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Prefácio

Na geografia do Portugal vinícola do século XXI, o concelho de Palmela
aparece assinalado com vinhos que arrebatam prémios sucessivos em
concursos nacionais e internacionais. Vinhos com reconhecida qualidade
superior, que são celebrados regularmente em festas, feiras e exposições.
É certo que na geografia histórica deste país vitivinícola, há muito que
a região de Setúbal estava identificada como um dos raros terroir nacionais
capazes de produzir vinhos prestigiados. Esta era uma fama construída,
sobretudo, através de vinhos provenientes de duas castas: moscatel para os
licorosos, periquita para os de mesa. Em 1908, a excepção dos
moscatéis foi ainda reforçada pela criação de uma das poucas
demarcações autorizadas em Portugal: Região Demarcada do Moscatel
de Setúbal. Durante décadas, a cartografia do país vinícola assinalava na
península de Setúbal pouco mais do que estes vinhos: tinham sido eleitos
para satisfazer os gostos apurados das elites nacionais e internacionais. Os
vinhos de outras castas eram anónimos e raramente mereciam distinção.
Esse era um país vitivinícola que, desde as últimas décadas do século
XIX, estava protegido pela regulamentação estatal e, depois de 1937, pela
Junta Nacional do Vinho. Um país que se afogava todos os anos em
milhões de hectolitros de vinhos, que os técnicos da JNV consideravam
zurrapas. Vinhos que não se conseguiam vender e eram reduzidos a
aguardentes, para que não entupissem os mercados e fizessem baixar os
preços. Nesse país, os vinhos de Palmela poderiam ser facilmente confundidos com os outros. Eram vendidos a granel para armazenistas, que
faziam lotes diversos, encaminhando-os para as tabernas das cidades da
metrópole ou das colónias. Mas quem os produzia já sabia que eram
vinhos diferentes.
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Este foi um país que começou a desaparecer na segunda metade dos
anos 80 do século XX, com a reinvenção dos vinhos regionais e a
definição de mais regiões demarcadas. Na nova geografia vinícola, que
está a ser moldada desde então, os produtores de Palmela foram
impondo os vinhos que esta terra dá. O reconhecimento dos
consumidores talvez tenha chegado primeiro, depois têm aparecido os
prémios.
Os vinhos de Palmela podem ser licorosos ou maduros, mas agora
não se confundem com os outros. Adquiriram personalidade, como
dizem os enólogos. Enquanto os moscatéis continuam a honrar a velha
região demarcada, os vinhos brancos e tintos de mesa estão abrangidos
pela Denominação de Origem de Palmela.
Quando se trata de distinguir vinhos, as referências à história,
memória e herança soam muitas vezes a meros instrumentos de marketing. Tornam-se palavras vãs. Remetem para um passado mal
conhecido, que se inventa para aplicar indistintamente às várias regiões,
empresas, quintas ou famílias. Reescreve-se quase sempre um passado
feliz e linear, mas a História indica que tal nunca existiu.
Este livro de Cristina Prata demonstra como os vinhos, que hoje alicerçam o prestígio de Palmela, devem tanto à bonança, como à
tempestade em que nasceram e cresceram. Um percurso marcado por
tensões, problemas, contradições, diferença, crises, ambições e sucessos.
Afinal, um passado muito parecido com o presente.
Nas páginas que se seguem apresentam-se experiências e valores
de centenas de agricultores, que fizeram a charneca produzir os bens
essenciais que careciam e, também, os vinhos que apreciavam. Muitas
vezes, os historiadores recorrem apenas aos documentos escritos, que
melhor conhecem ou que estão mais acessíveis. Mas, neste caso, a
ânsia de captar a diversidade de perspectivas e identificar os
vários protagonistas conduziram a autora a procurar os testemunhos
do passado em entrevistas, fotografias, mapas, paisagens, edifícios ou
alfaias agrícolas. A recolha e cruzamento de um amplo conjunto de
informações revelou-se essencial, para compreender as várias
dimensões que envolvem a exploração da terra.
Ainda que a narrativa esteja centrada no período que medeia entre
1945 e 1958, a análise estende-se, de facto, aos anos anteriores, para
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explicar como milhares de hectares de matagais e florestas foram transformadas em hortas, pomares ou vinhas. Foi uma azáfama que ocupou
várias gerações de agricultores, que estiveram, muitas vezes, a desbravar
terra arrendada e sob ameaça constante de serem expulsos sem apelo nem
agravo.
Nos anos que se seguiram ao fim da II Guerra Mundial, a essas
ameaças, juntaram-se as incertezas crescentes quanto às condições de
escoamento e aos preços dos vinhos no mercado. As elites locais, nomeadamente as que exerciam cargos políticos, até podiam prometer a
resolução de alguns problemas que afectavam os mais pequenos
agricultores, mas acabavam, quase sempre, por dar prioridade apenas aos
seus próprios interesses. A aceleração da industrialização, a partir de
finais da década de 50, abriu outras possibilidades de sobrevivência,
levando muitos a desvincular-se da terra. Enquanto essas
oportunidades não chegavam viviam-se estes anos de espera, como
escreve Cristina Prata. Os últimos que em Palmela, como no resto do
país, a terra foi a principal fonte de rendimentos e a agricultura o sector
mais importante da economia nacional. Foram os anos em que chegou
ao fim um percurso milenar.
À semelhança do que aconteceu com os produtores de vinho que
estudou, na trajectória que conduziu à realização da dissertação de mestrado e à publicação deste livro, Cristina Prata teve muitos motivos para
desistir. Por que é que isso não aconteceu? Talvez a persistência,
convicção, teimosia e paixão que encontrou nesses agricultores a tenham
contagiado. Se há décadas podemos apreciar os vinhos, temos, agora, o
privilégio de ler o livro que conta como foi possível.
Dulce Freire
Lisboa, Dezembro de 2013

