, quando cotejada com a rela9ao apresentada em 1939 (1 500.4 ha .) pela entao Junta de Colonizayao Interna 1 .
Se pensarmos que a area baldia tinha tendencia para diminuir, como explicar
aqueles valores, aparentemente contradit6rios? Julgamos que a principal
razao residini no criterio utilizado na demarcayao das areas baldias. A Junta
de Colonizayao Interna, na decada de 30, nao devera ter utilizado o mesmo
que foi seguido nos finais do sec. xrx. A este tempo, devem ter sido considerados baldios, apenas, os terrenos tambem designados de logradouro comum,
isto e e segundo Cunha Gonyalves, «a apascentayaO de gados, a produyaO
e corte de matos, combustive! ou estrume, a cultura ou outras utilizayoes,
quando nao se verifique apropria9ao individual de qualquer parcela dos
terrenos e a frui9ao, perten9a de modo efectivo .. . z. Devera ter sido nesta
base que nao se procedeu a inventariayaO de extensas faixas dunicas, na
epoca pouco ou nada fiorestadas 3. A area considerada para OS pousios
da Videira Norte e Videira Sui (muito pr6ximos da costa) difere consideravelmente da referida pela J.C.I.. Para os finais do seculo xrx, aproximar-se-ia
dos 10 ha. e, segundo o criterio seguido no levantamento da decada de 30,
seria de 100 ha. , o que deveni estar de acordo com a utilizayao de ct iterios
diferentes~ Por outro lado, o facto de estarem referidos no levantamento

Reconhecimento dos Baldios do Continente, vol. II, Parte I, Lis boa, 1939, pp. 932-933.
Artigo 388.0 do C6digo Administrativo de 1940.
3 Cf. Pinhais e Dunas de M ira, de Manuel Alberto Rei, Figueira da Foz, 1924, onde
a questao do fiorestamento desta area e tratada.
1

2
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de 1939 os baldios de Barra e Areao, com uma area total de 1 000 ha., tambern eles situados junto a costa, vern ao encontro do que afirmamos anteriormente. Alem disso, o assoreamento progressive das lagoas existentes
na area e o aumento da faixa dunica sao factos que nao devem ser alheios
a disparidade das areas baldias referenciadas para 0 final do seculo XIX e
para a decada de trinta.
Para Febres e Quiaios, a desigualdade nao e tao evidente. Nao s6 a
area baldia e menor, como na freguesia de S. Mamede de Quiaios a faixa
dunica nao apresenta tao grande extensao.
Com a entrada em vigor da Lei de Desamortizae(ao (I 869), inicia-se
urn vasto contencioso entre o poder central e algumas Ciimaras e Juntas
de Par6quia. Os sistematicos pedidos de inven taria9ao de baldios e os
adiamentos sucessivos por parte das Ciimaras escondem, nalguns casos,
proce&sos mais ou menos ilicitos de apropria91io e aliena91io de tais terrenos,
quer por parte de elementos da Camara, quer por individuos cujas propriedades confrontavam com aqueles. Esta situa9ao deve ter tambem levado
a nao serem consideradas terras baldias algumas que, de facto, o eram, e dai
uma area tao pequena no final do sec. XIX.
Os testemunhos, referindo a oposi9ao da popula9ao aos 6rgaos de poder
local, sao inumeros. Partem de popula9oes que vivem dependentes duma
agricultura precaria, para quem a cria9ao de gado era urn complemento
importante 1. Alem de permitir a entrada de algum dinheiro, proveniente da
sua venda, esse gado curtia o estrume tornando ao Iongo dos seculos aquela
area Iitoral produtiva. Era nesses baldios que a maior parte da popula9ao
se abastecia de matos e estrumes que posteliormente serviam de fertiiizantes,
ja que «o moli90 tinha de ser comprado e era caro» 2.
Os quadros E, F, G e H, apresentam as areas ocupadas pelos terrenos
baldios em 1939 e 1975, para as freguesias de Febres e Quiaios, verificando-se
existirem divergencias consideraveis.

1 Segundo Joao Louren9o Roque, Classes Popu/ares no Distrito de Coimbra no
sec. XIX ( 1830-1870) , vol. I, Torno II, Coimbra, 1982, Quadro VIU-A, existiam no concelho

de Mira, em 1864, 3300 cabe9as de gado bovino. Considerando que o recenseamento da
popula9ao daquele ano cifra em 6 012 individuos o total da popula9ao naquele concelho,
para cada 10 habitantes existiam 5.5 cabe9as de gado. Note-se que a rela9ao no mesmo ano
e significativamente inferior para o distrito de Coimbra : para 10 hab., 0.9 bovinos. 0 total
de popula9ao no distrito era 282 627 individuos eo total de cabe9as de gado bovino, tambem
segundo aquele autor, era de 26 646.
z Esta afirma9ao foi-nos feita varias vezes, por pessoas de avan9ada idade, na freguesia de S. Tome de Mira.
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QuADRO

E- BALDIOS NA FREGUESIA DE N.a S.n DAS FEBRES EM 1939

AREA
APROXI-

NOME DO l!ALDIO

MADA

(HA.)

--- - - --- --parcelas na Fonte
Er rada
2 parcelas no Montinho
2 parcelas no Albocaz

3 parcelas na Sanguinheira
2 parcelas em Febres
Cabe!;D Rebolo
Lagoas de: Pitinha, Redonda, Frade, Cadoi.yal c Osdedentro
Hortas e Serredade

Fontes da Escumalha
Corticeiro

APROVEITAMENTO

CARACTERIST!CAS

ACTUAL

SOCIO-ECONOMIC' AS

QUE PERTENCE

1.8

Municipio

5.5

»

Ma t o e pinheiro

3
1.5

»

Idem
Idem

0.5

))

5

))

11.9

Municipio

Pinhal e Pastagens

Municipio

Relvas e fontes publi- lndispensavel; logra<
cas
comum; sem vias de c
nica<;iio
Pinhal muito denso
Uti!; logradouro com
Campo de futebol
Idem
Pinhal muito denso
Idem
Idem
Idem
Inculto; mato
Logradouro comum
Mato e pinhal
ln(ttil; logradouro <:O
Pinhal muito denso e Uti!; logradouro cor
!agoa
sem vias de comuni<
Idem
Idem
Arborizado com plata- Indispensavel;
lograc
nos; local da feira
comum

0.15

Pousio da pedrcira
Pousio do Pe Leve
Pousio do Sobreirinho
Pousio do Rebolinho
Pousio do Arieiro
4 parcelas na Fontinha
2 parcelas nas Balsas

0.2
0.2

Largo dos Ferreiros
Largo da Igreja

0.35
I

•

NISTRATIVO A

- - - --

2

Area total aproximodo

CORPO AOMI-

3.5
0.4
0.15
0.8
1.7

I

1
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»

Mato

Util pela pedreira, I
douro comum
Util; Jogradouro co
sem vias de comuni
Idem
Idem

Mat o, relva e lavadou- Indispcnsavel; logra<
ros publicos
comum
Pinhal muito denso
Util; logradouro com

))
))
))

))
))
))
))

))

Paroquial

Util para rega ; logra<
com urn; sem vias de c
nica.yiio

-· - -- - - - - - -i,------

Fonte: Reconhecimeuro dos Baldios do Continente, vol. II, Parte I, Lisboa, 1939.
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QuADRO F - BALDIOS PERTENCENTES A F REGU ES1A DE N.a S.a DAS FEBRES
EM 1975

I
SITUA<;AO
Fontinha
Fontinha de cima
Mariotes (poente)
Franciscas
Lagoa da Peninha
Cabe9os Brancos
Joinal (a)
Fonte dos Porcos
Osdedentro
Quinta do Palhat
Leiras da Fontinha
Fontinha de Cima
Arrancada
Arrancada
Serredade (sui)
Febres (sui)
Febres (sui)
Fontinha
Fontinha
Lagoinha
Lagoinha
Gandara de cima
Barracao (sui)
Estrada
Cabe9os (poente)
Febres (norte)
Forno Branco (poenle)
Carvalhal
Mouroes
F eiteirinha da lagoa
Feiteirinha da lagoa
Mariotas (poente)
Balsas
Sobreirinho
Cargos

I

AREA
APROXIMADA

I

DESCRI<;AO

(HA.)

0.036
0.028
0.078
0.101
0.198
0.026
0.0096
0.1

0.927
5.085
0.125
0.018
0.804
0.029
0.036
0.056
0.01 8
0.12
1.584
0.175
0.221
0.065
0.37
0.015
0.724
0.025
0.027
0.008
0.026
0.144
0.142
0.359
0.015
0.0095
0.029

Pastagem
))

Pinhal (inculto)
Idem
Pastagem
Pinhal
Pasta gem
Pinhal
Pastagem
))
))
))

Pastagem e palbeiro
Pastagem e pinhais
Pastagem, pinhais e urn carvalho
Pasta gem
))
))

Pinhal atravessado por urn caminho
Pinhal
))
))

Terra de semeadura e pastagem
Pinhal
Terra de semeadura e pinhal
Pastagem
Pastagem
Pastagem e uma oliveira
Pasta gem
))

Pinhal
))

Pastagem
}}

))

(a) Contrariamente ao que sucede com a maioria dos outros terrenos que confrontam
com urn ou mais caminhos, estrada ou servidiio, este encontra-se «encravado», o que tern
levado a tentativas diversas de ocupa9ifo por parte dos diferentes vizinhos. D ai, a Junta
de Freguesia s6 o ceder a titulo provis6rio, afim de ser descarregado qualquer produto que
se relacione com a explora9ifo das parcelas com que confronta.
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-

-· -·

-- ------~-· ·--:---·--

1

S!TUA<;AO

--------

AREA

: APROXIMADA

DESCRI<;AO

!
(HA)
~-----·· ------!----1------------Sanguinheira (b)
Sanguinheira (b)
Sobreirinbo (c)
Cabec;os (norte)
Chorosa
Vala
Fonte
Mariotas
Serredade (sui)
Febres

- - - - - - -- -

Area total aproximada

·

0.06
0.06
0.163
1.404
0.048
0.43
0.029
0.091
0.48
0.24

Pastagem
))

Pinhal
Pinbal e pastagem
Pinhal
Pasta gem
))

Pinhal
Pastagem
))

15 ha

(b) Embora com a mesma designac;.lo e com a mesma area correspondem a terrenos
distintos. 0 primeiro tern o numero matricial de 5998 e o segundo esta registado com o
numero 5921.
(c) Existe actualmente urn contencioso entre a Junta de Freguesia e o Fundo de
Fomento da Habitac;iio. Esta instituic;iio pretende arrendar o baldio do Sobreirinho a
terceiros, com renda resoluvel, a que se opoe a Junta de Freguesia.
Fonte: Arquivo da Junta de Freguesia de Febres, Dossier baldios.

Para a primeira daquelas freguesias, em 1939 sao reconhecidos 21 baldios,
ocupando uma area aproximada de 37 ha., enquanto que em 1975 se reconhecem 45, numa area de 15 ha. Para S. Mamede de Quiaios, a Junta de
Coloniza9iio Interna apresenta uma rela9iio de 5 terras baldias, ocupando
72 ha., e em 1975 a Junta de Freguesia elabora urn inventario com 24 baldios,
numa area de 128 ha. Tentemos explicar estas disparidades. Julgamos
que, para Febres, a explica9iio 6 simples: a apropria9iio individual e progressiva de terras baldias acarretou uma diminui~;ao na sua area. «Os padres
sempre enriqueceram aqui com os baldios», foi-nos localmente afirmado.
Alem destes, tambem outros individuos se foram apropriando progressivamente de terras comunitarias, nomeadamente os que possuiam parcelas
contiguas com aquelas. Fazendo aumentar progressivamente as suas, aceleravam a diminui9iio da area baldia. Por outro !ado, o entulhamento
progressivo de algumas lagoas, consideradas como comunitarias, e a sucessiva
ocupa~;ao dos terrenos marginais devem ter Ievado a uma quebra da area
inicialmente ocupada.
Para Quiaios, ao contrario do que sucedeu na freguesia de Febres, verifica-se urn aumento da area entre 1939 e 1975. Julgamos que a explica~;iio
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G - BALDIOS NA FREGUESIA DE QUIAIOS EM 1939