O Tempo: Heranças do Estado Novo
(1945-1958)
A História é o estudo do Homem, mas não do homem isolado e descontextualizado, trata-se sim do estudo do Homem integrado no seu Tempo
e no seu Espaço, "premissas das quais, depois, tudo necessariamente
deriva, como as consequência de uma causa (...) materiais ainda
informes que, ao mesmo tempo, envolvem e limitam o homem, e lhe
fornecem os elementos que depois não só consome, mas também
transforma, compõe e recria." (Mattoso, 1997:179)
As gentes que aqui vamos tratar, vivem e trabalham em Palmela,
concelho localizado a Sul do Tejo, no Distrito de Setúbal. Dispõe de um
território com 459 km2 de superfície que, nos finais da década de 40,
como pode ser observado no mapa n.° 1, se encontra dividido pelas freguesias de Palmela, S. Pedro de Marateca, Pinhal Novo e Quinta do
Anjo.
Ao seu redor, a Norte os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e
Benavente; a Sul, Setúbal; a Nascente Alcácer do Sal, Montemor-oNovo e Montijo e a Poente Seixal e Setúbal. Concelhos vizinhos que,
sendo alguns igualmente rurais e outros já urbanos, mantêm entre si
relações de dependência, movimentos de idas e vindas, fluxos e refluxos
de gentes e bens, cuja influência, não estando aqui em análise, será
naturalmente determinante para o desenvolvimento deste lugar1. Aliás,
a proximidade com Setúbal, Almada, Montijo, Moita, Barreiro e
Almada que, em 1930, se encontram entre os lugares do país com
índices de densidade populacional mais elevada (mais de 224 habitantes
por km2) não pode ser indiferente (Girão, 1941).

1

Sobre as características de cada um dos concelhos durante o Estado Novo consultar: O Distrito de Setúbal, Breve resenha Histórica, 1966.
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Mapa 1— Concelho de Palmela: 19482

Mas como o conhecimento do território "não se alcança como quem
desmonta uma máquina ou disseca um cadáver. É preciso observar o ser
vivo que é o "corpo" da nação" (Mattoso, Daveux, Belo, 1997: 13),
sigamos então para a observação do seu Tempo.
No período aqui em estudo, 1945 — 1958, Portugal apresenta,
segundo diferentes investigadores, uma agricultura pouco desenvolvida
e sem sinais de dinamismo, que não se modifica substancialmente até
meados da década de 60, período em que cai numa fase de quase
completa estagnação. Para Fernando Brito Soares (2005), tal facto é
explicado por facto-

2

Adaptado da carta "Perímetro de Colonização 1" (Plano de Colonização do Perímetro — 1, Península de Setúba,1948:103). A actual Freguesia de Poceirão só será
criada em 23 de Maio de 1988, integrando lugares da freguesia de S. Pedro de
Marateca: Poceirão, Agualva de Cima, Asseiceira, Forninho e Lagoa do Calvo;
Palmela: Lagameças; Pinhal Novo: Brejo do Poço; Montijo: Aldeia Nova da
Aroeira e uma parte de Foros do Trapo.
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res como os estrangulamentos estruturais de carácter fundiário e
empresarial, uma inadequada utilização dos recursos e do progresso
tecnológico, bem como a prática de políticas agrícolas e económicas
que não permitiram um crescimento sustentado do sector. Ainda assim,
como observa Fernando Oliveira Baptista (1996:52), "de 1875 a 1956,
a superfície agrícola (em 1.000 ha) passou de 1.886 a 4.762, a
superfície florestal de 640 a 3.234, a superfície inculta de 6.077 a 562,
e o conjunto das superficies social e incultivável de 291 a 820" e entre
1940 50, em termos nacionais, a população activa agrícola sofreu um
aumento de, pelo menos, 32.000 trabalhadores. Neste contexto Brandão
Lucas (1996:546) afirma: "apesar de na década de 50 ainda continuar a
ser o mais importante sector da actividade económica representando
cerca de 30% do produto interno e absorvendo mais de 40% de
população activa, revelou durante todo período baixo índices de
crescimento e produtividade e, sobretudo, uma grande capacidade de
resistência à modernização e à inovação". Pedro Lains (2004:64), não
concorda afirmando que, apesar de não terem acontecido
transformações institucionais importantes ao longo do século
terminado em 1950, não terá impedido o crescimento do produto e da
produtividade agrária sobretudo em dois períodos: "o primeiro foi
durante as três últimas décadas do século XIX, altura em que o produto
agrário cresceu à taxa de 1,4% ao ano, em termos reais, e o segundo
durante os anos de 1930 e 1950, quando o produto agrícola cresceu
ao ritmo de 2,4%, também em termos reais.". Reitera, ainda assim, a
opinião de outros autores, afirmando que "por comparação com a
generalidade dos restantes países da Europa ocidental, a agricultura
portuguesa permaneceu significativamente atrasada no que diz respeito à
perpetuação de utilização de métodos e culturas tradicionais, à fraca utilização de animais de tiro, de utensílios modernos e, em períodos mais
recentes, de maquinaria agrícola." (ibidem)
A realidade vivida nas décadas 40 e 50 tem raízes profundas. O
que se quer manter resulta de uma herança antiga, forjada, pelo menos,
desde o séc. XIX, "Vinho novo, em garrafas velhas" como defende Pedro
Lains (2004). Percurso longo, cheio de vicissitudes, no qual a seguir e de
forma muito breve, detemos o nosso olhar.
-

Heranças do século XIX
Os finais do século XIX trazem ao país o desenvolvimento de
políticas de investimento, nomeadamente no sector agrícola. A posse da
terra é facilitada, sendo nesta altura que cessam os vínculos, permitindo
a "parti-
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lha" da terra e a Regeneração adopta um conjunto de políticas de
fomento que vão estimular o seu desenvolvimento económico e social,
embora, no que à tecnologia diga respeito, nos campos, as técnicas e as
ferramentas remontem muitas aos tempos medievais. Assim, ainda que
o séc. XIX tenha sido fértil na produção de discursos, textos, guias e
compêndios sobre a agricultura, a agronomia oitocentista vive, segundo
Maria Carlos Radich (1996:137), "uma discreta desordem", onde "os
obreiros agrícolas estavam longe de estimar os progressos da
mecânica, temendo pelas suas jornas", não sendo com agrado que "os
construtores locais de alfaia agrícola viram desembarcar a
concorrência". Sobre as ideias de modernização e progresso a "luva de
pelica" iria pesar como a sombra de uma "maldição social."
Acesso à Terra
Ter terra, ser proprietário nunca foi coisa menor. Terra é trabalho,
subsistência e prestígio. Esta mesma terra, "bens de raiz", esteve
sempre, ao longo da História, nas mãos dos detentores do poder: coroa,
igreja e grandes senhores. Desde o fim da Idade Média, vão estruturar
a divisão da terra, moldando-a consoante as diferentes condições
geográficas, económicas e sociais, imprimindo-lhes formas que ainda
hoje podem ser observadas.
Os proprietários da terra, muitos absentistas, presos a uma estrutura
legal que não permite a sua divisão ou venda, deixando que permaneçam
ermas e desabitadas, encontram, a partir do século XII, uma forma mais
produtiva de gestão dos seus bens, com a possibilidade do
"enforamento" e do "arrendamento", tornando-as acessíveis a quem as
queira e possa trabalhar, originando múltiplas pequenas ou médias
explorações agrárias.3 Esta possibilidade caracterizada por "propriedade
imperfeita", distingue-se, nas palavras de Lima Basto (1936:114),
porque no "enforamento" ou "enfiteuse":
"dá-se quando o proprietário de qualquer prédio transfere o seu
domínio útil para outra pessoa, obrigando-se esta a pagar-lhe certa
pensão determinada que se chama foro ou Canon. Este contrato é
perpétuo e a qualidade e quantidade do foro é regulada pelas partes
devendo ser certa e determinada. Os prazos são hereditários
não

3

Para o desenvolvimento deste tema ver: Rau, 1965.

O Espaço: Terra — Natureza em Marcha

A produção agrícola, no seu significado mais vasto, é resultado de
múltiplos factores sempre sujeitos ao condicionalismo imposto pelo
meio, sendo "dificil agrupar esses factores de acordo com a simples
divisão —naturais e humanos — talvez porque o Homem, ele próprio,
é Natureza em marcha, ou porque a natureza humana desvenda cada
vez maior número de mistérios, alargando a fronteiras da sua acção."
(Plano de Colonização do Perímetro 1, 1948:5,6)

Terra
É inegável que a terra molda a vida de quem a habita e Palmela
integrada na Península de Setúbal conta com as suas condições especiais
de localização.
As características do solo, ditando a fertilidade ou a falta dela,
nunca são indiferentes ao agricultor.
Comecemos pela forma que apresenta. Como podemos observar no
mapa 11, exceptuando-se a mancha acidentada a Sul do concelho, onde se
encontram as serras de S. Luís, Gaiteiros, Louro e S. Francisco e
parte dos lugares de Palmela, Quinta do Anjo e Cabanas, este
território é, na sua maior extensão, plano e ondulado, não constituindo a
sua morfologia dificuldades à ocupação humana.
Os territórios mais acidentados, integrados na Arrábida, têm a sua
máxima expressão no "morro de Palmela" que, segundo Orlando Ribeiro
(1996:36,37), "sobressai como elemento de grande importância
orográfica no conjunto das elevações da Arrábida (...), atinge 260
metros de

1

Ver Anexos I, Mapa 1— Palmela: Zonas Orográficas, 1951.
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altura. Pelos lados de Norte, Leste e Sul, o Pliocénico da planície entra na
composição das vertentes até à cota de 100 metros, sendo a altitude
das terras baixas adjacentes inferior em duas ou três dezenas de metros,
exceptuando os vales, ainda mas baixos."
Nas terras mais acidentadas, o trabalho é mais duro e toda a
lavoura tem de ser feita a braço, sendo mais difícil, lenta e dispendiosa
e onde também as enxurradas danificam com frequência as plantações.
Nas terras planas, os trabalhos agrícolas são menos difíceis e as chuvas
fortes trazem apenas o perigo do encharcamento.
No que diz respeito à geologia, características discretas, muitas
vezes escondidas do nosso olhar, mas decisivas para as características da
fertilidade da terra, como pode ser observado no mapa 22, são as areias
que predominam ou seja o solo pliocénico.
A Sul, onde o relevo é mais acidentado, encontramos os solos de
constituição geológica mais variável. Assim, no cume da serra da
Arrábida, existem afloramentos de calcário, margas, dolonites e
conglomerados jurássicos. Para o Norte segue-se ao jurássico que
também ocupa grande parte da serra de S. Luís, uma estreita faixa de
cretácico inferior, constituída por calcários margosos e grés. Vêm
depois terrenos terciários: uma faixa de rochas avermelhadas formadas
pelos conglomerados de oligoceno e um extenso afloramento de mioceno
marinho, constituído por areias, argilas, calcários, margas e grés, que, na
parte que interessa a esta região, se estende de Coina a Velha até
Palmela, surgindo ainda um outro afloramento na encosta meridional do
monte de S. Luís.

Para o Norte e Nascente estende-se a vasta planície do pliocénico,
que ocupa não só o resto da região mas quase toda a Península de
Setúbal, chegando até à margem esquerda do Tejo.
Duas espécies de solo a predominarem: fortes (presença forte das
argilas), nas zonas mais acidentadas a Sul, e os leves (abundância de
areias), na vasta planura a Norte.
Fernando Matos, trabalhador rural em Quinta Anjo, confirma:
"Havia terra mais cheia, mais grossa e outra (..) mais areia (..).
Havia sempre uma tendência de cultivar umas certas coisas que se
davam mais numa terra que noutra (...). Na terra forte, dava mais

2

Ver Anexos I, Mapa 2 — Palmela: Zonas Geológicas, 1951.
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searas. Batata não, que ficava feia (...,) esmagada (...). Nos
terrenos mais delgados, punha-se lá milho (...) e vinha."3

Os solos fortes são excessivamente compactos e tenazes o que os
torna impermeáveis ao ar e à agua. Têm uma cor amarelada,
acastanhada ou avermelhada, devido ao óxido de ferro. Nos meses de
muito calor ficam secos, duros e impenetráveis, dilacerando ou
comprimindo as raízes das plantas. Nestas condições, para Filipe
Figueiredo (1908:604):
"A fava, os trevos, os trigos de Inverno são as culturas que melhor
prosperam nestes terrenos (...). A vinha também se dá bem e produz
abundantemente, mas o vinho mais aquoso, não tem forças para se
conservar."