QuADRO

NOM!i DO BALDIO
i

AREA

CORPO ADMl-

APROXl-

NISTRATIVO A

MADA

APROVF.ITAMENTO

CARACTERiSTICAS

AGrUAL

SOCIO-ECONOMICAS

'QUE PERTENCE

(HA.)
'

-----------------~-------;---------- -----------------·1-------------------4
Paroquial Inculto; 2.5 ha. com Uti!; rendimento da Junta
Lagoao
milho e feijao
de Freguesia; servido por
urn caminho

Garrochal

45

Regateiros

0.06

»

))

Ervas; alguns pinheiros Uti!; rendimento da Junta
de Freguesia

I' Cultivado

com milho Idem

e feijao
Estrumais

Palhal

16

»

7

»

I

Inculto

,
IInculto

I

72

I

logradouro

2 ha. ; 5 ha. j Uti!; rendimento da Junta
j com milho e feijao
j de Freguesia

- - - - -- - - - - - - - - - - [ - - -- -'

Area total aproximada

! Desnecessario;
comum

I

i__________________

I

Fonte: Reconhecimento dos Baldios do Conlinente, vol. II, Parte I , Lisboa, 1939.

residini no denominado baldio de Lagoa, com uma area proxima dos 8.5 ha.
De acordo com o actual presidente da Junta de Freguesia, aquele terreno
era cultivado por pescadores de Lagoas, durante o periodo de Inverno, nao
sendo portanto considerado pela Junta de Coloniza<;:iio Interna no levantamento da decada de 30, em cuja rela<;:ao nao e referido (ve1 quadro G). A diminui<;:iio da actividade piscat6tia e a<; altera<;:oes sociais, ocorridas principalmente
a partir da decada de 50, transformam-no ern terreno inculto, sendo posteriorrnente considerado pela Junta de Freguesia como baldio.
E evidente, que se adicionarmos os 85 ha. do baldio de Lagoa aos 72 ha.
referidos em 1939, obtemos um valor superior aos 128 ha. de 1975. Claro
que, no periodo de tempo que decorre entre aqueles dois inventarios, houve,
a semelhan<;:a e pelas mesmas razoes apontadas para Febres, uma diminui<;:iio
nos 72 ha., inicialmente referidos. Parece-nos, pois, que o aumento da area
niio signi:fica a existencia de urn processo diferente daquele que se desenvolveu na regiiio.
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QuADRO

H-

BALDIOS NA FREGUESlA DE S. MAMEDE DE QUJAIOS EM 1975

AREA
SITUA<;AO

I

' APROXI- !

: 7::~

DESCRI<;AO

REND! MENTO

OBSER-

COLECTAVEL

VA<;OF.S

!

. --·-j-- -··--·--·1 · .
- · --·--· ·- - -1- - - - 1 Terren_o. c_om rna to para 1
Cabet;os da Vinha
21$00
'
0. 72

Martinhas
Regateiros
Areeiro
Malhadas
Lomba
Garrunchal
Born Sucesso
Castanheiro
Castanheiro
Lagoao
Lavarit;a
Lagoas
Curral Velho
Col meal
Serra de St.n Marinha
Vale de Aranha
Vale de Aranha
Monte Sobral
Fatioa
Vale Digo
Costas da lagoa
Mouros (Lagoa da Vela)

Area total aproximada

cemtteno
Tena com mato
!I Terra de cultura
I Terra com mato
I
i Terra com cultura
))
I
»
»
I
: Terra de cultura; pinhal
! com mato
0.02
: Terra com mato
0.084
Terra com cultura
· Terra com cultura;
1.48
pir.hal e mato
0.99
Pinhal e mato
Pinhal com mato
0.05
Terra com cultura;
85.02
pinhal com malo
23.42
: Terra com mato
0.02
; Mata com alguns
' pinheiros
0.04
Terra com mato
Terra de cultura
0.12
Ten a com rnato
0.06
0. I
; Pinhal com rna to
0.03
' Mato com 2 pinheiros
1.15
: Mato
5. 11
' Mato e alguns pinheiros
0.117
0.078
0.036
0.053
0.02
8.76

1
1

__ _0.54_- 1-Em po~~~o
128

-

---

11$00
51$00
3$00
62$00
17$00
8 086$00
1

4$00
111$00
875$00
428$00
44$00
16.557$00
634$00
4$00
6$00
104$00
6$00
26$00
?
33$00
148$00

---~~$00 _ _ _ __

______
:

-------------------~-------

Fonte: Jnvenflirio dos Bens Jmobilitirios da Freguesia de Quiaios, Arquivo da Junta de Fregucsia de Quiaios.

Note-se que actualmente a situa~ao juridica dos terrenos baldios nao
e Quiaios. No primeiro caso estao todos na posse
da Junta, que eventualmente os explora (lenha e mato) ou cede, para constrw;ao, a familias mais necessitad<>.s, segundo o seu actual presidente.
Em S. Mamede de Quiaios, estao todos arrendados a particulares, que por