Jaime Caldeira, trabalhador rural em Cabanas, recorda:
"Lá em cima era mais vinhas (...). Uma vinha lá em cima tinha uma
grande dificuldade (...) eu plantei uma vinha. O terreno era mato
(...), andei três anos a fazer aquela vinha, cada ano fazia um
bocado. Quando era Verão levava para lá homens a romper a
terra, mantear. Era tudo encosta (...) tudo feito à enxada (...),
quando possui um tractor, ali não podia andar. 'A

As "terras leves" são desprovidas de consistência, têm uma cor
branca, muito solta, excessivamente permeável ao ar e à água. A grande
permeabilidade e a facilidade de absorverem o calor solar, torna-as
extraordinariamente quentes e secas. Mas, apesar da relativa constância
destas características na camada superficial, estes terrenos apresentam
uma variedade agrológica bastante acentuada causada, sobretudo, pela
profundidade a que se encontram os horizontes e camadas subsuperficiais do perfil do solo. Estando os estratos impermeáveis a
grande profundidade, faz como que o solo seja seco, mas permeável à
água, o que lhe concede significativa fertilidade. Mais de 95% dos solos
do concelho apresentam textura arenosa numa infinidade de gamas,
entre a areia solta da praia, até aos solos areno-humíferos, preparados
pela acção constante do homem.

3

4

Fernando Matos, Trabalhador Rural, 79 anos, Quinta do Anjo; Entrevista a Cristina
Prata/Museu Municipal de Palmela, 2010.
Jaime da Silva Caldeira, 77 anos, Trabalhador Rural, Cabanas; Entrevista a Cristina
Prata/Museu Municipal de Palmela, 2010.
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Pelos franco-arenosos, argilosos, franco-argilosos e turfosos
distribuem-se os restantes 5%.
A Norte, escassamente férteis, as areias de Pinhal Novo, mais finas e
argilosas, têm chegado nalguns pontos, segundo Filipe Figueiredo
(1908:609), "a transformar-se em bom terreno, à força de regas e estrumações." Para o mesmo autor, podem melhorar estas terras poucas
lavouras, fertilizações com estrume e regas amiudadas. Mas não seria
necessária, a riqueza aquífera do subsolo, nomeadamente na região de
Pinhal Novo, fará essa tarefa.
Em suma, trabalhar em terrenos irregulares e argilosos, sendo mais
férteis, obriga a uma maior persistência e esforço braçal. Quem se
ocupa de terrenos arenosos, pode contar com um mais fácil trato, mas
também com uma fertilidade mais escassa.

Água
A água é condição essencial à existência de qualquer forma de vida,
pelo que tendo em conta os recursos existentes na terra, cabe ao
Homem, com a rara tecnologia existente, que desenvolvemos no
capítulo quatro, controlar a escassez ou a abundância.
Mediante a observação do mapa 35 percebemos que o concelho é
rico em linhas de água que percorrem o seu território, em regime permanente, ou temporário. Em regime torrencial, as ribeiras de Alcube,
Corvo e Livramento. Outros ribeiros parciais, cuja abundância, fluxo e
percurso depende das chuvas, a ribeira da Asseiceira, em Águas de
Moura, de Algeruz e de Agualva de Baixo.6 Tal recurso alimenta, como
atrás já analisámos, a zona mais acidentada do concelho, que as gentes
complementam com a construção de charcos e minas, bem como as
regiões planas de Águas de Moura, alagando os campos.

5

Ver Anexo I, Mapa 3: Cursos de Água, 1951.

6

Os próprios topónimos revelam a importância da água neste território. Senão vejamos:
Freguesia de S. Pedro de Marateca — Agualva, Agualva de Cima, Águas de Moura,
Fonte Barreira, Lagoa do Calvo, Marateca, Marinho, Poceirão; Freguesia de Palmela
— Lagameças, Lagoinha; Freguesia de Pinhal Novo — Lagoa da Palha, Olhos de
Água e Rio Frio. Ver Anexo II, Quadro 5: Palmela, Número de fogos por lugar, 1911,
1940, 1960.

A Hegemonia do Vinho

Em 1949 Orlando Ribeiro (1998b:17) nota, relativamente ao território
concelhio, que "as terras em cultivos deixaram de constituir pequenas
manchas espalhadas no meio do matagal. Além dos campos, das
vinhas, dos olivais e das hortas, todo o rosto do território foi posto a
produzir e as últimas manchas baldias não passam hoje de raras
ilhotas." Palmela, em processo de crescimento desde meados do século
XIX, colhe agora os frutos de políticas nacionais de investimento na
exploração da terra e do trabalho e persistência das gentes que
habitaram e cultivaram o solo. Ribeiro (1996:98) descreve também, de
forma elucidativa, o contraste da paisagem que, na década de 30, se
avista do Castelo "para sul, hortas, laranjais e quintas dos arredores de
Setúbal indicam a ocupação agrária antiga e intensa (..), graças à rega
(...); para o norte, os contornos geométricos das vinhas, olivais,
campos de trigo a até pinhais e eucaliptais, salpicados de casas
disseminadas, constituem uma paisagem de colonização, que
transformou as charnecas, à força de estrume e de trabalho."
Mediante a observação das percentagens do uso do solo ocupado
pelas diferentes culturas, mostradas no gráfico 5, é evidente a escassez de
terra sem aproveitamento. Estando a maioria destinada a fins agrícolas, a
floresta não deixa, porém, de revelar extraordinária importância.

Floresta
A floresta, essencial à vida económica local, como atrás já observámos, é
fomentada e protegida desde meados do século XIX. Em Palmela, neste
período, ocupa 20.509 ha (45%) do solo, percentagem a não ignorar
tendo em conta o impacto que provoca tanto na economia como na
sociedade.
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Gráfico 5: Aproveitamento total do solo, 1948 1

Seja o sobro, o pinhal, ou o eucaliptal, aqui têm importância
económica a cortiça, a madeira, a lenha e a rama. Segundo o Inquérito
Agrícola e Florestal ao Concelho de Palmela (1951:121 124), a
silvicultura "tem uma grande importância para o concelho", pelo
"elevado rendimento", "número de indivíduos que emprega" sobretudo
nos pinhais, e pelas "diversas industrias concelhias que aproveitam os
produtos florestais", como as carpintarias e os fornos, consumidores
importantes da rama dos pinheiros.
-

Gráfico 6: Cultura florestal, 19482

Como nos mostra o gráfico 6, o montado de sobro é predominante,
estando presente em cerca de 12.776 ha apresentando-se denso, 10.623
ha