e a mesma para Febres
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sua vez deixaram de pagar renda desde 1975. Houve, contudo, algumas
ocupa<;oes por parte de familias vindas das ex-co16nias, mas, segundo o responsive! peht Junta de Freguesi~.• esta <<fechou OS olhos» devido a sua situ~.<;iio
econ6mica.
Mira merece-nos uma analise particular, nao s6 porque a documenta9iio
e mais vasta, como ja o fora ate 1939, mas tambem porque os diversos confiitos
que se desenvolveram em redor das terras baldias ainda nao terminatam.
Pua alem do Reconhecimento dos ba/dios do Continentr:- 1939 (ver quadro I), foi-nos possivel, a partir do livro matricial da Reparti9ao de Finan9as
de Mira, elaborar uma rela9iio a data de 1948. As e.lter?.yoes verificadas
nos «terrenos ca.manirios» vao sendo registadas a medida que se vao produzindo, dai ter sido passive!, muito embora com algumas reservas, elaborar
uma outra rela9ao cuja data limite e 1982 (quadro J, colun?. 4). Por ai se
ve que, enquanto em 1939 a area ocupada e de I 500 ha. e em 1948 de 2 065,
em 1982 cifra-se aproximade.mente em 278 ha., o que traduz uma perda proxima dos 1 700 ha. entre 1948 e 1982.
A divergencia verificada entre o levantamento de 1939 e 1948, podera
ser explicada, segundo cremos, por duas hip6teses: uma, para n6s "· principal,
residira na forma extremamente a1eat6ria, como devem ter sido calculadas
as areas. Deste processo se encarregaram alguns individuos, que nero sempre eram os melhores conhecedores da regiao. A segunda. razao situar-se-a
na possivel inscri9ao matricial de predios rusticos de que a Cam?.ra era titular
e que a data do Ievantamento, 1948, foram considerados baldios, provocando,
assim, urn acrescimo da area I.
A superficie ocupada em 1982, foi por n6s calculada a partir das actualiza<;oes sucessivas do Lirro de Registos da Propriedade Rzlstica, como se
pode ver pela coluna 4 do quadro J. Verifica-se que a Camara foi cedendo,
sob as mais diversas forma.s, parcelas com maior ou menor area, quer a particulares, quer a entidades oficiais, justificando-se assim q u.e, em I982, a area
ocupada nao atingisse os 300 ha.
A Jeitura do quadro J, permite ainda constatar que a Camara Municip~.l
de Mira cedeu a Direc9iio Geral dos Servi9os Florestais cerca de 1600 ha.
do baldio designado Arefio n. 0 1, enquanto que a actual Direc9iio Regional
da Beira Litor?.l sao cedidos, em 1957, 100 ha. do baldio da Videira do
1 Esta hip6tese e coincidente com a proposta sugerida por alguns funcionarios da
actual Reparti~ao de Finan~s. Contudo, se isto se verificou, as areas incluidas indevidamente deverao ter pouco significado no total apresentado na rela~iio de J 948, isto e, os
predios rusticos que terao sido considerados baldios nao ocupariam uma area tao extensa,
que justificasse por si s6, a diferen~a entre 1939 e 1948.
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QUADRO

I - BALDIOS NA FREGUESIA DE MIRA EM 1939

AREA
NOME DO BALDIO

CORPO ADMI-

APROXIMADA

NISTRATIVO A
QUE PERTF.NCE

APROVEITAMENTO

CARACTERfSTICAS

ACTUAL

SOCIO-ECON6MJCAS

(HA.)

Carromeu, Arieiro e
Pinhal
Cabec;o da Moalva
Manga e Pinhal da
Moalva
Matos de Tara e Matos
de Tara pequenos
Portinho da Aboboreira
Corgo da Ermida
Corugeira

Municipio

8

0.6
50

))
))

4

))

2.5
0.2

))
))

0.1

Ribeiro de S. Tome
Videira Norte e Yidcira
Sui
Barra e Areiio

Pinhal e campo de
jogos
Idem
Pin hal pouco denso

))

10

))

400

))

1 000

))

20

))

I

Ribeiro da Lagoa
Areia Rasa

5

Area total aproximada

I 500.4

))

I

I
I

,--- -1

Uti!; logradouro com
rendimento da Camara
Mato e pastagens
Util; rendimento da Car

Matos e alguns pinhei- Dispensavel; rendiment<
ros
Camara
Idem
Idem
Mato
Logradouro comum; dis
save!
))
Logradouro comum; dis
save!
))
Uti!; logradouro cornu
Dispensavel ;
logradc
-comum
Nada; inculto
Dtil; logradouro com
junto ao mar
Dispensavel;
logradc
Inculto
comum
)>
lograd o
' Dispensavel ;
comum

Fonte: Reconhecimento dos Baldios do Continente, vol. II, Parte !, Lisboa, 1939.

Norte J. Se estes do is casos nos merecem urn a referencia particular, pel a
vasta area que ocupam, verifica-se, pelo mesmo quadro que outras parcelas
tern sido alienadas, resta.ndo apenas 258 ha.

Pelo decreta regulamentar n.0 78/77 de 25 de Novembro a actual Dire~ao Regional
da Beira Litoral integra o antigo Institute de Reorganiza~ao Agraria (I.R.A.), ao qual
tinha sido cedido o baldio da Videira Norte, em 1957.
l
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QUADRO

J - BALDIOS NA FREGUESIA DE MIRA DE 1948 A 1982
AREA

SITUA9AO
N. 0 MATRICIAL

Zona do literal do
Areao (n. 0 1)

APROXIMADA

DESCRI9AO

OBSERYA90ES

(HA)

1745.4

Uma parcela de ter- A. Direc9ao Geral dos Servi9os
reno e mato
Florestais foram cedidos 10/20.
Em 1976 a Camara alienou uma
parte.
Actualmente restam
I
87.27 ha.
1
1 Terra de semeadura !

I

Areao
Areao
Areao
Areao

(n.0
(n. 0
(n. 0
(n.o

2)
3)
4)
5)

1.282
0.344
0.201
1.323

»»»

I
I Terra de semcadura Em 1958, 1/2 foi vendido pcla
Ie mato
. C.M.M. a Joao Branco. Actual))

))

))

mente a Camara possui mctade
daquela area.
· Terra de scmcadura Foi cedido a Junta de ColoniI, zac;ao Interna, encontrando-se
j e pastagens
actualmente ai a funcionar uma
.
explorac;ao agricola.
Inculto
I Vendido em 1964.
:

I

1

Praia e Videira
Norte (n.0 639)

? (n. 0 644)

Lagoa da Barrinha
Videira Sui
(n.o 836)

Fojo (n. 0 1073)
Fojo (n. 0 1082)
Lagoa Limpa

100

0.499
46.8
36.55

0.9
0.165
0.55

I Dividido em parce- Ocupado e cultivado desde 1975;

IInculto

5/6 pertenciam a C.M.M.,
enquanto 1/6 tinha ja sido vendido.
Parte foi vendida em 1978.

Inculto
Inculto

I

0.82

I Inculto

O.DJ

I Pinhal

!

(n. 0 1162)

Carvalho (n. 0 3928)

I

l ias e cultivado

n. 0 1108)

Areia Rasa

I
I

Em 1973 foi adquirido a urn
Possivelmente tinha sido ocupado
por aquele.
Em 1977 passou para propriedade particular.
Idem.

I particular pela C.M.M..

I
Foros do Cantinho
(n.

0

0.973

1.

lnculto

4188)

Gandara de Portomar (n.o 4703)
Cabe90 (n. o 5849)
Lagoa e bordas da
Lagoa (n. 0 6154)
Chao do Ribeiro
(n.o 7150)
Insua (n.0 7250)

0.122
0.026
12.8

Inculto
1

Inculto
Peixe e algas

O.Q1.8

Pastagens

0.71

Mato e inculto
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AREA
SlTUA<;AO I;

I APRO X IMADA ,

N.o MATRJCIAL

(HA)

Ribeira da Lagoa
(n. 0 7272)
Chiiozinho (n.O 7289)

23.195

DESCRI<;AO

--

Pedregueira - 4/5
(n. 0 7 956)
Pedregueira
(n .0 7 958)
Pedrcira (n. 0 7 988)
Mort6rios
(n.o• 8 431 a 8 442)
Sechias (n. 0 8 729)
Mira (fl .0 9 017)

Areeiro - uma parte
(n.o 9 920)
Odeirinha
(n.o 10 495)
Outeiros
(n.o 10 765)

- - - -- -· · - - - · - - - -- - - - - -

Terreno e pastagem

0.383

Ate 1952 esteve na posse de um
particular, altura em que passa
para a C.M.M.
0.245
Em 1969 a Camara adquire 4/5
' (0.1 96); 1/5 continua na posse
particular.
0.213
Tena de semeadura j Ate 1969 era de dois particulares: a partir daq uele ano passa
para a jurisdic;iio da Camara.
0.183
J Jnculto
?
Em 1981 uma ~erie de parcelas
sao expropriada~, para alargamento do cemiterio.
1.33
Terreno e pastagem
0.813
I 954 - Vend ida uma parte
I
))
))
»
(em 1975)
19721975- A Camara tomou posse
de 8 130m2
0.0999
Pou ~ io e mato
1

!

3.5 11

Pousio e pinhal

0.359

Ten a de semeadura

Quintais da Valeirinha (n. 0 10 859)
Presa (n.o I I 625)
Presa (n. o 11 852)
Presa (n. 0 12 202)
Cabe~o da Moalva
(n.o 16 958)
Loureiros
(n. 0 17 829)
Ribeira da Ermida
(n .o 19 618)

0.252

Quiotais da Corugeira (n. 0 19 691)

0.1

42

OBSERV A<;OES

Ate 1959 na posse de dcis particulares, ano em que volta a
pertencer a Camara .

lnculto e a lgumas ·

l arvores de fruto

2.337
1.33
0.331
0.7

Pinhal
Pinhal

0.124

Pousio

3.21

A C.M.M. possui 228/229.
Em 1948 um particular comprou
I 1/229 (0.014).
Terra de semeadura : A C. M.M. possui actualmente
apeoas 2/6 (0.033). Em 1955 faram veodidos a urn particular 4/6.

Pousio

SITUA<;AO E
N.o MATRICIAL

I

I

Recanto da Ermida 1
(n. 0 20 139)
I
Ilhas (n. 0 20 259)

Terras da Balanr;a
(n. 0 20 434)
.
Prazo das Martmhas
(n.o 21 150)
Prazo das Martin has
(n.o 21165)
Prazo das Martinhas
(n.o 21 208
Barreiros
(n. 0 21 916)

AREA

APROXIMADA
(HA)

I
!

0.3

i
·

Em 1948 foram alienadas duas

parcelas de .1 /25 cada a dois
particulares.

I

0.145

i Mato

0.33

I Terra de semeadura

Em 1981

I

particulares.

i
:

OBSERVA<;OES

Pastagem

5

I
!

DESCRI<;AO

6.8

I Tnculto

1.65

IInculto

2.748

I

0.03

I Pousio
!

0.47
0.0761

I Mato

Pinhal e inculto

I
Corgos do Minho j
( n. 0 24 189)
Montalvo (n. 0 ?)
Montalvo
(n.o 24 892)
Montalvo
(n.o 24 893)
Oleiras de Cima
(n.o 25 076)
Cabe9as Verdes
(n.o 25 182)
Zona Z (Praia)
(n.o 25 209)

adquirido po r

Actualmcnte a C.M.M. apenas
possui 1/9 (0.3053), pois em
1978, 8/9 foram vendidos a
cera mica.

I

Chao Riba
(n.o 22 714)
Barros (n. 0 22 741)
? (n. o 23 224)

e todo

O.Q15

I

Inculto

0.21
51.025

Mato
Pin hal

6.25

Pinhal

0.385
0.385
0.0552

Pinhal
Pinhal
Jnculto

1.388

Inculto

Area total aprox imada em 1948

2 065 ha

Area total aproximada em 1982

288 ha

II

Actualmente sao da C.M.M.
71/72 (0.0661) 1/ 72 pertence a
urn particular.

I Vendido na totalidade em 1982.