1
2

Ver Anexo II, Quadros 6, 7, 8.
Ver Anexo II, Quadro 7.
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52%), poucas vezes disperso, 1.235 ha (6%) ou com pinhal, 744 ha
(4%) e raramente aliado à vinha, 174 ha (1%).
O restante território é ocupada com pinhal, 7.644 ha (37%) e eucaliptal em escassíssima expressão, 90 ha (0%).
O montado, graças às raízes profundas capazes de penetrar até ao
subsolo, onde permanece a humidade, cresce sem dificuldades nos
extensos terrenos de areias.
Como pode ser observado no mapa 93, as principais áreas arborizadas, localizam-se sobretudo nas Freguesias de Pinhal Novo, Quinta o
Anjo e S. Pedro de Marateca. Não esqueçamos, como atrás já foi
referido, a entrada em "Regime Florestal" da Quinta da Torre em 1909,
da Herdade do Zambujal em 1938 e da Herdade de Rio Frio em 1956.
O montado de sobro encontra-se, predominantemente, na
Herdade do Zambujal, na Freguesia de S. Pedro de Marateca, estando
os mais importantes povoamentos desta espécie em Rio Frio e no
"Chaparral do Chitas", em Palmela (Inquérito Agrícola e Florestal ao
Concelho de Palmela, 1951:122).4 O montado é uma cultura lucrativa,
não só pela valorização da cortiça5, como atrás já notámos, mas porque
exige rara mão-de-obra, o que explica a sua expansão ao longo destas
décadas, sobretudo nos "Muito Grandes Prédios", como na Herdade do
Zambujal ou na "Herdade de Rio Frio", lugar onde ocupa o espaço da
chamada "maior vinha do mundo". Sobre este facto fala Samuel Lupi
(1961:4), no seu relatório de final do curso de engenheiro silvicultor:
(

"O montado alinhado existente na Herdade de Rio Frio ocupa
actualmente 3.000 ha e o montado disperso ocupa 4.535 ha. Um e
outro devem-se à iniciativa de José Maria do Santos (...) sendo os
que há cerca de 50 anos olharam para os sobreiros como uma
riqueza do país (...). José Maria dos Santos realizou grandes plantações de vinha que chegou a constituir a maior vinha do mundo
(...). Quando a vinha começou a decair realizou a plantação de
sobreiros cultivados em caixas de madeira e dispostos em linhas

3

Anexo I, Mapa 9— Palmela: Mancha de Culturas, 1948.
Localizado na Zona de Palmela Gare. Segundo esta mesma fonte, os principais
exportadores de cortiça são: Afonso Ramos Reynau, Gregório Briz Garcia (Algeruz) e
Samuel Lupi de Santos Jorge (Rio Frio).
5
Na margem Sul do Tejo existe, desde a segunda metade do séc. XIX, um significativo
número de manufacturas industriais de cortiça, sobretudo no Barreiro, em Almada e no
Seixal.
4

Cristina Prata

76

espaçadas de 10 m e a 8,75 de distância, podados de modo que não
chegassem a fazer concorrência nos últimos anos de vida da
vinha, mas aptos a desenvolverem-se rapidamente, visto terem
beneficiado duma parte das estrumações e mobilizações feitas às
cepas."
Joaquim Azenhas (1950:59,60), diz mesmo que na Herdade de Rio
Frio, nestas décadas, a "vinha (...) constitui uma cultura secundária, foi desaparecendo, até que hoje, em quase toda a área, existe apenas
montado."
A instalação de um montado, nomeadamente alinhado evidência
uma nova estratégia desta empresa agrícola, apostada, por certo, em
perseguir dois objectivos:


Reduzir custos com a mão-de-obra. O montado, apesar de
exigir mão-de-obra especializada e por isso melhor paga, é
descortiçado apenas de 9 em 9 anos, realidade bastante distinta
dos vinhedos, cujos diferentes cuidados obrigam a dispor de
trabalhadores abundantes e assíduos. O facto de ser alinhado,
permitiria, inclusivamente, a introdução da mecanização na
limpeza e na fertilização do solo, destinando-o a outros
cultivos ou simplesmente a pasto para a engorda de animais.

 Aumentar os lucros. A cortiça é, neste período, um dos principais e
mais lucrativos produtos de exportação.
Os pinhais mais importantes são o Pinhal do Marquês (Cabanas),
Pinhal da Lagoa da Palha, Pinhal de Valdera, Pinhal das Espanholas,
Pinhal de Biscaia, entre outros. No Pinhal do Marquês, pertencente à
Quinta da Torre, em Cabanas, teria cerca de 1.500 ha, onde também
existem sobreiros.
Em Rio Frio, segundo Samuel Lupi (1961:17):
"Ocupam uma área de 2.402,56 ha e são formados por três
núcleos dos quais o principal é o do Pinhal de Valdera (32 anos)
Pinhal Escatelar e Pinhal da Lagoa da Palha — rama vendida e em
parte consumida pela fábrica de cerâmica da herdade. O
povoamento de pinhal bravo (14,9 ha), encontram-se manchas
dispersas de pinheiros mansos, que te como única finalidade o
embelezamento paisagístico e o fornecimento de sobras para o
gado (...). Nas manchas de pinhal são apascentados cerca de 300
cabeças de gado vacum, que ali se mantém de verão e de inverno
(...)."
Os eucaliptais encontram-se, sobretudo, em Poceirão e no Monte do
Pinhão, além de outros pequenos núcleos espalhado pelo concelho.
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Samuel Lupi (idem:23) diz que em Rio Frio existem 50 ha de povoamentos antigos mas "em 1955, em consequência de um renovado interesse
por esta espécie, fez-se, com a colaboração dos serviços florestais, uma
plantação de 60 ha (..). Em 1957 por ser a madeira que mais procura
tinha empreendeu-se em 1957 um projecto de plantação de 600 ha."
Tal realidade não é, por certo, estranha ao investimento na indústria de
celulose que, a partir da década de 50, é realizada em Portugal, nem tão
pouco às fábricas que se instalam na cidade de Setúbal em 1964 e 1965.6

Agricultura
Relativamente à cultura agrícola, vejamos agora, apoiados na
observação dos mapas 8 e 97, a forma com o solo é explorado,
dependente, como já vimos, tanto dos desígnios da natureza, como das
gentes que o habitam.
Embora, "a vinha pese muito na economia da região"
constituindo "a base da economia das pequenas explorações" (Alvim,
1953:25), segundo o Inquérito Agrícola e Florestal ao Concelho de
Palmela (1951), este território pode ser dividido em 3 zonas agrárias
distintas:
A — Zona designada de Montes de Palmela ou zona agrária das terras
acidentadas (A), que corresponde, por sua vez, a outras três zonas:
I — Vila de Palmela e encosta norte das serras de Palmela, Louro e S.
Francisco. Aqui predomina a cultura da vinha aliada a árvores de fruto
que raramente constituem pomares. Em mosaicos aparecem algumas parcelas de cultura agrícola de sequeiro, excepcionalmente em regadio. Por
toda a área há oliveiras dispersas ou constituindo plantações regulares.
II — Vale dos Barris e Alcube — Predomina a cultura arvense de
sequeiro, porque as vinhas formam um mosaico no meio daquela, designadamente no limite com o concelho de Setúbal. Por toda a área desta
subzona se encontra a oliveira dispersa.
III — Montes de S. Luís e Gaiteiros — Predominam os incultos e onde
existem terras menos acidentadas, notam-se culturas agrícolas de
sequeiro e pomares embora raros.

6

Em 1953, inicia actividade a Companhia Portuguesa de Celulose, em Cacia; em 1964
arranca a Socel — Sociedade Industrial de Celulose SARL e em 1965 constitui-se a
Mapa, Industria Nacional de Papéis S.A, ambas em Setúbal. Ver Alves, 2001.
7
Ver Anexo I, Mapas 8 — Palmela, Zonas Agrárias, 1951 e Mapa 9 — Palmela, Mancha
de Culturas, 1948.

A terra e os que a trabalham

Trabalho Agrícola e Mão-de-Obra
Em Palmela, na década de 40, a população activa agrícola corresponde a
5.648 habitantes (30% da população), (IX Recenseamento Geral da
População, 1945:186), aumentando na década seguinte para 7.052
(31%), (IX Recenseamento Geral da População, 1953:190). Gente
ocupada num trabalho fatigante, cuja vida "flutua, oscila, ao sabor de
movimentos periódicos que estão sempre a recomeçar." (Braudel,
1992:56)
Tendo em conta a geografia, as formas de exploração da terra e as
culturas desenvolvidas, aqui já observadas, analisamos agora as condições do exercício desta ocupação, impostas pelos factores da tecnologia
e da sazonalidade dos ciclos agrícolas. Como nota Pedro Lains
(2004:64), "a manutenção de práticas antigas na agricultura pode estar
relacionada com factores de atraso decorrentes, quer das condições
do sector, quer de condições que lhe eram externas, essas possíveis
diferentes origens do atraso devem ser investigadas de forma a
conhecerem-se as verdadeiras razões da lentidão das transformações
institucionais."
Do trabalho da terra dependem muitos cuja posição na profissão se
encontra sujeita a factores como a posse da terra e a segurança
económica. Neste cenário encontramos, como pode ser observado no
gráfico 16, diferentes condições que passamos a analisar.
Por ordem crescente de expressão, são pouco significativos: os
"Patrões" dispõem de um negócio ligado ao comércio e à indústria
pagando a quem lhes trate das terras; os "Isolados" que têm o mesmo
negócio dos primeiros, mas tratam também da sua courela;
"Patrões--Rendeiros", que trazem de renda uma exploração agrícola,
cuja dimensão e produção permite o emprego de gente assalariada;
"Isolados Rendeiros", que trazem de renda uma exploração agrícola,
sem capacidade para ter empregados ou assalariados por sua conta;
"Empregados", com trabalho e patrão certo, recebem ao mês, ao ano ou
à comissão.
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Gráfico 16: Palmela — População activa agrícola, segundo a situação na profissão,
19531

Já com alguma expressão, "patrões — proprietários" responsáveis por
uma exploração agrícola que tinha habitualmente empregados ou assalariados por sua conta, aqui podem ser tantos lavradores, senhores das
grandes extensões de terreno, geralmente ocupadas por montado, pinhal e
vinha; proprietário das grandes terras, que empregam um grande
número de assalariados, como o pequeno "fazendeiro" "antigo
colonizador da charneca, homem laborioso que arranca o sustento da
família duma courela ou lote de areia que geralmente não atinge mais
que 6 hectares" que nas alturas de maior trabalho tem de recorrer a
ajuda de outros trabalhadores (Alvim, 1953:69).
"Isolados Proprietários", proprietário de uma exploração
agrícola que não tinha habitualmente empregados ou assalariados por
sua conta.
Com bastante relevo os "Assalariados", todos os que trabalham po
conta de outrem, recebendo à semana ou ao dia, mas dada a escassez
terra que muitos proprietários possuem, mesmo quando são patrões, er
anos de maior carência, são obrigados a recorrer às jornas de um outr
patrão, ampliando, assim, o número dos assalariados que o gráfico mo
tra.
Desta mão-de-obra, os "empregados", uma minoria, usufruiriam c
melhores condições de vida. Na protecção de um patrão, têm traball
certo e habitam, muitas vezes, o próprio monte, ou a povoação mais pr,
xima.

1

Ver Anexo II, Quadro 16.
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Os "assalariados" ou "jornaleiros", são os seareiros sem terra
ganhões e malteses. Estas gentes, sem patrão, ou, muitas vezes, sem oficio certo, sempre insegura, sempre dependente do ciclo agrícola, rumam
todas as semanas às praças, "mitras" onde os feitores os recrutam. Como
recorda José Luís Eusébio, trabalhador rural:
" havia uma praça de homens (..) e os patrões iam falar à gente.
Os patrões iam lá, precisavam de dois ou três homens, iam na
segunda-feira e diziam assim: — Tu queres ir para mim, tu, tu e
tu tens trabalho?
— Não tenho.
— Então para a semana vais para mim!
— E o preço?
E o preço era catorze mil réis, ou dez, o que fosse naquele tempo.
Depois na Segunda-Feira ia com uns alforgezinhos às costas, com o
comer dentro, com umas batatas (..) uma garrafinha com dois
decilitros de azeite, levava um bocadinho de toucinho, um bocadinho
de chouriço, um bocadinho de linguiça e depois, levava-se um
púcaro. Lá havia o "coque" o homem que fazia o comer (...).
Quando agente largava, para ir jantar ou almoçar já o
comerzinho estava feito. O toucinho guardava-se para comer
depois à noite, com o pão."2