I
I

Fonte: Camara Municipal de Mira, Livro de Registo da Propriedade Rustica.
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III - OS CONFLITOS SOCIAlS

Na breve nota introdut6ria que fizemos a este estudo, referimo-nos a diferentes confiitos que ao Iongo do tempo se desenvolveram em torno das terras
baldias. 0 facto de estas terem representado urn importante complemento
econ6mico para popula<;:oes com uma situa9ao precaria justifica o aparecimento
de tensoes, sempre que alguma tentativa era feita para a sua usurpa<;:ao.
As freguesias que nos propusemos estudar tambem foram cenario de
alguns daqueles confiitos. Se ana.lisarmos, embora niio exaustivamente,
a estrutura s6cio-econ6mica do fina.I do sec. XIX, verificamos que era propicia
a ocorrencia de manifesta<;:oes tendentes a contrariar a apropriac;ao daqueles
terrenos comunitarios, quer individualmente, quer por parte dos 6rgiios
administrativos.
Baseamo-nos somente nas informa<;:5es fornecidas pelo Recenseamento
Eleitoral de 1876. A legisla<;:ao que o regulamenta I, so peunite o voto a
cidadiios com mais de 25 anos e que pagassem pelo menos uma contribui<;:ao
anual de mil reis, isto e, teriam de usufruir de uma renta liquida de dez mil reis.
A analise desta fonte de inf01mac;ao permite determinar o quantitativa
da popula<;:ao eleitoral e examinar tambem a distlibuic;ao dos impostos,
uma vez que vern registados para cada eleitor. Alem disso, para cada individuo registado, e referenci~:~.da a profissao. Estas tres variaveis (quantitativa
de popula<;:ao eleitora, impostos e profissao) permitem trac;ar uma imagem
da estrutura social da epoca que explicara muitos dos confl.itos que entao se
desenvolveram.
Em 1876, a freguesia de N .a s.a das Febres apresentava 347 eleitores,
Mira 686 e S. Mamede de Quiaios 289. Atendendo a que, segundo o Recenseamento da Popula~iio de 1878 2, existiam para a primeira daquelas freguesias 848 individuos com mais de 25 anos, para a segunda 1322 e para
Quiaios 927, pode concluir-se que mais de 50 % da populac;iio com idade
superior a 25 anos niio podia votar.
Se atende1 mos agora a estrutura pro fissional e considerarmos as actividades em que se verifica maJor frequencia, observamos que em Mira 492 individuos eram seareiros, em Febres 227 foram registados como laVJ·adores
e 73 como seareiros, enquanto que na freguesia de S. Mamede de Quiaios
cabe aos lavradores o maior quantitativa: 118.
Vide : Dicirio do Governo de 1 de Outubro de 1852, «Lei Eleitoral», titulo I.
Muito embora o recenseamento da popula~Yiio date de 1878, isto e, dois anos ap6s
o recenseamento eleitoral, as altera9oes, se as houve, devem ter sido tao pouco significativas
que a compara9iio se pode perfeitamente fazer.
1

2
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Por outro lado, a distribui~ao dos impostos mostra-nos que os individuos
pertencentes as duas actividades profissionais dominantes, seareiros e lavradores, pagavam de imposto medio, em Mira, 2 870 reis e, em Febres, 3 271.
Em Quiaios, os /avradores eram colectados com uma contribui~ao media de
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Fro. 2 - Distribuicao dos eleitores por classes de impostos.

1 611 reis. Ora a amllise do Recenseamento permite verificar que OS valores
individuais dos impostos oscilam entre 100 000 reis e 1 080 reis, o que significa
situar-se a maioria da popula~ao eleitora nas classes de impastos mais baixos.
A figura 2 mostra a distribui~ao dos eleitores por classes de impastos.
Tal como referimos, e predominantemente nas duas primeiras classes, de
1 000 a 3 000 e 3 001 a 5 000 reis, que esta incluido o maior quantitativa de
recenseados. Em Mira e em Quiaios a 1.a. classe devera corresponder, em
grande parte, aos seareiros e lavradores, que em Febres se deverao distribuir
pelas duas primeiras classes.
Devera concluir-se desta breve analise, por urn lado, que urn quantitativa consideravel de cidadaos nao podia exercer o direito de voto, pois nao
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usufruia da renda mmuna para poder ser considerado eleitor; por outre,
a popula<;:ao eleitora pertencia na maioria as classes de impostos mais baixos,
em que predominavam lavradores e seareiros. Pelas informa<;:oes da mesma
fohte, poder-se-a tambem inferir, se bern que com algumas reservas, que
Quiaios seria a freguesia, economicamente, numa situa9iio mais debil, enquanto
Febres teria uma posi<;:iio mais privilegiada.
Num cem'lrio em que a popula<;:ao apresentava uma situa9iio econ6mica
extremamente precaria, compreende-se o aparecimento e propaga<;:ao de confiitos em redor das terras comunitarias, ja que estas representavam urn suporte
econ6mico importante. 0 artigo que tramcrevemos a seguir, retirado de
urn jornal da epoca, e urn dos exemplos das muitas tensoes que ao tempo se
desenvolveram, principalmente entre uma pa1 te da popula<;:ao e alguns 61gaos
do poder local. Este artigo foi publicado na 1.a pagina do Jmparcial de
Coimbra, de 16 de Junho de 1887, com o titulo «Os Baldios de Mira»:
«Conta-se que, em tempos que ja Ia vao, certo vereador dava a qualquer que
!he pedisse urn peda9o de baldio, que ilegalmente se dizia vendido pela Camara
Municipal. Mais tarde, quando o trato de terrene estava arroteado e a
produ<;:ao era grande, promovia-se a execu9iio ao devedor que ficava sem o
predio que tanto suor lhe custara... Hoje, segundo urn a exposi<;:ao que
recebemos, parece quererem continuar no mesmo sistema imoral e prejudicial para o concelho de Mira... Acusam-se varies camaristas e urn empregado da Camara de terem usurpado terrenos Municipais ... ».
0 mesmo jornal em data posterior, 12 de Julho do mesmo ano, publica
o libelo acusat6rio, que a seguir se transcreve, e que sera publicado com as
datas de 16, 19, 21, 23,26 e 28 de Julho; 4, 6 e 11 de Agosto; 8, 17, 22, 24 e
27 de Setembro; 18 de Outubro e 17 de No\-embro de 1887.
-