Sobre o número das "Pessoas de Família", implicadas e
dependentes deste trabalho agrícola, não remunerado, que o gráfico
expressa, tendo em conta as exigências do ciclo agrícola, que mais à
frente vamos desenvolver, é chamada a força de todos, nomeadamente
dos muito jovens ou mesmo das crianças, facto que traz as necessárias e
conhecida implicações sociais. Como descrevem os técnicos da Junta
de Colonização Interna:
"mal as forças o permitem, é o sacho o brinquedo com que os pais
recompensam as 8 ou 10 primaveras dos seus filhos. Se todos
comem pão que o jornal dos pais não pode adquirir, é forçoso o
concurso de todos, grandes ou pequenos, para que mais alguns
tostões se juntem aos sábados para calar o padeiro ou merceeiro
(...). Não são as despesas escolares a causa do analfabetismo,
nem tantas vezes a incúria ou ignorância dos pais, mas sim o
baixo nível de

2

Entrevista de José Luís Eusébio, 87 anos, Trabalhador Rural; entrevista a Cristina
Prata/Museu Municipal de Palmela, 2002.
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vida que torna necessário o recurso a trabalho dos menores."
(As Areias Pliocénicas do Sul do Tejo, 1940: 369)

Como lembra Fernando Matos, trabalhador rural:
"o meu pai fazia assim, trabalhávamos todos para casa, mas
quando era para casar cada um tinha um ano para ir trabalhar
para ganhar (...). O meu pai não tinha dinheiro para pagar (...).
Para o meu pai não havia horas, era Sábados, Domingos, era dias
feriados. Só havia um dia para ir ao mexilhão (Sexta — Feira
Santa), havia meio-dia no Natal e havia meio-dia da feira de
Palmela (8 de Dezembro), mas de manhã até ao almoço, tinha
que se dar o litro (...) nos Barris a cavar (...) e a semear favas.”3

Ainda interpretando o gráfico 16, relativamente ao elevado
número de assalariados masculinos, face ao número bastante mais
reduzido do feminino, importa lembrar que nas diferentes culturas os
trabalhos maiores e mais prolongados no tempo como as cavas e as
lavras para os diferentes plantios são executados por homens. No que
diz respeito às tarefas na vinha, cultura com maior expansão geográfica
e, como veremos mais adiante, também socialmente mais significativa,
trata-se, sobretudo, de um trabalho masculino. 4
Aos homem cabem tanto as tarefas fisicamente mais duras, as
lavras que revolvem as terras preparando-as para o plantio, como as mais
minuciosas, traduzidas pelas podas e enxertias, cuja execução não só
interfere na fertilidade da planta, como também lhe molda o
desenvolvimento. Acções determinantes, resumidas em duas grandes
responsabilidades: fecundar a terra, garantindo-lhe a fertilidade, e
proteger a planta, para que vingue e cresça.
À mulher cabe apenas a colheita da uva e outras tarefas, cuja
execução traduz quase um prolongar das "competências" da sua vida
doméstica: limpar a vinha dos sarmentos, no seguimento das podas, empas
e atarraques, e alimentar de água os pulverizadores, com os quais os
homens protegem as plantas.

3

Fernando Matos, 79 anos, Trabalhador Rural, Quinta do Anjo; Entrevista a Cristina
Prata/Museu Municipal de Palmela, 2010.
4
Ver Anexo II, Quadro 16.

Fontes e Bibliografia
1. Fontes Escritas
1.1.

Arquivo Nacional Torre do Tombo

Casa Palmela, correspondência de Henrique Huz Mouchet, Lisboa, 1° de
Julho de 1855, IANTT, ACP, Microfilme, 5672, Caixa 115, fol., 276 e
277.
Mapa Geral dos rendimentos de todos os bens e propriedades em Portugal
Casas de Palmela e Póvoa, organizado em 31 de Agosto de 1854,
IAN/TT, ACP, Microfilme 5672, Caixa 115, fol.242.
Relação de Bens de que se compõem o morgado da Fonte do Anjo, instituído
por Francisco Coelho Cardoso e sua Mulher Ana Mendes, do qual é
actual administrador o exm° Duque de Palmela. D. Domingos de Sousa
Holstein, IAN/TT, ACP, Microfilme 5779, Caixa 191, fol.905.
Correspondência de Venâncio da Costa Lima, para o Governador Civil de
Setúbal, 12 de Junho 1933, IAN/TT, AUN, MC — 127 A, 44, fols 175
e 176.

1.2. Biblioteca Nacional
ADÃO, Cabral (1953), Flores do Rio Azul, Setúbal: Edições da Tipografia
Simões.
CAMBOURNAC, José C. (1942), Sobre a Epidemiologia do Sezonismo em
Portugal, Lisboa: Sociedade Industrial de Tipografia.
Catálogo da I Exposição Regional do Distrito de Setúbal (1930), Lisboa:
Fama Publicidade.
CORVO, João de Andrade (1881), Da Água para as Regas, Lisboa: Editora
Empreza Commercial e Industrial Agrícola.
Cultura do Arroz em Portugal e sua influencia na Saúde Publica
apresentada a sua Excelência o Sr. Ministro dos Negócios do Reino,
pela Comis-

138

Cristina Prata
são creada por portaria de 16 de Maio de 1859 (1860), Lisboa:
Imprensa Nacional.

FRANCO, António Porto Soares (1938), O Moscatel de Setúbal, Lisboa:
Editorial Império.
Memória da Academia Real das Sciencias de Lisboa (1857), tomo II, parte I,
Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias.
"Monographia do Concelho de Setúbal" (1911), Boletim da Direcção
Geral da Agricultura, Décimo anno, n.° 1, Lisboa: Imprensa
Nacional.
Portugal Exportador, Revista Comercial, Industrial e Turística, n.° 5, 1931
Relatório àcerca da Arborisação Geral do Paiz (1868), Lisboa:
Typographia da Academia Real das Sciencias
Secretariado de Informação Nacional (1953), O Pensamento de Salazar. O
Plano de Fomento, Princípios e Pressupostos, Lisboa.
União Vinícola da Região do Moscatel de Setúbal (1944), É Preciso Poupar
Sulfato de Cobre! Lisboa: Sociedade Astória, lda.

1.3. Biblioteca do Instituto Superior de Agronomia
"A Importância económica da cultura do arroz no Distrito e Setúbal, pelo
Ex.mo Engenheiro Agrónomo Afonso Gago da Silva, dos Serviços
Técnicos da Comissão Reguladora do Comércio do Arroz" (1949), in
Setúbal e os problemas da sua Economia, Ciclo de conferências promovido pelo Grémio do Comércio de Setúbal, Setúbal: Edição do
Grémio do Comércio de Setúbal.
AMADOR, Lúcia Maria Cesteiro (2002), Ameaças e Oportunidades do
Montado de Sobro na Península de Setúbal, Relatório do Trabalho
Final do Curso de Engenharia Florestal, Lisboa: Universidade
Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia.
MAGALHÃES, José Miranda (1965), Dos Ranchos Migratórios, Relatório
Final do Curso de Engenheiro Agrónomo, Lisboa: Universidade
Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia.
MORAIS, Paulo (1889), Estudo Geral da Economia Rural da 7.' Região
Agronómica, Lisboa: Imprensa Nacional.
NEVES, Maria Porfina Fernandes das (1947), Subsídio para o estudo da Orizicultura, níveis de vida, região do vale do Sado, Relatório Final do
Curso de Engenheiro Agrónomo, Lisboa: Universidade Técnica de
Lisboa, Instituto Superior de Agronomia.

Palmeio: Chão que dá Uvas

139

1.4. Biblioteca da Escola Superior Agrária de Évora
ALMEIDA, Edomeu Graciano da Cruz (1952), Contribuição para o estudo
duma Adega Cooperativa na Região do Moscatel de Setúbal, Relatório
Final do Curso de Engenheiro Agrónomo, Lisboa: Universidade
Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia.
ALVIM, António Joaquim de São Paio de Sousa (1953), Custos de
Produção da Uva e do Vinho na Região do Moscatel de Setúbal,
Relatório Final do Curso de Engenheiro Agrónomo, Lisboa:
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia.
CALDAS, Eugénio Queiroz de Castro (1943), "Aspectos do Habitat Rural na
Mancha Pliocénico ao Sul do Tejo", in Problemas de Colonização, I
—A zona Pliocénica ao Sul do Tejo, Lisboa: Ministério da Economia.
MASCARANHAS, Henrique Alvos Pires de (1944), Empresa Agrícola
Familiar nos Brejos da Península de Setúbal (subsídios para o estudo
económico-agrícola), Relatório Final do Curso de Engenheiro Agrónomo, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de
Agronomia.
PEREIRA, Jacinto Augusto (1953-54), Vinhos e Vinhas da Região Demarcada do Moscatel de Setúbal, Relatório de Fim de Curso, Évora:
Escola de Regentes Agrícolas.
VACAS, Francisco José Louro (1955), A Cultura do Arroz no Vale do Sado,
Relatório Final do Curso, Évora: Escola de Regentes Agrícolas de
Évora.

1.5. Ministério da Agricultura e do Mar — Biblioteca da Autoridade Florestal Nacional
AZENHAS, Joaquim Abrantes (1950), Estudos de Solos Florestais, Caso do
Montado de Sobreiro e do Pinhal em Manchas Graníticas (da serra de
Sintra) e Pliocénicas (Do Rio Frio), Relatório Final do Curso de Engenheiro — Silvicultor, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, Instituto
Superior de Agronomia.
BARBOSA, João da Maia (1955), Contribuição para o Estudo
Fito--Sociológico dos Pinhais de Azeitão, Relatório Final do Curso de
Engenheiro Silvicultor, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa,
Instituto Superior de Agronomia.
LUPI, José Samuel (1961), Estudo Económico Comparativo do Montado
Alinhado e Disperso da Herdade de Rio Frio, Relatório Final do
Curso

140

Cristina Prata
do Engenheiro Silvicultor, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa,
Instituto Superior de Agronomia.

MARCELINO, A. Marques da Cruz (1964), Contribuição para o estudo
Fitogeográfico do concelho de Palmela. Relatório Final do Curso de
Engenheiro Agrónomo, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa,
Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.
PEDRO, José Gomes Pedro (1941), A vegetação natural e semi-natural da Península de Setúbal. Subsídios para um ensaio de ecologia agrícola e florestal, Relatório Final do Curso de Engenheiro Agrónomo, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.
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Inquérito aos Colonos da Quinta da Torre, Concelho de Palmela e de
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SUSPIRO, Manuel Ferreira (1951), Níveis de Vida e Alimentação do
Rural de Coruche, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, Instituto
Superior de Agronomia.
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Memória Explicativas da Administração da Câmara Municipal de
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1.9. Museu Municipal de Palmela — Centro de Documentação
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Carta dos Arredores de Lisboa, 1:20.000, 1901 a 1904 (79, 74, 65, 69, 75, 70).
Carta Militar de Portugal, 1.25:000;1936 a 1942 (443, 445, 454, 444).
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1948, 1:100.000.

3. Fontes Orais
3.1. Museu Municipal de Palmela — Arquivo de Fontes Orais
Agostinho Pires Júnior, 87 anos, Trabalhador Rural, Fernando Pó,
Entrevista a Cristina Prata e Teresa Sampaio/Museu Municipal de
Palmela, 2002.
Álvaro de Carvalho Cardoso, 81 anos, Vitivinicultor, Casa Humberto
Cardoso, Palmela; Entrevista a Cristina Prata e Teresa Sampaio/Museu
Municipal de Palmela; 2007.
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Jaime da Silva Caldeira, 77 anos, Trabalhador Rural, Cabanas; Entrevista a
Cristina Prata/Museu Municipal de Palmela, 2010.
Joaquim Manuel da Costa, 76 anos, Analista de Vinhos, Azeitão;
Entrevista a Cristina Prata/Museu Municipal de Palmela, 2008.
Joaquim Silva Cardoso, 74 anos, Enxertador, S. Pedro de Marateca;
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"Casa Quaresma", Quinta do Anjo; Entrevista a Cristina Prata/Museu
Municipal de Palmela, 2010.
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