LIBELLO ACUSAT6RIO-

«Os povos do concelho de Mira no Districto Administrative
de Coimbta, apresentam, ante o Supremo Tribunal da opiniao
publica, o seguinte libello acusat6rio:
A. - 0 concelho de Mira
RR. -A Camara Municipal de Mira, e outros.
l. - Provara, se e verdade que 0 presidente da Camara municipal do concelho de Mira, Joao Maria Ribeiro Callisto e
sua sogra, estfio da posse de valiosos terrenos municipais.
2. - Provara que os restantes membros da camara tam bern
estao de posse de terrenos baldios.
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3.- Provani, que aquelle presidente
juiz de direito de Penacova.

e primo

co-irmao do

Nestes termos e nos de direito deve a camara ser julgada e
condemnada como e de justi<;:a.»
Embora as informa<;oes sejam escassas para o periodo que decorre entre
os anos 30 e a decada de 70, nao significa. isso que nao tenham existido conflitos e tensoes sociais, devido as terras baldias. A situa<;ao politica, que se
manteve no pais durante cerca de meio seculo, nao permitiu que fosse dada
divulga<;ao a ocorrencia daqueles conflitos. Muitos deles mantiveram-se
latentes e s6 eclodiram com as altera<;oes verificadas em Abril de 1974. 0 Baldio da Videira Sui e disso born exemplo.
Situado a sui da povoa.<;ao do mesmo nome, limitam-no a poente a
Barrinha e a estrada florestal que liga Mira Praia a Tocha. E constituido
essencialmente por terrenos pantanosos, que ultimamente tern sofrido entulhamento, a fim de serem utilizados para a agricultura.
Em 1975, foi ocupado pela popula<;ao da Videira do Sui. 0 terreno
foi dividido em parcelas iguais, cabendo uma por fogo, salvo quando o agregado familiar era grande. Em apenas dois casas foram distribuidas duas.
Duas familias nao possuem qualquer parcela, pois «nao quizemos gastar
dinheiro a aterrar aquelas terras como os outros fizeram», afirmaram-nos.
A ocupa<;ao verificada em 1975 s6 podera ser entendida, pelo acumular
progressive de tensoes que se vinham desenvolvendo e que, s6 com as altera<;oes politicas de 1974, se reacenderam. Esta ocupa<;:ao veio gerar confiitos quer com a Camara Municipal de Mira, que ai pretende instalar urn
complexo turistico, quer com uma parte da popula<;ao da referida praia, que
tern visto assim adiado urn projecto com que possivelmente viria a Iucrar.
Compreende-se que a popula<;ao da. Videira Sui tenha uma posi<;ao
diferente. A constru<;ao de tal empreendimento esta voltada para o desenvolvimento da Praia de Mira, e «esta l>im, Iucraria num terreno que e nosso,
e, para tal nao acontecer, ocupamo-lo». Apesar das varias tentativas de
resolu<;ao que tern sido levadas a cabo, quer pela Camara Municipal de M ira,
quer pela Assembleia de Compartes, o contencioso mantem-se I.
Para Febres, muito embora as noticias fornecidas pela imprensa sejam
mais dispersas, o jornal 0 Conimbricense de 10 e 17 de Janeiro de 1888 noticia
a actua<;ao de for<;:as militares contra a popula<;:ao, registando-se algumas

t
Decorre actualmente um processo entre a Camara Municipal de Mira e a Assembleia de Compartes, devido ao contencioso surgido a prop6sito do baldio da Videira Sui.
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vitimas, na sequencia de urn inquerito agricola que esteve a ser levado a
cabo I . Contudo, outros factos atestam as tensoes existentes na epoca.
Segundo um antigo presidente daquela freguesia 2, que o ouvira relatar a
seu pai, na 2.a. metade do seculo XIX ocorreram rnuitas apropriacoes indevidas,
a que nem sempre a populacao se conseguiu opor. Urn dos exemplos e o
da Lagoa do Bunho, «vendida» pelo entao p:hoco da freguesia a um unico
proprietario que posteriormente a dividiu em parcelas, em seguida colocadas
no rnercado. Era nesta lagoa, de acordo com a mesma fonte, que uma parte
da populacao se abastecia gratuitamente de bunho, utilizado pelo artesanato
local. «... As mulheres ceifam-no, estendern-no ao sol, e entracam esteiras
que vao vender as feiras ... » 3. 0 rnesmo se pretendeu fazer coin a Lagoa
das Hortas, mas a populacao niio o permitiu.
No que se refere a freguesia de Quiaios, muito embora nao tenhamos
muita docurnentacao, a que existe mostra a ocorrencia de um contencioso,
durante largo tempo, entre aquela junta, apoiada pela populacao local, e a
empresa particular que ja na altura explorava a mina do Cabo Mondego.
A documentacao do A.U.C. da-nos uma relacao de 6 baldios (quadro D),
em que o denominado prazo de St. 0 Amaro ou St. a. Marinha e mencionado
num documento datado de 18 de Abril de 1911 4. Desse documento, que
se refere «a cedencia ao Estado do prazo de St.a. Marinha.>> (S. a. da Boa Viagem),
transcrevemos a seguir uma parte : «... A comissao de administracao paroquial
de Quiaios depois de ter convidado o povo em reuniao publica, onde expos
e demonstrou o que seja e as vantagens que de futuro advidio para esta panSquia, da cedencia ao Estado, para que este o submeta ao regime florestal
parcial dos baldios que possue no prazo de St. a. Marinha, baldios que o rnesmo
povo usufrui, pelo que respeita a apanha de matos e apascentamento de gados
desde remotos tempos e em que foi reentregado por provisao de Joao 6.0 ,
dada em Lisboa, em 14 de Marco de 1825, em que ractifica a lei de fora!
concedido a Quiaios por Manuel 1.0 , o que tudo consta de documentos existentes no arquivo desta par6quia: de/iberou, por proposta do seu presidente
1
Cfr. Margarida Sobral Neto, «A popula~ao de Mira e a Desamortizacao dos Baldios na segunda metade do sec. XIX», Revista Portuguesa de Hist6ria, Torno XIX, Coimbra,
1982, pp. 15-58.
z Cabe-nos aqui agradecer ao Sr. Manuel Rodrigues Pereira, que na decada de 40 foi
presidente da Junta de Febres, as informacoes que amavelmente nos prestou, quer as do seu
tempo, quer as que !he foram transmitidas pelo seu pai, em boa parte referentes a 2.a metade
do sec. XIX.
3 Carlos Oliveira, Casa na Duna, 1."' edi~o, Coimbra, 1943, pag. 7.
4 Docurnenta~ao existente no arquivo da Junta de Freguesia de Quiaios, dossier,
«Escrituras».
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o Bacharel de medicina Afonso Henriques, entregarem ao regime fiorestal
parcial, em harmonia com o artigo 28 § unico, do decreto de 24 de Agosto
de 1910, OS baldios do prazo denominado st.a Marinha ou St. 0 Amaro, que
uma ou outra designar;;ao consta dos documentos do arquivo; mais deliberou
que, entregues estes terrenos ao regime fiorestal, fossem mantidos ou salvaguardados ao Povo desta par6quia, o antigo couto de Quiaios, os direitos
de que por muitos anos e antigas leis, vem gozando os referidos terrenos
baldios, exceptuando aqueles em que a conveniencia dos Servir;;os do Regime
Florestal lhe vedarem temporariamente ... ». Daqui, pode concluir-se . que,
embora a popular;;ao tenha cedido em entregar ao Regime Florestal parcial
aquelas terras, s6 o fez, com a condir;;ao de poder continuar a usufruir dos
«direitos de que muitos anos e antigas leis vern gozando» 1.
Todavia urn documento, datado de 1914, e revelador do interesse que
tinha a companhia exploradora do Cabo Mondego, em anexar parte daquele
baldio, pois quando a administrar;;ao do concelho da Figueira da Foz procedia
a urn inquerito « .. . foi apresentada pela empresa mineira do Cabo Mondego
uma contesta9ao sobre a cedencia ao Estado, pela Junta da Par6quia de
Quiaios, duma parte dos terrenos do prazo de St.a. Marinha, terrenos que a
empresa alega fazerem parte da sua concessao mineira». Apesar das diversas
tentativas de oposi9ao desenvolvidas pela popular;;ao e Junta de Freguesia,
no sentido de impedir a referida anexa9ao, a empresa consegue em 1969,
culminando urn processo que se arrastou por quase meio seculo, tomar posse
de uma parte do patrim6nio pertencente a Junta da Freguesia deS. Mamede
de Quiaios.

I.V - CONCLUSAO

Julgamos ter deixado expresso neste estudo, as diferentes linhas em que
se foi desenvolvendo o processo de desamortiza9ao dos baldios. Muito
embora nos tenhamos situado numa area restrita do centro litoral portugues,
ele adquire, por urn lado, caracteristicas comuns ao resto do territ6rio nacional, por outro, apresenta aspectos especi:ficos decorrentes do espar;;o geognifico
em que se situa.
Verificamos que foi a partir do seculo XIX que se desenvolveram de modo
mais acelerado as tentativas de apropriar;;ao das terras baldias, quer partindo
de 6rgaos do poder, nomeadamente local, quer por apropria9ao individual.

1

Ibidem.
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Os exemplos no territ6rio nacional sao inumeros. As fregue!>ias que estudamos tambem nao se furtaram a esse processo.
A analise da evoluc;ao da area baldia . nas freguesias de N. a. Sr.a de Febres,
S. Tome de Mira e S. Mamede de Quiaios mostra-nos que nem sempre se
verificou uma evoluc;ao identica quer entre aquelas unidades administrativas,
quer em relac;ao ao pais. Segundo os diferentes inventarios de terrenos
baldios que estudamos, houve grande divergencia nas areas registadas, principalmente para Mira e Quiaios. Embora a tendencia geral apontasse para
a sua diminuic;ao, naquelas freguesias verificou-se, em alguns casos, urn acrescimo consideravel. 0 quadro geogratico onde se situam e, sem duvida,
o suporte de algumas hip6teses de explicac;ao. Extensa faixa dunica, de
formac;ao recente, a que se alia uma instabilidade fisica consideravel - grande
parte s6 recentemente se encontra :fixada - , compreende-se que estes factos
nao devem estar alheios ao aumento dos terrenos baldios. As relac;oes que
apresentamos sao disso prova evidente. A Junta de Colonizac;ao Interna
apresenta urn inventario, cuja area s6 pode ser explicada, se englobar toda
aquela faixa litoral, que no final do seculo xrx niio foi considerada baldia.
No seculo passado, s6 foram tidos como baldios os terrenos de logradouro
comum; em I 939, pelo contrario, foram inventariados, alem dos que eram
de uti/izafliO comum dos povos, tambem os que estavam incultos. Nesta
categoria se inclui grande parte da faixa dunica litoral que e abrangida pelas
freguesias de S. Tome de Mira e S. Mamede de Quiaios.
Note-se que, pelo facto de algumas areas serem consideravelmente superiores a outras registadas para a mesma freguesia em periodos anteriores,
nao quer dizer que 0 processo de desamortizac;ao tivesse sido diferente do
restante territ6rio. Os exemplos de conflitos e tensoes devidos as tentativas
de usurpac;ao sao prova evidente que, tambem aqui, a populac;:ao se opunha
a sua apropriac;ao, quer a nivel individual quer por parte dos 6rgaos do poder.
A dependencia econ6mica que uma parte da populac;ao tinba relativamente
a utilizac;ao dos terrenos comunitarios, justifica a resistencia, sempre que
viam ameac;ada a sua utilizac;ao.
Se periodos houve, em que a popula<;:ao nao pode manifestar a sua oposic;ao, esta manteve-se latente, de tal forma que, quando as condic;:oes politicas
o permitiram, de novo os confl.itos surgiram. Muito embora o cenario econ6mico e social seja outro que nao 0 do seculo XIX OU grande parte do sec. XX,
a «questao dos baldios» continua nalguns casos a gerar confrontac;:oes entre
a populac;ao e os 6rgaos do poder.
FERNANDA DELGADO CRAVIDAO
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